
III. 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 
 
    Cílem navrhované právní úpravy je zpřesněním znění § 8 odst. 1 vyhlášky č. 222/1995 Sb., 
odstranit pochybnosti vyplývající z nejednoznačné úpravy a tímto i přispět k hospodárnému 
vynakládání finančních prostředků z veřejných zdrojů a bezkoliznímu rozhodování stavebních 
úřadů v předmětné věci. 
     Dne 30.11.2015 byla ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu                     
a předsedovi Legislativní rady vlády zaslána žádost o udělení výjimky ze zpracování 
hodnocení dopadů regulace k návrhu této vyhlášky, neboť se jedná o technický předpis, jenž 
podle části I bodu 3.8 písm. h) Obecných zásad upravuje pouze změny technického 
charakteru, od kterých se nelze odchylovat. Dne 8.12.2015 obdrželo Ministerstvo dopravy 
rozhodnutí předsedy LRV o udělení požadované výjimky. 
     Dne 15.4.2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 66/2015 Sb., kterou se mění vyhláška                     
č. 222/1995 Sb. Znění § 8 odst. 1 vyhlášky č. 66/2015 Sb., stanovuje pro novostavby mostů 
na vodní cestě dopravně významné podjezdnou výšku 7,0 m.  
     U rekonstruovaných mostů, při kterých dochází k výměně nosné konstrukce nebo               
k zásadní úpravě nosné konstrukce, stanovuje § 8 odst. 1 rovněž na dopravní cestě významné 
podjezdnou výšku 7,0 m. V případech, kdy nemůže být dodržena hodnota podjezdné výšky, 
připouští § 8 odst. 1 zřízení pohyblivé konstrukce mostu.  
     Problémem stávajícího znění vyhlášky je především její nejednoznačnost. U dopravně 
významných vodních cest intenzivně využívaných k vodní dopravě je požadavek na 
podjezdnou výšku mostů ve výši 7 metrů oprávněný. Vzhledem k tomu, že tato podmínka se 
však týká i vodních cest, na nichž v současné době a ve střednědobém výhledu neprobíhá 
realizace takových přeprav, jež by vyžadovaly podjezdnou výšku 7 metrů, pak se požadavek 
na tuto podjezdnou výšku mostů se může jevit jako plýtvání s veřejnými finančními 
prostředky.  

 
Soulad navrhované právní úpravy se zákony a jejich zmocněním  

Předkládaný návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 222/1995 Sb. je v souladu se 
zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k jehož 
provedení je navržen a dále je návrh vyhlášky v souladu s Ústavou, ústavním pořádkem           
a právním řádem ČR a neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je ČR vázána.  

 
Soulad navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
 Oblast dotčená návrhem vyhlášky není právem EU regulována. Návrhem vyhlášky 
není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh není s právem EU 
v rozporu. 
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Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí, sociální dopady a dopady 
na životní prostředí 

Etapovité řešení rekonstrukce mostů, kdy se v první fázi zajistí podjezdná výška pouze 
5,25 m, povede v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu k výrazné úspoře 
vynaložených finančních prostředků. V dlouhodobém časovém horizontu v řádu desítek let 
může nastat dílčí navýšení nákladů v souvislosti se zvýšením podjezdné výšky, to však bude 
záviset na intenzitě plavebního provozu v návaznosti na dokončení realizace záměrů zlepšení 
infrastruktury vodních cest.  

Ministerstvo dopravy obecně preferuje dosažení cílových parametrů mostů na všech 
vodních cestách dopravně významných využívaných. Pouze v případech, kdy je rekonstrukce 
mostu na cílové parametry obtížně realizovatelná či ekonomicky neodůvodnitelná, zavádí 
nová právní úprava možnost stavbu tzv. etapizovat. V současné době jsou již projednány          
a schváleny projekty na cílové parametry, např. na vodní cestě tvořené vodním tokem Labe od 
ř. km 837,4 (Mělník) po ř. km 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo            
a vodní cestu tvořenou vodním tokem Vltavy od ř. km 50,5 (Praha) po soutok s vodním tokem 
Labe, kde je cílem Ministerstva dopravy budovat mosty na parametry podjezdné výšky 7 m. 

Návrh nemá sociální dopady ani negativní dopady na životní prostředí České 
republiky.  
 

Zhodnocení navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti žen a mužů 

Na zákaz diskriminace a na rovnost žen a mužů byl při zpracování materiálu brán 
ohled. Rovného postavení žen a mužů v podnikatelském prostředí se netýká, taková 
ustanovení upravuje zákoník práce (odlišné zacházení, které reaguje na zvláštní zranitelnost 
žen související s těhotenstvím a mateřstvím). Materiál cílí svá opatření na obě skupiny, muže   
i ženy, stejně.  

Materiál má tedy neutrální dopad na rovnost žen a mužů. 

 
Zhodnocení navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. 

 
Zhodnocení korupčních rizik navrhované právní úpravy 

Jakákoli regulace, tj. jakékoli ukládání povinností, resp. omezování práv, a jejich 
vynucování orgány veřejné moci s sebou nese korupční riziko. Proto je při jejich zhodnocení 
namístě zaměřit se zejména na přiměřenost navrhované úpravy, stejně jako jejích jednotlivých 
institutů, ve vztahu k jejímu účelu, tj. na otázku, zda byl z dostupných prostředků způsobilých 
k dosažení daného účelu zvolen ten s nejmenším korupčním potenciálem.  Pro daný účel jde  
o nezbytnou právní úpravu, tj. nelze jej dosáhnout mimoprávními prostředky. Rozsah 
ukládaných povinností odpovídá danému účelu, tj. nepředstavuje pro adresáty právní úpravy 
nadměrnou zátěž a nevyžaduje vynaložení nepřiměřených nákladů na přizpůsobení. 
Nedochází k excesivnímu rozšíření kompetencí orgánu veřejné správy.  Jednoznačná právní 
úprava poskytuje větší míru právní jistoty a usnadňuje kontrolu nad aplikační praxí ze strany 
orgánů veřejné moci. Snižuje tedy reálný prostor pro korupci. Právní úprava obsahuje jasné 
vymezení práv a povinností všech dotčených orgánů a osob. V dané oblasti nepředpokládá 
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předkladatel korupci jako systémový jev. Je zřejmé, který orgán je příslušný v dané věci 
rozhodovat. Pravomoc tohoto orgánu, popř. i konkrétní rozhodující osoby, je k vydání 
rozhodnutí v jednotlivém případě nezávislá na jejich vlastní volbě i na volbě subjektu, o jehož 
postavení se rozhoduje. Transparentnost výkonu veřejné moci, popř. nakládání s veřejnými 
prostředky, umožňuje veřejnou kontrolu nad příslušnou agendou a zvyšuje riziko odhalení 
případného korupčního jednání; výrazně tudíž přispívá ke snížení korupčních rizik. 
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na dostupnost informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím.  

 
S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že významnost korupčních rizik navrhované 

právní úpravy je extrémně nízká. 
  

 
II. Zvláštní část  
 
Článek I 
K bodu 1  
Stávající znění § 8 odst. 1 vyhlášky je za účelem lepší srozumitelnosti a přehlednosti 
rozděleno do čtyř odstavců, přičemž znění nových odstavců 1, 3 a 4 se nachází již nyní 
v platném znění vyhlášky č. 222/1995 Sb. 
Odstavec 2 nově stanovuje důvody a podmínky, za kterých může být podjezdná výška u 
stanovených mostů stejná jako před rekonstrukcí, nejméně však 5,25 m nad nejvyšší plavební 
hladinou.  
Nově stavěným mostem je most, jež je zřizován v rámci výstavby nové dopravní cesty. 
Novou dopravní cestou se v této souvislosti rozumí rovněž přeložka stávající dopravní cesty, 
která se významným způsobem odchyluje od původního trasování. Minimální podjezdná 
výška nově stavěného mostu je 7 m nebo je tento most vybaven pohyblivou konstrukcí. 
Rekonstruovaným mostem je stávající most, u kterého dochází k jakékoliv přestavbě ve 
stávající stopě, tzn., že nedochází k významným posunům v návazných úsecích příslušné 
dopravní cesty křížící vodní cestu. Rekonstruovaný most může být posunut, avšak pouze 
s drobnou korekcí v řádech jednotek metrů. Minimální podjezdná výška rekonstruovaného 
mostu musí být stejná jako před rekonstrukcí (min. 5,25 m) s možností zvýšení na 7 m, kdy je 
spodní stavba naddimenzována tak, aby zvládla budoucí cílové navýšení na 7m. 
Důvody, které nejsou na straně stavebníka, jsou například problémy v projednání stavby se 
samosprávou nebo místně příslušnými stavebními úřady, problémy při výkupu pozemků, 
projednání s příslušnými úřady na ochranu životního prostředí či úřady památkové péče. 
Vzhledem k rozdělení jednoho odstavce do čtyř muselo dojít k přečíslování stávajících 
následujících odstavců. 
 
K bodu 2 
Doposud tento odstavec upravoval, mimo jiné, nejmenší podjezdnou výšku nově stavěných 
nebo rekonstruovaných mostů na vodní cestě dopravně významné klasifikační třídy I. a vodní 
cestě dopravně významné klasifikační třídy 0., vedené plavebním kanálem. Novela rozšiřuje 
uvedený výčet o úpravu nejmenší podjezdné výšky nově stavěných mostů na vodní cestě 
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dopravně významné klasifikační třídy 0. v říčním úseku, která doposud v právní úpravě 
chyběla. 

 
Článek II 
Přechodné ustanovení stanovuje, že u staveb, pro které bylo stavební povolení uděleno přede 
dnem nabytí účinnosti novely vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů. 
 

Článek III 
Stanoví se účinnost vyhlášky v návaznosti na den jejího vyhlášení. Navržená účinnost 
stanovuje dostatečně dlouhou legisvakanční lhůtu. 
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