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Návrh novely vyhlášky č. 222/1995 
bohužel vede k další (nechtěné nebo 
cílené) marginalizaci vodní dopravy 
cestou ohrožení parametrů vodních 
cest. (Zkusme si představit podobný 
postup vůči železničním či dálničním 
záměrům!) Obecně totiž umožňuje 
projektantům silničních a 
železničních staveb ignorovat 
potřebné podjezdné výšky vodní cesty 
prakticky kdekoliv a kdykoliv, 
přičemž novelou předpokládaná 
dodatečná přestavba bude 
pravděpodobně nejen dražší, ale může 
být i z řady důvodů nereálná (např. 
další přerušení provozu na železniční 
trati, rozkopání a navýšení náspů, 
opomenutí environmentálních 
problémů u původního projektu atd.).  
Dlouhodobě je tak celkově ohrožena 
výkonnost existujících vodních cest 
(podjezdné výšky na Vltavě, přístav 
Kolín, plánovaný přístav Pardubice). 
Smyslem dosavadního znění vyhlášky 
je postupně dosahovat plných 
parametrů vodních cest podle AGN, a 
to synergií všech stavebních zásahů. 
Novela naopak otevírá cestu k 
přidávání dalších překážek.  
Bezprostředně je omezena výroba 
lodí např. v loděnici Chvaletice. 
Nedostatečná výška mostů v současné 
době významně komplikuje transport 
plavidel na středním Labi (viz např. 
loňský transport tankeru Christoph 
nebo osmnácti tankerů pro 
nizozemské partnery vyrobených ve 
zdejší loděnici).   
Specifickým problémem je 
ignorování trasy předpokládaného 
vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe 
(DOL), která není obsažena, a tedy 

Neakceptováno.  
Návrh novely vyhlášky má své 
opodstatnění. Jejím přijetím nebude 
do budoucna ohroženo dosažení 
cílových parametrů spočívajících v 
podjezdné výšce mostů na 7 m. 
Etapizace výstavby bude souviset se 
stávající a výhledovou intenzitou 
plavebního provozu v návaznosti na 
dokončení realizace záměrů zlepšení 
infrastruktury vodních cest. 
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.  
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. 
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ani definována v této vyhlášce. To se 
již projevuje například snahou o 
nerespektování podjezdné výšky při 
rekonstrukci železničního mostu na 
řece Moravě  
u Lanžhota – namísto potřebných 7 m 
se navrhují jen 4 m se zdůvodněním, 
že dnes jde pouze  
o třídu „0“, a pro DOL postačí jen 
vágně formulovaná stavební 
připravenost. 

Z výše uvedených důvodů je 
nezbytné s navrhovanou novelou 
vyhlášky jako celkem vyslovit 
nesouhlas, protože ve svých 
důsledcích znamená:  
1) prakticky trvalé omezení podnikání 
v oblasti vnitrozemské plavby a 
výroby (exportu) lodí; 
2) ukončení procesu postupného 
dosahování mezinárodně platných 
parametrů vodních cest, což povede k 
další marginalizaci celého oboru 
dopravy;  
3) de facto nevymahatelnost 
„slíbeného“ budoucího dosahování 
platných parametrů. 
Naopak se ukazuje potřeba zcela jiné 
novely této vyhlášky, a to tak, aby 
zahrnovala i výhledově plánované 
vodní cesty, a tím se zabránilo 
následným vysokým finančním i 
správním nákladům. 

 
 
 

1. Připomínka k § 8 odst. 1 
Požadujeme vypustit vloženou větu: 
„…u nichž dochází k výměně nosné 
konstrukce…“, a níže uvedený text 
upravit takto: 
„Nejmenší podjezdná výška nově 
stavěných nebo rekonstruovaných 
mostů, u nichž dochází k výměně 
nosné konstrukce, na vodní cestě 
dopravně významné je 7,0 m nad 
nejvyšší plavební hladinou, 
stanovenou plavebním úřadem (dále 
jen „nejvyšší plavební hladina“). U 

Neakceptováno. 

Napadený text není předmětem 
novely vyhlášky, text v této podobě 
existuje již v platné úpravě 
vyhlášky. 
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nově stavěných obloukových mostů 
musí být tato výška dodržena v šířce 
nejméně dvou třetin plavební dráhy 
podle § 5. U rekonstruovaných mostů, 
u nichž nedochází k výměně nosné 
konstrukce, musí být zachována 
alespoň podjezdná výška před 
rekonstrukcí. Mosty musí být 
konstruovány tak, aby nezpůsobovaly 
nebezpečné odrazy pro radarovou 
navigaci na vodní cestě.“ 
Odůvodnění:  
Navržený text ohrožuje rozvoj 
vodních cest tím, že nezajišťuje 
postupné dosahování předepsaných 
parametrů vodních cest, navíc 
petrifikuje nevhodný stav na další 
ekonomické období (rekonstrukce = 
zhodnocení). Kromě toho je návrh ve 
vnitřním věcném rozporu s nově 
navrhovaným odst. 2: „…Nebude-li u 
rekonstruovaných mostů zřízena 
pohyblivá konstrukce mostu, musí být 
zachována alespoň podjezdná výška 
před rekonstrukcí, a to nejméně 5,25 
m nad nejvyšší plavební hladinou.“ 

 
 
 

2. Připomínka k § 8 odst. 4 
Místo nově formulovaného odst. 4 
žádáme ponechat dosavadní úpravu, 
nebo doplnit takto: 
„Nejmenší podjezdná výška nově 
stavěných nebo rekonstruovaných 
mostů, u nichž dochází k výměně 
nebo zásadní stavební úpravě nosné 
konstrukce, na vodní cestě dopravně 
významné klasifikační třídy I., je 
5,25 m nad nejvyšší plavební 
hladinou, a na vodní cestě dopravně 
významné klasifikační třídy 0., vedené 
plavebním kanálem, je 4,0 m nad 
nejvyšší plavební hladinou. Nejmenší 
podjezdná výška nově stavěných 
mostů na vodní cestě dopravně 
významné klasifikační třídy 0. v 
říčním úseku je 4,0 m nad nejvyšší 
plavební hladinou. Při rekonstrukci 
stávajících mostů na vodní cestě 
dopravně významné klasifikační třídy 

Neakceptováno. 

Neexistuje žádné jednoznačné 
rozhodnutí o přeřazení vodní cesty 
do jiné třídy kategorie vodních cest. 
K takovému kroku by musela 
existovat stavební dokumentace a 
časový harmonogram. Není zřejmé, 
co se míní pojmem „ve výhledu“. 
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0. v říčním úseku musí být zachována 
nejméně podjezdná výška před 
rekonstrukcí. Pokud se ve výhledu 
má říční úsek, dosud zařazený do tř. 
0 přebudovat na jiné zatřídění, je 
nutné v plném rozsahu postupovat 
podle ustanovení odst. 1.“  
Odůvodnění:  
Navržená textace by umožňovala při 
výstavbě nebo rekonstrukcích 
křižujících mostů zcela ignorovat 
rozvojové záměry vodních cest a 
nastavovat další technické i 
ekonomické překážky pro tento 
rozvoj. Nutno podotknout, že takové 
pokusy se již dějí – viz například 
navržená rekonstrukce železničního 
mostu u Lanžhota. 
Proto požadujeme, aby u vodní cesty 
třídy 0 i při rekonstrukci mostů byla 
dodržena podjezdná výška minimálně 
4 metry. 

 
 
 

Domníváme se, že bude nutné do 
případného nového návrhu vyhlášky 
inkorporovat pojem (nebo ekvivalent 
pojmu) „výhledové vodní cesty“, pro 
jejichž technickou ochranu by platily 
stejné zásady, jako pro vodní cesty 
existující. Dosavadní – a zvláště pak 
nově navrhovaná – textace evidentně 
totiž ve svých důsledcích vede k 
nastavování dalších a dalších 
překážek pro budoucí výstavbu 
vodních cest. Praxe nedávných let, 
kdy pracovníci Ministerstva dopravy 
ČR zcela samozřejmě koordinovali 
všechny zamýšlené dopravní stavby a 
předcházeli tak kolizím, se již patrně 
neuplatňuje, jak ukazují existující 
aktuální chyby v tomto směru. Proto 
je nutné tuto ochranu zajistit 
legislativní úpravou. 

Neakceptováno. 

Pojem „výhledová vodní cesta“ není 
definován žádným zákonem. 

Ministerstvo 
kultury 
 
 

K bodu 1 
K § 8 odst. 1 a 2 
Upozorňujeme, že věta druhá v § 8 
odst. 2 je až na dovětek duplicitní 
k větě třetí v § 8 odst. 1. S ohledem 
na tuto skutečnost doporučujeme 

Akceptováno. 
V rámci vypořádávání 
meziresortního připomínkového 
řízení byl zvolen jiný text. 
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upravit text obou odstavců takto:  
„V § 8 odst. 1 věty třetí za slova 

„podjezdná výška před rekonstrukcí“ 
vkládají slova „, a to nejméně 5,25 m 
nad nejvyšší plavební hladinou“. 

V § 8 odst. 2 se věta druhá 
ruší.“ 

 
Návrh vyhlášky však především 

pomíjí skutečnost, že v důsledku 
navržených stavebních úprav nesmí 
být u mostů, které jsou kulturní 
památkou, poškozeny hodnoty, pro 
které je most chráněn jako kulturní 
památka. Konkrétní dotčení hodnot 
jednotlivé kulturní památky je 
v tomto případě řešeno závazným 
stanoviskem orgánu památkové péče 
postupem dle zákona o státní 
památkové péči. 

S ohledem na výše řečené 
navrhujeme na konec § 8 odst. 2 
doplnit větu: 

„V případě rekonstruovaného 
mostu, který je kulturní památkou, 
nesmí stavební úpravy poškodit 
hodnoty, pro které je most chráněn 
jako kulturní památka.“. 

 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Příprava staveb vodních cest se 
mimo vyhlášku č. 222/1995 Sb., o 
vodních cestách, plavebním provozu 
v přístavech, společné havárii a 
dopravě nebezpečných věcí, ve 
znění pozdějších předpisů, řídí 
zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Již při projektové přípravě 
památkové chráněné stavby je 
kontaktován památkový ústav. Poté 
následuje projektová příprava 
stavby, která, je-li památkově 
chráněná, řídí se ust. § 14 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Zde tedy do přípravy stavby 
vstupuje příslušný státní orgán, 
který vydává závazné stanovisko. 
Schválená projektová příprava 
podstupuje další řízení podle 
stavebního zákona. Dotčený orgán 
památkové péče vydává další 
závazné stanovisko v řízení o vydání 
územního rozhodnutí, dále v řízení o 
stavebním povolení, stejně tak ke 
kolaudačnímu rozhodnutí. 
 
Na základě výše uvedeného, kdy 
tyto postupy jsou již dnes v praxi 
aplikovány, považujeme ochranu 
památkově chráněných objektů za 
dostatečnou. Každý je povinen řídit 
se zákonem o státní památkové péči. 
Vámi navrhovaná úprava do 
vyhlášky č. 222/1995 Sb., by byla 
k zákonu o státní památkové péči 
duplicitní. Navíc jde Vaše 
připomínka nad rámec novelizace 
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vyhlášky č. 222/1995 Sb. a jako 
taková tedy není akceptována.   

 
 
 

K § 8 odst. 2 (třetí věta) 
Z ustanovení není zřejmý vztah 
vlastní rekonstrukce mostu a 
„následných stavebních úprav“, ať již 
z hlediska časového nebo právního a 
vzájemných dopadů jednotlivých 
úprav. Doporučujeme tento 
nedostatek odstranit, a to buď změnou 
legislativního textu v navrženém § 8 
odst. 2, nebo doplněním zvláštní části 
důvodové zprávy k tomuto 
ustanovení. 

Akceptováno. 
V rámci vypořádávání 
meziresortního připomínkového 
řízení byl zvolen jiný text.  

Správa 
železniční 
dopravní cesty, 
státní 
organizace 

1. Navrhujeme následující znění      
odst. 2:  
 
(2) Nemůže-li být u nově stavěných 
nebo rekonstruovaných mostů, u 
nichž dochází k výměně nosné 
konstrukce, dodržena podjezdná 
výška podle odstavce 1, musí má být 
zřízena pohyblivá konstrukce mostu. 
Nebude-li u rekonstruovaných 
takových mostů zřízena pohyblivá 
konstrukce mostu, musí být 
zachována podjezdná výška před 
rekonstrukcí, a to nejméně však 5,25 
m nad nejvyšší plavební hladinou, 
Následnou stavební úpravou musí být 
rovněž zajištěna a zároveň musí 
konstrukce spodní stavby a nosná 
konstrukce umožňující umožnit 
výhledovou změnu nivelety spodní 
hrany mostní nosné konstrukce na 
výšku 7,0 m nad nejvyšší plavební 
hladinou.  
Odůvodnění:  
Stavební správa západ připravuje 
rekonstrukci železničního mostu přes 
Labe v Čelákovicích jako součást 
optimalizace trati Lysá nad Labem – 
Praha-Vysočany, pro niž s ohledem 
na zařazení do hlavní sítě nákladní 
dopravy TEN-T požádala SŽDC o 
poskytnutí prostředků EU z nástroje 
CEF v rámci jeho druhé výzvy. 
Rekonstrukce mostu je navržena 
podle předběžných dohod mezi MD, 
ŘVC a SŽDC s dosažením výšky nad 

Připomínkám bylo vyhověno, 
v rámci vypořádávání 
meziresortního připomínkového 
řízení byl na základě kompromisu 
zvolen jiný text, který byl SŽDC 
odsouhlasen. 
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plavební dráhou 5,25 m s možností 
výhledového zdvihu konstrukce na 7 
m. Toto řešení připouštěla vyhláška 
MD č. 222/1995 Sb. do poslední 
změny k 15. 4. 2015, ale nynější 
znění vyhlášky takové řešení 
zakazuje. Cílem předložené nové 
vyhlášky by mělo být tento stav 
napravit, připustit výše uvedené 
kompromisní řešení vyhovující 
požadavkům vodní, železniční i 
silniční dopravy a tím umožnit 
pokračování přípravy mj. i 
rekonstrukce mostu v Čelákovicích  
Domníváme se, že navržené znění 
vyhlášky tento záměr nenaplňuje, 
protože je celkově zmatečné a nelze 
odhadovat způsob jeho aplikace ze 
strany ŘVC, SPS a stavebních úřadů. 
Druhá věta druhého odstavce 
(„Nebude-li u rekonstruovaných 
mostů zřízena pohyblivá konstrukce 
mostu, musí být zachována alespoň 
podjezdná výška před rekonstrukcí, a 
to nejméně 5,25 m nad nejvyšší 
plavební hladinou.“) v zásadě popírá  
předchozí text prvního odstavce i 
první věty druhého odstavce, a to ve 
dvou ohledech:  
- první odstavec a první věta druhého 
odstavce stanoví určité podmínky 
jako nezbytné („výška...je 7,0 m“, 
„musí být zřízena“), zatímco druhá 
věta hovoří o stavu, kdy tyto 
podmínky splněny nejsou;  
- druhá věta druhého odstavce stanoví 
podmínku výšky 5,25 m i pro mosty 
bez výměny nosné konstrukce, 
zatímco první odstavec pro takové 
případy požadoval pouze zachování 
původní podjezdné výšky.  
Dále třetí věta druhého odstavce 
hovoří o „následné stavební úpravě“, 
přičemž z textu ale vyplývá, že patrně 
mělo jít o podmínky pro nejbližší 
rekonstrukci, nikoliv o nějaký výhled.  

 1. Vzhledem k tomu, že stanovením 
podjezdné výšky se ve vyhlášce zabývá 
i příloha č. 1, ve které jsou uvedeny i 
větší podjezdné výšky než 7,0 m, 

Neakceptováno. 
Příloha č. 1 vyhlášky není 
předmětem novelizace.  
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navrhujeme upravit i znění přílohy č. 1 
vyhlášky.  
2. Ani po úpravě § 8 odst. 4 nebude 
jednoznačné, jaká podjezdná výška by 
měla být pod mosty na řece Moravě v 
místech, kde řeka tvoří hranici mezi ČR 
a SR. Podle § 2 vyhlášky se jedná o 
vodní cestu 0. třídy. Není zřejmé, zda 
bude postačovat podjezdná výška 4,0 m 
podle nového znění § 8 odst. 4 nebo se 
na ni pohlíží jako na plavební cestu 
mezinárodního významu (pojem 
uveden jen v příloze č. 1 vyhlášky) a 
bude třeba postupovat podle přílohy č. 
1 vyhlášky pro plavební cesty 
mezinárodního významu (tř. IV-VII). 
Navrhujeme upravit i znění přílohy č. 1 
vyhlášky a ověřit třídy plavební cesty v 
legislativě SR. 

Ředitelství 
vodních cest 
ČR 

V úvodu je nezbytné ze strany 
Ředitelství vodních cest ČR 
konstatovat, že navrhovanou změnou 
vyhlášky č. 222/1995 Sb. dochází ke 
zhoršení možnosti dosažení cílových 
parametrů sítě TEN-T. 
  
S ohledem na předkládací zprávu a 
odůvodnění změny vyhlášky – 
„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 k dopravě 
hypoteticky využitelných, pak 
požadavek na podjezdnou výšku 
mostů se může jevit jako plýtvání 
s veřejnými finančními prostředky.“ – 
požadujeme danou situaci řešit 
rozdělením požadavku na podjezdnou 
výšku 7 metrů na dopravně 
významné vodní cesty využívané a 
dopravně významné vodní cesty 
využitelné dle přílohy č. 2 zákona č. 
114/1995 Sb. 

Neakceptováno. 
Navrhovaná změna je v rozporu 
s cílem novelizace. Cílem novely 
vyhlášky jsou finanční úspory 
v situaci, kdy jejich vynakládání 
neodpovídá intenzita plavebního 
provozu. Dále viz vypořádání 
obecné zásadní připomínky 
Hospodářské komory ČR. 

 Odstavec (1) a (2): 
  
U dopravně významných vodních 

Neakceptováno. 
Viz vypořádání předchozí 
připomínky. 
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cest využívaných požadujeme 
ponechat stávající znění vyhlášky č. 
222/1995 Sb., pouze s doplněním, že 
nejvyšší plavební hladinu stanovuje 
plavební úřad a že při rekonstrukci 
mostních objektů, při nichž nedochází 
k výměně nebo zásadní stavební 
úpravě nosné konstrukce musí být 
zachována alespoň podjezdná výška 
před rekonstrukcí (stávající znění 
v podstatě při tomto typu 
rekonstrukce znemožňuje alespoň 
částečné zvýšení mostní konstrukce, i 
kdyby investor chtěl). 
  
U dopravně významných vodních 
cest využitelných souhlasíme se 
změnou vyhlášky dle navržené 
změny, ale s následujícími úpravami: 
- odstranit rozpor ve formulaci „musí 
být zachována alespoň podjezdná 
výška před rekonstrukcí“ s „a to 
nejméně 5,25 m“ – zde by mělo být 
„musí být zajištěna podjezdná výška 
nejméně 5,25 m“,  
- zcela jasnou není rovněž formulace 
„Následnou stavební úpravou musí 
být rovněž zajištěna konstrukce 
spodní stavby a nosná konstrukce 
umožňující změnu …….. „. Tato 
úprava bude realizována při 
provádění rekonstrukce, nebo až 
následně při zajištění podjezdné 
výšky 7,0 m? Toto by mělo být 
jednoznačně řečeno.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Po vypořádání 
meziresortního připomínkového 
řízení byl zvolen jiný text, který byl 
ŘVC ČR odsouhlasen. 

 Odstavec (4): 
- chybí, že nejvyšší plavební hladinu 
stanovuje plavební úřad, jako v odst. 
(1) a (2) – požadujeme toto doplnit, 
 
- v doplněném textu chybí u říčního 
úseku vodní cesty třídy 0 požadavek 
zajistit 4 m i u rekonstruovaných 
mostů, u nichž dochází k výměně 
nebo zásadní stavební úpravě nosné 
konstrukce. Toto je nahrazeno pouze 
„zakonzervováním současného stavu“ 
– „musí být zachována nejméně 
podjezdná výška před rekonstrukcí“, 
což není v souladu s první – původní 

Neakceptováno. 
V odst. 1 je v závorce zavedena tzv. 
legislativní zkratka, v odst. 2 se 
užívá již pouze tato. 
 
Připomínce nebylo vyhověno, 
v rámci vypořádávání byla 
vysvětlena. 
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– částí tohoto odstavce (plavební 
kanál vodní cesty třídy 0).  
Požadujeme doplnit říční úsek třídy 0 
o zajištění podjezdné výšky 4 m i u 
rekonstruovaných mostů, u nichž 
dochází k výměně nebo zásadní 
stavební úpravě nosné konstrukce. 

 
 
 
 
 
 

 U předpokládaných hospodářských, 
finančních a sociálních dopadů je pak 
potřeba rovněž zohlednit nejen vlastní 
investici do mostní konstrukce, ale i 
následnou investici do souvisejících 
objektů. Např. při dílčím zvýšení 
železničního mostu na 5,25 m dojde 
k úpravě navazujícího železničního 
spodku a svršku v úseku řádově 100 – 
1000 m, který bude při nezřízení 
zdvižné konstrukce a následném 
pevném zvýšení na 7,0 m znamenat 
kompletní přestavbu již hotové části. 
Nezřízení zdvižné konstrukce by tak 
nemělo být umožněno automaticky, 
ale až na základě schválení 
Ministerstva dopravy v rámci 
navrhovaného metodického pokynu, 
resp. závazného stanoviska. 
V současné podobě je metodický 
pokyn navrhován pouze v rozsahu 
spodní stavby a mostovky. 

Připomínce nebylo vyhověno, 
v rámci vypořádání meziresortního 
připomínkového řízení byl 
odsouhlasen jiný text. Metodický 
pokyn byl zrušen. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 
 
 

Za Čl. I doporučujeme vložit nový 
Čl. II, který zní:  

 
„Čl. II 

Přechodné ustanovení 
 
U staveb, pro které byla dokumentace 
nebo projektová dokumentace 
zpracovaná přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky, se postupuje 
podle dosavadních právních 
předpisů.“. 
Tato připomínka je doporučující.  
Odůvodnění: Toto ustanovení 
odstraňuje pro aktuální stavby 
nesoulad mezi dosavadními 
podmínkami pro územní řízení a 
novými podmínkami pro stavební 
řízení nebo pro kolaudaci. Absence 
tohoto ustanovení může způsobit 
překážku pro vydání stavebního 

Akceptováno, termín „ zpracovaná 
dokumentace nebo projektová 
dokumentace“ byl nahrazen 
termínem „vydání stavebního 
povolení podle stavebního zákona“. 
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povolení nebo kolaudačního 
souhlasu.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučující připomínka: 
1. Novelizační bod 1 

doporučujeme rozdělit do 
dvou samostatných 
novelizačních bodů. 
Předmětem prvního 
novelizačního bodu bude 
změna dosavadního § 8, tj. 
tento novelizační bod bude 
znít: „1. § 8 odstavec 1 zní: 
„…“.“.   Další novelizační 
bod by pak zněl: „ 2. V § 8 se 
za odstavec 1 vkládá nový 
odstavec 2, který zní: „…..“. 
Dosavadní odstavce 2 až 6 se 
označují jako odstavce 3 až 
7.“. 
 

2. Novelizační bod 2 - 
doporučujeme navrhovaný 
novelizační bod uvést v tomto 
znění: „V § 8 se na konci 
odstavce 4 doplňují věty 
„Nejmenší podjezdná výška 
…“.“. 
 

3. Odůvodnění - neobsahuje 
všechny obligatorní části, 
které jsou stanoveny 
Legislativními pravidly vlády 
(viz čl. 16 odst. 4 LPV 
s odkazem na čl. 14 LPV), 
např. chybí uvedení dopadů 
navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty a na 
podnikatelské prostředí, 
zhodnocení korupčních rizik, 
zhodnocení dopadů na 
bezpečnost státu nebo obranu 
státu a další. Doporučujeme 
v uvedeném smyslu 
odůvodnění doplnit. 

Akceptováno, bod byl rozdělen do 
více odstavců. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Připomínky legislativně technické a 
formálního charakteru: 
 
K čl. I bodu 1 – k § 8 odst. 1 a 2: 

 
 
 
Akceptováno, text byl změněn. 
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1. Doporučujeme text obou 
odstavců vhodněji provázat, 
zejména přitom máme na mysli 
předposlední větu odstavce 1 a 
první a druhou větu odstavce 2, 
které všechny hovoří 
o rekonstrukci mostu. 
 

2. Jelikož v tomto bodě dochází 
jednak ke změně textu odstavce 1 
a jednak ke vložení nového 
odstavce 2, doporučujeme, aby 
tuto skutečnost normativní text 
reflektoval a aby předkladatel 
bod rozdělil v souladu 
s Legislativními pravidly vlády 
do dvou samostatných 
novelizačních bodů. V této 
souvislosti upozorňujeme na 
nutnost změny textu přiloženého 
platného znění, v němž je 
předmětná změna chybně 
vyznačena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, bod byl rozdělen do 
více odstavců.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K čl. I bodu 1 – k § 8 odst. 2: 
 Doporučujeme slovo 
„Nebude-li“ uvedené na počátku 
druhé věty nahradit  
např. souslovím „Nemůže-li být“, a 
tak formulačně sjednotit první a 
druhou větu předmětného ustanovení.  

Akceptováno, text byl nahrazen 
jiným slovním spojením. 

 K čl. I bodu 2 – k § 8 odst. 4: 
 Doporučujeme v souladu s čl. 
58 odst. 8 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády v návětí novelizačního 
bodu vypustit slova „které znějí“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1) Obecně  
• V navrhovaném textu 

vyhlášky upozorňujeme na 
nevhodné použití slova 
„rekonstruovaných“ a 
doporučujeme toto slovo 
nahradit slovy „u nichž 
dochází k zásadní stavební 
úpravě nosné konstrukce“.  
Odůvodnění:  
Zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a 
stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších 

Neakceptováno, napadaná slova již 
existují v současném znění a nejsou  
předmětem novelizace. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB6K2CKH)



předpisů, nepoužívá pojem 
„rekonstrukce“. V současné 
době je slovo rekonstrukce 
slangový pojem pro „stavební 
úpravu“ (ustanovení § 2 odst. 
5 bod c) stavebního zákona).   

 • V navrhovaném textu 
vyhlášky doporučujeme 
nahradit slovo „most“ slovy 
„mostní objekt“. 
Odůvodnění:  

Text tak bude uveden do souladu 
s ČSN 73 6201 Projektování mostních 
objektů, která se stala závaznou 
vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.   

Neakceptováno, v dosavadním 
znění se slovo „most“ již vyskytuje 
a některý tento výskyt není 
předmětem novelizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K čl. I bodu 2. 
Na konci textu doporučujeme doplnit 
tečku. 

Akceptováno. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti 
a legislativu 

Připomínka: 
             k odůvodnění   

1. Doporučujeme doplnit 
odůvodnění vyhlášky o 
zhodnocení korupčních rizik 
a další povinné obsahové 
náležitostí ve smyslu  
čl. 16 odst. 4 ve spojení s čl. 
14 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády (např. dopady 
na podnikatelské prostředí, na 
obranu nebo bezpečnost státu, 
ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů aj.) 

Doporučujeme navrhovanou právní 
úpravu korektně odůvodnit.  
Argument nejednoznačností stávající 
úpravy je zavádějící, neboť 
předkládanou právní úpravou 
nedochází k upřesnění obsahu 
vyhlášky, ale k jeho věcné změně (tj. 
ke zmírnění požadavků  
na minimální podjezdnou výši u nově 
stavěných  
či rekonstruovaných mostů nad 
vodními cestami). 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 
financí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

ÚVČR-VÚV Bez připomínek.  
ÚVČR-RVV Bez připomínek.  
ÚVČR-odbor 
kompatibility 

Bez připomínek.  

Ředitelství 
silnic a dálnic 

Bez připomínek.  

Státní plavební 
správa 

Bez připomínek.  
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