
Platné znění zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, s vyznačením změn 

  

§ 43 

  
Přestupky fyzických osob 

  

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

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 § 14 odst. 5 nebo § 15a odst. 4 neoznámí 

plavebnímu úřadu změny údajů zapisovaných v plavebním rejstříku nebo v rejstříku 

malých plavidel, 

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

zdravotně způsobilá podle § 25 odst. 6, 

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

plavebního úřadu, 

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

tažného draka, 

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

provozované ve vleku za plavidlem, 

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

provozování vymezeny, 

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

n) 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, 

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 
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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, 

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, nejde-li o malé plavidlo, které se nezapisuje do plavebního 

rejstříku a nemá vlastní strojní pohon, 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, nejde-li o malé plavidlo, které se 

nezapisuje do plavebního rejstříku a nemá vlastní strojní pohon, 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) poruší zákaz plavby podle § 22 odst. 1, 

e) poruší zákaz plutí samotíží podle § 22 odst. 3, 
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f) nerespektuje omezení, zastavení nebo jinou úpravu plavebního provozu, které byly 

vydány opatřením obecné povahy podle § 22a odst. 1, 

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

způsobilosti nebo osvědčení vůdce plavidla či jiný obdobný doklad, 

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

bezpečnosti plavebního provozu, 

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

republiky, 

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

k) 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. 

  

(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 § 19 odst. 1 provozuje plavidlo na vodní cestě bez sjednaného pojištění 

odpovědnosti za škodu z provozu plavidla, 

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

státní vlajka České republiky, nebo 

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

osobami v požadovaném počtu a odborném složení. 

  

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

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

b) 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 
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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 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) nebo odstavce 8 písm. 

c), 

b) do 500000 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) do 100000 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 50000 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 10000 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 5000 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. 

  

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

5 písm. g). 

  

(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), odstavce 2 písm. c), d), e), f) nebo i), odstavce 

3 písm. b), odstavce 5 písm. a), d), f), h) nebo i), odstavce 7, nebo odstavce 11 může projednat 

příkazem na místě Policie České republiky. Příkazem na místě lze uložit pokutu do 5000 Kč. 
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