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V I .  

 
Platné znění zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na 

přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje 

a) vymezení vodních cest a jejich správu, 

b) podmínky provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách, 

c) pravidla plavebního provozu, 

d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a 

e) působnost a pravomoc správních orgánů v oblasti plavby. 

___________________ 
1) Směrnice Rady 91/672/ES ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních 

osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách. 

Směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání 

národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských 

vodních cestách ve Společenství. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění 

směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných 

říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se 

stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 

82/714/EHS. 

Směrnice Rady 87/540/EHS Rady ze dne 9. listopadu 1987 o přístupu k povolání provozovatele 

nákladní dopravy po vnitrozemských vodních cestách ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě a 

o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a ostatních dokladů formální způsobilosti pro toto 

povolání. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě 

nebezpečných věcí. 

Směrnice Komise 2010/61/EU ze dne 2. září 2010, kterou se přílohy směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí poprvé přizpůsobují 

vědeckému a technickému pokroku. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se 

stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 

2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES. 

(…) 

§ 5b 

Státní příspěvková organizace v oblasti  vodních cest 

(1) Ministerstvo dopravy může pro potřeby  

a) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy dopravně významných vnitrozemských 

vodních cest, 

b) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy movitých nebo nemovitých věcí 

užívaných za účelem provozování přístavu ve Spolkové republice Německo ve městě 

Hamburk, které jsou ve vlastnictví České republiky nebo které má Česká republika 

v pronájmu na dobu delší než 10 let, 

c) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo provozu přístavů, přístavišť, vývazišť nebo 

kotvišť nebo jejich napojení na dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy na 

dopravně významných vnitrozemských vodních cestách,  

d) informační podpory uživatelů dopravně významných vnitrozemských vodních cest  

zřídit státní příspěvkovou organizaci22) organizaci23). Ministerstvo dopravy rozhoduje rovněž 

o změnách v údajích uvedených ve zřizovací listině. 

(2) Zřizovací listina musí obsahovat zejména 

a) označení zřizovatele státní příspěvkové organizace, 

b) název, sídlo a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) státní příspěvkové 

organizace; název musí vylučovat možnost záměny s názvy jiných státních příspěvkových 

organizací, 

c) den, měsíc a rok vzniku státní příspěvkové organizace, 

d) určení doby, na kterou se státní příspěvková organizace zřizuje, popřípadě údaj, že se 

zřizuje na dobu neurčitou, 

e) vymezení účelu, pro který se státní příspěvková organizace zřizuje, a tomu odpovídajícího 

předmětu hlavní činnosti; tento účel se nesmí překrývat s činnostmi jiných subjektů, jejichž 

předmětem činnosti je správa vodohospodářsky významných vodních toků23) toků24), 

f) vymezení majetku, který Ministerstvo dopravy svěřuje státní příspěvkové organizaci při 

jejím zřízení, 

g) označení statutárního orgánu a vymezení základní organizační struktury státní příspěvkové 

organizace, 

h) datum vydání zřizovací listiny; 

nastanou-li změny v uvedených údajích, vydá Ministerstvo dopravy dodatek ke zřizovací 

listině. 

(3) Ministerstvo může rozhodnout o rozdělení státní příspěvkové organizace zřízené podle 

odstavce 1, o jejím sloučení nebo splynutí s jinou státní příspěvkovou organizací zřízenou podle 

odstavce 1 nebo o jiných změnách takové státní příspěvkové organizace. Současně vydá 

zřizovací listinu nově vznikající státní příspěvkové organizace nebo dodatek zřizovací listiny. 

Státní příspěvková organizace zaniká dnem stanoveným v rozhodnutí o jejím rozdělení nebo 

splynutí, popřípadě dnem stanoveným v rozhodnutí o jejím sloučení, je-li právním nástupcem 

jiná státní příspěvková organizace. 

(4) Ministerstvo dopravy může rozhodnout o zrušení státní příspěvkové organizace zřízené 

podle odstavce 1. Současně rozhodne o způsobu vypořádání práv a povinností vykonávaných 
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státní příspěvkovou organizací, včetně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, a zruší 

zřizovací listinu. Nerozhodne-li, přecházejí práva a povinnosti rušené státní příspěvkové 

organizace na Ministerstvo dopravy. Státní příspěvková organizace zaniká dnem stanoveným 

v rozhodnutí o jejím zrušení. 

(5) Činnosti vykonávané státní příspěvkovou organizací podle odstavce 1 písm. c) a d) se 

považují za správu vodní cesty. 

_______________________ 

22) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
23) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.“. 
23)     Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
24)         Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích. 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

§ 6 

Druhy přístavů, jejich užívání a povolení k provozování pozemní části přístavu 

 (1) Přístavy se dělí na přístavy veřejné a neveřejné. Veřejný přístav je oprávněn užívat 

každý provozovatel plavidla, pokud 

a) je přístav svým stavebním provedením pro plavidlo určen, 

b) není překročena kapacita přístavu a 

c) nejde o plavidlo, které je zjevně technicky nezpůsobilé zjevně nesplňuje podmínky 

technické způsobilosti, nebo nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

(2) Přístav plní ochrannou funkci, zajišťuje-li svým umístěním na vodní cestě nebo 

stavebními úpravami bezpečné stání plavidla a možnost bezpečného přístupu na plavidlo v 

případě vysokého vodního stavu, zámrazy nebo chodu ledu. 

 (3) Pozemní část přístavu lze provozovat jen na základě povolení plavebního úřadu 

vydaného na žádost fyzické nebo právnické osoby, která hodlá pozemní část přístavu 

provozovat. Pozemní část přístavu může zahrnovat i pozemky, stavby a zařízení umožňující 

napojení vodní cesty na jiné druhy dopravní infrastruktury. 

 (4) Žádost o vydání povolení k provozování pozemní části přístavu obsahuje kromě 

obecných náležitostí podání údaj o tom, zda bude žadatel provozovat přístav jako veřejný nebo 

neveřejný. K žádosti se přiloží 

a) dokumentace obsahující identifikaci pozemků, staveb, zařízení, pozemních komunikací nebo 

jejich součástí a drah, které tvoří pozemní část přístavu, včetně situačního náčrtu zhotoveného 

podle katastrální mapy s vyznačením jejich umístění, s výjimkou pohyblivých zařízení, 

b) situační náčrt s vyznačením hranic vodní části přístavu a souhlas správce vodní cesty s tímto 

vyznačením, 

c) písemný souhlas správce vodní cesty s provozováním pozemní části přístavu a 
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d) doklad o vlastnickém nebo jiném právu užívání k pozemkům, stavbám nebo zařízením, které 

tvoří součást pozemní části přístavu. 

 (5) Plavební úřad povolí provozování pozemní části přístavu, pokud její stavební 

uspořádání a zařízení, jimiž je vybavena, umožňují bezpečný provoz přístavu a neohrožují 

bezpečnost plavby. 

 (6) Plavební úřad v povolení stanoví podmínky provozování pozemní části přístavu 

sloužící k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby a k ochraně životního prostředí. Plavební 

úřad v povolení dále uvede 

a) údaj o tom, zda přístav bude provozován jako veřejný nebo neveřejný, a 

b) údaj o tom, zda jde o přístav s ochrannou funkcí. 

(7) Požadavky na stavební uspořádání a zařízení pozemní části přístavu stanoví 

prováděcí právní předpis. 

(…) 

§ 9 

(1) Plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona lze na vodní cestě provozovat, 

byla-li schválena jeho technická způsobilost a je-li 

a) zapsáno 

1. v plavebním rejstříku České republiky (dále jen „plavební rejstřík“), rejstříku malých plavidel 

nebo v obdobné evidenci jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody 

o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, anebo 

2. v plavebním rejstříku nebo v obdobné evidenci jiného státu, než který je uveden v bodu 1, 

jde-li o zahraniční plavidlo, jehož provozovateli vydal plavební úřad povolení k provozu, a 

b) provozováno v plavební zóně vodní cesty, pro niž byla schválena jeho technická způsobilost.  

 (1) Plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona lze na vodní cestě 

provozovat, pokud 

a) je zapsáno 

1. v plavebním rejstříku České republiky (dále jen „plavební rejstřík“), rejstříku malých 

plavidel nebo v obdobné evidenci jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního 

státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, anebo 

2. v plavebním rejstříku nebo v obdobné evidenci jiného státu, než který je uveden v bodu 

1, jde-li o zahraniční plavidlo, jehož provozovateli vydal plavební úřad povolení k 

provozu,  

b) je 

1. provozováno v souladu s podmínkami vymezenými v platném osvědčení plavidla nebo 

dokladu obdobném osvědčení plavidla, který vydal jiný členský stát Evropské unie, jiný 

smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace, 

nebo 
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2. opatřeno označením CE nebo je provozováno v souladu s podmínkami vymezenými 

v platném dokladu vydaném podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, 

jde-li o plavidlo, které není zapsáno v plavebním rejstříku nebo rejstříku malých plavidel, 

a 

c) splňuje podmínky technické způsobilosti. 

(2) Plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona lze na vodní cestě rovněž 

provozovat, byla-li schválena jeho technická způsobilost k námořní plavbě příslušným orgánem 

České republiky nebo příslušným orgánem jiného státu a je-li zapsáno 

a) v námořním rejstříku České republiky nebo v obdobné evidenci jiného členského státu 

Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 

Švýcarské konfederace, nebo 

b) v námořním rejstříku nebo v obdobné evidenci jiného státu, než který je uveden v písmenu 

a), jde-li o zahraniční plavidlo, jehož provozovateli plavební úřad vydal povolení k provozu. 

(3) Plavidlo nepodléhající evidenci podle tohoto zákona lze na vodní cestě provozovat, 

splňuje-li jeho konstrukce a technický stav podmínky bezpečného provozu a neohrožuje-li 

životní prostředí podmínky technické způsobilosti. 

(4) Plavidla se dělí na 

a) lodě, 

b) malá plavidla, jejichž délka trupu je menší než 20 metrů; malým plavidlem není 

1. převozní loď, 

2. tlačný člun, 

3. 1. plavidlo určené k přepravě více než 12 cestujících, 

4. 2. plavidlo určené k vlečení nebo tlačení jiných než malých plavidel a 

5. 3. plavidlo určené k vedení bočně svázané sestavy jiných než malých plavidel, 

c) plovoucí stroje, kterými jsou zařízení schopná plavby vybavená jeřábem, bagrem, 

beranidlem nebo jiným mechanickým zařízením a jsou určená pro práce na vodní cestě nebo 

v přístavu; plovoucím strojem není zařízení určené k přepravě osob a nákladu, 

d) plovoucí zařízení, kterými jsou zařízení schopná plavby s výjimkou zařízení podle písmene 

c); plovoucí zařízení zpravidla není určeno k opakovanému přemísťování, a 

e) plovoucí tělesa, kterými jsou vory, konstrukce, předměty nebo pevná seskupení předmětů 

schopná plavby; plovoucím tělesem není těleso určené k přepravě cestujících a nákladu. 

(5) Sestavy plavidel se dělí na 

a) vlečnou sestavu, jíž je spojení jednoho nebo více plavidel vlečených jedním nebo několika 

plavidly s vlastním pohonem, která jsou součástí sestavy, 

b) tlačnou sestavu, v níž je pevně nebo kloubově spojeno více plavidel, přičemž alespoň jedno 

z nich je umístěno před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy, a 
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c) bočně svázanou sestavu, v níž je více plavidel svázáno boky vedle sebe, přičemž se ani jedno 

nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.  

 (6) Plavební zóny, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, znaky 

jednotlivých druhů plavidel a podmínky bezpečného provozu plavidla nepodléhajícího evidenci 

podle tohoto zákona na vodní cestě stanoví prováděcí právní předpis.  

(6) Plavidlo splňuje podmínky technické způsobilosti podle tohoto zákona, pokud 

jsou plavidlo, jeho zařízení a vybavení v souladu s technickými požadavky stanovenými 

prováděcím právním předpisem. Bližší členění plavidel a jejich znaky stanoví prováděcí 

právní předpis.  

§ 10 

Schvalování technické způsobilosti plavidla 

(1) Schválení technické způsobilosti podléhají všechna plavidla podléhající evidenci 

podle tohoto zákona, nestanoví-li tento zákon jinak. 

(2) Technickou způsobilost plavidla schvaluje plavební úřad na žádost vlastníka nebo 

provozovatele plavidla. Plavební úřad technickou způsobilost schválí, pokud 

a) plavidlo splňuje technické požadavky na bezpečnost provozu stanovené prováděcím právním 

předpisem nebo podmínky stanovené mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu 

(dále jen „technické požadavky na bezpečnost“), s výjimkou plavidla uvedeného v písmeni b) 

nebo c), 

b) rekreační plavidlo, které podléhá posouzení shody podle zákona upravujícího požadavky na 

výrobky, je opatřeno označením CE, a zařízení plavidla a vybavení na plavidle splňuje 

požadavky na bezpečnost provozu stanovené prováděcím právním předpisem, nebo 

c) sériově vyrobené malé plavidlo, které nepodléhá posouzení shody podle zákona upravujícího 

požadavky na výrobky, se shoduje se schváleným typem plavidla a jeho vybavení splňuje 

požadavky na bezpečnost provozu stanovené prováděcím právním předpisem. 

a) plavidlo splňuje podmínky technické způsobilosti, 

b) rekreační plavidlo nebo vodní skútr, které podléhají posouzení shody podle zákona 

upravujícího posuzování shody stanovených výrobků, jsou opatřeny označením CE, a 

jejich zařízení a vybavení splňuje podmínky technické způsobilosti, nebo 

c) sériově vyrobené malé plavidlo, které nepodléhá posouzení shody podle zákona 

upravujícího posuzování shody stanovených výrobků, se shoduje se schváleným typem 

plavidla a jeho zařízení a vybavení splňuje podmínky technické způsobilosti. 

(3) Splnění podmínek pro schválení technické způsobilosti plavidla ověří plavební úřad 

technickou prohlídkou plavidla nebo kontrolou typového osvědčení plavidla, vystaveného pro 

sériově vyrobené malé plavidlo. Technickou způsobilost plovoucích strojů s těžebním 

zařízením schválí plavební úřad pouze po předchozím souhlasu orgánu státní báňské správy 7). 

K ověřování splnění podmínek technické způsobilosti plavidel určených prováděcím právním 

předpisem ustaví plavební úřad odbornou komisi. Prováděcí právní předpis stanoví postup při 

provádění technické prohlídky, organizační zabezpečení technické prohlídky, složení odborné 
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komise, slib člena odborné komise, způsob jednání odborné komise a její činnost při provádění 

technické prohlídky plavidla. 

(4) Prováděním technické prohlídky u plavidel určených prováděcím právním 

předpisem může plavební úřad pověřit právnickou osobu na základě její písemné žádosti, pokud 

právnická osoba doloží, že 

a) vlastní nebo má právo k užívání vybavení potřebného pro provádění technických prohlídek, 

b) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo odpovědný zástupce, je-li ustanoven, má 

vysokoškolské vzdělání technického směru a nejméně 5 let praxe v oblasti vnitrozemské 

plavby, 

c) statutární orgán nebo členové statutárního orgánu a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, 

jsou bezúhonní podle živnostenského zákona, 

d) není organizačně, personálně nebo finančně jakkoliv propojena s výrobcem, dovozcem nebo 

prodejcem plavidel nebo provozovatelem vodní dopravy, 

e) má vnitřní organizační strukturu a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek 

odsouhlasený akreditovanou osobou podle technických norem. 

V rozhodnutí o pověření plavební úřad stanoví další podmínky pro provádění technických 

prohlídek. Plavební úřad může rozhodnutím podmínky pro provádění technických 

prohlídek změnit, pokud se změní podmínky, za nichž bylo pověření uděleno. Plavební 

úřad odejme pověření, pokud právnická osoba opakovaně nebo závažným způsobem poruší 

povinnosti stanovené tímto zákonem nebo podmínky uvedené v rozhodnutí o pověření, přestane 

splňovat požadavky podle věty první nebo požádá o odnětí pověření. Náklady na provedení 

technické prohlídky právnickou osobou hradí žadatel. 

(5) Technická prohlídka plavidla může být zcela nebo zčásti nahrazena posudkem, 

vydaným klasifikační společností uznanou podle příslušného předpisu Evropské unie5a), pokud 

z tohoto posudku vyplývá, že plavidlo zcela nebo zčásti splňuje technické požadavky na 

bezpečnost, nebo technickou prohlídkou provedenou orgánem členského státu Evropské unie, 

který je příslušný vydávat osvědčení o technické způsobilosti plavidel nebo prodlužovat jeho 

platnost. 

(6) Schválí-li plavební úřad technickou způsobilost plavidla, vydá žadateli namísto 

písemného vyhotovení rozhodnutí lodní osvědčení nebo v případě plovoucího zařízení 

osvědčení plovoucího zařízení (dále jen „osvědčení plavidla“). Vzor osvědčení plavidla stanoví 

prováděcí právní předpis. 

(7) Plavidlo, jehož technická způsobilost byla schválena, podléhá pravidelným 

technickým prohlídkám, jimiž plavební úřad ověřuje, zda plavidlo i nadále splňuje podmínky 

pro schválení technické způsobilosti. Žádost o provedení pravidelné technické prohlídky 

podává plavebnímu úřadu držitel osvědčení plavidla ve lhůtě stanovené prováděcím právním 

předpisem. Nepožádá-li držitel osvědčení plavidla o provedení pravidelné technické prohlídky 

ve lhůtě podle věty druhé, pozbývá osvědčení plavidla platnosti dnem následujícím po dni, kdy 

marně uplynula tato lhůta. Výsledek pravidelné technické prohlídky vyznačí plavební úřad v 

osvědčení plavidla. Pro pravidelné technické prohlídky plavidel se odstavec 5 použije obdobně. 
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(8) Jestliže byla na plavidle, jehož technická způsobilost byla schválena, provedena 

přestavba nebo oprava zasahující do konstrukce plavidla, pozbývá vydané osvědčení plavidla 

platnosti a plavební úřad před uvedením plavidla do provozu rozhodne o opětovném schválení 

jeho technické způsobilosti a vydá nové osvědčení plavidla. Žádost o schválení technické 

způsobilosti podává vlastník nebo provozovatel plavidla. 

(9) Postup při provádění pravidelné technické prohlídky a její rozsah stanoví prováděcí 

právní předpis. 

(5) Technická prohlídka plavidla může být zcela nebo zčásti nahrazena posudkem, 

vydaným klasifikační společností uznanou podle předpisu Evropské unie upravujícího 

technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby5a), pokud z tohoto posudku 

vyplývá, že plavidlo zcela nebo zčásti splňuje podmínky technické způsobilosti, nebo 

technickou prohlídkou provedenou orgánem členského státu Evropské unie nebo jiného 

smluvního stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který je příslušný vydávat 

doklad osvědčující technickou způsobilost plavidla. Technická prohlídka provedená 

jiným státem se neuzná, pokud od jejího provedení uplynula doba stanovená prováděcím 

právním předpisem. 

(6) Schválí-li plavební úřad technickou způsobilost plavidla, vydá žadateli namísto 

písemného vyhotovení rozhodnutí osvědčení plavidla. Plavební úřad vyznačí v osvědčení 

plavidla dobu jeho platnosti stanovenou prováděcím právním předpisem. Plavební úřad 

dobu platnosti osvědčení plavidla přiměřeně zkrátí, lze-li s ohledem na technický stav 

plavidla a stupeň jeho opotřebení důvodně předpokládat, že plavidlo nebude po dobu 

stanovenou prováděcím právním předpisem splňovat podmínky technické způsobilosti. 

Vzor osvědčení plavidla a údaje do něj zapisované stanoví prováděcí právní předpis. 

(7) Plavební úřad vyznačí v osvědčení plavidla plavební zóny vodní cesty, pro něž 

byla schválena technická způsobilost plavidla. Plavební zóny vodní cesty se v osvědčení 

plavidla vyznačí podle podmínek technické způsobilosti, které plavidlo splňuje. Plavební 

zóny vodní cesty, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, a podmínky 

technické způsobilosti, které musí plavidlo pro provoz v jednotlivých plavebních zónách 

splňovat, stanoví prováděcí právní předpis. 

(8) Plavební úřad osvědčení plavidla prokazující splnění podmínek technické 

způsobilosti, které jsou harmonizovány předpisem Evropské unie5a), nevydá, vydal-li 

obdobný doklad jiný členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace a tento doklad je platný, nebo 

probíhá-li v tomto státě řízení o vydání takového dokladu. 

(9) Plavební úřad oznamuje údaje týkající se schvalování technické způsobilosti 

plavidel v rozsahu stanoveném předpisem Evropské unie upravujícím technické 

požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby5a) Evropské komisi, jiným členským státům 

Evropské unie, jiným smluvním státům Dohody o Evropském hospodářském prostoru a 

Švýcarské konfederaci.  

(10) Postup při provádění technické prohlídky a její rozsah stanoví prováděcí 

právní předpis. 

___________________ 
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5a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se 

stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 

82/714/EHS. 

5a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou 

se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 

2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES. 

§ 10a 

Prodloužení platnosti osvědčení plavidla 

(1) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele plavidla prodlouží dobu 

platnosti osvědčení plavidla o dobu stanovenou prováděcím právním předpisem, pokud 

plavidlo splňuje podmínky technické způsobilosti. Plavební úřad dobu platnosti osvědčení 

plavidla přiměřeně zkrátí, lze-li s ohledem na technický stav plavidla a stupeň jeho 

opotřebení důvodně předpokládat, že plavidlo nebude po dobu stanovenou prováděcím 

právním předpisem splňovat podmínky technické způsobilosti. Plavební úřad prodlouží 

dobu platnosti osvědčení plavidla i v případě, že nová doba platnosti nenavazuje na 

uplynulou dobu platnosti osvědčení plavidla; to neplatí, jde-li o osvědčení plavidla 

prokazující splnění podmínek technické způsobilosti, které jsou harmonizovány 

předpisem Evropské unie5a). 

 (2) Splnění podmínek technické způsobilosti ověřuje plavební úřad pravidelnou 

technickou prohlídkou, na kterou se použije § 10 odst. 3 a 4 obdobně. Pokud plavidlo 

nesplňuje podmínky technické způsobilosti, plavební úřad osvědčení plavidla odejme.  

(3) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele plavidla rovněž 

prodlouží dobu platnosti dokladu, který osvědčuje splnění podmínek technické 

způsobilosti harmonizovaných předpisem Evropské unie5a) a byl vydán jiným členským 

státem Evropské unie, jiným smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarskou konfederací. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně. Prodloužení 

doby platnosti tohoto dokladu plavební úřad oznámí příslušnému orgánu jiného státu. 

 (4) Plavební úřad může na žádost vlastníka nebo provozovatele plavidla 

prodloužit dobu platnosti osvědčení plavidla nejvýše o 6 měsíců i bez provedení 

pravidelné technické prohlídky, pokud je přiměřeně zajištěna schopnost plavby a  

a) plavidlo nemůže být podrobeno pravidelné technické prohlídce z důvodu zákazu 

plavby podle § 22, omezení, zastavení nebo jiné úpravy plavebního provozu, nebo nízkého 

vodního stavu, 

b) na plavidle bude v období nejvýše 30 dnů po uplynutí doby platnosti osvědčení plavidla 

prokazatelně provedena úprava nebo oprava ovlivňující plnění podmínek technické 

způsobilosti nebo  

c) doba platnosti osvědčení plavidla uplyne v průběhu posledních 60 dnů trvání 

plavební sezóny, kterou se rozumí období nejvýše devíti po sobě jdoucích měsíců 

v průběhu dvanácti měsíců, kdy je s ohledem na povětrnostní podmínky, poptávku po 

službách vodní dopravy nebo jiné vnější okolnosti plavba provozována.(5) Postup při 

provádění pravidelné technické prohlídky a její rozsah stanoví prováděcí právní předpis. 
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§ 10b 

Úprava a oprava plavidla 

 (1) Pokud byla na plavidle podléhajícím evidenci podle tohoto zákona provedena 

úprava nebo oprava ovlivňující plnění podmínek technické způsobilosti týkajících se 

pevnosti konstrukce plavidla, jeho vedení nebo ovladatelnosti nebo zvláštních vlastností 

stanovených prováděcím právním předpisem, pozbývá osvědčení plavidla platnosti a 

plavidlo musí být podrobeno technické prohlídce, na kterou se použije § 10 odst. 3 a 4 

obdobně. Žádost o provedení technické prohlídky podává vlastník nebo provozovatel 

plavidla plavebnímu úřadu. Technickou prohlídkou plavební úřad ověřuje splnění 

podmínek technické způsobilosti.  

(2) Splňuje-li plavidlo podmínky technické způsobilosti, plavební úřad obnoví 

platnost osvědčení plavidla v původním rozsahu a vyznačí v něm provedené úpravy nebo 

opravy, nebo vydá nové osvědčení plavidla, odůvodňuje-li to rozsah nebo povaha 

provedených změn. V případě, kdy plavební úřad vydá nové osvědčení plavidla, vyznačí 

v něm datum ukončení doby jeho platnosti shodné s datem ukončení doby platnosti 

předchozího dokladu. Byl-li tento doklad vydán nebo byla-li doba jeho platnosti 

prodloužena jiným členským státem Evropské unie, jiným smluvním státem Dohody o 

Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskou konfederací, plavební úřad jej 

tomuto státu zašle. Pokud plavidlo nesplňuje podmínky technické způsobilosti, plavební 

úřad osvědčení plavidla odejme. 

(3) Postup při provádění technické prohlídky plavidla navazující na úpravu nebo 

opravu plavidla a její rozsah stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 10c 

Evidence osvědčení plavidel 

(1) Plavební úřad vede evidenci osvědčení plavidel prokazujících splnění podmínek 

technické způsobilosti, které jsou harmonizovány předpisem Evropské unie5a). Do 

evidence se zapisují tyto údaje o osvědčeních plavidel, která plavební úřad vydal nebo 

jejichž platnost prodloužil: 

a) jméno a adresa vlastníka plavidla, 

b) jméno lodě, 

c) evropské identifikační číslo plavidla,  

d) evidenční číslo plavidla v plavebním rejstříku nebo obdobné evidenci jiného státu a stát 

evidence plavidla, není-li plavidlo vedeno v plavebním rejstříku, 

e) druh plavidla a plavební zóna vodní cesty uvedená v osvědčení plavidla, 

f) nosnost plavidla, 

g) datum vydání, zadržení, odejmutí a ukončení doby platnosti osvědčení plavidla a 

evidenční číslo tohoto osvědčení a 

h) záznam o pravidelných technických prohlídkách a technických prohlídkách 

navazujících na provedené úpravy nebo opravy plavidla. 
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(2) Plavební úřad zajistí předávání údajů o žádostech o schválení technické 

způsobilosti plavidel a osvědčeních plavidel do evropské databáze trupů v rozsahu 

stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie.  

(3) Plavební úřad zajistí dálkový a nepřetržitý přístup k údajům obsaženým 

v evidenci osvědčení plavidel příslušným orgánům jiných členských států Evropské unie, 

jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské 

konfederace. 

(4) Plavební úřad poskytne na žádost osobě, která prokáže právní zájem, kopii 

nebo výpis z osvědčení plavidla nebo údaje v něm obsažené. 

(5) Stane-li se plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona odpadem podle 

zákona o odpadech, vlastník plavidla je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 

oznámit plavebnímu úřadu, který zajistí výmaz údajů o plavidle z plavebního rejstříku 

nebo rejstříku malých plavidel a z evropské databáze trupů plavidel.  

§ 11 

 (1) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení plavidla je jeho vlastník nebo 

provozovatel povinen neprodleně ohlásit plavebnímu úřadu. Na základě písemné žádosti 

vlastníka nebo provozovatele plavidla vydá plavební úřad do 20 dnů ode dne podání žádosti 

nové osvědčení plavidla za osvědčení ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené. Datum 

ukončení platnosti nového osvědčení plavidla se musí shodovat s datem ukončení platnosti 

osvědčení, které je novým osvědčením nahrazováno. 

(2) Bez zbytečného odkladu po ohlášení podle odstavce 1 vydá plavební úřad vlastníku 

nebo provozovateli plavidla prozatímní osvědčení plavidla. Prozatímní osvědčení plavidla 

nahrazuje ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené osvědčení plavidla a jeho platnost je 30 

dnů od jeho vydání. Vydáním nového osvědčení plavidla podle odstavce 1 platnost 

prozatímního osvědčení plavidla zaniká. Vzor prozatímního osvědčení plavidla stanoví 

prováděcí právní předpis.  

(3) Dojde-li ke změně údajů zaznamenaných v osvědčení plavidla, které se netýkají 

technické způsobilosti plavidla, podá vlastník nebo provozovatel plavidla do 15 dnů ode dne, 

kdy se o změně dozvěděl, žádost plavebnímu úřadu o vyznačení změn v osvědčení plavidla. 

Plavební úřad vyznačí změny v osvědčení plavidla po ověření jejich správnosti. 

§ 11 

Vydání duplikátu osvědčení plavidla a změna údajů v osvědčení plavidla 

(1) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení plavidla je jeho vlastník 

nebo provozovatel povinen neprodleně ohlásit plavebnímu úřadu. Na základě písemné 

žádosti vlastníka nebo provozovatele plavidla vydá plavební úřad do 20 dnů ode dne 

podání žádosti duplikát ztraceného, odcizeného, poškozeného nebo zničeného osvědčení 

plavidla. K žádosti o vydání duplikátu osvědčení plavidla za osvědčení poškozené přiloží 

žadatel poškozené osvědčení plavidla.  

(2) Bez zbytečného odkladu po ohlášení podle odstavce 1 vydá plavební úřad 

vlastníku nebo provozovateli plavidla prozatímní osvědčení plavidla. Prozatímní 

osvědčení plavidla nahrazuje ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené osvědčení 
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plavidla a jeho platnost je 30 dnů od jeho vydání. Vydáním duplikátu osvědčení plavidla 

podle odstavce 1 platnost prozatímního osvědčení plavidla zaniká. Vzor prozatímního 

osvědčení plavidla stanoví prováděcí právní předpis.  

(3) Dojde-li ke změně údajů zaznamenaných v osvědčení plavidla, které se netýkají 

technické způsobilosti plavidla, podá vlastník nebo provozovatel plavidla do 15 dnů ode 

dne, kdy se o změně dozvěděl, žádost plavebnímu úřadu o vyznačení změn v osvědčení 

plavidla, ledaže tuto žádost podal u příslušného orgánu jiného členského státu Evropské 

unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace. Plavební úřad vyznačí změny v osvědčení plavidla po ověření jejich 

správnosti. 

(4) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele rovněž vyznačí změny v 

dokladu, který osvědčuje splnění podmínek technické způsobilosti harmonizovaných 

předpisem Evropské unie5a) a byl vydán jiným členským státem Evropské unie, jiným 

smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskou 

konfederací. Vyznačení změn v tomto dokladu plavební úřad oznámí příslušnému orgánu 

jiného státu. 

§ 12 

Sériově vyrobené malé plavidlo 

(1) O schválení typu sériově vyráběného malého plavidla rozhoduje plavební úřad na 

základě žádosti výrobce. Plavební úřad schválí typ plavidla, jsou-li splněny technické 

požadavky na bezpečnost podmínky technické způsobilosti. Pro schválený typ vydá plavební 

úřad průkaz způsobilosti typu plavidla. 

(2) Výrobce plavidel potvrzuje shodnost plavidel se schváleným typem vystavením 

typového osvědčení plavidla pro každé jím vyrobené plavidlo pro provoz na vodní cestě. 

(3) Plavební úřad provádí namátkovou kontrolu vyrobených plavidel uváděných do 

provozu, zda se shodují se schváleným typem plavidla. Zjistí-li plavební úřad, že vyrobené 

plavidlo není shodné se schváleným typem plavidla, zakáže výrobci uvádět plavidla do provozu 

a uloží mu, v jaké lhůtě musí být zjištěné závady odstraněny. 

(4) Náležitosti typového osvědčení plavidla a údaje v něm zaznamenávané stanoví 

prováděcí právní předpis. 

§ 13 

 (1) Zjistí-li plavební úřad, že plavidlo, jehož technickou způsobilost schválil, nesplňuje 

podmínky pro schválení technické způsobilosti, uloží provozovateli plavidla provést opatření 

nezbytná k obnovení technické způsobilosti plavidla. Pokud nesplnění technických požadavků 

na bezpečnost plavidla zjevně ohrožuje bezpečnost provozu na vodní cestě, plavební úřad 

rozhodne o zadržení osvědčení plavidla do obnovení jeho technické způsobilosti a uloží 

provozovateli plavidla provést opatření nezbytná k obnovení technické způsobilosti plavidla a 

stanoví lhůtu k jejich provedení. Plavební úřad může v odůvodněných případech na základě 

písemné žádosti provozovatele plavidla rozhodnout o prodloužení lhůty podle věty druhé. 

Plavební úřad rozhodne o vrácení zadrženého osvědčení plavidla na žádost provozovatele 

plavidla, prokáže-li provozovatel plavidla plavebnímu úřadu obnovení technické způsobilosti 

plavidla a plavidlo neohrožuje bezpečnost na vodní cestě. V případě, že provozovatel plavidla 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSASPDN22Q)



13 
 

ve lhůtě podle věty druhé nebo třetí neobnoví technickou způsobilost plavidla, nebo v případě 

zjištění trvalé nezpůsobilosti plavidla k provozu rozhodne plavební úřad o odejmutí osvědčení 

způsobilosti plavidla. 

(2) Zjistí-li plavební úřad, že plavidlo, jehož technická způsobilost byla schválena jiným 

státem, nesplňuje technické požadavky na bezpečnost uvedené v osvědčení, uloží provozovateli 

plavidla provést opatření nezbytná k obnovení technické způsobilosti plavidla. Pokud nesplnění 

technických požadavků na bezpečnost plavidla zjevně ohrožuje bezpečnost provozu na vodní 

cestě nebo plavidlo není vybaveno platným osvědčením, plavební úřad zakáže další provoz 

plavidla do obnovení jeho technické způsobilosti nebo do doby předložení platného osvědčení 

plavidla. O zákazu provozu plavidla, jehož technická způsobilost byla schválena jiným 

členským státem Evropské unie, informuje plavební úřad do 7 dnů od zákazu orgán, který 

technickou způsobilost plavidla schválil.  

(3) Za zjevné ohrožení provozu na vodní cestě podle odstavců 1 a 2 považuje plavební 

úřad takové nesplnění technických požadavků na bezpečnost plavidla, které má vliv na pevnost 

konstrukce plavidla, jeho ovladatelnost nebo stabilitu, nebo pokud má vliv na zvláštní vlastnosti 

plavidla vymezené prováděcím právním předpisem. 

(4)Plavební úřad může při zvláštní situaci vydat pro plavidlo, které nemá platné 

osvědčení, na žádost jeho vlastníka nebo provozovatele prozatímní osvědčení plavidla za 

účelem provedení v prozatímním osvědčení uvedené plavby nebo prodloužit platnost vydaného 

osvědčení plavidla, nejdéle však na 6 měsíců. Plavební úřad vydá prozatímní osvědčení plavidla 

nebo prodlouží platnost osvědčení plavidla podle věty první pouze v případě, že technický stav 

plavidla dostatečně zajišťuje bezpečnost provozu plavidla, posádky a přepravovaných osob a 

věcí. 

 

§ 13 

Prozatímní osvědčení 

(1) Plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona lze bez platného osvědčení 

plavidla provozovat na vodní cestě na základě prozatímního osvědčení.  

(2) Plavební úřad může na žádost vlastníka nebo provozovatele pro plavidlo, které 

nemá platné osvědčení plavidla a u něhož je přiměřeně zajištěna schopnost plavby, vydat 

prozatímní osvědčení  

a) za účelem provedení plavby nezbytné k podrobení plavidla technické prohlídce, 

b) v případě, že probíhá řízení o schválení technické způsobilosti plavidla nebo řízení o 

schválení úpravy nebo opravy plavidla a technickou prohlídkou plavidla již bylo ověřeno 

splnění podmínek technické způsobilosti, nebo 

c) za účelem provedení plavby nezbytné k odstranění závad plavidla nebo k jeho 

odstranění z vodní cesty, nesplňuje-li plavidlo podmínky technické způsobilosti. 

 (3) Prozatímní osvědčení vydané podle odstavce 2 písm. a) nebo c) pozbývá 

platnosti provedením povolené plavby, nejpozději však do 30 dnů od jeho vydání. Doba 
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platnosti prozatímního osvědčení vydaného podle odstavce 2 písm. b) je 30 dnů od jeho 

vydání.  

(…) 

§ 15 

Výmaz z plavebního rejstříku 

 Výmaz plavidla z plavebního rejstříku se provede na žádost vlastníka nebo v případě, 

že plavební úřad rozhodne o nezpůsobilosti plavidla na základě jeho oznámení o tom, že se 

plavidlo stalo odpadem podle zákona o odpadech. 

(…) 

Určená technická zařízení 

§ 20 

 (1) Technická zařízení tlaková, plynová, elektrická silnoproudá a zdvihací stanovená 

prováděcím předpisem, která jsou instalována na plavidlech, jsou určenými technickými 

zařízeními, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. 

 (2) Způsobilost určených technických zařízení schvaluje plavební úřad. Podkladem pro 

schválení způsobilosti určeného technického zařízení je jeho technická prohlídka a zkouška. 

 (3) Způsobilost určených technických zařízení se posuzuje vždy při vydávání osvědčení 

plavidla podle § 10 odst. 6 tohoto zákona. Bez schválené způsobilosti určených technických 

zařízení nemůže být plavidlu, na němž je toto zařízení instalováno, osvědčení plavidla vydáno. 

(…) 

§ 29c 

Rybolovná zařízení  

 (1) Na sledované vodní cestě je zakázáno 

a) vléci rybolovné zařízení pomocí několika plavidel plujících vedle sebe, nebo  

b) užívat rybolovné zařízení v přístavu, přístavišti nebo překladišti.  

 (2) Zákaz podle odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na výzkumné nebo veterinární práce 

nebo práce související s chovem ryb, jejichž uskutečnění uživatel rybářského revíru oznámí 

alespoň 30 dnů předem plavebnímu úřadu. Oznámení obsahuje údaj o místě a době uskutečnění 

práce a o tom, bude-li k jejímu uskutečnění potřeba upravit plavební provoz. 

(3) Ve vodní ploše vymezené podle § 30a je v její provozní době zakázáno užívat 

rybolovné zařízení. 

(…) 

§ 29g 

Zvláštní přeprava 
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(1) Přemísťování plovoucího zařízení na vodní cestě, plavba plovoucího tělesa a plavba 

plavidla nebo sestavy plavidel, pokud délka, šířka, výška nebo ponor plavidla nebo sestavy 

plavidel neodpovídá parametrům vodní cesty nebo staveb na ní se nacházejících, nebo plavidlo 

nebo sestava plavidel neodpovídá požadavkům na technickou způsobilost podle tohoto zákona 

nesplňuje podmínky technické způsobilosti nebo nemá způsobilou posádku v počtu a 

odborném složení podle tohoto zákona (dále jen „zvláštní přeprava“) jsou dovoleny jen na 

základě povolení plavebního úřadu. Zvláštní přeprava z důvodu nesplnění podmínek 

technické způsobilosti může být povolena pouze v případě plavidel, u nichž podmínky 

technické způsobilosti nejsou harmonizovány předpisem Evropské unie5a). 

(2) Plavební úřad vydá povolení na základě žádosti, nebude-li zvláštní přepravou 

ohrožena bezpečnost plavebního provozu a nevznikne-li v souvislosti s ní nebezpečí poškození 

vodní cesty nebo staveb na ní se nacházejících. Plavební úřad v povolení stanoví dobu, na 

kterou se vydává. Správce vodní cesty je účastníkem řízení, jde-li o plavbu plavidla nebo 

sestavy plavidel, jejichž délka, šířka, výška nebo ponor neodpovídá parametrům vodní cesty 

nebo staveb na ní se nacházejících.  

(3) Plavební úřad v povolení určí osobu zajišťující bezpečné přemístění plovoucího 

zařízení, osobu pověřenou vedením plovoucího tělesa nebo vůdce plavidla nebo sestavy 

plavidel a stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti plavebního provozu při zvláštní přepravě. 

(…) 

§ 30 

Provoz zahraničního plavidla 

(1) Zahraniční plavidlo může být na vodních cestách České republiky provozováno jen 

na základě povolení k provozu, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, 

nestanoví jinak. Za zahraniční plavidlo se nepovažuje plavidlo, k němuž bylo vydáno lodní 

osvědčení osvědčení plavidla nebo jiný obdobný doklad jiným členským státem Evropské 

unie, jiným smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskou 

konfederací. 

 (2) O vydání povolení k provozu rozhoduje plavební úřad. Podmínkou vydání povolení 

k provozu je prokázání pojištění odpovědnosti z provozu provozovatele zahraničního plavidla. 

Povolení k provozu vydá plavební úřad na základě lodních listin zahraničního plavidla, pokud 

je z nich zřejmé, že technický stav plavidla odpovídá podmínkám způsobilosti stanoveným 

tímto zákonem technické způsobilosti. V případě, že technický stav zahraničního plavidla 

neodpovídá těmto podmínkám, vydá plavební úřad povolení k provozu na základě prohlídky, 

kterou ověří technickou a provozní způsobilost zahraničního plavidla. 

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na zahraniční malé plavidlo provozované 

zahraniční osobou k rekreační plavbě v České republice. 

(…) 

§ 30b 

Půjčovna malých plavidel 
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(1) Půjčovnu malých plavidel umístěnou na vodní cestě (dále jen „půjčovna“) lze 

provozovat jen na základě povolení plavebního úřadu vydaného na žádost fyzické nebo 

právnické osoby, která ji hodlá provozovat. Žádost kromě obecných náležitostí podání obsahuje 

označení vodní cesty a navrhované umístění půjčovny na této vodní cestě. K žádosti se přiloží 

a) provozní řád půjčovny, 

b) povodňový plán, je-li povinnost jej zpracovat podle vodního zákona, 

c) seznam plavidel, která žadatel hodlá půjčovat, a 

d) příručka pro uživatele plavidla, které žadatel hodlá půjčovat. 

(2) Plavební úřad provozování půjčovny povolí, pokud 

a) navrhované umístění půjčovny na vodní cestě, její provoz a provoz plavidel, která žadatel 

hodlá půjčovat, neohrozí bezpečnost a plynulost plavebního provozu a 

b) plavidla, která žadatel hodlá půjčovat, jsou technicky způsobilá a splňují podmínky 

technické způsobilosti a jsou vhodná pro půjčování a provozování na úseku vodní cesty 

stanoveném v provozním řádu půjčovny s ohledem na bezpečnost a plynulost plavebního 

provozu. 

(3) Správce vodní cesty je účastníkem řízení o vydání povolení k provozování půjčovny 

malých plavidel. 

(4) Plavební úřad v povolení stanoví podmínky sloužící k zajištění bezpečného provozu 

půjčovny a seznam plavidel, která lze v půjčovně půjčovat. Půjčovat jiné plavidlo, než které je 

uvedeno v povolení, lze jen se souhlasem plavebního úřadu. Plavební úřad souhlas vydá na 

žádost držitele povolení, je-li toto plavidlo technicky způsobilé a splňuje-li toto plavidlo 

podmínky technické způsobilosti a je vhodné pro půjčování a provozování na úseku vodní 

cesty stanoveném v provozním řádu půjčovny s ohledem na bezpečnost a plynulost plavebního 

provozu. 

(5) Držitel povolení neprodleně informuje plavební úřad o změně skutečností 

uvedených v žádosti a v dokladech, které jsou k ní přiloženy. 

(6) Plavební úřad vydané povolení odejme, nejsou-li splněny podmínky pro jeho vydání 

nebo pokud držitel povolení 

a) závažným způsobem porušuje ustanovení tohoto zákona, 

b) závažným způsobem porušuje podmínky stanovené v povolení, nebo 

c) o odnětí povolení požádal. 

(7) Obsahové náležitosti provozního řádu půjčovny, seznamu plavidel, která lze v 

půjčovně půjčovat, a příručky uživatele pro jednotlivé druhy plavidel stanoví prováděcí právní 

předpis. 

(…) 

§ 32c 

 (1) Správce systému říčních informačních služeb zajistí 
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a) nepřetržitý příjem informací poskytnutých třetími osobami, 

b) zpracování informací vkládaných do systému říčních informačních služeb v souladu s 

požadavky na jejich strukturu, formu a obsah, stanovenými prováděcím právním předpisem, 

c) nepřetržité vkládání a zpřístupňování informací v systému říčních informačních služeb, a 

d) zabezpečení systému říčních informačních služeb před neoprávněným přístupem k 

informacím s omezeným přístupem, neoprávněným pozměňováním a ztrátou informací. 

 (2) Správce systému říčních informačních služeb zpracuje a vloží informaci do systému 

RIS říčních informačních služeb bez zbytečného prodlení poté, co se o ní dozvěděl, nebo poté, 

co ji ověřil. Správce systému říčních informačních služeb je povinen ověřit správnost 

informace, kterou obdržel od osob neuvedených v § 32b odst. 2. 

 (3) Správce systému říčních informačních služeb na základě písemné žádosti 

provozovatele plavidla rozhodne o zpřístupnění části souboru informací vedených v systému 

říčních informačních služeb, ke kterým je omezen přístup. V žádosti podle věty první musí 

provozovatel uvést plavidla, u kterých žádá o zpřístupnění informací. 

 (4) Správce systému říčních informačních služeb rozhodne o zpřístupnění části souboru 

informací vedených v systému říčních informačních služeb, ke kterým je omezen přístup, po 

ověření, že žadatel je provozovatelem plavidel, které uvedl v žádosti podle odstavce 3 v 

plavebním rejstříku, rejstříku malých plavidel nebo v obdobné evidenci podle § 9. V rozhodnutí 

podle věty první správce systému říčních informačních služeb uvede plavidla, u kterých 

zpřístupní žadateli informace s omezeným přístupem. 

 (5) Správce systému říčních informačních služeb bezprostředně po vydání rozhodnutí 

podle odstavce 3 doručí žadateli do vlastních rukou přístupový kód umožňující přístup k 

informacím vymezeným v rozhodnutí. 

 (6) Provozovatel plavidla, které je evidováno v jiném členském státě Evropské unie, 

jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace a u kterého bylo rozhodnuto o zpřístupnění části souboru informací vedených v 

systému říčních informačních služeb podle odstavce 3, je povinen oznámit správci systému 

říčních informačních služeb změnu provozovatele tohoto plavidla do 5 dnů ode dne, kdy změna 

nastala. 

 (7) Správce systému říčních informačních služeb rozhodne o ukončení nebo omezení 

zpřístupnění části souboru informací vedených v systému říčních informačních služeb a 

současně ukončí nebo omezí platnost přístupového kódu, pokud 

a) dojde ke změně zápisu vlastníka nebo provozovatele v plavebním rejstříku, rejstříku malých 

plavidel nebo v obdobné evidenci podle § 9 u plavidla, u nějž bylo rozhodnuto o zpřístupnění 

části souboru informací vedených v systému říčních informačních služeb, ke kterým je omezen 

přístup, nebo 

b) o to požádá provozovatel plavidla. 

 (8) Správce systému říčních informačních služeb je povinen poskytnout údaje ze 

souboru informací vedených v systému říčních informačních služeb, ke kterým je omezen 

přístup, na základě písemné žádosti dále 
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a) orgánům státní správy, 

b) soudům a 

c) státním zastupitelstvím. 

 (9) Správce systému říčních informačních služeb zpřístupní soubor informací vedených 

v systému říčních informačních služeb, ke kterým je omezen přístup, Policii České republiky, 

Vojenské policii, Bezpečnostní informační službě a příslušnému orgánu jiného členského státu 

Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 

Švýcarské konfederace provozujícímu v tomto státě systém říčních informačních služeb. 

Správce systému říčních informačních služeb zpřístupní informace o poloze plavidla též 

příslušnému správci vodní cesty. 

(…) 

§ 32e 

(1) Provozovatel plavidla je povinen plavidlo vybavit zařízením a programovým 

vybavením určeným pro  

a) sledování polohy a pohybu plavidel v rámci vnitrozemského systému automatické 

identifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické 

specifikace pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel25) a 

b) zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické specifikace pro 

systém zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou 

plavbu26).  

(2) Vůdce plavidla je při plavbě povinen užívat zařízení a programové vybavení 

podle odstavce 1; to neplatí pro stání plavidla v přístavu. Vůdce plavidla využívá 

elektronické plavební mapy a informace o poloze a pohybu plavidel tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost a plynulost plavebního provozu. Vznikne-li v průběhu plavby na zařízení nebo 

programovém vybavení podle odstavce 1 porucha, vůdce plavidla je povinen tuto 

skutečnost neprodleně oznámit správci systému říčních informačních služeb. Učiní-li 

vůdce plavidla oznámení podle předchozí věty, je oprávněn  

a) pokračovat v již započaté plavbě nejdéle po dobu 48 hodin od oznámení a 

b) stát v přístavišti nebo vývazišti, jehož polohu neprodleně oznámí správci systému 

říčních informačních služeb. 

(3) Odstavce 1 a 2 se vztahují pouze na plavidlo s vlastním pohonem, které  

a) je provozováno na dopravně významné vodní cestě využívané podle bodu 1 písm. a) 

podbodu 2 nebo bodu 1 písm. b) podbodu 1 přílohy č. 2 k tomuto zákonu, 

b) je  

1. lodí, která není rekreačním plavidlem, 

2. plovoucím strojem nebo 

3. malým plavidlem s délkou trupu přesahující 7 metrů provozovaným správcem 

vodní cesty, plavebním úřadem nebo základní složkou integrovaného záchranného 

systému a 
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c) vede sestavu plavidel, je-li plavidlo podle předchozího písmene její součástí. 

(4) Způsob užívání zařízení a programového vybavení podle odstavce 2 stanoví 

prováděcí právní předpis.  

___________________ 

25) Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických 

specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních 

službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství. 

26) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 909/2013 ze dne 10. září 2013 o technických 

specifikacích pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro 

vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2005/44/ES. 

(…) 

§ 41  

 

 Ministerstvo dopravy  

a) pověřuje právnickou osobu prováděním technických prohlídek plavidel,  

b) rozhoduje o schválení typu výrobku určeného pro použití v systému říčních informačních 

služeb,  

c) vydává stanovisko pro rozhodování o koncesi k provozování vodní dopravy,  

d) rozhoduje o udělení povolení pro provozování mezinárodní vodní dopravy a  

e) je odvolacím orgánem ve správním řízení ve věcech upravených tímto zákonem proti 

rozhodnutí Státní plavební správy,  

k) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury22).  

____________________ 

22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým 

se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 

1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 

22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, 

kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje 

rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 

715/2009, v platném znění. 

§ 42 

Státní dozor 

(1) Státní dozor na vodních cestách a provozu na nich vykonává Ministerstvo dopravy 

a Státní plavební správa. 

(2) Pověření k výkonu státního dozoru vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon 

dozoru spadá. Pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru má 

formu průkazu. 
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(3) Při výkonu státního dozoru zaměstnanec plavebního úřadu pověřený výkonem 

státního dozoru (dále jen „kontrolující osoba“) dozírá, zda správci sledovaných vodních cest, 

provozovatelé přístavů, přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť, provozovatelé plavidel, 

provozovatelé půjčoven malých plavidel, provozovatelé vodní dopravy, účastníci plavebního 

provozu a další osoby plní povinnosti stanovené tímto zákonem. 

 (4) Zjistí-li kontrolující osoba při výkonu státního dozoru porušení povinností 

stanovených tímto zákonem, podle potřeby a povahy zjištěných nedostatků uloží v řízení na 

místě způsob a lhůtu k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin. 

(5) Kontrolující osoba zakáže v řízení na místě plavbu plavidla, zjistí-li, že 

a) na plavidle není platné lodní osvědčení osvědčení plavidla nebo zvláštní povolení k plavbě,  

b) na plavidle je překročeno maximální zatížení cestujícími nebo nákladem, 

c) plavidlo není technicky způsobilé k plavbě,  

c) plavidlo nesplňuje podmínky technické způsobilosti a zjevně ohrožuje bezpečnost osob 

na plavidle, životní prostředí nebo bezpečnost plavebního provozu,  

d) plavidlo nesplňuje požadavky na obsazení posádkou stanovené tímto zákonem, nebo 

e) schopnosti vůdce plavidla nebo členů posádky jsou sníženy z důvodu požití alkoholu, 

omamné nebo psychotropní látky. 

(6) Náležitosti průkazu zaměstnanců Státní plavební správy a  jeho vzor stanoví 

prováděcí právní předpis. 

(6) Pokud byla zakázána plavba plavidla podle odstavce 5 písm. c), kontrolující 

osoba rovněž zadrží osvědčení plavidla, které plavební úřad vydal nebo jehož platnost 

prodloužil, do doby opětovného splnění podmínek technické způsobilosti plavidla. 

Kontrolující osoba může vydat vlastníku nebo provozovateli plavidla, jehož plavba byla 

zakázána podle odstavce 5 písm. c), prozatímní osvědčení za účelem provedení plavby do 

místa opravy nebo prohlídky plavidla v případě, že je přiměřeně zajištěna schopnost 

plavby.  Opětovné splnění podmínek technické způsobilosti ověřuje plavební úřad 

technickou prohlídkou, na kterou se použije § 10 odst. 3 a 4 obdobně. Pokud plavidlo 

nadále nesplňuje podmínky technické způsobilosti, plavební úřad osvědčení plavidla 

odejme. 

(7) Pokud plavební úřad zjistí, že plavidlo nesplňuje podmínky technické 

způsobilosti nebo byla-li mu zakázána plavba podle odstavce 5 písm. c), informuje o této 

skutečnosti do 7 dnů orgán členského státu Evropské unie, který vydal nebo prodloužil 

platnost osvědčení plavidla.   

(8) Náležitosti průkazu zaměstnanců Státní plavební správy,  jeho vzor, postup při 

provádění technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru a její rozsah stanoví 

prováděcí právní předpis. 

§ 43 

Přestupky fyzických osob 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
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a) v rozporu s § 6 odst. 3 provozuje pozemní část přístavu bez povolení plavebního úřadu, 

b) provádí ve veřejném přístavu činnost zakázanou podle § 8 odst. 5, 

c) v rozporu s § 8a odst. 1 provozuje přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště bez 

povolení plavebního úřadu, 

d) poruší podmínky stanovené v povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo 

kotviště podle § 8a odst. 5, 

e) jako provozovatel přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště 

1. v rozporu s § 8a odst. 7 písm. a) nevyznačí plavebním značením přístaviště, 

překladiště, vývaziště nebo kotviště, nebo 

2. v rozporu s § 8a odst. 7 písm. b) neposkytne na vyžádání plavebního úřadu informace 

o způsobu a rozsahu využití přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště, 

f) jako vlastník plavidla v rozporu s § 10c odst. 5 neoznámí plavebnímu úřadu, že se 

plavidlo stalo odpadem, 

f)g) jako vlastník plavidla v rozporu s § 14 odst. 5 nebo § 15a odst. 4 neoznámí plavebnímu 

úřadu změny údajů zapisovaných v plavebním rejstříku nebo v rejstříku malých plavidel, 

g)h) vykonává na plavidle činnosti člena posádky, aniž je k jejich výkonu odborně nebo 

zdravotně způsobilá podle § 25 odst. 6, 

h)i) v rozporu s § 29a odst. 1 poškodí plavební značení nebo jiné plavební zařízení umístěné na 

vodní cestě nebo v její blízkosti, použije je k vyvazování plavidla, nebo na vodní cestě nebo v 

její blízkosti umístí předmět, který je zaměnitelný s plavebním značením, 

i)j)v rozporu § 29a odst. 2 umístí, odstraní nebo přemístí plavební značení bez souhlasu 

plavebního úřadu, 

j) k) v rozporu s § 29e odst. 2 poruší zákaz plutí na plováku s plachtou nebo s využitím tažného 

draka, 

k)l) v rozporu s § 29f odst. 2 poruší zákaz vodního lyžování nebo obdobné činnosti provozované 

ve vleku za plavidlem, 

l)m) provozuje činnosti uvedené v § 30a odst. 1 mimo části vodní cesty, které byly k jejich 

provozování vymezeny, 

m)n) poruší některý ze zákazů na vymezené vodní ploše podle § 30a odst. 7, nebo 

n)o) přepravuje po vnitrozemské vodní cestě nebezpečné věci v rozporu s § 36 odst. 2. 

(2) Fyzická osoba se jako účastník plavebního provozu na vodní cestě dopustí přestupku 

tím, že 

a) se neřídí pokynem k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu podle § 22b odst. 

1,  
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b) v rozporu s § 29 odst. 1 ohrozí bezpečnost nebo plynulost plavebního provozu, lidský život 

nebo zdraví, způsobí škodu na majetku, nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní 

cestě či znečištění vodního toku nebo jinak poškodí životní prostředí,  

c) v rozporu s § 29 odst. 2 se neřídí plavebním značením, zvukovými nebo světelnými signály, 

d) v rozporu s § 29 odst. 3 neučiní opatření k odstranění překážky na vodní cestě nebo překážku 

na vodní cestě viditelně neoznačí, 

e) vleče nebo užívá rybolovné zařízení v rozporu s § 29c odst. 1 nebo odst. 3, 

f) se koupe nebo potápí v místě, kde je koupání nebo potápění podle § 29d odst. 1 zakázáno, 

g) v rozporu s § 29g odst. 1 provádí zvláštní přepravu bez povolení plavebního úřadu, 

h) v rozporu s § 29h pořádá akci na sledované vodní cestě bez povolení plavebního úřadu nebo 

nedodrží podmínky v povolení stanovené, nebo 

i) v rozporu s § 29j odst. 1 užije zvláštní signalizaci na plavidle bez povolení plavebního úřadu. 

(3) Vůdce plavidla nebo člen posádky plavidla se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 25 odst. 7 neoznámí plavebnímu úřadu změnu údajů uvedených v průkazu 

způsobilosti, nebo nepředloží průkaz způsobilosti plavebnímu úřadu k provedení zápisu změny 

údajů do průkazu, 

b) v rozporu s § 25 odst. 9 nemá u sebe při plavbě na plavidle průkaz způsobilosti nebo platný 

lékařský posudek, nebo 

c) v rozporu se zákonem upravujícím opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

1. vede plavidlo nebo vykonává činnost spojenou s plavbou ve stavu, ve kterém je jeho 

schopnost k vedení nebo k vykonávání uvedené činnosti ovlivněna požitím alkoholu nebo 

užitím jiné návykové látky, nebo 

2. při vedení nebo obsluze plavidla se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke 

zjištění, zda není ovlivněn požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky. 

(4) Člen posádky plavidla nebo jiná osoba na plavidle se dopustí přestupku tím, že se v 

rozporu s § 29b odst. 5 neřídí příkazem vůdce plavidla vydaným k zajištění bezpečnosti a 

plynulosti plavebního provozu. 

(5) Vůdce plavidla se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 8 odst. 1 a 6 nezajistí, aby při provozování plavidla v přístavu nebyla ohrožena 

bezpečnost osob na plavidle nebo ostatních účastníků plavebního provozu, nebo aby nedošlo k 

ohrožení nebo poškození plavidel, staveb na vodní cestě nebo životního prostředí, 

b) v rozporu s § 8 odst. 4 a 6 neohlásí vplutí plavidla do veřejného přístavu nebo vyplutí plavidla 

z veřejného přístavu, 

c) v rozporu s § 18 odst. 2 nezaznamenává v lodních listinách povinné údaje, 

d) v rozporu s § 18 odst. 2 nepředloží na výzvu lodní listiny, 
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d)e) poruší zákaz plavby podle § 22 odst. 1, 

e)f) poruší zákaz plutí samotíží podle § 22 odst. 3, 

f)g) nerespektuje omezení, zastavení nebo jinou úpravu plavebního provozu, které byly vydány 

opatřením obecné povahy podle § 22a odst. 1, 

g)h) v rozporu s § 25 odst. 1 vede plavidlo, k jehož vedení nemá platný průkaz způsobilosti 

nebo osvědčení vůdce plavidla či jiný obdobný doklad, 

h)i) nesplní některou z povinností stanovených v § 29b odst. 1 až 3 v zájmu zajištění bezpečnosti 

plavebního provozu, 

i)j) v rozporu s § 29b odst. 4 nezajistí, aby na plavidle byla vztyčena státní vlajka České 

republiky, 

j)k) v rozporu s § 31 odst. 2 nezajistí ohlášení nehody jím vedeného plavidla, nebo 

k)l) v rozporu s § 31 odst. 3 odpluje s plavidlem z místa nehody nebo nedopraví plavidlo po 

nehodě k nejbližší mělčině nebo na jiné bezpečné místo., nebo   

m) v rozporu s § 32e odst. 2  

1. neužívá při plavbě zařízení nebo programové vybavení určené pro sledování polohy a 

pohybu plavidel nebo zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a 

pohybu plavidel, nebo 

2. neoznámí správci systému říčních informačních služeb poruchu na tomto zařízení nebo 

programovém vybavení. 

(6) Vůdce plavidla, které je součástí sestavy plavidel, se dopustí přestupku tím, že se v 

rozporu s § 29b odst. 5 neřídí příkazy vůdce sestavy plavidel. 

(7) Vůdce plavidla se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 29e odst. 1 při plutí na plováku s plachtou nebo s využitím tažného draka 

nezajistí bezpečnost osob, které se takového plutí účastní, nebo bezpečnost ostatních účastníků 

plavebního provozu, nebo 

b) v rozporu s § 29f odst. 1 při vlečení vodního lyžaře nebo osoby provozující obdobnou činnost 

ve vleku za plavidlem nezajistí bezpečnost osoby, která se takových činností účastní, nebo 

bezpečnost ostatních účastníků plavebního provozu. 

(8) Fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí přestupku tím, že 

a) provozuje na vodní cestě plavidlo, které na vodní cestě nelze podle § 9 odst. 1 až 3 

provozovat, 

b) v rozporu s § 18 odst. 1 nezajistí, aby plavidlo bylo opatřeno poznávacími znaky, 

nákladovými značkami nebo ponorovými stupnicemi nebo vybaveno předepsanými lodními 

listinami, 

c) v rozporu s § 18 odst. 2 nepředloží na výzvu lodní listiny, 
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c)d) v rozporu s § 19 odst. 1 provozuje plavidlo na vodní cestě bez sjednaného pojištění 

odpovědnosti za škodu z provozu plavidla, 

d)e) v rozporu s § 23a odst. 1 nevybaví plavidlo optickou nebo zvukovou signalizací, 

záchrannými prostředky nebo prostředky potřebnými k ukládání odpadu, radiotelefonním nebo 

jiným zařízením sloužícím k zajištění bezpečnosti plavby, 

e)f) v rozporu s § 23a odst. 2 nevybaví plavidlo tak, aby na něm mohla být vztyčena státní 

vlajka České republiky, nebo 

f)g) v rozporu s § 24 odst. 1 a 2 nezajistí vedení nebo obsluhu plavidla způsobilými osobami v 

požadovaném počtu a odborném složení., nebo 

h) v rozporu s § 32e odst. 1 nevybaví plavidlo zařízením nebo programovým vybavením 

určeným pro sledování polohy a pohybu plavidel nebo zobrazování elektronických 

plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel. 

(9) Fyzická osoba se jako provozovatel nebo vlastník plavidla dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 11 odst. 1 neohlásí plavebnímu úřadu ztrátu, odcizení, poškození nebo 

zničení osvědčení plavidla, 

a)b) v rozporu s § 23a odst. 3 nezajistí hlídku nebo dohled nad plavidlem, nebo 

b)c) v rozporu s § 23a odst. 4 neumístí plavidlo před dosažením vodního stavu, při kterém je 

zakázána plavba, do přístavu s ochrannou funkcí nebo do jiného chráněného místa nebo 

nezajistí plavidlo před zimním obdobím. 

(10) Vůdce plavidla nebo fyzická osoba jako provozovatel plavidla se dopustí přestupku 

tím, že 

a) v rozporu s § 31 odst. 2 nezajistí ohlášení nehody jím provozovaného plavidla, nebo 

b) neposkytne správci systému říčních informačních služeb informace vztahující se k podpoře 

řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě podle § 32b odst. 2 písm. a). 

(11) Fyzická osoba se jako osoba koupající se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 

29d odst. 4 ohrozí bezpečnost nebo plynulost plavby. 

(12) Fyzická osoba se jako osoba potápějící se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 

29d odst. 6 neoznačí místo ponoru na hladině viditelným bezpečnostním označením. 

(13) Fyzická osoba se jako provozovatel štěrkoviště dopustí přestupku tím, že nesplní 

některou z povinností stanovených v § 29i odst. 1. 

(14) Fyzická osoba se jako provozovatel plovoucího zařízení dopustí přestupku tím, že 

nezajistí přítomnost osoby zajišťující provoz plovoucího zařízení podle § 23a odst. 5. 

(15) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) nebo odstavce 8 písm. c), 

b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c), odstavce 8 písm. a), d) 

nebo f) nebo odstavce 9 písm. b)c), 
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c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), písm. e) bodu 1, písm. g), h), i), 

j), k), l) nebo m), odstavce 2 písm. b), d), g) nebo h), odstavce 3 písm. c), odstavce 5 písm. c), 

d), f), g), h), j) nebo k), odstavce 6, odstavce 8 písm. b), odstavce 10 nebo odstavce 14, 

d) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) nebo e), odstavce 4, odstavce 5 

písm. a), e) nebo i), odstavce 7, odstavce 9 písm. a), odstavce 11 nebo odstavce 12, 

e) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), písm. e) bodu 2, nebo písm. f), 

odstavce 2 písm. a), f) nebo i), odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. b), odstavce 8 

písm. e) nebo odstavce 13, 

f) příkazem na místě do 5 000 Kč, jde-li o přestupky podle odstavce 1 písm. b), d), písm. e) 

bodu 1, písm. f), g), h), j), k), l) nebo m), odstavce 2 písm. c), d), e), f) nebo i), odstavce 3 písm. 

b), odstavce 4, odstavce 5 písm. a), b), c), d), e), f), h), i), j) nebo k), odstavce 7, odstavce 8 

písm. a), b), d) nebo e), odstavce 9 písm. a), odstavce 10 písm. a) nebo b), odstavce 11, odstavce 

12, odstavce 13 nebo odstavce 14. 

(15) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo odstavce 8 písm. d), 

b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c), odstavce 8 písm. a), 

e) nebo g) nebo odstavce 9 písm. c), 

c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), písm. e) bodu 1, písm. h), 

i), j), k), l), m) nebo n), odstavce 2 písm. b), d), g) nebo h), odstavce 3 písm. c), odstavce 5 

písm. c), e), g), h), i), k) nebo l), odstavce 6, odstavce 8 písm. b) nebo h), odstavce 10 nebo 

odstavce 14, 

d) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) nebo e), odstavce 4, odstavce 

5 písm. a), f), j) nebo písm. m) bodu 1, odstavce 7, odstavce 9 písm. b), odstavce 11 nebo 

odstavce 12, 

e) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), písm. e) bodu 2, písm. f) nebo 

g), odstavce 2 písm. a), f) nebo i), odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. b), d) nebo 

písm. m) bodu 2, odstavce 8 písm. c) nebo f), odstavce 9 písm. a) nebo odstavce 13, 

f) příkazem na místě do 5 000 Kč, jde-li o přestupky podle odstavce 1 písm. b), d), písm. 

e) bodu 1, písm. g), h), i), k), l), m) nebo n), odstavce 2 písm. c), d), e), f) nebo i), odstavce 

3 písm. b), odstavce 4, odstavce 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), i), j), k) nebo l), odstavce 7, 

odstavce 8 písm. a), b), c), e) nebo f), odstavce 9 písm. b), odstavce 10 písm. a) nebo b), 

odstavce 11, odstavce 12, odstavce 13 nebo odstavce 14. 

(16) Zákaz činnosti do 2 let lze uložit za přestupek podle odstavce 3 písm. c) nebo 

odstavce 5 písm. g) písm. h). 

(17) Přestupky podle odstavce 1 písm. b), jedná-li se o porušení zákazu podle § 8 odst. 

5 písm. a), odstavce 1 písm. h), j), k), l) nebo m) i), k), l), m) nebo n), odstavce 2 písm. c), d), 

e), f) nebo i), odstavce 3 písm. b), odstavce 5 písm. a), d), f), h) nebo i) e), g), i) nebo j), odstavce 

7, nebo odstavce 11 může projednat příkazem na místě Policie České republiky. Příkazem na 

místě lze uložit pokutu do 5 000 Kč. 

§ 44 
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Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 6 odst. 3 provozuje pozemní část přístavu bez povolení plavebního úřadu, 

b) v rozporu s § 8a odst. 1 provozuje přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště bez 

povolení plavebního úřadu, 

c) poruší podmínky stanovené v povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo 

kotviště podle § 8a odst. 5, 

d) jako provozovatel přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště 

1. v rozporu s § 8a odst. 7 písm. a) nevyznačí plavebním značením přístaviště, 

překladiště, vývaziště nebo kotviště, nebo 

2. v rozporu s § 8a odst. 7 písm. b) neposkytne na vyžádání plavebního úřadu informace 

o způsobu a rozsahu využití přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště, 

e) jako vlastník plavidla v rozporu s § 10c odst. 5 neoznámí plavebnímu úřadu, že se 

plavidlo stalo odpadem, 

e)f) jako vlastník plavidla v rozporu s § 14 odst. 5 nebo § 15a odst. 4 neoznámí plavebnímu 

úřadu změny údajů zapisovaných v plavebním rejstříku nebo v rejstříku malých plavidel, 

f)g) v rozporu s § 29a odst. 1 poškodí plavební značení nebo jiné plavební zařízení umístěné na 

vodní cestě nebo v její blízkosti, použije je k vyvazování plavidla, nebo na vodní cestě nebo v 

její blízkosti umístí předmět, který je zaměnitelný s plavebním značením, 

g)h) v rozporu s § 29a odst. 2 umístí, odstraní nebo přemístí plavební značení, 

h)i) v rozporu s § 30b odst. 1 provozuje půjčovnu malých plavidel bez povolení plavebního 

úřadu, nebo 

i)j) jako provozovatel půjčovny malých plavidel 

1. v rozporu s § 30b odst. 4 nedodržuje podmínky stanovené v povolení nebo půjčuje 

jiné plavidlo, než které je uvedené v povolení bez souhlasu plavebního úřadu, nebo 

2. v rozporu s § 30b odst. 5 neinformuje plavební úřad o změně skutečností uvedených 

v žádosti nebo v dokladech, které jsou k ní přiloženy. 

(2) Správce vodní cesty se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 5 odst. 5 nespravuje vodní cestu tak, aby bylo zajištěno bezpečné provozování 

plavby, neznačí sledovanou vodní cestu plavebním značením nebo toto značení neudržuje, 

b) v rozporu s § 7 odst. 3 nespolupracuje s provozovatelem pozemní části přístavu při 

zajišťování bezpečného provozu přístavu, 

c) v rozporu s § 29a odst. 2 neoznámí plavebnímu úřadu umístění, odstranění nebo přemístění 

plavebního značení, nebo 

d) v rozporu s § 30a odst. 8 neoznačí vymezenou vodní plochu plavebním značením. 
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(3) Správce dopravně využívané vodní cesty se dopustí přestupku tím, že nevybaví v 

rozporu s § 23 odst. 4 plavidla nebo plavební objekty rádiovými stanicemi. 

(4) Provozovatel pozemní části přístavu se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 6 odst. 3 provozuje pozemní část přístavu bez povolení plavebního úřadu, 

b) poruší podmínky stanovené v povolení k provozování pozemní části přístavu podle § 6 odst. 

6, 

c) v rozporu s § 6b odst. 3 nezveřejní ceník obsahující ceny za užívání pozemní části přístavu, 

d) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. a) neprovozuje pozemní část přístavu po celou dobu platnosti 

povolení nebo ji neudržuje ve stavu, který umožňuje bezpečný plavební provoz v přístavu, 

e) nezveřejní pravidla nebo údaje podle § 7 odst. 1 písm. b), 

f) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) neoznačí místa pro manipulaci s hořlavými nebo 

nebezpečnými věcmi, pro ukládání pevných a tekutých odpadů z plavidel nebo pro odběr vody 

a elektrického proudu, 

g) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. d) nevede evidenci nakládaných a vykládaných plavidel nebo 

druhu a množství přeloženého nákladu, 

h) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. e) neoznačí plavebním značením místa určená pro stání plavidel, 

nebo 

i) v rozporu s § 7 odst. 3 nespolupracuje se správcem vodní cesty při zajišťování bezpečného 

provozu přístavu. 

(5) Provozovatel pozemní části veřejného přístavu se dopustí přestupku tím, že v 

rozporu s § 23 odst. 4 nevybaví plavidla nebo zařízení přístavu rádiovými stanicemi. 

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí 

přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 8 odst. 2 nevyužije k dlouhodobému stání plavidla stálá stanoviště určená 

provozovatelem pozemní části veřejného přístavu, 

b) provozuje na vodní cestě plavidlo, které na vodní cestě nelze podle § 9 odst. 1 až 3 

provozovat, 

c) v rozporu s § 18 odst. 1 nezajistí, aby plavidlo bylo opatřeno poznávacími znaky, 

nákladovými značkami nebo ponorovými stupnicemi nebo vybaveno předepsanými lodními 

listinami, 

d) v rozporu s § 18 odst. 2 nepředloží na výzvu lodní listiny, 

d)e) v rozporu s § 19 odst. 1 provozuje plavidlo na vodní cestě bez sjednaného pojištění 

odpovědnosti za škodu z provozu plavidla, 

e)f) v rozporu s § 23 odst. 1 nepřizpůsobí provoz plavidla na vodní cestě povaze a stavu vodní 

cesty, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSASPDN22Q)



28 
 

f)g) v rozporu s § 23a odst. 1 nevybaví plavidlo optickou nebo zvukovou signalizací, 

záchrannými prostředky nebo prostředky potřebnými k ukládání odpadu, radiotelefonním nebo 

jiným zařízením sloužícím k zajištění bezpečnosti plavby, 

g)h) v rozporu s § 23a odst. 2 nezajistí, aby byla na plavidle vztyčena státní vlajka České 

republiky, 

h)i) v rozporu s § 24 odst. 1 a 2 nezajistí vedení nebo obsluhu plavidla způsobilými osobami v 

požadovaném počtu a odborném složení, 

i)j) v rozporu s § 31 odst. 2 nezajistí ohlášení nehody jím provozovaného plavidla, nebo  

k) v rozporu s § 32e odst. 1 nevybaví plavidlo zařízením nebo programovým vybavením 

určeným pro sledování polohy a pohybu plavidel nebo zobrazování elektronických 

plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel, nebo 

j)l) přepravuje po vnitrozemské vodní cestě nebezpečné věci v rozporu s § 36 odst. 2. 

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel nebo vlastník 

plavidla dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 11 odst. 1 neohlásí plavebnímu úřadu ztrátu, odcizení, poškození nebo 

zničení osvědčení plavidla, 

a)b) v rozporu s § 23a odst. 3 nezajistí hlídku nebo dohled nad plavidlem, nebo 

b)c) v rozporu s § 23a odst. 4 neumístí plavidlo před dosažením vodního stavu, při kterém je 

zakázána plavba, do přístavu s ochrannou funkcí nebo do jiného chráněného místa nebo 

nezajistí plavidlo před zimním obdobím. 

(8) Provozovatel vodní dopravy se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 23 odst. 4 nevybaví plavidlo rádiovými stanicemi, nebo 

b) v rozporu s § 35a odst. 2 nebo v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie21) 

neoznámí plavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu změnu v okolnostech, na jejichž základě 

bylo vydáno osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7a). 

(9) Provozovatel veřejné vodní dopravy se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 

odst. 2 nezveřejní smluvní přepravní podmínky, za nichž bude veřejnou dopravu provozovat, 

jízdní řád, tarif, den zahájení provozu nebo rozsah bezbariérovosti. 

(10) Dopravce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních 

cestách20) 

a) nevydá cestujícímu přepravní doklad, 

b) neposkytne osobě se sníženou pohyblivostí bezplatnou pomoc v přístavu, při nalodění a 

vylodění nebo na palubě lodi, 

c) nezajistí školení zaměřená na problematiku zdravotně postižených,  

d) neposkytne pomoc, náhradu jízdného nebo přesměrování v případě zrušení nebo zpoždění 

připlutí nebo vyplutí, nebo 
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e) neposkytne cestujícím náležité informace o průběhu přepravy, o právech cestujících nebo 

nemá zaveden přístupný mechanismus pro vyřizování stížností týkajících se práv cestujících. 

(11) Dopravce nebo prodejce přepravních dokladů se dopustí přestupku tím, že v 

rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o právech cestujících při cestování po 

moři a na vnitrozemských vodních cestách20) diskriminuje při uplatňování smluvních 

podmínek a tarifů. 

(12) Dopravce, provozovatel cestovní agentury nebo cestovní kanceláře se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o právech 

cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách20) odmítne přijetí 

rezervace, vydání přepravního dokladu nebo nalodění osob z důvodu zdravotního postižení 

nebo snížené pohyblivosti. 

(13) Dopravce, provozovatel pozemní části přístavu nebo provozovatel cestovní 

kanceláře se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 

o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách20) nezveřejní 

podmínky přístupu platné pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí a doprovázejících osob. 

(14) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel plavidla, správce 

vodní cesty nebo provozovatel přístavu se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 32b odst. 2 

nezajistí poskytnutí informací vztahujících se k podpoře řízení provozu a dopravy ve 

vnitrozemské plavbě správci systému říčních informačních služeb. 

(15) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel plovoucího zařízení 

dopustí přestupku tím, že nezajistí přítomnost osoby zajišťující provoz plovoucího zařízení 

podle § 23a odst. 5. 

(16) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. d) nebo j), 

b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3, odstavce 4 písm. a), 

b), d) nebo e), odstavce 5, odstavce 6 písm. b), f) nebo h), odstavce 7 písm. b) nebo odstavce 8, 

c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo h), odstavce 2 písm. a), 

b), c) nebo d), odstavce 4 písm. c), f) nebo i), odstavce 6 písm. e), odstavce 9, odstavce 10 písm. 

b), odstavce 11, odstavce 12 nebo odstavce 13, 

d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 1, písm. f), g) nebo písm. 

i) bodu 1, odstavce 4 písm. g) nebo h), odstavce 6 písm. a), c) neboi), odstavce 7 písm. a), 

odstavce 10 písm. c), d) nebo e), odstavce 14 nebo odstavce 15, 

e) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 2, písm. e) nebo písm. i) 

bodu 2, odstavce 6 písm. g), nebo odstavce 10 písm. a). 

(16) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. e) nebo l), 

b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3, odstavce 4 písm. 

a), b), d) nebo e), odstavce 5, odstavce 6 písm. b), g) nebo i), odstavce 7 písm. c) nebo 

odstavce 8, 
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c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo i), odstavce 2 písm. 

a), b), c) nebo d), odstavce 4 písm. c), f) nebo i), odstavce 6 písm. f) nebo k), odstavce 9, 

odstavce 10 písm. b), odstavce 11, odstavce 12 nebo odstavce 13, 

d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 1, písm. g), h) nebo 

písm. j) bodu 1, odstavce 4 písm. g) nebo h), odstavce 6 písm. a), c) nebo j), odstavce 7 

písm. b), odstavce 10 písm. c), d) nebo e), odstavce 14 nebo odstavce 15, 

e) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 2, písm. e), f) nebo písm. 

j) bodu 2, odstavce 6 písm. d) nebo h), odstavce 7 písm. a) nebo odstavce 10 písm. a). 

(…) 

§ 52 

 Ministerstvo dopravy vydá právní předpisy k provedení § 3 odst. 1 a 2, § 5 odst. 6, § 6 

odst. 7, § 8 odst. 6, § 9 odst. 6, § 10 odst. 2, 3, 6, 7 a 9 § 10 odst. 3, 4, 5, 6, 7 a 10, § 10a odst. 

1 a 5, § 10b odst. 1 a3, § 11 odst. 2, § 12 odst. 4, § 13 odst. 3, § 14 odst. 7, § 15a odst. 7, § 17 

odst. 1 a 3, § 18 odst. 3, § 19 odst. 1 a 3, § 20 odst. 1, § 21, § 22 odst. 4, § 23 odst. 4 a 6, § 23a 

odst. 1 písm. b) a c), § 24 odst. 4, § 25 odst. 1, 6 a 11, § 25a odst. 4, § 25b odst. 3, § 29e odst. 

2 a 3, § 29f odst. 3, § 29i odst. 2, § 29j odst. 3, § 29k, § 30a odst. 8, § 30b odst. 7, § 32 odst. 2, 

§ 32a odst. 1 a 4, § 32b odst. 3, § 32c odst. 1 písm. b), § 32e odst. 4, § 33a odst. 1, 2 a 3, § 36a 

odst. 7 a 8, § 37f odst. 3 a § 42 odst. 6 § 42 odst. 8. 

 

Platné znění zákona č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

Položka 38 

 

a)   Vydání   osvědčení   plavidla   ve   vnitrozemské  plavbě   pro 

       -   malá   plavidla                                  Kč         500 

     -   plovoucí  zařízení, jejichž délka je větší než 20 m           Kč         800 

      -   ostatní   plavidla                                Kč       1   000 

 

a)   Vydání a prodloužení platnosti osvědčení plavidla ve vnitrozemské plavbě pro 

     -   malá   plavidla                                                      Kč  500  

     -   plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než 20 m             Kč 500 

     -   plovoucí zařízení, jejichž délka je 20 m a více                            Kč  800 

     -   ostatní plavidla                                          Kč  1 000 

b)   Technická prohlídka ke schválení způsobilosti plavidla 

     -   malá plavidla bez strojního pohonu a plachetnice, které jsou bez obytné kajuty 
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                                                                                                                      Kč  1 000 

     -   malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným 

motorem, vodní skútry), jejichž součin délky, šířky a ponoru je nejvýše 30 m3     Kč  2 500 

     -   malá plavidla (motorové  čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným 

motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 30 m3, nejvýše však  

60 m3                                                                                                                       Kč .4 500 

     -   malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným 

motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 60 m3                         Kč  6 000 

     -   převozní lodě s obsaditelností nejvýše 12 osob                                  Kč  2 000 

     -   plovoucí zařízení, jejichž délka nepřesahuje 20 m je menší než 20 m a 

obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a jsou bez obytných prostor                              Kč 800 

     -   plovoucí zařízení, jejichž délka nepřesahuje 20 m je menší než 20 m a 

obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a mají obytné prostory                                    Kč   3 500 

c)   Vydání cejchovního průkazu k plavidlu 

     -   určenému k přepravě nákladů                                Kč  10 000 

     -   neurčenému k přepravě nákladů                                      Kč   5 000 

d)   Prodloužení platnosti cejchovního průkazu k plavidlu 

     -   určenému k přepravě nákladů                                                              Kč   5 000 

     -   neurčenému k přepravě nákladů                                                          Kč   2 500 

e) Vystavení prozatímního osvědčení náhradou za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení 

osvědčení plavidla                                                                                                    Kč   300 

f) Vystavení povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení k provozování 

zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky                                     Kč   500 

g)  Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle                    Kč   100 

                                                                                                       za každý druh zařízení 

Předmětem poplatku není 

Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu g) této 

položky před vydáním osvědčení plavidla. 

Poznámky  

 1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání 

plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a schválení technické způsobilosti. 

 2. 1. Ponorem uváděným v písmeni b) této položky se rozumí ponor bez ohledu 

na kýl a jiné pevně uchycené příslušenství na dně plavidla. 

 3. 2. Za provedení pravidelné technické prohlídky, dodatečné nebo zvláštní 

technické prohlídky  technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla nebo 
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technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru se vybere poplatek ve výši 60 % 

sazby poplatku uvedené v písmeni b). Dodatečnou či zvláštní prohlídkou se rozumí prohlídka 

mimo termín pravidelných prohlídek, například po opravě nebo úpravě části plavidla. 

 4. 3. Za provedení technické prohlídky ke schválení technické způsobilosti 

rekreačního plavidla nebo vodního skútru s označením CE a prohlášením o shodě nebo sériově 

vyrobeného malého plavidla, pro které výrobce vydal typové osvědčení, se vybere poplatek ve 

výši 40 % sazby poplatku uvedené v písmeni b). 

Položka 39 

a)   Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo 

plovoucího zařízení a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení                     Kč     2 000 

b)   Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla                                               Kč     6 000 

c)   Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo  změna údajů o plavidle 

do plavebního rejstříku a lodních dokladů     Kč         200 

d)   Zápis změny vlastníka nebo provozovatele malého plavidla nebo změna údajů o 

malém plavidle do rejstříku malých plavidel a do lodních dokladů                           Kč      100 

e)   Výmaz plavidla z plavebního rejstříku  

f)   Výmaz malého plavidla z rejstříku malých plavidel  

e) Zápis plavidla do plavebního rejstříku nebo jeho výmaz z plavebního rejstříku         

                                                 Kč      200 

f) Zápis malého plavidla do rejstříku malých plavidel nebo jeho výmaz z rejstříku 

malých plavidel                                                                              Kč     100 

g)   Schválení opravy nebo přestavby zasahující do konstrukce plavidla34)   Kč    2 000 
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