
X. 

Teze návrhů prováděcích předpisů k zákonu č. 114/1995 Sb. ve znění 

navrhovaných změn 

Návrh zákona obsahuje reformulovaná nebo nová zmocnění pro prováděcí právní předpis, která 

budou naplněna novelizací vyhlášek č. 223/1995 Sb., 334/2015 Sb. a 356/2009 Sb. 

 K § 9 odst. 6 (bližší členění plavidel a jejich znaky) 

Ve vyhlášce č. 223/1995 Sb. bude provedeno bližší členění lodí a ve vyhlášce č. 334/2015 Sb. 

bude provedeno bližší členění malých plavidel. Bližší členění bude v zásadě reflektovat 

stávající prováděcí úpravu stanovení znaků plavidel a bude zřejmě následující: 

 lodě 

o osobní lodě 

o nákladní motorové lodě 

o tankové motorové lodě 

o remorkéry 

o vlečné čluny 

o tlačné čluny 

o převozní lodě 

o speciální lodě 

 malá plavidla 

o malá plavidla s vlastním pohonem 

o plachetnice 

o malá plavidla bez vlastního pohonu 

o vodní skútry 

o převozní lodě 

Ve vyhlášce č. 223/1995 Sb. dojde k revizi stanovení znaků plavidel tak, aby nedocházelo 

k duplicitní úpravě s definicí jednotlivých druhů plavidel podle navrženého znění § 9 odst. 4 

zákona o vnitrozemské plavbě. Konkrétně se předpokládá vypuštění úpravy znaků plovoucích 

strojů a plovoucích těles, která by po přijetí novely zákona pouze „kopírovala“ ustanovení § 9 

odst. 4 písm. c) a e). 

 K § 10 odst. 5 (doba, po jejímž uplynutí se neuzná prohlídka provedená jiným státem) 

Ve vyhlášce č. 223/1995 Sb. a 334/2015 Sb. bude stanovena doba, po jejímž uplynutí se neuzná 

prohlídka provedená jiným státem. 

 K § 10 odst. 6 (doba platnosti osvědčení) 

Doba platnosti osvědčení bude stanovena ve vyhlášce č. 223/1995 Sb. a vyhlášce č. 334/2015 

Sb. zřejmě takto: 

 5 let pro 
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o osobní lodě, 

o plavidla podléhající evidenci, která mají vlastní strojní pohon a mohou 

dosáhnout rychlosti více než 40 km/h vzhledem k vodě, s výjimkou a) 

převozních lodí, b) malých plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, 

šířky a ponoru je menší než 100 m3, a c) plovoucích zařízení,  

o plovoucí zařízení, na nichž se předpokládá dlouhodobější přítomnost osob, např. 

plovoucí zařízení užívaná jako je botel, plovoucí restaurace, galerie… 

o malá plavidla schválená pro přepravu cestujících, jejichž objem vypočtený jako 

součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3, 

o malá plavidla neschválená pro přepravu cestujících, jejichž objem vypočtený 

jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3, bylo-li plavidlo před 

schválením technické způsobilosti uvedeno do provozu, 

 10 let pro 

o malá plavidla neschválená pro přepravu cestujících, jejichž objem vypočtený 

jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3, nebylo-li plavidlo před 

schválením technické způsobilosti uvedeno do provozu, 

o ostatní plavidla. 

 K § 10 odst. 6 (vzor osvědčení plavidla) 

Ve vyhlášce č. 223/1995 Sb. bude stanoven vzor osvědčení odpovídající u plavidel 

podléhajících směrnici (EU) 2016/1629 standardu ES-TRIN. U plavidel nepodléhajících 

směrnici (EU) 2016/1629 bude stanoven ve vyhlášce č. 223/1995 Sb. a vyhlášce č. 334/2015 

Sb. samostatný vzor osvědčení, odpovídají směrnici 2009/100/ES. 

 K § 10 odst. 7 (plavebních zóny, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, a 

podmínky technické způsobilosti, které musí plavidlo pro provoz v jednotlivých 

plavebních zónách splňovat) 

Ve vyhlášce č. 223/1995 Sb. bude ve smyslu směrnice (EU) 2016/1629 upraven seznam 

vodních cest Českých republiky spadajících do jednotlivých zón. V případě plavidel 

podléhajících směrnici (EU) 2016/1629 budou pro jednotlivé zóny stanoveny požadavky 

odpovídající standardu ES-TRIN. Rovněž bude umožněno využít snížené technické požadavky, 

které ČR notifikovala Evropské komisi. Plavidla nepodléhající směrnici (EU) 2016/1629 budou 

muset zřejmě splňovat požadavky stávající přílohy č. 1. 

Ve vyhlášce č. 334/2015 Sb. se nepředpokládají zásadní úpravy ve vztahu k této problematice, 

protože stávající úprava zmocnění odpovídá. 

 K § 10 odst. 10 (postup při provádění technické prohlídky a její rozsah) 

Postup při provádění technické prohlídky a její rozsah u plavidel podléhajících vyhlášce 

č. 223/1995 Sb. bude vycházet ze stávajících ustanovení této vyhlášky. Postup při provádění 

technické prohlídky a její rozsah však bude ve vztahu k plavidlům podléhajícím směrnici (EU) 

2016/1629 upraven tak, aby úprava stanovená ve vyhlášce č. 223/1995 Sb. byla souladná s touto 

směrnicí a se standardem ES-TRIN. 
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Ve vyhlášce č. 334/2015 Sb. se nepředpokládají zásadní úpravy ve vztahu k této problematice, 

protože stávající úprava zmocnění odpovídá. 

 K § 10a odst. 1 (doba, o kterou lze prodloužit platnost osvědčení) 

Doba, o kterou lze prodloužit platnost osvědčení bude stanovena ve vyhlášce č. 223/1995 Sb. a 

č. 334/2015 Sb., a to zřejmě následovně: 

 5 let pro 

o osobní lodě, 

o plavidla podléhajících evidenci, která mají vlastní strojní pohon a mohou 

dosáhnout rychlosti více než 40 km/h vzhledem k vodě, s výjimkou a) 

převozních lodí, b) malých plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, 

šířky a ponoru je menší než 100 m3, a c) plovoucích zařízení,  

o plovoucí zařízení, na nichž se předpokládá dlouhodobější přítomnost osob, např. 

užívaná jako je botel, plovoucí restaurace, galerie…, 

o malá plavidla, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je 

menší než 100 m3, 

 10 let pro ostatní plavidla  

 K § 10a odst. 5 (postup při provádění pravidelné technické prohlídky a její rozsah) 

Ve vyhlášce č. 223/1995 Sb. bude výslovně upraveno, že při provádění pravidelné technické 

prohlídky je postup plavebního úřadu i rozsah pravidelné prohlídky obdobný jako u prohlídky 

prováděné za účelem schválení technické způsobilosti, přičemž přihlédnuto bude ke směrnici 

(EU) 2016/1629 a standardu ES-TRIN. 

Ve vyhlášce č. 334/2015 Sb. se nepředpokládají zásadní úpravy ve vztahu k této problematice, 

protože stávající úprava zmocnění odpovídá. 

 K § 10b odst. 1 (zvláštní vlastnosti plavidla) 

U plavidel podléhajících směrnici (EU) 2016/1629 budou ve vyhlášce stanoveny zvláštní 

vlastnosti plavidla, a to při zohlednění standardu ES-TRIN. 

 K § 10b odst. 3 (postup při provádění technické prohlídky plavidla navazující na úpravu 

nebo opravu plavidla a její rozsah stanoví prováděcí právní předpis) 

Ve vyhlášce č. 223/1995 Sb. bude upraveno, že postup při provádění technické prohlídky 

navazující na úpravu nebo opravu plavidla je obdobný jako u prohlídky za účelem schválení 

technické způsobilosti, přičemž přihlédnuto bude ke směrnici (EU) 2016/1629 a standardu ES-

TRIN. Rozsah technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla bude stanoven 

s ohledem na rozsah provedených úprav nebo oprav plavidla a vlastnosti plavidla, které mohou 

být takovou úpravou nebo opravou dotčeny.  

Ve vyhlášce č. 334/2015 Sb. bude příslušná rámcová úprava doplněna. 
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 K § 11 odst. 2 (vzor prozatímního osvědčení plavidla) 

U plavidel podléhajících vyhlášce č. 223/1995 Sb., zejména plavidel podléhajících směrnici 

(EU) 2016/1629, bude stanoven vzor prozatímního osvědčení podle standardu ES-TRIN. 

U plavidel podléhajících vyhlášce č. 334/2015 Sb. bude ponechán stávající vzor prozatímního 

osvědčení uvedený v této vyhlášce. 

 K § 32e odst. 4 (způsob užívání zařízení a programového vybavení Inland AIS a Inland 

ECDIS) 

Při užívání zařízení Inland ECDIS bude třeba užívat aktuální mapové podklady, které vydává 

Státní plavební správa a jsou zdarma ke stažení na portále LAVDIS. 

Při užívání zařízení Inland AIS bude nezbytné vysílat pravdivé aktuální údaje o plavidle, jeho 

pohybu a poloze, kterými jsou: 

a) identifikátor námořní mobilní služby (MMSI), 

b) jméno plavidla, 

c) volací znak plavidla, 

d) typ plavidla, 

e) jednotné evropské identifikační číslo plavidla (ENI), bylo-li plavidlu přiděleno, 

f) celková délka plavidla nebo sestavy plavidel udávaná s přesností na decimetry, 

g) celková šířka plavidla nebo sestavy plavidel udávaná s přesností na decimetry, 

h) maximální aktuální statický ponor plavidla nebo sestavy plavidel, 

i) typ sestavy plavidla, 

j) doplňková signalizace plavidla nebo sestavy plavidla, je-li přepravován nebezpečný 

materiál, 

k) poloha plavidla (WGS84), 

l) rychlost plavidla vzhledem k zemi (SOG), 

m) kurz plavidla vzhledem k zemi (COG), 

n) přesnost určení polohy plavidla (GNSS/DGNSS), 

o) aktuální datum a čas elektronického navigačního přístroje, 

p) celkový počet osob na palubě, 

q) navigační stav plavidla. 

Zadávané údaje budou v souladu se standardem pro testování Inland AIS verze 2017/2.0. 
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