
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

IX. 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

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

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 1. listopadu 2017, 

s termínem sdělení připomínek do 30. listopadu 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra 

Předkladatel přikročil k další rozsáhlé novelizaci zákona o 

vnitrozemské plavbě (v roce 2017 zákon novelizován 

třikrát), která je odůvodňována potřebou transpozice 

příslušné evropské legislativy. Posuzovaný návrh je velmi 

obsáhlý a pro adresáty značně nepřehledný, požadujeme 

tedy, aby byl návrh zákona doplněn ve smyslu čl. 60 

Legislativních pravidel vlády o zmocnění pro předsedu 

vlády k vyhlášení úplného znění právního předpisu ve 

Sbírce zákonů. 

Neakceptováno 

Připomínka byla připomínkovým místem změněna na doporučující. 

 
Navržená zmocňovací ustanovení zavádějí přibližně 17 

nových témat pro podzákonnou úpravu, což pokládáme za 

nevhodné, neboť některé záležitosti je žádoucí upravit přímo 

v zákoně. Nekoncepčnost navržených zmocňovacích 

ustanovení lze demonstrovat například na navrhovaném § 

10 odst. 6, který stanoví, že údaje zapisované v osvědčení 

plavidla stanoví prováděcí předpis, naopak pak navrhovaný 

§ 10c odst. 1 taxativně určuje údaje zapisované do evidence 

osvědčení plavidel, přičemž lze předpokládat, že tyto údaje 

budou víceméně totožné. Některá zmocňovací ustanovení 

jsou nejasná (srov. navrhovaný § 10a odst. 1, z nějž není 

Vysvětleno 

Návrh neobsahuje 17 nových témat pro podzákonnou úpravu. 

V mnoha případech se jedná o opakující se úpravu (např. 4 

zmocnění pro stanovení postupu při provádění jednotlivých typů 

technických prohlídek a jejich rozsahu). Zmocňovací ustanovení 

jsou navržena v souladu s ústavními požadavky na jejich tvorbu. 

Samotný počet zmocnění není podle našeho názoru relevantní 

argument pro jejich jinak neodůvodněnou (a obtížně proveditelnou) 

redukci. 

Ke konkrétně vytýkaným ustanovením uvádíme následující: 
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zřejmé, o jaké „doby“ se jedná, či § 32e odst. 4, podle nějž 

má prováděcí předpis stanovit způsob užívání zařízení 

a programového vybavení, což dle našeho mínění spadá 

spíše výrobce těchto zařízení). Požadujeme revizi 

zmocňovacích ustanovení v tom smyslu, aby byl jejich 

počet snížen a byla zpřesněna. Důkladnějšímu pochopení 

záměrů předkladatele ohledně prováděcích právních 

předpisů brání to, že součástí materiálu nejsou jejich návrhy 

či alespoň teze. 

§ 10 odst. 6 řeší náležitosti dokladu (osvědčení plavidla), jejichž 

úprava bývá standardně svěřena prováděcím právním předpisům. 

Naproti tomu § 10c odst. 1 upravuje údaje zapisované do evidence 

veřejné správy (evidence osvědčení plavidel), které by měly být 

vždy alespoň rámcově vymezeny na úrovni zákona.  

V případě § 10a se může jednat o dvě různé doby platnosti 

osvědčení plavidla, zmocňovací ustanovení je proto formulováno 

správně. 

§ 32e odst. 5 (dříve 4) vhodně svěřuje prováděcímu právnímu 

předpisu stanovení způsobu užívání zařízení a programového 

vybavení. Výrobce zařízení dodává pouze technický návod 

k obsluze, prováděcím právním předpisem je však třeba stanovit 

například rozsah údajů o plavidle, jeho pohybu a poloze, které 

budou předmětem sledování. 

 
V informačních systémech veřejné správy upravených v 

zákoně o vnitrozemské plavbě, tj. plavební rejstřík a rejstřík 

malých plavidel, jsou vedeny údaje, které jsou obsaženy 

rovněž v základních registrech podle zákona č. 111/2009 

Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména pak v základním registru obyvatel a základním 

registru osob. Údaje v informačních systémech veřejné 

správy upravených v zákoně o vnitrozemské plavbě však 

nejsou vedeny ve formě referenčních vazeb, a proto nemůže 

docházet k automatické změně těchto údajů prostřednictvím 

změny v základních registrech, což požadujeme napravit.  

Vysvětleno 

Po projednání s připomínkovým místem bylo konstatováno, že 

vedení údajů v informačních systémech veřejné správy upravených 

v zákoně o vnitrozemské plavbě formou referenčních vazeb je již 

legislativně umožněno stávající úpravou v § 48a zákona.  

 
Nezpochybňujeme přínos technických řešení pro 

bezpečnost vnitrozemské plavby, požadujeme však výjimku 

z povinnosti vybavit malá plavidla základních složek 

integrovaného záchranného systému s délkou trupu 

přesahující 7 metrů zařízením a programovým vybavením 

Vysvětleno 

Ministerstvo dopravy je v zájmu zajištění kompatibilního vybavení 

ve smyslu posledního technického vývoje, nejnovějších 

standardizací a zavádění harmonizovaných služeb připraveno 
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určeným pro sledování polohy a pohybu a současně i 

zařízením pro zobrazování elektronických plavebních map a 

informací o poloze a pohybu plavidel z důvodu značné 

finanční zátěže nejen pro Policii České republiky, ale i 

ostatní složky integrovaného záchranného systému. 

Největším bezpečnostním prvkem je profesionalita vůdců 

plavidel a dobrá plavební praxe, jež je nepochybná u vůdců 

plavidel IZS a požadujeme proto, aby právní úprava 

obsahovala výslovnou výjimku pro plavidla Policie České 

republiky a ostatních složek integrovaného záchranného 

systému. 

prostřednictvím Ředitelství vodních cest ČR centralizovaně 

zabezpečit instalaci zařízení AIS a ECDIS na dotčená plavidla 

složek IZS, zajistit jejich servis, údržbu i aktualizace a složkám IZS 

je bezplatně zapůjčit. O uvedený závazek byla doplněna příslušná 

pasáž důvodové zprávy.  

Připomínkové místo s navrženým řešením souhlasí.  

 
Nad rámec návrhu: 

Zákon v současné podobě v § 48a odst. 1 písm. a) upravuje, 

pokud jde o základní registry, sdělování údajů toliko ze 

základního registru obyvatel. S ohledem na to, že jako osoby 

mohou být (a zřejmě jsou) v informačních systémech 

veřejné správy upravených v zákoně o vnitrozemské plavbě 

evidovány rovněž právnické osoby, popř. podnikající 

fyzické osoby, považujeme za vhodné doplnit výčet 

zdrojových základních registrů rovněž o základní registr 

osob, a v tomto směru tedy doplnit návrh o další novelizační 

bod. 

Akceptováno 

Ustanovení bylo požadovaným způsobem doplněno. 

Ministerstvo 

zemědělství 

K části první, čl. I., bod 3 (§ 5b odst. 1 zákona 

o vnitrozemské plavbě) 

Požadujeme tento bod uvést ve znění: „V § 5b odstavec 1 

zní: 

„(1) Ministerstvo dopravy může zřídit státní 

příspěvkovou organizaci23) pro potřeby  

Akceptováno jinak 

Požadavkům obsaženým v připomínce bylo vyhověno 

následujícím způsobem: 

- Problematika nežádoucí duplicity správy vodních cest: 

Připomínce bylo vyhověno úpravou § 5b odst. 1 písm. a) a 

odst. 2 písm. e), která do budoucna vylučuje jakýkoliv 

překryv v kompetencích mezi rezorty Ministerstva 
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a) výstavby, modernizace, oprav nebo údržby staveb 

tvořících součásti dopravně významných 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 

jí vybudovaných přístavů, přístavišť, vývazišť nebo kotvišť 

nebo jejich napojení na dálnice, silnice, celostátní nebo 

regionální dráhy na dopravně významných vodních cestách,  

d) informační podpory uživatelů dopravně 

významných vnitrozemských vodních cest.  

Ministerstvo dopravy rozhoduje rovněž o změnách v údajích 

uvedených ve zřizovací listině.“. 

Poznámka pod čarou č. 23 zní:  

„23) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 

jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů.“.“. 

Odůvodnění: 

Novelou zákona o vnitrozemské plavbě, provedenou 

zákonem č. 292/2017 Sb., bylo v zákoně zcela nově 

upraveno ustanovení § 5b, které je ale v rozporu s některými 

ustanoveními zákona upravujícími správu vodních cest a 

definujícími součástmi vodních cest.  

Toto ustanovení je zcela v rozporu se stanovenými 

kompetencemi v oblasti využívání povrchových vod k 

zemědělství (státními podniky Povodí) a Ministerstva 

dopravy (Ředitelstvím vodních cest) při výkonu správy 

vodních cest.  

- Upřesnění pojmu „dopravně významné vnitrozemské vodní 

cesty“: Ve smyslu uplatněné připomínky došlo k vypuštění 

slova „vnitrozemských“ z § 5b odst. 1 písm. a), c) a d). 

- Otázka provozu přístavů, přístavišť, vývazišť nebo kotvišť: 

ustanovení § 5b odst. 1 písm. c) bylo doplněno ve smyslu 

připomínky. 
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plavbě, které byly dohodnuty mezi Ministerstvem dopravy a 

Ministerstvem zemědělství (státními podniky Povodí jako 

správci vodních cest a ŘVC ČR) a také se schválenou 

Koncepcí vodní dopravy. Taktéž vnáší nesystémový prvek 

do stávajícího rozdělení kompetencí mezi subjekty, které se 

podílejí na zajišťování vnitrozemské plavby.  

Toto ustanovení nebylo Ministerstvem zemědělství ani se 

státními podniky Povodí nijak projednáno a v konečném 

důsledku znamená, že v rozporu s platnou zřizovací listinou 

ŘVC ČR může vzniknout duplicita ve výkonu správy 

vodních cest. Vzniká tedy právní nejistota v otázce dělby 

kompetencí mezi resorty Ministerstva zemědělství a 

Ministerstva dopravy, respektive státními podniky Povodí a 

Ředitelstvím vodních cest ČR.   

Proto požadujeme úpravu ustanovení § 5b tak, aby 

odpovídal stávající (platné) zřizovací listině ŘVC ČR a tím 

došlo k odstranění právně nevyhovujícího a nesystémového 

stavu, který může vyústit ve spory a komplikace v podobě 

duplicitní správy. Rovněž tím bude vše uvedeno do souladu 

s dohodou obou resortů.  

Vzhledem k této nové právní úpravě je nezbytné zpřesnit 

vymezení okruhu činnosti této nové příspěvkové organizace 

Ministerstva dopravy tak, aby nebyla narušena systematika 

zákona v oblasti rozdělení kompetencí mezi novou 

příspěvkovou organizaci a správce vodní cesty. Z hlediska 

provozu vybudovaných vodních děl sloužících plavbě je 

třeba zvážit, zda je účelné, aby je spravovala nová 

organizace, zatímco správce vodní cesty, plně odborně 

vybavený a regionálně zakotvený, nebude mít žádný vliv na 

provoz takového vodního díla ve vlastnictví státu na vodní 

cestě, jejíž je správcem. 
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V zákoně č. 114/1995 Sb. nejsou definovány „dopravně 

významné vnitrozemské vodní cesty“, ale jen „vodní cesty“, 

které se dělí na sledované vodní cesty a nesledované vodní 

cesty. Sledované vodní cesty se člení na vodní cesty 

dopravně významné a vodní cesty účelové - § 3 zákona č. 

114/1995 Sb. 

Je třeba výslovně vyloučit možnost takového výkladu 

zákona, podle nějž by byl provoz všech existujících přístavů, 

přístavišť, vývazišť nebo kotvišť na dopravně významných 

vodních cestách provozován nově zřízenou příspěvkovou 

organizací Ministerstva dopravy, neboť Koncepce vodní 

dopravy předpokládá, že provoz těchto zařízení (přístavů, 

přístavišť, vývazišť nebo kotvišť) bude zájmem a 

předmětem činnosti různých právnických a i fyzických 

osob, včetně možnosti jejich provozování za účelem zisku 

podnikateli. 

 K části první, čl. I., bod 4 (§ 5b odst. 2 písm. e) zákona 

o vnitrozemské plavbě) 

Požadujeme tento bod uvést ve znění: „Slovo 

„vodohospodářsky“ se vypouští a slovo „toků23)“ se 

nahrazuje slovem „toků24)“.“. 

Odůvodnění: 

Platný zákon o vodách č. 254/2001 Sb., s účinností od 1. 1. 

2002, nezná pojem „vodohospodářsky významné vodní 

toky“. Vodní zákon pracuje pouze s pojmovým rozdělením 

vodních toků na drobné vodní toky a významné vodní toky. 

Tomu je nutno přizpůsobit i text novelizovaného zákona č. 

114/1995 Sb. 

Akceptováno 

Připomínce bylo vyhověno v důsledku reformulace textu § 5b odst. 

2 písm. e), kdy došlo k nahrazení části textu předmětného 

ustanovení. 
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 K části první, čl. I., nový bod 5 k § 5b odst. 5 zákona o 

vnitrozemské plavbě 

Požadujeme doplnit nový bod ve znění: „Odstavec 5 se 

zrušuje.“. 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení je v rozporu s ustanovením § 5 odst. 2 

zákona o vnitrozemské plavbě a zavádělo by krajně 

nevhodnou duplicitu správcovství vodní cesty. 

Akceptováno jinak 

Smyslu připomínky bylo vyhověno namísto vypuštění odstavce 5 

jeho doplněním v kontextu zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu 

dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, tak aby bylo 

patrno, že účelem předmětného ustanovení je možnost financování 

určitých činností státní příspěvkové organizace ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury a nikoliv narušení stávajícího rozdělení 

okruhu činností prováděných správci vodní cesty a státní 

příspěvkovou organizací. 

 K části první, čl. I., dosavadní bod 34 (§ 32e, odst. 3, písm. 

b) zákona o vnitrozemské plavbě) 

Požadujeme z vymezení plavidel, na něž se vztahují 

povinnosti podle odst. 1 a 2 vypustit plavidla správce vodní 

cesty a dále doporučujeme toto ustanovení upřesnit, zejména 

pokud jde o vztahy mezi jednotlivými kategoriemi plavidel. 

Odůvodnění: 

Povinnosti stanovené v § 32e v návrhu novely zákona č. 

114/1995 Sb., odst. 1 a 2, jsou pro všechny pracovní nebo 

inspekční lodě správců vodních cest nadbytečné. Navíc 

plavidla správců vodních cest vesměs svým charakterem 

neumožňují instalaci těchto zařízení, a je třeba také brát v 

úvahu, že cena takového zařízení je cca 150 000 Kč 

s předpokladem životnosti 3-5 let.  V případě, že by lodě 

správce vodní cesty nebyly z těchto povinností vyňaty, 

považujeme za nezbytné, aby byly náklady s tímto spojené 

hrazeny z prostředků SFDI, neboť se jedná o náklady 

spojené se správou a údržbou vodní cesty. 

Vzhledem k užití spojky „a“ by navíc podmínky uvedené 

v písmenech a) až c) musely být splněny současně, fakticky 

Akceptováno  

Ministerstvo dopravy je v zájmu zajištění kompatibilního vybavení 

ve smyslu posledního technického vývoje, nejnovějších 

standardizací a zavádění harmonizovaných služeb připraveno 

prostřednictvím Ředitelství vodních cest ČR centralizovaně 

zabezpečit instalaci zařízení AIS a ECDIS na plavidla správců 

vodní cesty, zajistit jejich servis, údržbu i aktualizace a správcům 

vodní cesty je bezplatně zapůjčit. O uvedený závazek byla doplněna 

příslušná pasáž důvodové zprávy.  

Připomínkové místo s navrženým řešením souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAVKCUYV0)



by se tedy povinnost týkala jen soustavy plavidel na 

dopravně významné vodní cestě, což jistě není záměrem 

návrhu. 

V zájmu zamezení výkladovým nejasnostem byla upravena 

struktura ustanovení – povinnost dopadající na sestavu plavidel 

byla přesunuta do samostatného odstavce 4. 

Ministerstvo 

financí 

K výši nákladů 

Materiál uvádí, že jednorázovým výdajem státního rozpočtu 

bude 75 tis. Kč na úpravu stávajícího informačního systému. 

Dále jsou kvantifikovány náklady pro jedno plavidlo na 

pořízení zařízení pro sledování polohy a pohybu plavidel a 

zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o 

poloze a pohybu plavidel ve výši 100 až 150 tis. Kč; s tím, 

že je současně konstatováno, že některá dotčená plavidla již 

tímto zařízením vybavena jsou. V závěrečné zprávě RIA v 

části 3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant je uveden 

počet plavidel zapsaných v plavebním rejstříku a v rejstříku 

malých plavidel, nicméně kvantifikace plavidel již 

vybavených předmětným zařízením zmíněn není, není 

uveden ani odhad celkových dodatečných nákladů 

vyplývajících z návrhu. Požadujeme doplnit materiál o dané 

údaje, tedy zejména o počet již vybavených plavidel a 

alespoň odhad předpokládaných celkových vyvolaných 

nákladů.  

Akceptováno 

Materiál byl doplněn o požadované údaje. 

 K otázce financování 

Do materiálu (důvodové zprávy a zprávy RIA) požadujeme 

doplnit, že veškeré nároky na státní rozpočet budou 

uhrazeny v rámci rozpočtovaných výdajů příslušné kapitoly 

na daný rozpočtový rok, a to bez nároku na jejich navýšení. 

Akceptováno 

Materiál byl doplněn požadovaným způsobem. 

 K čl. I., bodu 21 

Je třeba vyjasnit a potvrdit, jaká položka sazebníku zákona 

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

předpisů, se použije pro vydávání duplikátů osvědčení. Je 

záměrem, aby se použila Položka 16? Pokud tomu tak je, 

bylo by vhodné tuto skutečnost např. popsat v důvodové 

zprávě. 

Duplikát osvědčení plavidla záměrně není předmětem správního 

poplatku, neboť podle § 11 odst. 2 zákona ve znění návrhu jeho 

novely dochází ještě před vydáním duplikátu k vydání 

prozatímního osvědčení, přičemž tento úkon je zpoplatněn 

správním poplatkem. Na základě uplatněné připomínky došlo 

k doplnění oddílu „Předmětem poplatku není“ k položce 38 

sazebníku zákona o správních poplatcích. 

 K čl. III 

Podle stávajícího znění § 11 zákona vydá plavební úřad na 

základě ohlášení ztráty, zcizení, poškození nebo zničení 

osvědčení plavidla nové osvědčení plavidla náhradou za 

osvědčení ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené. 

Vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku podle 

položky 38 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle 

navrhované úpravy již nebude v uvedeném případě 

vydáváno osvědčení, ale duplikát. Zpoplatnění duplikátu 

není v položce 38 navrhováno ani jinak upraveno, takže 

zakládá výkladové nejasnosti, zda vydání duplikátu je či 

není předmětem správního poplatku. Pokud vydávaný 

duplikát nemá být předmětem správního poplatku, je třeba 

tuto skutečnost uvést v ustanovení „Předmětem poplatku 

není“ k položce 38 sazebníku zákona o správních 

poplatcích. Je-li naopak záměrem zpoplatnění vydání 

duplikátu, upozorňujeme, že pro vydání duplikátu je 

stanoven v sazebníku zákona o správních poplatcích správní 

poplatek ve výši 100 Kč, a to v položce 16. Upřesnění otázky 

zpoplatnění duplikátu je třeba zejména ve vztahu k 

prozatímnímu osvědčení, jehož vystavení s platností 30 dnů 

od jeho vydání je, a i nadále bude zpoplatněno správním 

poplatkem ve výši 300 Kč. 

Akceptováno 

Duplikát osvědčení plavidla záměrně není předmětem správního 

poplatku, neboť podle § 11 odst. 2 zákona ve znění návrhu jeho 

novely dochází ještě před vydáním duplikátu k vydání 

prozatímního osvědčení, přičemž tento úkon je zpoplatněn 

správním poplatkem. Na základě uplatněné připomínky došlo 

k doplnění oddílu „Předmětem poplatku není“ k položce 38 

sazebníku zákona o správních poplatcích. 
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Ministerstvo 

životního 

prostředí 

V příloze č. 2 novelizovaného zákona je v "Seznamu 

dopravně významných vodních cest" v bodu 2 "Vodní cesty 

využitelné" zařazen pod písm. e) vodní tok Berounky od 

říčního km 37,0 po přístav Radotín. 

Berounka protéká CHKO Český kras a jako vodní 

ekosystém protínající krasovou oblast představuje důležitý 

prvek, na který je vázána významná část biodiverzity v 

tomto území (řada společenstev a druhů, např. vodní ptáci, 

plazi, obojživelníci atp.) a má proto významnou ekologicko-

stabilizační funkci. Pojednávaný úsek Berounky je 

prioritním vodním tokem z hlediska migrační prostupnosti 

pro vodní živočichy dle Koncepce zprůchodnění říční sítě 

ČR (MŽP, 2010). V rámci tohoto materiálu je daný úsek 

vymezen jako nadregionální biokoridor s potenciální vazbou 

na mořské prostředí. 

Vzdutím dosud přirozeně proudného úseku vodního toku by 

došlo ke změně vodních poměrů v nivě Berounky a 

významnému zhoršení ekologického stavu (změna hladiny a 

proudění podzemní vody, odumření břehových porostů 

dřevin, snížení členitosti koryta, významný pokles 

biodiverzity bioty a vodních a na vodu vázaných stanovišť). 

Výstavba plavební cesty by vznášela nároky na rozsáhlé 

úpravy říčních břehů (geometrizace tvarů, převaha velkých 

sklonů bez prostoru pro výskyt mělčin, případně opevnění). 

Mimo toho, uvažovaná výstavba dvou nových jezů (Srbsko 

a Radotín) znamená další významné nepříznivé ovlivnění 

migrační prostupnosti řeky, migrační prostupnost řeky by 

zhoršilo také rozšíření jejího vzdutí. V neposlední řadě je 

vodní doprava spjata s potřebou provádění opatření k údržbě 

vodní cesty, která mohou škodlivě zasahovat do přirozeného 

vývoje živočichů (rušení, destrukce biotopu). 

Neakceptováno – ROZPOR 

Ministerstvo životního prostředí ve své připomínce podrobně 

uvedlo, jaké předměty ochrany se v příslušném úseku Berounky, 

jako vodní cesty dopravně významné využitelné v úseku od ř. km 

37,0 po přístav Radotín, nachází. Nicméně ze samotné připomínky 

vyplývá, že uvedené předměty ochrany mohou být dotčeny 

výstavbou plavebních stupňů a případně následnou údržbou vodní 

cesty a nikoliv samotným zařazením vodní cesty mezi vodní cesty 

dopravně významné využitelné. 

Je třeba uvést, že v případě výstavby plavebních stupňů na 

předmětném úseku vodní cesty půjde ve smyslu zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, o záměr podléhající buď 

posouzení vlivů na životní prostředí, nebo o záměr podléhající 

zjišťovacímu řízení. Zájmy životního prostředí tedy byly, jsou a 

budou nadále chráněny bez ohledu na konkretizaci předmětné vodní 

cesty v příloze č. 2 zákona o vnitrozemské plavbě. 

Samotné uvedení úseku Berounky mezi vodními cestami dopravně 

významnými využitelnými nepředstavuje zákonnou povinnost 

realizovat stavby plavebních stupňů. Ministerstvo dopravy však 

přesto může k problematice migrační prostupnosti, jíž MŽP ve své 

připomínce argumentuje, uvést, že v rámci projektování a realizace 

vodních děl je migrační prostupnost řešena technicko-stavebními 

opatřeními. 

Ministerstvo životního prostředí také zcela opomíjí skutečnost, že 

stavby umožňující zajištění konkrétních plavebních podmínek mají 

současně i jiné využití (energetické, vodohospodářské…). 

Vyřazením vodní cesty z přílohy č. 2 tedy nedojde k zabránění 

předložení záměrů, které mohou uvedené předměty ochrany 
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Splavněním a využíváním vodní cesty by s největší 

pravděpodobností došlo k negativnímu ovlivnění předmětu 

ochrany EVL Karlštejn - Koda, CHKO Český kras (vč. I. 

zóny) a dalších zvláště chráněných území. Dále by došlo ke 

snížení migrační prostupnosti toku a také k negativnímu 

zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů. Uvedené očekávané vlivy jsou 

předmětem analýzy, kterou zpracovala Agentura ochrany 

přírody a krajiny ČR. 

Z těchto důvodů požadujeme vypustit z přílohy č. 2 

zákona "Seznam dopravně významných vodních cest" 

bodu 2 "Vodní cesty využitelné" písm. e) vodní tok 

Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín. 

ohrozit, a to nejen z hlediska rozvoje vodních cest, ale zejména z 

hlediska budování staveb k jiným účelům. 

Význam zařazení vodního toku Berounka v příloze č. 2 tak v zásadě 

znamená pouze možnost financování zajištění konkrétních 

plavebních podmínek na této vodní cestě prostřednictvím státní 

příspěvkové organizace (Ředitelství vodních cest) z prostředků 

Státního fondu dopravní infrastruktury v souladu s § 5b zákona o 

vnitrozemské plavbě. 

Je třeba rovněž poukázat na skutečnost, že rozvoj dopravně 

významných vodních cest je v obecné rovině součástí materiálu 

„Dopravní politika pro období 2014-2020“, který byl schválen 

vládou ČR dne 12. 6. 2013 usnesením č. 449. Materiál konkrétně 

jako jednu z hlavních zásad rozvoje dopravní infrastruktury uvádí: 

„Řešit problémy splavnosti a spolehlivosti na dopravně 

významných a využívaných vodních cestách a dalších vodních 

cestách, jejichž rozvoj a modernizace je efektivní (dle 

harmonogramu v dokumentu Dopravní sektorové strategie).“ 

Konkrétně o splavnění Berounky do Černošic pak hovoří materiál 

„Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“ schválený vládou ČR dne 

13. 11. 2013 usnesením č. 850. 

Ministerstvo dopravy může konstatovat, že v současné době 

zahájilo proces přezkumu účinnosti regulace v oblasti stanovení 

vodních cest dopravně významných využitelných uvedených v 

příloze č. 2 k zákonu o vnitrozemské plavbě. Účelem tohoto 

přezkumu je vyhodnocení významu budoucího zajištění 

konkrétních plavebních podmínek na těchto vodních cestách, a to s 

ohledem na plány rozvoje citylogistiky, potřeby průmyslových 

podniků a význam z hlediska odpadového hospodářství. V důsledku 

toho by mělo dojít k upřesnění a aktualizaci vymezení vodních cest 

dopravně významných využitelných. Tento proces hodnocení se má 

opírat o analýzy dalšího rozvoje vnitrozemské vodní dopravy v ČR. 
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V této fázi a bez řádné aktuální analýzy významu využitelnosti 

úseku vodní cesty Berounka nemůže Ministerstvo dopravy 

připomínce Ministerstva životního prostředí v žádném případě 

vyhovět. Takový postup by byl zcela nekoncepční a neodpovídal by 

odpovědnému přístupu k tvorbě práva. 

V případě vodní cesty Berounka je také třeba poukázat na 

skutečnost, že v úseku ř. km 0,65 - 1,20 této vodní cesty se nachází 

veřejný přístav Praha – Radotín, jehož vodní část je ve smyslu 

přílohy č. 2 bodu 1 písm. b) podbodu 1. zákona o vnitrozemské 

plavbě součástí dopravně významné vodní cesty. I s ohledem na 

tuto skutečnost může být účelné zajistit vhodné plavební podmínky 

na delším úseku předmětné vodní cesty. 

Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

Po stránce materiální 

Předkladatel by měl odůvodnit, jakým způsobem je 

zohledněna věcná působnost směrnice 2016/1629 stanovená 

v článku 2. Procesu schvalování technické způsobilosti 

(jehož výstupem je osvědčení pro plavidlo) v našich 

podmínkách podléhají „plavidla podléhající evidenci“, tj. 

plavidla evidovaná v plavebním rejstříku, jak stanoví úprava 

v § 14 odst. 3, která používá jiná kritéria než ta směrnicová 

v čl. 2 odst. 1. Je nutno přiznat, v jakém rozsahu vnitrostátní 

úprava schvalování technické způsobilosti postihuje 

plavidla nespadající do působnosti této směrnice a jedná se 

tedy o přesahující transpozici. 

Vysvětleno 

Schvalování technické způsobilosti skutečně probíhá pouze u 

evidovaných plavidel, lze doplnit, že evidence probíhá 

prostřednictvím plavebního rejstříku a rejstříku malých plavidel. 

Aby byla technická způsobilost schválena, musí být dle 

navrhovaného znění v § 10 odst. 2 písm. a) splněny „podmínky 

technické způsobilosti“. Předpoklad jejich splnění je vymezen v 

§ 9 odst. 6, tedy „plavidlo splňuje podmínky technické způsobilosti 

podle tohoto zákona, pokud jsou plavidlo, jeho zařízení a vybavení 

v souladu s technickými požadavky stanovenými prováděcím 

právním předpisem“. Až v prováděcím právním předpise bude tedy 

vymezeno, která plavidla z výše uvedené množiny budou muset 

splňovat „unijní požadavky“ a která „národní požadavky“. Z těchto 

důvodů nelze v tuto chvíli uvažovat o přesahující transpozici, 

pokud jde o konkrétní technické požadavky, jejichž splnění je 

vyžadováno.  

K tomu lze uvést, že o schválení technické způsobilosti a vydání 

osvědčení prokazujícího splnění požadavků stanovených směrnicí 
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2016/1629 může požádat i žadatel pro plavidla nespadající pod 

působnost směrnice a pokud tyto požadavky plavidlo splní, bude 

mu osvědčení vydáno. Tento postup je možný v souladu s § 10 odst. 

6 návrhu novely a vychází z čl. 6 odst. 7 směrnice. 

Pokud jde o samotnou proceduru schvalování technické 

způsobilosti plavidla, nikoli o konkrétní technické požadavky, 

uplatní se navrhovaná úprava na všechna evidovaná plavidla. 

Pravidla uvedená v návrhu zákona se tedy nad rámec působnosti 

směrnice uplatní na plavidla nenaplňující ani jeden ze znaků 

uvedených v čl. 2 odst. 1 směrnice 2016/1629 a zároveň podléhající 

evidenci dle § 14 odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb. Půjde tedy o tato 

plavidla: 

- jejichž délka je menší než 20 m a zároveň součin délky, šířky 

a ponoru je menší než 100m3 a současně 

- jejichž hmotnost přesahuje 1 000 kg včetně povoleného 

zatížení, nebo 

- s vlastním strojním pohonem o výkonu větším než 4 kW, nebo 

- u nichž celková plocha plachet přesahuje 12 m 

pod působnost směrnice spadají ještě remorkéry a tlačné 

remorkéry určené k vlečení, tlačení nebo k bočnímu vedení 

plavidel uvedených v čl. 2 písm. a) a b) směrnice nebo plovoucích 

strojů, stejně jako osobní lodě a plovoucí stroje - ve vztahu k nim 

tedy o přesahující transpozici nepůjde 

Je nutno upozornit na to, že postup schvalování technické 

způsobilosti upravuje ve vztahu ke všem evidovaným plavidlům již 

stávající znění zákona, nejedná se tedy o to, že by některé kategorie 

plavidel byly nově tomuto procesu podrobeny. Předkladatel se však 

z důvodu větší právní jistoty i zjednodušení aplikační praxe rozhodl 

upravit stejný proces schvalování technické způsobilosti (s dílčími 
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výjimkami) pro všechna evidovaná plavidla. Nejedná se proto o 

úpravu, která by byla pro adresáty právní normy více zatěžující (ve 

vztahu k „neunijním plavidlům“). 

 
Žádáme objasnit, jak je zajištěna transpozice  

- poslední věty čl. 2.20 písm. e) v příloze V směrnice 

2016/1629; 

Akceptováno jinak 

Připomínka byla zohledněna nově navrženým § 10 odst. 9. 

Hmotněprávní i procesní úprava technických požadavků pro 

schválení technické způsobilosti zařízení a vybavení na plavidla 

(kterým jsou i zvláštní kotvy dle čl. 2.20 písm. e) přílohy V 

směrnice), bude obsažena v normě ES-TRIN, na kterou bude 

odkazovat přímo použitelný předpis novelizující přílohu II 

směrnice.  

Uplatněné připomínce bylo vyhověno tím způsobem, že je výslovně 

uvedeno, že orgánem provádějícím schválení typu zařízení a 

vybavení plavidla bude Státní plavební správa. Schvalování bude 

probíhat podle pravidel uvedených v přímo použitelném unijním 

předpise – delegovaném aktu. 

 

§ 10 odst. 9 návrhu zákona: 

„Plavební úřad schvaluje typ zařízení a vybavení plavidla podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické 

požadavky na plavidla.“ 

 

Jinak upravují ustanovení čl. 2.20 přílohy V směrnice notifikační 

povinnost členských států vůči Komisi a další postupy s tím 

související, na což v obecné rovině pamatuje i § 10 odst. 10 zákona 

ve znění návrhu jeho novely.  

 
- přidělování jednotného evropského identifikačního 

čísla plavidla dle čl. 18 odst. 1 a 2 směrnice 2016/1629, resp. 

čl. 2.18 přílohy V; 

Vysvětleno 

Jednotné evropské identifikační číslo je zapisováno do osvědčení 

plavidla a je zároveň poznávacím znakem plavidla ve smyslu § 18 

odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb. a § 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 
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67/2015 Sb. Návrh zákona obsahuje v § 10 odst. 6 zmocnění 

k stanovení „vzoru osvědčení plavidla a údajů do něj 

zapisovaných“. Konkrétní způsob vytvoření (přidělení) tohoto čísla 

tedy bude obsahovat prováděcí právní předpis. 

Pokud jde o vystavování evropského identifikačního čísla plavidlu 

před vystavením osvědčení, tento předpoklad je v České republice 

zajištěn jinak, než doslovnou transpozicí. 

V zásadě mohou nastat následující případy.  

a) plavidlo má být u nás registrováno a není registrováno v jiném 

členském státě,  

b) plavidlo je registrováno v jiném členském státě a u nás mu má 

být pouze vydáno osvědčení.  

Ad a) V případě, že plavidlo bude registrováno v ČR, nelze toto 

učinit bez schválení technické způsobilosti. Pokud by plavidlo 

nemělo evropské identifikační číslo, plavební úřad mu jej v rámci 

zápisu do plavebního rejstříku přidělí (věta poslední § 14 odst. 1 

zákona č. 114/1995 Sb.).  

Ad b) V případě, že by plavidlu registrovanému v jiném členském 

státě bylo vystavováno jen osvědčení a toto plavidlo by nemělo 

evropské identifikační číslo, musel by ho přidělit orgán státu 

registrace plavidla – viz. věta první čl. 2.18 odst. 2 směrnice. 

Plavební úřad by tedy mohl požádat úřad, který plavidlo registruje 

o přidělení tohoto čísla, to však spadá do rámce spolupráce 

národních orgánů. Plavební úřad by však ani na základě směrnice 

číslo plavidlu přidělit nemohl.  

Pokud jde o druhou připomínku, vyhláška bude změněna dle 

uplatněné připomínky, s touto úpravou počítáme.  

 
- čl. 7 písm. b) směrnice 2016/1629, jde-li o možnost 

provozovat plavidlo s osvědčením vydaným podle 

Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně; 

Vysvětleno 

Tato možnost je výslovně připuštěna na základě nového § 9 odst. 1 

písm. b) návrhu zákona, podle něhož lze na vodní cestě provozovat 

plavidlo, které je „provozováno v souladu s podmínkami 
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 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“. Takovým dokladem je i osvědčení 

vydané dle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně. 

 
- zpracování a předávání údajů dle čl. 19 odst. 3 a 4 

směrnice 2016/1629; 

 

Vysvětleno 

Článek 19 odst. 3 stanoví účely, ke kterým mohou být údaje podle 

odstavce 2 použity. Odstavec 7 písm. b) téhož článku přitom 

obsahuje zmocnění pro Komisi, aby stanovila „typy povoleného 

přístupu s ohledem na kategorie příjemců údajů a účely zpracování 

údajů uvedené v odstavci 3 tohoto článku“. S ohledem na výše 

uvedené máme za to, že tyto účely budou podrobněji stanoveny 

v tomto delegovaném aktu a není tedy vhodné ani účelné je v této 

fázi upravovat v návrhu zákona. 

Podle nám dostupných informací bude konkrétní podoba návrhu 

delegovaného aktu k dispozici v únoru roku 2018, přičemž vydání 

aktu se předpokládá v říjnu 2018. Vzhledem k závazku 

vyplývajícího z Metodických pokynů pro zajišťování prací při 

plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii má překladatel povinnost předložit 

legislativní návrh vládě ČR v lednu. S ohledem na tuto skutečnost 

není možné vyčkávat až do února 2018. 

Pokud by byla dílčí úprava, jak je nyní obsažena ve směrnici, 

doslovně přenesena do návrhu zákona, vystavovali bychom se 

riziku, že s přijetím tohoto delegovaného právního aktu bude nová 

právní úprava s tímto aktem rozporná nebo duplicitní. 

Současně je nutno upozornit na to, že Evropská databáze trupů 

plavidel není vnitrostátní databází, členské státy jí nezřizují ani 

nespravují, proto je úprava této databáze a její další specifikace ze 

strany Komise klíčová. Pokud by delegovaný akt ze strany Komise 
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nebyl přijat, úprava článku 19 směrnice by zůstala neúplná a 

v podstatě neaplikovatelná.   

Pokud jde o odst. 4 článku 19, s ohledem na zvolenou formulaci, 

tedy že příslušný orgán členského státu „může předávat osobní 

údaje“, máme za to, že je ustanovení fakultativní.  

 
-   čl. 25 odst. 2 a čl. 26 odst. 2 směrnice 2016/1629 – 

prováděcí právní předpis by měl ve vzoru osvědčení plavidla 

počítat i s uvedenou směrnicovou úpravou; 

Akceptováno 

Údaje zapisované v osvědčení plavidla stanoví v souladu s § 10 

odst. 6 návrhu zákona prováděcí právní předpis. V návaznosti na 

uplatněnou připomínku bylo do srovnávací tabulky doplněno ID 

čísla předpisu. 

 
- čl. 28 směrnice 2016/1629 – předpokládáme, že 

datum „6. října 2016“ je uvedeno chybně a mělo by být 

uvedeno spíše datum konce transpoziční lhůty. 

Akceptováno 

Ano, rovněž máme za to, že se jedná o zjevnou chybu a měla by zde 

být uvedena transpoziční lhůta. 

 
 K novelizačnímu bodu 18. (§ 10 odst. 5) 

 Navrhované ustanovení § 10 odst. 5 zákona je jediné 

ustanovení v návrhu hovořící o klasifikačních 

společnostech. Směrnice ve vztahu k těmto subjektům 

obsahuje úpravu obsáhlejší – viz čl. 21 směrnice 2016/1629 

upravující procesní stránku uznávání a příloha VI téže 

směrnici upravující hmotněprávní požadavky na tyto 

subjekty. Jsme názoru, že v navrhované úpravě transpozice 

těchto ustanovení chybí. Navrhujeme doplnit. 

Vysvětleno 

Článek 21 směrnice upravuje uznávání klasifikačních společností, 

nicméně se jedná převážně o činnost prováděnou Komisí. Nejedná 

se přitom o standardní proceduru notifikace oznámených subjektů 

ve smyslu zákona č. 90/2016 Sb., kde jsou požadavky na tyto osoby 

podrobně upraveny (§ 23) – v tomto případě vede řízení o oznámení 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

V případě směrnice 2016/1629 tyto klasifikační společnosti uznává 

přímo Komise, která navíc dle čl. 21 odst. 1 směrnice „přijme 

prováděcí akty za účelem uznání klasifikační společnosti“. 

Vnitrostátní orgány tedy jen předávají žádosti klasifikačních 

společností Komisi. Pokud jde o tuto povinnost a dále možnost 

členského státu „předložit Komisi žádost o zrušení uznání“, jedná 

se o činnosti státu, tedy adresáta směrnice, jenž je jí vázán bez 

ohledu na provedenou transpozici. Na základě výše uvedeného 
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máme za to, že tedy ani přílohu VI není nutné do vnitrostátního 

právního řádu speciálně provádět.   

I ve zrušované směrnici 2006/87/ES byla obsažena příloha VI 

týkající se klasifikačních společností, jež nebyla výslovně 

transponována do vnitrostátního právního řádu a tato skutečnost 

nebyla nikdy ze strany Komise napadána.  

 
K novelizačnímu bodu 18. (§ 10 odst. 6) 

1. Navrhujeme objasnit, jak je zajištěno, že osvědčení Unie 

bude vydáváno plavidlům nespadajícím do působnosti 

směrnice, pouze pokud uvedené plavidlo splňuje požadavky 

stanovené směrnicí 2016/1629, jak vyžaduje čl. 6 odst. 7 

uvedené směrnice. To bude zřejmě zajištěno až 

prostřednictvím vnitrostátní prováděcí úpravy. 

Upozorňujeme tedy, že rovněž v rámci podzákonného 

předpisu musí být zajištěno, že harmonizované osvědčení 

nebude vydáváno vůči plavidlům nesplňujícím 

harmonizované požadavky. Z toho vyplývá, že buď všechna 

schvalovaná plavidla budou muset podléhat harmonizaci 

směrnice 2016/1629 nebo bude – což vidíme jako 

pravděpodobnější - ve vztahu k plavidlům nesplňujícím 

harmonizované požadavky vydáváno osvědčení v jiné 

podobě. Navrhujeme objasnit. 

2. Možnost stanovit dobu platnosti osvědčení případ od 

případu stanoví směrnice 2016/1629 v čl. 10 odst. 2 pouze 

ve vztahu k plavidlům, která byla v provozu již před 

technickou prohlídkou. Navrhovaný § 10 odst. 6 upravuje 

možnost zkrácení platnosti obecně, tj. ve vztahu ke všem 

plavidlům podléhajícím evidenci. Navrhujeme zvážit 

limitaci ustanovení v souladu se směrnicí. 

Akceptováno částečně, vysvětleno 

1. Jak bylo popsáno v odpovědi na první materiální připomínku, 

jednotlivé technické požadavky budou vymezeny v prováděcím 

právním předpise. Druhá varianta popsaná připomínkovým místem 

je správná, „unijní osvědčení“, tedy to, jež osvědčuje splnění 

požadavků směrnice 2016/1629, bude vydáváno pouze těm 

plavidlům, která těmto požadavkům vyhoví. Ostatním plavidlům 

bude vydáno osvědčení prokazující splnění „neunijních“ 

požadavků. 

Navržená úprava přitom v souladu se směrnicí výslovně připouští 

možnost, aby plavidlo nepodléhající směrnici získalo „unijní“ 

osvědčení, pokud vyhoví technickým požadavkům vyplývajícím ze 

směrnice.  

 

 

2. Transpoziční právní úprava sice výslovně možnost zkrácení 

platnosti neomezuje, nicméně z jejího znění to vyplývá. Nově 

navržená úprava § 10 odst. 6 předpokládá oprávnění plavebního 

úřadu zkrátit dobu platnosti osvědčení toliko v případě, kdy lze „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“. Z logiky věci se tak musí jednat o plavidla již 
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provozovaná, jelikož se předpokládá, že pro takové rozhodnutí 

plavebního úřadu svědčí určitý stupeň opotřebení plavidla, nebude 

se tedy jednat o plavidlo nové, jehož technická způsobilost bude 

vůbec poprvé schvalována.          

 
K novelizačnímu bodu 18. (§ 10 odst. 8), bodu 20. (§ 10a 

odst. 1 a 3, § 10c odst. 1) 

Standardně má být v právním předpise odkazováno na 

vnitrostátní transpoziční úpravu, nikoli na úpravu ve 

směrnici, která není určena jednotlivci. Navrhujeme uvážit 

nahrazení formulace „harmonizované předpisem Evropské 

unie“ v dotčených ustanoveních.   

Vysvětleno 

Tato formulace byla do návrhu zákona zařazena v reakci na potřebu 

nějakým způsobem odlišit požadavky na „unijní“ a „neunijní 

plavidla“. Inspiračním zdrojem pro toto označení je zákon č. 

90/2016 Sb., který je obecným právním předpisem pro posuzování 

shody stanovených výrobků. § 5 zákona č. 90/2016 Sb. zavádí 

legislativní zkratku „harmonizační předpis“, kterým je „předpis 

Evropské unie harmonizující podmínky pro uvádění výrobků na 

trh“. Nejedná se tedy o normativní odkaz ani o odkaz na konkrétní 

úpravu ve směrnici obsaženou, pouze o legislativně-technické 

řešení nutnosti odlišení dvou kategorií plavidel. 

Případy, kdy se povinnosti aplikují, by neměly být vymezeny 

prováděcím právním předpisem, jelikož by takováto úprava mohla 

být považována za protiústavní. V navržené úpravě potřebujeme 

postihnout případy, kdy se některá povinnost uplatní nebo naopak 

neuplatní. Prováděcí právní předpis samozřejmě bude stanovovat 

konkrétní technické požadavky pro oba druhy plavidel, nicméně 

sama povinnost musí být dle našeho názoru obsažena v zákoně. 

Navržená formulace a tento legislativní přístup je široce využíván 

ve vztahu k celé řadě výrobků na základě relativně nového zákona 

(zákona č. 90/2016 Sb.), a proto nám není zřejmý důvod, proč by 

měl být v tomto případě opuštěn.  

 
K novelizačnímu bodu 20. (§ 10a) 

V navrhovaném § 10a navrhuje zohlednit úpravu přílohy V 

čl. 2.09 odst. 3 a 4 směrnice 2016/1629 – jakou formou bude 

Vysvětleno 

Čl. 2.09 přílohy V se vztahuje k pravidelným prohlídkám a změnám 

v osvědčení v návaznosti na tyto prohlídky.  
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naloženo s osvědčením, bude-li doba platnosti prodloužena. Prodloužení platnosti se do osvědčení standardně vyznačí (to 

předpokládá i vzor osvědčení plavidla uvedený v normě ES-TRIN, 

na kterou odkazuje příloha II směrnice).  

Jediným případem, kdy není možné do osvědčení změny 

v návaznosti na technickou prohlídku vyznačit, je případ technické 

prohlídky navazující na provedení úprav nebo oprav na plavidle. 

Pokud to dle § 10b odst. 2 návrhu zákona povaha provedených 

úprav neumožňuje, vydá se nové osvědčení a to původní se zašle 

státu, který ho vydal. Uvedené ustanovení je transpozicí čl. 2.09 

odst. 4 přílohy V a čl. 14 směrnice.   

 
 K novelizačnímu bodu 20. (§ 10b) 

 1. V navrhované úpravě § 10b postrádáme transpozici 

čl. 14 odst. 2 směrnice 2016/1629, konkrétně slov 

stanovících, že jiný členský stát, resp. příslušný orgán tohoto 

státu bude uvědomen do 30 dnů od vydání nového 

osvědčení. Navrhujeme doplnit.  

 2. Navrhujeme zvážit, zda vrácení osvědčení jinému 

státu, jak je navrhováno v § 10b odst. 2 zákona, je totožné 

se směrnicovou úpravou (čl. 2.09 odst. 4 přílohy V směrnice 

2016/1629), která požaduje vrácení osvědčení příslušnému 

orgánu.  

 

Akceptováno, vysvětleno 

1. Předmětné ustanovení bylo upraveno dle uplatněné připomínky. 

2. Potvrzujeme, že smysl vnitrostátního a unijního ustanovení je 

totožný. 

 

 
K novelizačnímu bodu 20. (§ 10c) 

1. Je-li navrhovaný § 10c odst. 1 zákona transpozicí čl. 19 

odst. 2 směrnice 2016/1629, pak v navrhovaném znění 

postrádáme zohlednění písm. c) digitální kopie všech 

osvědčení a písm. e) veškeré změny údajů uvedených 

v písmenech a) až d). Navrhovaný § 10c odst. 1 písm. g) 

Vysvětleno 

1. § 10c odst. 1 návrhu zákona je transpozicí čl. 17, nikoli čl. 19 

odst. 2 směrnice (takto je to vykázáno i v rozdílové tabulce). Článek 

17 požaduje, aby členské státy vedly rejstřík všech osvědčení, která 

jejich orgány vydaly nebo obnovily. Pokud jde o informace v tomto 

rejstříku obsažené, směrnice odkazuje na přílohu II, tedy na normu 
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zákona by pak měl uvádět také údaje o prodloužení či 

vydání duplikátu v souladu s čl. 19 odst. 2 písm. b) směrnice. 

2. Má-li navrhovaný § 10c zákona být transpoziční k čl. 2.17 

odst. 2 přílohy V směrnice 2016/1629, žádáme o vyjasnění, 

zda bude rejstřík (evidence osvědčení plavidel) přístupný 

také smluvním státům Mannheimské úmluvy a třetím zemím 

na základě správních dohod, bude-li zajištěna odpovídající 

úroveň ochrany.  

3. Dále, přímo použitelný předpis EU v navrhovaném § 10c 

odst. 2 zákona by měl být – je-li již k dispozici – 

konkretizován.  

 

ES-TRIN. Dostupná verze této normy byla při navrhování textu 

zákona podrobně analyzována tak, aby výčet v § 10c odst. 1 

odpovídal údajům uvedeným v normě ES-TRIN. Protože jsou údaje 

velmi obecného rázu, předkladatel nepředpokládá, že by případná 

změna této normy vyvolala nutnost aktualizace těchto údajů i 

v zákoně. Předkladatel naopak považoval za vhodné údaje 

zapisované do evidence v zákoně stanovit. 

Článek 19 odst. 2 skutečně stanoví některé údaje, jež mají být 

vloženy do unijní evidence trupů plavidel, nicméně toto ustanovení 

je transponováno v §10c odst. 2 návrhu zákona. Odstavec 7 tohoto 

článku zmocňuje Komisi k přijetí delegovaných aktů, kterými 

stanoví „údaje, které mají být vloženy do databáze členskými státy“. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že tyto údaje budou podrobně 

vymezeny až v tomto delegovaném aktu, z tohoto důvodu tedy 

předkladatel nepovažuje za účelné v tuto chvíli výčet údajů do 

návrhu zákona zahrnovat. Proto také návrh zákona v § 10c odst. 2 

obsahuje toliko obecnou formulaci, tedy že „plavební úřad zajistí 

předávání údajů o žádostech o schválení technické způsobilosti 

plavidel a osvědčeních plavidel do evropské databáze trupů 

plavidel v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem 

Evropské unie.“  

2. Rejstřík bude případně přístupný smluvním státům 

Mannheimské úmluvy v souladu se směrnicí na základě správních 

dohod se třetími zeměmi, budou-li uzavřeny. Proto nebude uvedené 

ustanovení zohledněno na zákonné úrovni. 

3. Dle informací předkladateli dostupných není tento přímo 

použitelný předpis ještě oficiálně zveřejněný, proto bylo možné ho 

označit pouze v obecné rovině. 

 
K novelizačnímu bodu 21. (§ 11) Vysvětleno 
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Dáváme ke zvážení, zda v navrhovaném § 11 odst. 1 zákona 

neupravit výslovně povinnost předložit prohlášení o ztrátě 

osvědčení, jak stanoví čl. 13 směrnice 2016/1629. 

Předmětné ustanovení vykládáme tak, že se nejedná o konkrétní 

dokument, jenž musí nést označení „prohlášení o ztrátě osvědčení“, 

ale jedná se spíše o povinnost deklarovat ztrátu osvědčení. Tím že 

je vlastník dle § 11 odst. 1 věty první povinen neprodleně 

plavebnímu úřadu ohlásit ztrátu osvědčení plavidla, je podle našeho 

mínění ustanovení směrnice transponováno dostatečně. 

 
K novelizačnímu bodu 23. (§ 13) 

Prozatímní osvědčení dle navrhovaného § 13 se zřejmě 

vyhotoví dle stejného vzoru jako prozatímní osvědčení 

plavidla dle navrhovaného § 11 odst. 2 zákona. Navrhujeme 

objasnit.  

Směrnice 2016/1629 v čl. 9 odst. 3 dále stanoví, že 

prozatímní osvědčení zahrnuje podmínky, které příslušný 

orgán považuje za nezbytné. Není zřejmá transpozice této 

úpravy. 

 

Vysvětleno 

Ano, zmocnění uvedené v § 11 odst. 2 se vztahuje k prozatímnímu 

osvědčení obecně, tedy uplatní se i na prozatímní osvědčení dle 

§ 13 návrhu zákona.  

 

Pokud jde o návětí čl. 9 odst. 3, není nám zcela zřejmá jeho přidaná 

hodnota ani to, jak by případně toto ustanovení mělo být 

transponováno, když případy, kdy se vydá prozatímní osvědčení, 

jsou ve směrnici poměrně jednoznačně vymezeny. Nadto, není 

možné příslušnému orgánu udělit míru diskrece, jak uvádí 

směrnice. Směrnice uvádí jako podmínku vydání osvědčení 

zajištění přiměřené schopnosti plavby, která je provedena v § 13 

odst. 2 návrhu zákona. 

 
K novelizačnímu bodu 40. (§ 42 odst. 6) 

Není zřejmé, na jak dlouhou dobu platí prozatímní 

osvědčení za účelem provedení plavby do místa opravy nebo 

prohlídky plavidla dle navrhovaného § 42 odst. 6. 

Navrhujeme upřesnit v souladu s čl. 9 odst. 3 směrnice 

2016/1629. Dále, osvědčení se vyhotoví zřejmě dle stejného 

vzoru jako prozatímní osvědčení plavidla dle navrhovaného 

§ 11 odst. 2 zákona. 

Akceptováno, vysvětleno 

Z ustanovení § 42 odst. 6 je dle našeho mínění zřejmé, že platnost 

osvědčení je omezena pouze na jednu konkrétní plavbu. To je 

v souladu s čl. 9 odst. 3 písm. a), podle něhož se prozatímní 

osvědčení podle odst. 1 písm. e) vydává pro jednu konkrétní plavbu. 

Ve smyslu uplatněné připomínky bylo do předmětného ustanovení 

doplněno omezení, že prozatímní osvědčení pozbývá platnosti 

nejpozději do 30 dnů od jeho vydání. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAVKCUYV0)



Pokud jde o vzor prozatímního osvědčení, lze potvrdit, že vzor 

uvedený v § 11 odst. 2 je obecný a uplatní se tak na popsaný případ. 
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