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Věc :   Žádost o sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
 
   Dne 09.05.2018 obdržel Drážní úřad jako drážní správní úřad dle § 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vaši žádost o sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vodním vlekem 
WAKELIFT umístěným na Brněnské přehradě v Rakovecké zátoce, jehož provozovatelem je společnost 
CITY SPORTS s.r.o., Veveří 464/17, 602 00 Brno, IČ: 29303788, a tato je vedena pod č.j. DUCR-
25962/718Ju.  

V předmětné věci Vám sdělujeme: 
 
− podmínky pro vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení stanoví zákon v § 47 odst. 3) a 

4): 

(3) Před uvedením určeného technického zařízení do provozu musí být schválena jeho způsobilost k 
provozu. Způsobilost určeného technického zařízení k provozu schvaluje drážní správní úřad vydáním 
průkazu způsobilosti. 

(4) Drážní správní úřad vydá průkaz způsobilosti určeného technického zařízení na základě technické 
prohlídky a zkoušky, kterou zajistí výrobce nebo jiná osoba, která prokáže právní zájem na schválení 
určeného technického zařízení, na svůj náklad u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy. Je-li 
určené technické zařízení současně stanoveným výrobkem podle zvláštního předpisu, je podkladem pro 
rozhodnutí drážního správního úřadu doklad o shodě vydaný podle zvláštního právního předpisu. 
 

− Drážní úřad vydá průkaz způsobilosti na základě dokladů uvedených v § 47 odst. 4) zákona, popř. 
dalších doplňujících dokladů, které si může vyžádat pro zjištění skutečného stavu v souladu s § 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 6 odst. 2) téhož zákona „Správní 
orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně 
zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis.“ 
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Vámi uváděné nedostatky nejsou doloženy poznámkou, jaký právní nebo technický předpis popř. 
technická norma takové provedení požaduje. Statický posudek kotevních konstrukcí vleku pro vodní 
lyžování ze dne 07/2015 doložila dotčená osoba k žádosti o posouzení shody Strojírenskému zkušebnímu 
ústavu, s.p. Brno. 

− Žádost společnosti CITY SPORTS s.r.o. o vydání průkazu způsobilosti na předmětný vodní vlek byla 
Drážnímu úřadu doručena dne 11. dubna 2017. Přílohou žádosti bylo ES/EU prohlášení o shodě č. 25-
07-2016 ze dne 25.07.2016 vydaný společností WAKELIFT s.r.o., Inspekční certifikát o posouzení 
shody dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení č. 235/16 ze dne 
13.07.2016, ES prohlášení o shodě BP – ocelové lano ze dne 25.05.2016 a Inspekční certifikát „3.1“ č. 
VZV160241 ze dne 25.05.2016.  

Přes skutečnost, že žadatel předložil doklady nad rámec zákonné povinnosti, vyžádal si Drážní úřad 
doplnění žádosti o návod k obsluze a údržbě pro vlek pro vodní lyžování a wakeboarding typu 
dvousloupcový systém WAKELIFT a vzhledem ke skutečnosti, že v době žádosti se jednalo o již 
provozované zařízení doložení protokolu o provedené prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení 
v provozu osobou odborně způsobilou dle § 48 zákona. Tyto náležitosti byly žadatelem doplněny dne 
31.05.2017.  

− Na základě výše uvedených podkladů vydal Drážní úřad dne 02.06.2017 průkaz způsobilosti pod ev.č. 
PZ 0064/17-D.15 v souladu se zákonem. 

− Sankční pravomoc Drážního úřadu provozování vodního vleku bez průkazu způsobilosti není zákonem 
stanovena.  

− „Odebrání“ průkazu způsobilosti řeší § 48 odst. 2) „zákona: 

(2) Zjistí-li drážní správní úřad, že určené technické zařízení má závažné nedostatky, že nelze zaručit 
jeho bezpečné provozování, zadrží průkaz způsobilosti a rozhodne o nezpůsobilosti určeného 
technického zařízení v provozu. 

 
 
 
 
                                                                                                                            Ing. Petr Davídek 
                                                                                                             ředitel odboru UTZ neelektrických 
 
 
 


