
IV. 
 

Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení  
Připomínkové místo Obsah připomínky Způsob vypořádání 

ÚVČR – VÚV Bez připomínek.  
ÚVČR - KOM Bez připomínek.  
Místopředseda vlády 
pro VVI 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

1. MŽP nesouhlasí s navrhovanou změnou znění § 2 
odst. 5 vyhlášky č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních 
nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba 
plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a 
podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, v 
předkládané podobě, která předpokládá nahrazení 
stávajícího textu: "v době od východu do západu 
slunce" novým zněním: "po dobu nejvýše 48 hodin". 
Požadujeme, aby ve zvláště chráněných územích byl 
zachován stávající režim regulace daný výše 
uvedenou vyhláškou. 
 
Odůvodnění: 
 
Současná úprava umožňuje, jedná-li se o 
nesledovanou vodní cestu, účelovou vodní cestu, 
nebo vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České 
Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice), stání 
plavidel mimo vymezená a vyznačená místa pro 
dlouhodobé stání plavidel pouze od východu do 
západu slunce, což se paušálně týká i ZCHÚ.  
 
Navrhovaná úprava by znamenala umožnění stání i 
přes noc, což může představovat významné riziko, že 

Neakceptováno – po rozsáhlé věcné diskusi vysvětleno 
s tím, že v určitých lokalitách ZCHÚ, kde z pohledu 
zájmů ochrany přírody není žádoucí stání plavidel přes 
noc (např. z důvodu ohrožení biotopů zvláště 
chráněných druhů, ohrožení předmětů ochrany ZCHÚ 
apod.) orgány ochrany ŽP podají žádosti o umístění 
příslušného plavebního značení; MD bude o této 
skutečnosti informovat Státní plavební správu. 
 
 
 
Navržené znění upravující § 2 odst. 5 vyhlášky bylo 
dohodnuto na jednání MD, MZE a MŽP ze dne 24. 7. 
2015. Následně bylo navržené znění na žádost MD 
potvrzeno ze strany MŽP dopisem č.j.: 77112/ENV/15 ze 
dne 24. listopadu 2015. 
 
Předkladatel se domnívá, že účelem vyhlášky  
č. 46/2015 Sb. není suplovat či doplňovat funkce právních 
předpisů v oblasti ochrany ZCHÚ. Požadovaná úprava je 
navíc odůvodněna nepodloženými obavami a předpoklady. 
Předkladatel se tedy domnívá, že samotná predikce a 
nepodložená obava z toho, že posádka plavidla bude na 
břehu tábořit, neodůvodňuje úpravu ustanovení. Dále si 
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posádka plavidla bude tábořit na břehu, a tím bude 
docházet k negativnímu ovlivnění břehových 
ekosystémů, které jsou mnohdy předmětem ochrany 
daného ZCHÚ či evropsky významné lokality.  
 
Dále tento stav také zvyšuje riziko, kdy může 
docházet k nedovolenému rušení zvláště chráněných 
živočichů dle § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, kteří jsou 
vázáni na břehové ekosystémy.  
 
S ohledem na zvýšení tohoto negativního rizika 
požadujeme přeformulovat návrh novely tak, aby byl 
v ZCHÚ zachován stávající stav regulace, kdy není 
možno stání plavidel přes noc mimo vymezená a 
vyznačená místa pro dlouhodobé stání. Dle § 25 odst. 
2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, je rekreační využití 
chráněné krajinné oblasti přípustné, ale pouze tak aby 
nedocházelo k poškozování jejích přírodních hodnot. 

dovolujeme upozornit, že konstrukce počítající s tím, že 
adresát právní normy nerespektující zákonné povinnosti 
stanovené předpisy ochrany ŽP bude respektovat zákaz 
stání na vodách spadajících do ZCHÚ či přiléhajících 
k ZCHÚ se jeví jako nelogická.  
Zároveň si dovolujeme konstatovat, že ZCHÚ jsou 
různého druhu, významu a vyžadují tedy různou úroveň 
ochrany a nelze tedy zákaz stanovit paušálně. Zároveň si 
dovolujeme konstatovat, že existence a vymezení ZCHÚ 
je dosti odbornou záležitostí a adresáti ustanovení se 
mohou v některých případech dost složitě orientovat. 
Různé typy ZCHÚ se rovněž vyhlašují odlišným 
způsobem a pro adresáty úpravy i dozorové orgány bude 
složité určit, zda se nachází v ZCHÚ či nikoliv, a to 
zvláště v noci. 
V lokalitách, kde se orgány ŽP domnívají, že je z důvodu 
ochrany ŽP třeba noční stání zakázat, mohou zvolit úpravu 
plavebním značením. 

2. Požadujeme přeřadit vodní nádrže Máchovo jezero, 
rybník Svět a Lipno I z Přílohy č. 2 do Přílohy č. 1 k 
vyhlášce č. 46/2015 Sb., případně umožnit pouze 
plavbu plavidel se spalovacími motory veřejné vodní 
dopravy na vodních nádržích Máchovo jezero a 
Lipno I tak, jak tomu bylo v předchozí vyhlášce č. 
241/2002 Sb. 
 
Odůvodnění: 
 
Původní vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení 
vodních nádrží a vodních toků, na kterých je 
zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o 

Neakceptováno – po rozsáhlé věcné diskusi vysvětleno; 
v případě Máchova jezera podají orgány ŽP žádost o 
umístění plavebního značení, aby v oblasti zátoky u 
ústí Břehyňského potoka, kde se nachází ptačí oblast, 
nebyla tato klidová zóna spalovacími motory rušena. 
MD bude o této skutečnosti informovat Státní plavební 
správu. Státní plavební správa bude zákaz plavby se 
spalovacími motory stanovený na základě umístění 
plavebního značení v rámci své dozorové činnosti 
kontrolovat. Ministerstvo dopravy bude uvedenou 
dozorovou činnost sledovat s ohledem na plán 
dozorové činnosti Státní plavební správy.  
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rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k 
plavbě, jejíž platnost skončila k datu 14. 4. 2015, 
umožňovala na Máchově jezeře a VN Lipno I pouze 
veřejnou vodní dopravu a plavbu plachetnic. Nově 
přijatá vyhláška 46/2015 Sb. uvolnila regulaci a 
umožnila užívat k plavbě malá plavidla se 
spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW plující 
v tzv. výtlačném režimu (§ 2). 
 
Vodní nádrže Máchovo jezero, rybník Svět a Lipno I 
se nacházejí v ZCHÚ (kategorie chráněná krajinná 
oblast a národní park). Z vyhodnocení sezóny 2015, 
kdy vstoupila v platnost vyhláška č. 46/2015 Sb., 
vyplývá, že většina malých plavidel využívaných 
např. k výkonu rybářského práva nahradila dosud 
užívané elektromotory spalovacím motorem, stouplo 
i rekreační využívání nafukovacích člunů se 
spalovacím motorem. Navíc existují oprávněné 
důvody se domnívat, že v dalších letech dojde k 
dalšímu nárůstu nežádoucích spalovacích motorů ve 
výše uvedených ZCHÚ. 
 
Zatímco situace na rybníce Svět zatím žádné faktické 
potíže nezpůsobuje, situaci na vodní nádrži Máchovo 
jezero lze považovat za příčinu negativního ovlivnění 
předmětů ochrany zde se nacházející Národní 
přírodní památky Swamp, Ptačí oblasti Českolipsko - 
Dokeské pískovce a mokřady i Evrosky významné 
lokality Jestřebsko - Dokesko.  
 
V případě VN Lipno I lze předpokládat pokračující 
nárůst jednak rekreačních plavidel místních obyvatel, 
kteří tak rozšíří nabídku svých služeb pro hosty 
především ze Spolkové republiky Rakousko, tak i 

Předkladatel si dovoluje poukázat na skutečnost, že 
z hlediska právní jistoty má za zcela nežádoucí po méně 
než roční účinnosti vyhlášky zasahovat do příloh 
vyhlášky, kdy řada uživatelů vodních ploch již investovala 
nemalé finanční prostředky do povoleného zařízení. 
Takové změny není možné s ohledem na hodnocení 
dopadů regulace přijmout. 
Předkladatel dále konstatuje, že na uvedených vodních 
plochách plavba se spalovacím motorem probíhala již 
dříve a nově povolená plavba se týká pouze malých 
plavidel s malými spalovacími motory o výkonu nejvýše 
10 kW.  
S ohledem na rozsah technických požadavků, které jsou 
kladeny na plavidla vnitrozemské plavby a jejich motory 
nepovažuje předkladatel přesun vodních ploch za žádoucí. 
Připomínka je založena na nespecifikovaných 
předpokladech a obavách. Navíc skutečnost, že 
v předmětných lokalitách dojde k nárůstu plavby se 
spalovacím motorem byla logickým důsledkem 
liberalizace provedené vyhláškou č. 46/2015 Sb., na které 
se předkladatel s MŽP v předcházejícím legislativním 
procesu ve smyslu zákonného zmocnění dohodl. 
 
K odkazovanému dopisu ze dne 2. července 2015, 
č.j. 46235/ENV/15 si dovoluje předkladatel uvést, že 
uvedený dopis se týkal žádosti o výklad § 7 odst. 5 zákona 
č. 254/2001 Sb., která vyplynula z požadavku AOPK na 
přeřazení VN Máchovo jezero a rybníka Svět do přílohy 
č. 1, „čímž by mělo dojít k zabránění plavby plavidel se 
spalovacími motory na těchto vodních nádržích.“. Důvody 
tohoto požadavku nebyly specifikovány ani nebylo 
uvedeno, že zde plavba se spalovacími motory činí 
jakýkoliv problém. 
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plavidel pro individuální potřebu majitelů. 
Používáním malých plavidel se spalovacím motorem 
se usnadní dostupnost pravého břehu VN Lipno I, 
který je z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny v 
této části CHKO Šumava prioritním územím. Část 
břehu je v I. zóně odstupňované ochrany území 
CHKO Šumava, břeh je také součástí území Přírodní 
rezervace Pod Borkovou a Přírodní rezervace 
Rašeliniště Borková, kde bližší ochranné podmínky 
regulují vstup do této přírodní rezervace. Hrozí 
zvýšení možného rizika negativního dopadu na 
předměty ochrany přírody. 
 
Jak je uvedeno v odůvodnění předloženého materiálu 
na straně 1, vodní plochy vymezené v Příloze č. 1, na 
kterých je plavba se spalovacími motory úplně 
zakázána, jsou zde zařazeny právě z důvodu ochrany 
životního prostředí jakožto veřejného zájmu. Dle § 
25 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění, je rekreační využití 
chráněné krajinné oblasti přípustné, ale pouze tak aby 
nedocházelo k poškozování jejích přírodních hodnot. 
 
O skutečnosti, že tato situace způsobuje významné 
problémy ve stávající praxi, bylo Ministerstvo 
dopravy již informováno dopisem Ministerstva 
životního prostředí ze dne 2. července 2015, č.j. 
46235/ENV/15. 

3. Požadujeme přeřadit z Přílohy č. 2 do Přílohy č. 1 k 
vyhlášce č. 46/2015 Sb. rovněž VN Vranov. Jedná se 
o vodní zdroj povrchové vody, sloužící pro výrobu 
pitné vody pro více než 80 tis. obyvatel ve dvou 
okresech a podle plánovacích dokumentů jde o zdroj 

Neakceptováno – po věcné diskusi vysvětleno s tím, že 
zájmy ochrany vodního zdroje budou chráněny 
v rozsahu stanoveném opatřením obecné povahy, které 
bude pro vodní zdroj na Vranovské přehradě vydáno. 
Ministerstvo dopravy nebude zasahovat do stávajícího 
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perspektivní a v plném rozsahu nenahraditelný, jehož 
význam, stejně jako počet napojených obyvatel a 
rozsah zásobovaného území, nadále poroste. Jde o 
jeden ze zdrojů skupinového vodovodu Třebíč, který 
je součástí vodárenské soustavy Jihozápadní Morava. 
 
Ohrožení vodního zdroje Vranov používáním 
spalovacích motorů na plavidlech je v rámci nově 
zpracovávaného návrhu dokumentace pro 
optimalizaci ochranných pásem, která budou 
stanovena opatřením obecné povahy s obecnou 
závazností, vyhodnoceno jako velmi vážné riziko, 
proto považujeme za účelné, aby tento velmi 
významný veřejný zájem ochrany vodního zdroje 
nebyl zbytečně ohrožován prováděcí vyhláškou k 
vodnímu zákonu. 

výkladu Ministerstva životního prostředí o zákazu 
plavby ve II. stupni ochranného pásma vodního zdroje 
vymezeného v rozhodnutí Okresního úřadu Znojmo, 
bude-li řízení o vydání opatření obecné povahy o 
ochraně vodního zdroje na Vranovské přehradě 
zahájeno. 
 
Předkladatel si dovoluje poukázat na skutečnost, že 
z hlediska právní jistoty má za zcela nežádoucí po méně 
než roční účinnosti vyhlášky zasahovat do příloh 
vyhlášky, kdy řada uživatelů vodních ploch již investovala 
nemalé finanční prostředky. Takové změny není možné 
s ohledem na hodnocení dopadů regulace přijmout. 
Předkladatel přesto uznává a respektuje zájmy na ochraně 
vodní zdroje. To deklaroval již na jednání k problematice 
VN Vranov konaného dne 23. 7. 2015. 
Předkladatel si dále dovoluje konstatovat, že vodárenský 
odběr je na VN zřízen již dlouhodobě a již za účinnosti 
vyhlášky č. 241/2002 Sb., která na VN povolovala plavbu 
se spalovacím motorem plavidlům veřejné vodní dopravy 
(„malé“ i „velké“) a plachetnicím využívajícím spalovací 
motor jako pomocný. Zároveň zde sám vodoprávní úřad 
vydával individuální výjimky ze zákazu plavby se 
spalovacím motorem podle § 7 odst. 7 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů. Úpravy 
v přílohách by tak byly v rozporu s legitimním 
očekáváním plavební veřejnosti i předkladatele. 
Předkladatel si dále dovoluje konstatovat, že vodárenský 
odběr neprobíhá z celé VN a není tedy důvod VN Vranov 
z přílohy č. 2 přesouvat. 

4. Odůvodnění vyhlášky, str. 1 první odstavec kap. 1.2 
zbytečně podrobně popisuje obsah vyhlášky, který 
není předmětem novely. 

Neakceptováno - vysvětleno 
 
Uvedený odstavec je úvodem do problematiky a je určen 
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především pro osoby, které se problematikou přímo 
nezabývají, a širší vhled jim umožňuje se lépe zorientovat. 
Zároveň je třeba důvodové zprávy k právním předpisům 
chápat jako informační zdroj svého druhu, jehož úkolem 
sice není poskytnout uživateli vyčerpávající popis práva, 
ale přesto do jisté míry komplexně informovat o stavu 
právní úpravy a jejích změnách. 

5. Odůvodnění vyhlášky, str. 3 v odstavci "Orgány 
dozoru" je nestandardně ukončen předposlední řádek. 

Akceptováno jinak 
 
U textových souborů vytvořených v různých softwarových 
verzích textových editorů se rozložení znaků na stránce 
může drobně změnit. Z tohoto důvodu je možné, že se 
zalomení některých řádků zdá jako nestandardní. Přesto na 
tomto místě akceptováno a znak zalomení řádku nahrazen 
pevnou mezerou.  

6. Odůvodnění vyhlášky, str. 4 v odstavci kap. 2.3 
doporučujeme v posledním řádku nahradit slovo 
"nejvíc" slovem "nejvíce" nebo "maximálně". 

Akceptováno  

7. Odůvodnění vyhlášky, str. 6 v prvním odstavci kap. 
3.2.1 ve druhém řádku upravit text "jiným zákony" 
na "jinými zákony". 

Akceptováno 

8. Odůvodnění vyhlášky, str. 6 v prvním odstavci kap. 
3.3.1 ve druhém řádku upravit text "v státě" na "ve 
státě" a v pátém řádku použít vhodnější spojení než 
"v neposlední míře". 

Akceptováno 
 
„v neposlední míře“ nahrazeno „v neposlední řadě“ 

9. Odůvodnění vyhlášky, str. 7 ve druhém odstavci kap. 
3.4 doporučujeme v textu "variantu jsme proto 
vyhodnotili jako nepřípustnou, protože ochrana práv 
a svobod soukromých osob je významnějším zájmem 
a převažuje nad souvisejícím nákladem v podobě 
potřeby přípravy a projednání novely vyhlášky" 
nahradit slovo "nepřípustnou" vhodnějším výrazem, 
aby někdo neuplatňoval přiměřenou náhradu za rok 

Akceptováno  
 
„v neposlední míře“ nahrazeno „v neposlední řadě“ 
 
nahrazeno i na str. 6 bod 3.2.1 („nepřípustným“ nahrazeno 
„nepřiměřeným“) 
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platnosti. 
10. Odůvodnění vyhlášky, str. 8 v odstavci kap. 6 ve 

čtvrtém řádku vhodněji upravit text "zda ní". 
Akceptováno 
„ní“ nahrazeno za „jí“ 

11. Odůvodnění vyhlášky, str. 11 v odstavci "K Čl. I" je 
nestandardně ukončen pátý řádek. 

Akceptováno jinak 
 
U textových souborů vytvořených v různých softwarových 
verzích textových editorů se rozložení znaků na stránce 
může drobně změnit. Z tohoto důvodu je možné, že se 
zalomení některých řádků zdá jako nestandardní. Přesto na 
tomto místě akceptováno a znak zalomení řádku nahrazen 
pevnou mezerou.  

12. Odůvodnění vyhlášky, str. 11 v odstavci "K Čl. II" 
upravit na konci odstavce slovo "nejdřív" na 
"nejdříve". 

Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí Zásadní připomínka: 
Návrh nemá dopady na státní, potažmo veřejné rozpočty, 
což však není v materiálu explicitně uvedeno. 
Požadujeme proto předkládací zprávu a odůvodnění o 
tuto informaci doplnit. 

Připomínka byla akceptována, text předkládací zprávy   
a odůvodnění byl doplněn. 

Doporučující připomínka: 
Doporučujeme v materiálu odstranit některé formální 
nedostatky. Konkrétně se jedná o sjednocení označování 
jednotlivých bodů v části Odůvodnění (někde je uvedeno 
číslo bodu a jeho název na jednom řádku, někde 
rozděleně), nahrazení slova „táto“ slovem „tato“ (v části 
Odůvodnění na str. 2, 1. odstavec, 8. řádek a 3. odstavec, 

Připomínka byla akceptována, text odůvodnění byl 
opraven. 
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4. řádek u Předkládací zprávy. 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Doporučující připomínky: 
K obecné části odůvodnění  
- v části 1.2.: 

MZV doporučuje rozšířit část odůvodnění 1.2.  
navrhované novely vyhlášky jednak o konkrétní závěry 
vzešlé z vyhodnocení poslední sezony, jež ukázaly, že 
dosavadní přísná regulace se ukázala jako „zbytečná a 
neodůvodněná“. Prosté konstatování, že k takovému 
vyhodnocení došlo a dosavadní přísná regulace se 
ukázala jako zbytečná a neodůvodněná, považuje MZV 
za příliš obecné. Jako důvod předkladatel uvádí, že 
v tomto případě má svoboda plavby dostat přednost před 
ochranou vodních toků a bezpečností plavebního 
provozu, což je podle MZV argumentace politická 
nikoliv odborná.  Doporučuje proto provést politickou 
debatu o to, zda práva rekreantů a dalších majitelů 
vodních plavidel mají dostat přednost před ochranou 
životního prostředí. 

 
Rovněž MZV doporučuje doplnit odůvodnění v části  

1.2. o konkrétní závěry z jednání s Ministerstvem 
životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a Státní 
plavební správou a uvést vazbu těchto jednání na 
preferovanou variantu stání vodních plavidel mimo 
vyznačená místa nejvýše 48 hodin. V této souvislosti 
MZV rovněž doporučuje v této části odůvodnění uvést, 

 
 
 
Ochrana životního prostředí není novelou vyhlášky 
ohrožena, tento zájem je dán již samotným zmocněním 
vyplývajícím z § 7 odst. 5, poslední věta, zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), která říká, že povrchové vody lze užívat k 
plavbě jen tak, aby při tom nedošlo k ohrožení zájmů 
rekreace, jakosti vod a vodních ekosystémů, bezpečnosti 
osob a vodních děl; rozsah a podmínky užívání 
povrchových vod k plavbě stanoví Ministerstvo dopravy a 
spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve 
spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou. 
V debatě vedené v rámci vypořádání připomínek nebylo 
tzv. noční kotvení nikým obhájeno, ani MZe, tedy 
samotným navrhovatelem tohoto ustanovení do 
současného znění vyhlášky. 
 
Kontrola bude součástí běžného kontrolního plánu Státní 
plavební správy ve spolupráci s Policií ČR. V řadě případů 
mohou být kontroly zaměřeny na opakovanou kontrolu 
míst, kde existuje zvýšená pravděpodobnost porušování 
předmětného ustanovení. V souvislosti s tím existuje i 
možnost využívání audiovizuálních prostředků v rámci 
výkonu kontrolní činnosti. 
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jak bude v praxi probíhat kontrola, že vodní plavidlo 
stojí na daném místě v povolené době (podle platné 
vyhlášky se lze snadno orientovat podle slunečního 
světla).  

 
- v části 1.4.: 

MZV doporučuje doplnit do předmětné části 
odůvodnění další dotčené subjekty, a sice obyvatele 
u břehů vodních toků, na které má vodní plavba 
bezprostřední vliv, včetně plavby noční. 

 
 
 
 
 
 
Vyhláška noční plavbu nijak nereguluje, upravuje pouze 
podmínky stání a kotvení plavidel. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  
Ministerstvo vnitra Bez připomínek.  
Česká národní banka Bez připomínek.  
Zlínský kraj Bez připomínek.  
Liberecký kraj Bez připomínek.  
Jihočeský kraj Bez připomínek.  
Olomoucký kraj Bez připomínek.  
Ústecký kraj Bez připomínek.  
Středočeský kraj Bez připomínek.  
Moravskoslezský kraj Bez připomínek.  
Plzeňský kraj Bez připomínek.  
Královéhradecký kraj Bez připomínek.  
Jihomoravský kraj Úvod 

Předmětem připomínek je materiál Ministerstva dopravy 
s návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 
Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na 
kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími 
motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových 
vod k plavbě. Jihomoravský kraj sice nemá připomínky 
k předmětu novely, tj. ke změně pravidla o stání plavidel 
mimo vyznačená místa, ovšem k vyhlášce jako celku 
uplatňuje tyto zásadní připomínky. 

U návrhu vyhlášky nelze podle Legislativních pravidel 
vlády uplatnit zásadní připomínky (srov. ustanovení čl. 5 
odst. 5 až 7 a čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel vlády), 
neboť návrh vyhlášky nemůže být z povahy věci samé 
předmětem rozporu mezi členy vlády. Vydání vyhlášky je 
totiž v gesci jen jednoho konkrétního ministerstva či 
jiného správního úřadu (srov. ustanovení čl. 79 odst. 3 
Ústavy České republiky). 
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1. Zásadní připomínka: 
Požadujeme vyřadit vodní nádrž Vranov  
(čhp 4-14-12-051, vodní tok Dyje, okres Znojmo) 
z Přílohy č. 2 navrhované vyhlášky a přesunout ji do 
Přílohy č. 1. 
 
Odůvodnění: 
Vodní nádrž Vranov je dlouhodobě nádrží 
s významným vodárenským využitím. Zajišťuje 
pitnou vodu pro téměř 100 000 lidí 
v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina. Hlavní 
snahou navrhované změny je eliminace jakékoliv 
činnosti, která může mít vliv na zhoršení kvality 
surových vod používaných ve vodárenství. 
Považujeme za zásadní, aby u vodní nádrže Vranov 
bylo zabráněno plavbě se spalovacími motory. 
Uvědomujeme si, že k zajištění ochrany kvality 
vody jsou sice stanovena ochranná pásma vodního 
zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 
ve znění pozdějších předpisu, nicméně dvojí právní 
úprava (jedna povolující a druhá zakazující plavbu 
na předmětné nádrži) je matoucí a v praxi 
problematická, což se projevilo po dni 15. 4. 2015 
(účinnost vyhlášky č. 46/2015 Sb.), od kdy se velké 
množství lidí domnívalo, že plavba malých plavidel 
je na vodní nádrži Vranov povolena, ačkoliv bylo 
v platnosti rozhodnutí Okresního úřadu Znojmo, 
které toto jednání zakazovalo. Na základě těchto 
skutečností považujeme přeřazení předmětné vodní 
nádrže do Přílohy č. 1 navrhované vyhlášky za 
nezbytné a zásadní. 

Neakceptováno 
 
Připomínka směřuje nad rámec navrhované úpravy. 
 
Zájmy ochrany vodního zdroje budou chráněny 
v rozsahu stanoveném opatřením obecné povahy, které 
bude pro vodní zdroj na Vranovské přehradě vydáno. 
Ministerstvo dopravy nebude zasahovat do stávajícího 
výkladu Ministerstva životního prostředí o zákazu 
plavby ve II. stupni ochranného pásma vodního zdroje 
vymezeného v rozhodnutí Okresního úřadu Znojmo, 
bude-li řízení o vydání opatření obecné povahy o 
ochraně vodního zdroje na Vranovské přehradě 
zahájeno. 
 
Dále si předkladatel dovoluje poukázat na skutečnost, že 
z hlediska právní jistoty má za zcela nežádoucí po méně 
než roční účinnosti vyhlášky zasahovat do příloh 
vyhlášky, kdy řada uživatelů vodních ploch již investovala 
nemalé finanční prostředky. Takové změny není možné 
s ohledem na hodnocení dopadů regulace přijmout. 
Předkladatel přesto uznává a respektuje zájmy na ochraně 
vodní zdroje. To deklaroval již na jednání k problematice 
VN Vranov konaného dne 23. 7. 2015. 
Předkladatel si dále dovoluje konstatovat, že vodárenský 
odběr je na VN zřízen již dlouhodobě a již za účinnosti 
vyhlášky č. 241/2002 Sb., která na VN povolovala plavbu 
se spalovacím motorem plavidlům veřejné vodní dopravy 
(„malé“ i „velké“) a plachetnicím využívajícím spalovací 
motor jako pomocný. Zároveň zde sám vodoprávní úřad 
vydával individuální výjimky ze zákazu plavby se 
spalovacím motorem podle § 7 odst. 7 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů. Úpravy 
v přílohách by tak byly v rozporu s legitimním 
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očekáváním plavební veřejnosti i předkladatele. 
Předkladatel si dále dovoluje konstatovat, že vodárenský 
odběr neprobíhá z celé VN a není tedy důvod VN Vranov 
z přílohy č. 2 přesouvat. 

 2. Zásadní připomínka: 
Požadujeme vyřadit vodní nádrž Brněnská 
(čhp 4-15-01-147, vodní tok Svratka, okres Brno - 
město) z Přílohy č. 2 navrhované vyhlášky a 
přesunout ji do Přílohy č. 1. 
 
Odůvodnění: 
V případě ponechání Brněnské vodní nádrže 
v Příloze č. 2 dochází z hlediska jakosti vody ke 
zvýšení rizika havárie, při které dojde k úniku 
nebezpečných látek nebo jiných závadných látek do 
vod povrchových, a která může zapříčinit i úhyn 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 
Jihomoravský kraj se finančně podílí na projektu 
„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“. 
Tento projekt je zaměřen na zlepšení a udržení 
kvality vody v nádrži a je založen na zachování 
chemicko-biologických procesů v nádrži. Křehká 
stabilita biologie v nádrži by mohla být negativně 
ovlivněna nadměrnou plavbou se spalovacími 
motory. Není možné ohrozit výsledek dlouhodobého 
unikátního projektu včetně vynaložených nemalých 
finančních prostředků. V současné době probíhá 
udržitelnost celého projektu, jehož první část byla 
hrazena z dotačního titulu Státního fondu životního 
prostředí. Z uvedeného důvodu máme za to, že 
převažuje veřejný zájem na zachování vhodných 
podmínek pro život vodních a na vodu vázaných 
živočichů a rostlin, nad veřejným zájmem na 

Neakceptováno 
 
Připomínka směřuje nad rámec navrhované úpravy. 
 
K ohrožení rizikem havárie, ohrožením nebezpečnými a 
závadnými látkami a ohrožení plavební bezpečnosti si 
předkladatel dovoluje uvést, že vodní doprava patří mezi 
nejbezpečnější dopravní módy.  
Přičemž dostatečnou míru ochrany plavebního provozu 
zabezpečují předpisy vnitrozemské plavby, zejm. zákona 
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech 
plavebního provozu (pravidla plavebního provozu) a 
vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním 
provozu v přístavech, společné havárii a dopravě 
nebezpečných věcí. Ochranu povrchových vod zajišťuje 
rovněž zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (zákon o vodách), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Na projekt Povodí Moravy, státní podnik, „Realizace 
opatření na Brněnské údolní nádrži“, spočívající v 
instalaci aeračních věží a řízeném snižování obsahu 
fosforu a zvyšování obsahu kyslíku ve vodě, nemá 
povolená plavba vliv. Samotné Povodí Moravy, státní 
podnik, se k podobě návrhu vyhlášky v rámci jeho 
projednávání, ve kterém bylo osloveno, nevyjádřilo 
negativně.  
Zároveň je zcela nepochybné, že povolená plavba, a to jak 
„velkých“ plavidel tak i malých plavidel s výkonem 
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umožnění využívání Brněnské vodní nádrže 
k plavbě. 

 

motoru nejvýše 10 kW za podmínky výtlačné plavby 
neznamená nadměrné znečištění životního prostředí. 
Samotné zmocnění pro vydání vyhlášky č. 46/2015 Sb., 
obsažené v § 7 odst. 5 zákona o vodách, říká, že 
„podmínky užívání povrchových vod k plavbě stanoví 
Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem 
životního prostředí“. Již z tohoto zmocnění tedy vyplývá, 
že vyhláška byla připravována v dohodě s Ministerstvem 
životního prostředí a hodnoceny tedy byly i zájmy ochrany 
životního prostředí. 
Dále si předkladatel si dovoluje poukázat na skutečnost, že 
z hlediska právní jistoty má za zcela nežádoucí po méně 
než roční účinnosti vyhlášky zasahovat do příloh 
vyhlášky, kdy řada uživatelů vodních ploch již investovala 
nemalé finanční prostředky. Takové změny není možné 
s ohledem na hodnocení dopadů regulace přijmout, neboť 
úpravy v přílohách by tak byly v rozporu s legitimním 
očekáváním plavební veřejnosti i předkladatele. 

Hl. m. Praha Doporučujeme variantu č. II návrhu, avšak zároveň 
konstatujeme, že není, na rozdíl od stávající právní 
úpravy, zřejmé, jak se bude kontrolovat stanovená lhůta 
48 hodin, která je v návrhu zapracována. Bez možnosti 
efektivní a jednoznačně možnosti určení, zda došlo  
k porušení právního předpisu, se naopak může dostavit 
efekt, kdy příslušné kontrolní orgány (Státní plavební 
správa a Policie České republiky) nebudou schopny 
dostát své povinnosti vynucovat dodržování právního 
řádu a stavu bezpečnosti, což je, jak předpokládáme, 
sledováno a tento stav se naopak může zhoršit. 
Proto doporučujeme do návrhu zapracovat začátek 
plynutí uvedené lhůty 48 hodin.  
 
 

Kontrola bude součástí běžného kontrolního plánu Státní 
plavební správy ve spolupráci s Policií ČR. V řadě případů 
mohou být kontroly zaměřeny na opakovanou kontrolu 
míst, kde existuje zvýšená pravděpodobnost porušování 
předmětného ustanovení. V souvislosti s tím existuje i 
možnost využívání audiovizuálních prostředků v rámci 
výkonu kontrolní činnosti. 
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Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 
ČR 

KZPS ČR podporuje jako lepší variantu II (povolení 
kotvení na dobu 24 hodin). 

 
 

Vzhledem ke shodě naprosté většiny zainteresovaných 
složek byla zvolena varianta kotvení po dobu nejvýše 48 
hodin. 
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