
 

 

1 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: 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 

Zpracovatel:  

 

Ministerstvo dopravy  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

10.2018 

Návrh novely zákona by měl nabýt účinnosti 

nejpozději v říjnu 2018 (konec transpoziční lhůty 

směrnice), a to s výjimkou zavedení povinnosti užívat 

zařízení pro sledování polohy a pohybu plavidel a 

zobrazování plavebních map a informací o poloze a 

pohybu plavidel. U zavedení povinnosti užívat výše 

zmíněná zařízení se počítá s delší legisvakanční 

lhůtou a příslušná ustanovení zavádějící tuto 

povinnost by měla nabýt účinnosti k 1. dubnu 2019. 

Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 10.2018 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ano 

2. Cíl návrhu zákona  

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je zajistit na zákonné úrovni transpozici 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. 

K navrženým změnám vnitrostátní právní úpravy je přistupováno za účelem zajištění důsledné, precizní a 

úplné transpozice směrnice (EU) 2016/1629, jakož i s ohledem na dosavadní zkušenosti z aplikační praxe, 

jež se vztahují ke směrnici 2006/87/ES. 

Návrh zákona obsahuje i změny přesahující rámec směrnice (EU) 2016/1629. Nejvýznamnější 

netranspoziční změnou obsaženou v návrhu novely je zavedení povinnosti, aby provozovatelé některých 

plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách využívaných vybavili 

plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a 

informací o poloze a pohybu plavidel. Zavedení této povinnosti představuje další krok v zavádění 

harmonizovaných říčních informačních služeb (RIS) v České republice. Ve vztahu k plavebnímu provozu 

představuje zavedení této povinnosti zvýšení bezpečnosti plavebního provozu na vodních cestách 

využívaných k nákladní a veřejné osobní dopravě. Předpokládá se též zefektivnění proplavování 

plavebními komorami, celkově efektivnější provoz nákladní a veřejné osobní vodní dopravy a 

v neposlední řadě také zvýšení ochrany životního prostředí. Ministerstvo dopravy tímto krokem navazuje 

nejen na zkušební provoz realizovaný na základě evropského projektu IRIS Europe III, ale také na 

zavádění této povinnosti v ostatních státech Evropské unie, zejména ve Spolkové republice Německo, 

Slovenské republice a Rakouské republice. 

V souvislosti s provedenými úpravami dochází též k modifikaci relevantních ustanovení upravujících 

sankce za porušení nově stanovených povinností, k úpravě zmocnění k provedení některých ustanovení 
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zákona o vnitrozemské plavbě a k legislativně technickým úpravám některých stávajících ustanovení. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Navrhovaná právní úprava vyvolá vznik jednorázového výdaje státního rozpočtu ve výši 75.000,- Kč, a to 

na úpravu stávajícího informačního systému Státní plavební správy v souvislosti se zřízením evidence 

osvědčení plavidel, jež je vyžadována směrnicí (EU) 2016/1629. 

Výdaje státního rozpočtu spočívající v úpravě informačního systému budou hrazeny z rozpočtovaných 

výdajů kapitoly Ministerstva dopravy, a to bez nároku na její navýšení v této souvislosti. 

Zvláštní náklady státního rozpočtu na provádění kontroly dodržování zákonné úpravy se oproti 

stávajícímu stavu nepředpokládají. Nepředpokládají se ani zvláštní příjmy státního rozpočtu v souvislosti 

s navrženou úpravou. 

Dopady na veřejné rozpočty se předpokládají v souvislosti se zavedením nové povinnosti vybavit některá 

služební plavidla zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování 

plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel. Jedná se o služební plavidla, která jsou 

provozována správcem vodní cesty, plavebním úřadem nebo základní složkou integrovaného záchranného 

systému. Náklady na pořízení těchto zařízení pro jedno plavidlo by se dohromady měly pohybovat řádově 

mezi 100.000,- Kč a 150.000,- Kč. Nicméně je třeba uvést, že v rámci dobrovolného užívání těchto 

zařízení jsou již některá plavidla Policie České republiky, plavebního úřadu a správců vodních cest těmito 

zařízeními vybavena. Očekávané náklady se pohybují v nižších jednotkách milionů. 

Náklady na vybavení malých plavidel správce vodní cesty a složek integrovaného záchranného systému 

budou hrazeny prostřednictvím Ředitelství vodních cest ČR z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury. 

Další dopady na veřejné rozpočty se nepředpokládají. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Navržená právní úprava opětovně zakládá pravomoc plavebního úřadu přiměřeně zkrátit dobu platnosti 

osvědčení plavidel stanovenou prováděcím právním předpisem. Stávající právní úprava předpokládala 

stanovení pevné doby platnosti osvědčení podle druhu plavidla. Tento postup však vyvolával pochybnosti, 

pokud jde o jeho slučitelnost se směrnicí 2006/87/ES (a nově směrnicí (EU) 2016/1629), a neodpovídal 

ani praxi v členských státech Evropské unie, kde je u těchto plavidel posuzována délka platnosti osvědčení 

individuálně podle stavu konkrétního plavidla. Tento stav potenciálně vedl ke snižování 

konkurenceschopnosti českých provozovatelů vodní dopravy, jelikož v případech, kdy nebylo možné 

předpokládat, že technická způsobilost plavidla bude po celou dobu platnosti osvědčení plavidla 

zachována, nebylo vyhověno žádosti o prodloužení platnosti tohoto osvědčení. Znovu se tak zavádí právní 

úprava umožňující plavebnímu úřadu dobu platnosti osvědčení stanovenou prováděcím právním 

předpisem přiměřeně zkrátit, lze-li s ohledem na technický stav a opotřebení plavidla důvodně 

předpokládat, že plavidlo nebude po dobu stanovenou prováděcím právním předpisem splňovat podmínky 

technické způsobilosti. Provozovatelům vodní dopravy tak bude umožněno rozložit často vysoké náklady 

na opravu plavidel do delšího časového období.  

Nově se navrhuje zavést povinnost užívat při provozu vybraných plavidel na stanovených úsecích vodní 

cesty zařízení pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízení pro zobrazování plavebních map a 

informací o poloze a pohybu plavidel. Takováto povinnost je již přitom v současnosti obsažena v právních 

řádech některých dalších členských států Evropské unie, zejména ve Spolkové republice Německo, 

Slovenské republice a Rakouské republice. Provozovatelé vnitrozemské dopravy vybaví svá plavidla 

těmito zařízeními již pro provoz po českých vodních cestách, což jim také umožní poskytovat dopravní 

služby v mezinárodním kontextu. 
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Nově zaváděná povinnost vybavit určité plavidlo na staveném úseku vodní cesty zařízením pro sledování 

polohy a pohybu plavidla se sice týká v obecné rovině všech předmětných plavidel, bez ohledu na 

skutečnost, zda je jimi podnikatelská činnost vykonávána či nikoliv. V zásadě je však možné konstatovat, 

že předmětná povinnost se dotkne především provozovatelů plavidel vykonávajících na stanoveném úseku 

vodní cesty koncesovanou živnost "vnitrozemská vodní doprava".  

Dopad na podnikatelské prostředí tedy spočívá v povinnosti vybavit plavidlo zařízením, které doposud 

nebylo vyžadováno, to s sebou nese určité finanční náklady. 

Dopady do podnikatelského prostředí bude představovat i zavedení povinnosti využívat zařízení Inland 

AIS a Inland ECDIS. Náklady na pořízení těchto zařízení by neměly přesáhnout 150.000,- Kč. Nicméně je 

třeba uvést, že s ohledem na povinnost užívat tato zařízení na některých vodních cestách Spolkové 

republiky Německo a ostatních států EU, je již značná část plavidel české flotily uvedenými zařízeními 

vybavena, a to i s ohledem na výzvy Ministerstva dopravy a unijní spolufinancování, na základě kterých 

došlo k bezplatnému zapůjčení těchto zařízení. 

Mapové podklady pro zařízení Inland ECDIS v příslušných formátech jsou dostupné zdarma na portálu 

LAVDIS.  

Předmětné zařízení přináší provozovatelům vodní dopravy řadu přínosů, např. umožňuje plavidlům lépe 

plánovat proplutí plavebními komorami a tím dochází nejen k zefektivnění vodní dopravy, ale také 

úsporám paliva. Za další benefity je možné považovat možnost sledování pohybu flotily, plnění povinností 

v rámci předávání informací do systému říčních informačních služeb nebo vedení statistik.  

Předpokládané dopady na podnikatelské prostředí v oblasti problematiky technické způsobilosti plavidel 

představuje zejména změna technických požadavků, která bude ovšem provedena prováděcím právním 

předpisem v návaznosti na normu ES-TRIN. Z ostatních změn v této oblasti bude mít dopad nepochybně 

také znovuzavedení možnosti zkrátit platnost osvědčení plavidla. Přesné vyčíslení těchto nákladů ovšem 

není možné, neboť jejich vznik a výše závisí na řadě konkrétních a proměnlivých aspektů jako je 

technický stav plavidla, velikost a druh plavidla apod.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

-  

3.5 Sociální dopady: Ne  

-  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

- 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano  

Předkládaný návrh předpokládá pozitivní dopad na životní prostředí, protože jedním z cílů právní úpravy 

věnující se technické způsobilosti plavidel je právě ochrana životního prostředí. Významná část 

pozitivního dopadu transpozice směrnice však bude realizována až prostřednictvím prováděcích právních 

předpisů. 

Obzvláště pozitivní dopad na životní prostředí pak představuje netranspoziční část novely zákona 

spočívající v nově zaváděné povinnosti používat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS. Užívání těchto 

zařízení by mělo zejména zvýšit plavební bezpečnost, snížit riziko vzniku plavebních nehod, a tím zabránit 

potenciálním škodám na životním prostředí. Pokud by k plavební nehodě a ohrožení či poškození 

životního prostředí došlo, usnadňují uvedená zařízení zásah plavebního úřadu, správce vodní cesty a také 
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složek integrovaného záchranného systému. Předmětná zařízení také umožňují plavidlům lépe plánovat 

proplutí plavebními komorami a tím dochází nejen k zefektivnění vodní dopravy, ale také úsporám paliva.  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

- 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ano 

Prostřednictvím doplňkových aplikací k zařízení Inland ECDIS je možné zadávat informace o 

plánovaných plavbách, které jsou následně vyhodnocovány systémem Říčních informančích služeb a 

umožňují generovat příslušné statistiky, které jsou provozovatelé plavidel povinni zasílat Ministerstvu 

dopravy, a to ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a 

ve smyslu příslušných programů statistických zjišťování, které každoročně vyhlašuje České statistický 

úřad svou vyhláškou. 

3.10 Korupční rizika: Ano 

Předkladatel musí konstatovat, že jakékoliv stanovování nových povinností adresátům právní normy a 

s tím spojená pravomoc orgánu veřejné moci představuje jistý prostor pro korupční jednání. Je tedy třeba 

v co možná největší míře eliminovat faktory podporující korupční prostření a naopak vytvářet faktory 

potenciální korupci limitující nebo umožňující snazší odhalení korupce.  

Je třeba uvést, že cílů, které si stanovil předkladatel, není možné dosáhnout prostředky nezasahujícími do 

právního řádu a je tedy třeba provést úpravy právního řádu, jak je navrhuje předkladatel. Navržená úprava 

a rozsah ukládaných povinností přitom odpovídá stanoveným cílům, nepředstavuje pro adresáty právní 

úpravy nadměrnou zátěž a nevyžaduje vynaložení nepřiměřených nákladů na přizpůsobení se novým 

požadavkům, přičemž nedochází ani k významnějšímu či dokonce excesivnímu rozšíření kompetencí 

orgánů veřejné moci.  

Předkladatel se snažil navrženou právní úpravu formulovat jednoznačně, protože jednoznačná právní 

úprava poskytuje větší míru právní jistoty a usnadňuje kontrolu nad aplikační praxí ze strany orgánů 

veřejné moci a tím snižuje reálný prostor pro korupci. V rámci všech procesů jsou nastaveny standardní 

kontrolní mechanismy, které limitují možnosti korupce.  

S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že v dané oblasti se nepředpokládá korupce jako systémový jev a 

dokonce je možné uvést, že významnost korupčních rizik navrhované právní úpravy je nízká. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

- 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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 

1.2 Definice problému 

 Problematika sledování polohy a pohybu plavidel (Inland AIS) a problematika 

zobrazování polohy a pohybu plavidel v plavebních mapách (Inland ECDIS)  

Existuje trvalá potřeba zvyšovat míru bezpečnosti plavebního provozu a efektivitu 

vnitrozemské vodní dopravy jako jednoho z dopravních módů, který má v dopravním systému 

České republiky své nezastupitelné místo. V neposlední řadě je třeba sledovat evropské 

trendy v provozu vodní dopravy, a to zejména v oblasti Říčních informačních služeb.  

Říční informační služby (RIS) jsou informační služby, jejichž sdílením a využíváním dochází 

ke zvýšení bezpečnosti plavebního provozu a zvýšení efektivnosti vnitrozemské vodní 

dopravy. Těžištěm systému RIS je rychlý elektronický přenos dat v reálném čase mezi 

plavidly, plavidly a správcem systému RIS a také plavidly a některými dalšími objekty na 

vodní cestě, např. plavebními komorami a dalšími zařízeními. Jednou ze součástí RIS je i 

problematika sledování polohy a pohybu plavidel (Inland AIS) a problematika zobrazování 

polohy a pohybu plavidel v plavebních mapách (Inland ECDIS). 

Systémy sledování polohy a pohybu plavidel na vnitrozemských vodních cestách a zařízení 

umožňující jejich provoz vychází ze zkušeností v oblasti námořní plavby, kde Mezinárodní 

námořní organizace (IMO) zavedla systém automatické identifikace (Automatic Identification 

System, tedy AIS) a veškerá plavidla plující po moři, která spadají do kapitoly 5 Mezinárodní 

úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (Safety of Life At Sea, SOLAS), musí být 

vybavena AIS.  

S ohledem na dobré zkušenosti s provozem zařízení AIS v oblasti námořní plavby je AIS ve 

své modifikované podobě zaváděno i na vnitrozemských vodních cestách - vnitrozemský AIS 

(Inland AIS), přičemž je zajištěna potřebná kompatibilita v oblastech smíšeného provozu 

námořní a vnitrozemské plavby. Přesné technické požadavky na vnitrozemský AIS jsou 

definovány nařízením Komise (ES) 415/2007 o technických specifikacích pro systémy 

sledování polohy a pohybu plavidel. 

Systém AIS je identifikačním systémem, který automaticky přenáší informace o jménu, 

pozici, rychlosti a pohybu lodi z plavidla na plavidlo a z plavidla na pobřežní stanici AIS (v 

ČR se nachází stanice AIS Buková hora a stanice AIS Praha - Strahov). Předávání těchto 

informací a jejich zobrazování na mapovém podkladu umožňuje zařízení pro zobrazování 

elektronických plavebních map a informací o plavidlech (Inland Electronic Chart Display and 

Information System“, tedy Inland ECDIS), což usnadňuje technologii plavby, zvyšuje 

bezpečnost plavebního provozu a míru ochrany životního prostředí. Díky AIS lze také 
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efektivně využívat infrastrukturu vodních cest (překladiště, přístaviště, přístavy, plavební 

komory…) a dopravci i správci infrastruktury mohou zlepšit své logistické plánování. Tímto 

způsobem AIS dociluje zefektivnění vnitrozemské vodní dopravy a posiluje její 

konkurenceschopnost. 

V zájmu zvýšení plavební bezpečnosti a efektivity vnitrozemské vodní dopravy je tedy třeba 

zavést povinnost užívat zařízení pro sledování polohy a pohybu plavidel (Inland AIS) a 

současně zařízení pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel 

(Inland ECDIS). 

Základní princip fungování systému Inland AIS je zobrazen na níže uvedeném obrázku. 

 

 

 

Informace o své poloze získávají plavidla 

pomocí GPS satelitů, přičemž některé pozemní 

stanice mohou být vybaveny zařízením DGPS, 

které zpřesňuje údaje o poloze získané pomocí 

satelitu. 

Informace o své poloze a další relevantní 

informace pak jednotlivá plavidla předávají 

ostatním plavidlům vybaveným Inland AIS a 

pobřežním stanicím (Physical Shore Station – 

PSS), které jsou propojeny se Střediskem RIS 

(AIS Service Operation Center). 

 

 Transpozice směrnice (EU) 2016/1629 

Ve vztahu k transpozici směrnice (EU) 2016/1629 existují vyjma samotné povinnosti tuto 

směrnici transponovat s ohledem na závazky ČR vůči EU, také potřeby, které vedly k přijetí 

samotné směrnice, a to zejména nutnost zefektivnit reakci na technický vývoj v oblasti 

technických požadavků, posílit spolupráci mezi členskými státy a také provést revize 

některých ustanovení předchozí směrnice v návaznosti na vyhodnocení aplikační praxe. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 Problematika sledování polohy a pohybu plavidel (Inland AIS) a problematika 

zobrazování polohy a pohybu plavidel v plavebních mapách (Inland ECDIS)  

Stávající právní úprava nestanovuje povinnost užívat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS. 

Uvedená zařízení jsou užívána provozovateli plavidel na základě dobrovolnosti anebo na 

základě smluv se soukromými subjekty či zápisů s organizačními složkami státu uzavřených s 

Českou republikou (Ministerstvem dopravy), jimiž byla tato zařízení bezplatně zapůjčena na 

plavidla, která splnila podmínky jednotlivých výzev vypsaných Ministerstvem dopravy v roce 

2014 a 2015. S ohledem na skutečnost, že zařízení Inland AIS a Inland ECDIS jsou 
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zařízeními Říčních informačních služeb, nejsou právnímu řádu ČR cizí a některé dílčí aspekty 

dobrovolného užívání těchto zařízení jsou upraveny zejména 

 zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláškou č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních 

službách, 

 vyhláškou č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního 

provozu), 

 vyhláškou č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských 

vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato situace je dána především provedenou transpozicí směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na 

vnitrozemských vodních cestách ve Společenství. Tato směrnice EU stanoví rámec pro 

zavedení a používání harmonizovaných říčních informačních služeb v Unii a minimální 

požadavky na tyto služby a odpovídající zařízení, zejména technického charakteru, nestanoví 

však povinnost provozovatelů plavidel vybavovat svá plavidla těmito zařízeními. 

 Transpozice směrnice (EU) 2016/1629 

Ve vztahu k transpozici směrnice (EU) 2016/1629 je třeba konstatovat, že stávající právní 

úprava zákona o vnitrozemské plavbě transponuje směrnici (2006/87/EU, která je 

předchůdkyní směrnice (EU) 2016/1629.  

V tomto kontextu je možné uvést, že při porovnání směrnic  2006/87/EU a (EU) 2016/1629 

dospějeme k závěru, že jejich text se až na některé dílčí úpravy, zavedení některých nových 

institutů a na nové řešení některých procesních otázek ve vztahu k orgánům EU podstatněji 

nezměnil. Tomu ovšem neodpovídá rozsah provedených změn v předkládaném návrhu novely 

zákona o vnitrozemské plavbě. V rámci procesu hodnocení dopadů regulace ke stávající 

právní úpravě vnitrozemské plavby bylo vyhodnoceno, že transpozice směrnice 2006/87/EU 

se prizmatem aplikační praxe a obecných požadavků na řádné provedení směrnic do 

vnitrostátního právního řádu ukázala jako nedostatečná. Snahou předkladatele tedy bylo tento 

stav napravit, a to tak, aby bylo co nejvíce vyhověno požadavkům směrnice a byly využity 

poznatky získané při přípravě a projednávání směrnice (EU) 2016/1629 a také další poznatky 

z předkladatelem provedené důkladné analýzy směrnice. 

Zejména se ukázalo jako vhodné, a to nejen ve vztahu k plavidlům podléhajícím směrnici, 

upravit formulaci základních podmínek, které musí splnit plavidla podléhající evidenci, aby 

mohla být provozována na vodních cestách ČR.  

Stávající úprava problematiky opravy a úpravy plavidla (§ 10 odst. 8) je řešena velmi stroze 

v rámci jednoho odstavce paragrafu, který upravuje i některé další otázky schvalování 

technické způsobilosti plavidel.  

Stávající právní úprava předpokládá stanovení pevné doby platnosti osvědčení podle druhu 

plavidla. Tento postup však vyvolává pochybnosti, pokud jde o jeho slučitelnost se směrnicí 

2006/87/ES (a nově směrnicí (EU) 2016/1629), a neodpovídá ani praxi v členských státech 

Evropské unie, kde je u těchto plavidel posuzována délka platnosti osvědčení individuálně 

podle stavu konkrétního plavidla. Tento stav potenciálně vede ke snižování 
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konkurenceschopnosti českých provozovatelů vodní dopravy, jelikož v případech, kdy není 

možné předpokládat, že technická způsobilost plavidla bude po celou dobu platnosti 

osvědčení plavidla zachována, není žádosti o prodloužení platnosti tohoto osvědčení 

vyhověno.  

Ve stávající právní úpravě není zavedena možnost osvědčení plavidla bez provedení 

technické prohlídky prodloužit, jak směrnice (EU) 2016/1629 umožňuje. 

Stávající právní úprava umožňuje vydat prozatímní osvědčení na dobu nejdéle 6 měsíců při 

jakékoliv zvláštní situaci, aniž blíže specifikuje, o jaké situace jde. Tato úprava přiznává 

plavebním úřadům vysokou míru diskrece. 

Stávající znění zákona o vnitrozemské plavbě neobsahuje úpravu rejstříku osvědčení a 

evropské databáze trupů plavidel. 

Stávající právní úprava umožňuje ve vztahu ke všem plavidlům podléhajícím evidenci (tedy i 

plavidlům podléhajícím směrnici (EU) 2016/1629) požádat plavební úřad o povolení tzv. 

zvláštní přepravy, při které plavidla nemusí splňovat některé technické požadavky. Tato 

úprava je v kolizi se směrnicí (EU) 2016/1629, která vyžaduje, aby byla jí podléhající plavidla 

provozována pouze na základě osvědčení Unie nebo prozatímního osvědčení. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Při hodnocení dopadů regulace byly jako dotčené subjekty identifikovány vlastníci a 

provozovatelé plavidel. Konkrétní určení dotčených vlastníků a provozovatelů plavidel se 

odvíjí od jednotlivých variant, jak jsou popsány níže. 

V případě transpozice směrnice (EU) 2016/1629 se jedná o vlastníky a provozovatele plavidel 

podléhajících působnosti této směrnice. 

1.5 Popis cílového stavu 

 Problematika sledování polohy a pohybu plavidel (Inland AIS) a problematika 

zobrazování polohy a pohybu plavidel v plavebních mapách (Inland ECDIS)  

Zavedení povinnosti užívat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS představuje další krok v 

zavádění a rozvoji Říčních informačních služeb v ČR. Ve vztahu k plavebnímu provozu 

představuje zavedení povinnosti zvýšení bezpečnosti plavebního provozu na vodních cestách 

ČR využívaných intenzivně k nákladní a veřejné osobní dopravě. Plavidla se mohou vyhnout 

potkávání v nebezpečných místech vodní cesty či jinak vyhodnocovat vedení plavidla 

s ohledem na provoz ostatních plavidel, která jsou těmito zařízeními vybavena. Česká 

republika tímto krokem navazuje na zkušební provoz realizovaný na základě evropského 

projektu IRIS Europe III. Projekt IRIS Europe III probíhal v letech 2012-2014 a byl 

spolufinancován z rozpočtu Evropské unie. Projektu se účastnilo sedm členských států 

Evropské unie a dalších sedm členských států se zapojilo jako partneři projektu. Hlavním 

účelem projektu byla další implementace Říčních informačních služeb na vodních cestách 

Labe, Dunaj a Vltava. Zavedení povinnosti užívat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS též 

navazuje na zavedení této povinnosti v některých dalších členských státech EU, zejména 

Spolkové republice Německo, Slovenské republice a Rakouské republice.  
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Předmětná zařízení také umožňují plavidlům lépe plánovat proplutí plavebními komorami a 

tím dochází nejen k zefektivnění vodní dopravy, ale také úsporám paliva. Zařízení přinášejí 

také řadu přínosů provozovatelům plavidel, kterými je např. možnost sledování pohybu 

flotily, plnění povinností v rámci předávání informací do systému říčních informačních služeb 

a vedení statistik. Pořízení a instalace uvedených zařízení sice představuje pro provozovatele 

vodní dopravy určitý finanční náklad, je třeba ovšem konstatovat, že Ministerstvo dopravy v 

rámci projektu IRIS Europe III zakoupilo 100 kusů zařízení Inland AIS a Inland ECDIS, a to 

za účelem jejich provozování na plavidlech v souladu s uzavřenými smlouvami, popř. zápisy 

uzavřenými s Českou republikou (Ministerstvem dopravy). Tyto smlouvy, resp. zápisy 

umožňují užívat tato zařízení po stanovenou dobu, a to za podmínky, že je budou 

provozovatelé na základě smluvních ujednání užívat a umožní tak Ministerstvu dopravy, 

Státní plavební správě a Ředitelství vodních cest realizovat zkušební provoz infrastruktury 

systému Říčních informačních služeb, která byla připravena pro účely sledování polohy a 

pohybu plavidel a komunikaci se systémem Říčních informačních služeb. 

 Transpozice směrnice (EU) 2016/1629 

Ve vztahu k transpozici směrnice (EU) 2016/1629 je cílem zajistit především plnou 

transpozici uvedené směrnice a přitom zajistit větší přehlednost, provázanost a přesnost 

transpoziční úpravy obsažené v zákoně o vnitrozemské plavbě. 

Navržená právní úprava opětovně zakládá pravomoc plavebního úřadu přiměřeně zkrátit dobu 

platnosti osvědčení plavidel stanovenou prováděcím právním předpisem. Mělo by tak dojít k 

plné slučitelnosti se směrnicí 2006/87/ES (a nově směrnicí (EU) 2016/1629) i praxí 

v ostatních členských státech. Znovu se tak zavádí právní úprava umožňující plavebnímu 

úřadu dobu platnosti osvědčení stanovenou prováděcím právním předpisem přiměřeně zkrátit, 

lze-li s ohledem na technický stav a opotřebení plavidla důvodně předpokládat, že plavidlo 

nebude po dobu stanovenou prováděcím právním předpisem splňovat podmínky technické 

způsobilosti. Provozovatelům vodní dopravy tak bude umožněno rozložit často vysoké 

náklady na opravu plavidel do delšího časového období.  

Dále je třeba v samostatném paragrafu upravit komplexně problematiku prodloužení platnosti 

osvědčení, aniž by byla pevně stanovena lhůta pro provedení pravidelné prohlídky plavidla 

(podrobení plavidla prohlídce bude ponecháno na vlastníku nebo provozovateli plavidla, 

bude-li jej chtít i nadále provozovat na vnitrozemských vodních cestách). 

V samostatném paragrafu je také třeba komplexně upravit problematiku provádění úpravy a 

opravy na plavidle, a tím zajistit zejména větší přehlednost právního předpisu a podrobnější 

úpravou též větší právní jistotu adresátů. 

Nově bude upravena problematika evidence osvědčení plavidel a předávání údajů z ní do 

evropské databáze trupů plavidel, jež bude představovat ryzí transpozici směrnice (EU) 

2016/1629. 

Cílem navrhované transpoziční úpravy je také využít možnosti prodloužit osvědčení o pevně 

stanovenou dobu bez provedení technické prohlídky, jak směrnice (EU) 2016/1629 připouští. 

Naopak je třeba odstranit stávající v podstatě neomezenou diskreci plavebního úřadu 

spočívající v možnosti vydávání prozatímních osvědčení na dobu nejdéle 6 měsíců při 

jakékoliv zvláštní situaci, aniž zákonná úprava tyto situace blíže specifikuje. 
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Navržená úprava by měla dále vyloučit možnost získat pro plavidla podléhající směrnici (EU) 

2016/1629 povolení tzv. zvláštní přepravy v případě, že tato plavidla nejsou technicky 

způsobilá k plavbě. V případě ponechání stávajícího znění, kdy by se zvláštní přeprava 

povolovala i plavidlům, jejichž podmínky technické způsobilosti jsou harmonizovány 

unijními předpisy, by byla vnitrostátní úprava v rozporu se směrnicí (EU) 2016/1929. 

Vyloučení možnosti povolení tzv. zvláštní přepravy by sice samo o sobě mohlo způsobit řadu 

komplikací provozovatelům a vlastníkům dotčených plavidel, nicméně ke kompenzaci této 

úpravy dochází právě prostřednictvím výše uvedené možnosti vydat v taxativně vymezených 

případech plavidlům, která nesplňují některé podmínky technické způsobilosti, prozatímní 

osvědčení. 

1.6 Zhodnocení rizika 

 Problematika sledování polohy a pohybu plavidel (Inland AIS) a problematika 

zobrazování polohy a pohybu plavidel v plavebních mapách (Inland ECDIS)  

Rizika nezavedení povinnosti užívat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS spočívají především 

v tom, že se nedostaví pozitivní efekty se zavedením těchto zařízení související. 

Dlouhodobým cílem předkladatele je přitom zvyšovat bezpečnost plavebního provozu, 

zvyšovat efektivitu vnitrozemské vodní dopravy jako jednoho z dopravních módů a 

samozřejmě také zvyšovat ochranu životního prostředí. 

Dalším rizikem je, že Česká republika zaostane v oblasti rozvoje říčních informačních služeb 

za ostatními členskými státy EU. Přitom je třeba konstatovat, že doposud patří Česká 

republika v této oblasti mezi velmi aktivní státy a získala na základě účasti v různých 

programech nemalé finanční prostředky na rozvoj infrastruktury a pořízení zařízení. 

Je také třeba zdůraznit, že bez zavedení povinnosti užívat AIS plavidly ve smyslu 

předloženého návrhu novely zákona o vnitrozemské plavbě nebude reálné plnohodnotné 

dosažení cílů koridorových služeb RIS na koridoru Labe – Vezera, jež je součástí hlavního 

koridoru transevropské dopravní sítě TEN-T East/Orient – Mediterranean, a to nejen na území 

ČR, ale zprostředkovaně také v SRN. Koridorové služby budou zaváděné v rámci projektu 

RIS COMEX, s alokovanými náklady ve výši 52,6 mil. Kč, z nichž 85 % je spolufinancováno 

EU nástrojem CEF. 

 Transpozice směrnice (EU) 2016/1629 

Nepřijetím navrhované právní úpravy by nedošlo k plné transpozici směrnice (EU) 

2016/1629. Po právní stránce by tím Česká republika nesplnila své závazky plynoucí zejména 

z čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie a vystavila by se tím riziku zahájení řízení pro 

porušení práva Evropské unie dle čl. 260 téže Smlouvy.  

2. Návrh variant řešení 

V rámci variant řešení není hodnocena transpoziční úprava, a to s ohledem na to, že k její 

implementaci se Česká republika zavázala. Hodnocena tedy bude nejvýznamnější 

netranspoziční úprava, která spočívá v problematice zavádění povinnosti vybavit plavidla 

zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních 

map a informací o poloze a pohybu plavidel (Inland AIS a Inland ECDIS). 
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Varianta 0 

Nulová varianta spočívá v tom, že nebude zavedena povinnost využívat zařízení pro sledování 

polohy a pohybu plavidel a zařízení pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a 

pohybu plavidel (Inland AIS a Inland ECDIS). 

Implementace této varianty nevyžaduje zásah do zákona o vnitrozemské plavbě ani jiných 

právních předpisů. Nulovou variantu zároveň není třeba nijak vynucovat. 

Varianta 1 

Varianta 1 spočívá ve stanovení povinnosti vybavit vybraná plavidla na vybraných vodních 

cestách zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování 

plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel (Inland AIS a Inland ECDIS). 

Vybraná plavidla je třeba v rámci hodnocení dopadů regulace chápat jako plavidla s vlastním 

strojním pohonem, která jsou: 

 loděmi, ale nejsou rekreačními plavidly, 

 plovoucími stroji, 

 malými plavidly s délkou trupu přesahující 7 metrů a provozovanými správcem vodní 

cesty, plavebním úřadem nebo základní složkou integrovaného záchranného systému. 

Vybrané vodní cesty je třeba v rámci hodnocení dopadů regulace chápat jako tyto vodní cesty: 

 vodní tok Labe od říčního km 949,1 (2,080 km od osy jezu Přelouč) po říční km 726,6 

(státní hranice se Spolkovou republikou Německo), včetně plavební dráhy vymezené 

na vodní ploše Velké Žernoseky plavebním značením, 

 vodní tok Vltavy od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, 

včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín. 

Implementace navržené varianty by vyžadovala doplnění jednoho či několika ustanovení do 

zákona o vnitrozemské plavbě a doplnění několika ustanovení do příslušného prováděcího 

předpisu. 

Vynucování varianty by probíhalo v rámci obecného dozoru příslušných orgánů nad 

dodržováním právních předpisů v oblasti vnitrozemské plavby. 

Varianta 2 

Varianta 2 spočívá v povinnosti vybavit všechna plavidla na vybraných vodních cestách 

zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních 

map a informací o poloze a pohybu plavidel (Inland AIS a Inland ECDIS). 

Při hodnocení této varianty byly navzdory tomu, že je výše uvedeno „všechna plavidla“ 

vyloučeny případy zcela excesivní, a to plavidla bez strojního pohonu, kdy by například 

musely být zařízením vybaveny rafty či kanoe. Rovněž je možné konstatovat, že i instalace na 

některá plavidla s vlastním strojním pohonem by byla problematická (vodní skútry, rekreační 

plavidla, malé čluny…). V případě takto excesivního vymezení varianty by s ohledem na 

faktickou nemožnost byla tato varianta a priori diskvalifikována.  
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Implementace navržené varianty by vyžadovala doplnění jednoho či několika ustanovení do 

zákona o vnitrozemské plavbě a doplnění několika ustanovení do příslušného prováděcího 

předpisu. 

Vynucování varianty by probíhalo v rámci obecného dozoru příslušných orgánů nad 

dodržováním právních předpisů v oblasti vnitrozemské plavby. 

Varianta 3 

Varianta 3 spočívá v povinnosti vybavit vybraná plavidla na všech sledovaných vodních 

cestách1 zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování 

plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel (Inland AIS a Inland ECDIS). 

Vybraná plavidla je třeba v rámci hodnocení dopadů regulace chápat ve smyslu konkrétního 

vymezení ve variantě 1. Obdobně jako u varianty 2 je z této varianty vyloučeno excesivní 

vymezení povinnosti, a to tentokrát ve vztahu k vodním cestám. Tato varianta tedy počítá se 

zavedením povinnosti pouze na sledovaných vodních cestách. 

Implementace navržené varianty by vyžadovala doplnění jednoho či několika ustanovení do 

zákona o vnitrozemské plavbě a doplnění několika ustanovení do příslušného prováděcího 

předpisu. 

Vynucování varianty by probíhalo v rámci obecného dozoru příslušných orgánů nad 

dodržováním právních předpisů v oblasti vnitrozemské plavby. 

Varianta 4 

Varianta 4 spočívá ve stanovení povinnosti vybavit všechna plavidla na všech sledovaných 

vodních cestách zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro 

zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel (Inland AIS a Inland 

ECDIS). 

Při hodnocení této varianty byly navzdory tomu, že je výše uvedeno „všechna plavidla“ 

vyloučeny případy zcela excesivní, a to plavidla bez strojního pohonu, kdy by například 

musely být zařízením vybaveny rafty či kanoe. Rovněž je možné konstatovat, že i instalace na 

některá plavidla s vlastním strojním pohonem by byla problematická (vodní skútry, rekreační 

plavidla, malé čluny…). V případě takto excesivního vymezení varianty by s ohledem na 

faktickou nemožnost, byla tato varianta a priori diskvalifikována.  

Obdobně jako u varianty 3 se podle této varianty plánuje zavedení povinnosti na všech 

sledovaných vodních cestách, čímž dochází k eliminaci excesivního rozsahu varianty ve 

vztahu k územní působnosti. 

Implementace navržené varianty by vyžadovala doplnění jednoho či několika ustanovení do 

zákona o vnitrozemské plavbě a doplnění několika ustanovení do příslušného prováděcího 

předpisu. 

                                                 

1 Sledované vodní cest jsou vodní cesty, vymezené přílohou č. 2 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 

předpisů, a vodí cesty účelové, vymezené v § 3 vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 

havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Vynucování varianty by probíhalo v rámci obecného dozoru příslušných orgánů nad 

dodržováním právních předpisů v oblasti vnitrozemské plavby. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Předkladatel identifikoval následující náklady a přínosy. 

Náklady: 

 nákup zařízení, 

 instalace a údržba zařízení, 

 užívání zařízení, 

 infrastruktura správce systému RIS. 

Přínosy: 

 zvýšení plavební bezpečnosti, 

 ochrana životního prostředí, 

 zvýšení efektivity vnitrozemské vodní dopravy, 

 informace o vodní cestě, 

 statistické služby. 

3.2 Náklady 

Nákup zařízení – Náklady spočívají v nutnosti pořídit zařízení Inland AIS a Inland ECDIS. 

Cena uvedených zařízení by se dohromady měla pohybovat řádově mezi 100.000,- Kč a 

150.000,- Kč. K tomu však lze dodat, že provozovatelé větší flotily plavidel zřejmě pořídí 

vyšší počet zařízení za nižší cenu. 

Instalace a údržba zařízení – Instalace zařízení představuje náklad v rámci tisíců korun. 

Vyjma aktualizací plavebních map a aktualizací některých informací o plavidle nevyžaduje 

zařízení zvláštní péči ani údržbu. 

Užívání zařízení – Užívání zařízení představuje náklad v podobě času na jeho obsluhu a na 

zaškolení pro práci se zařízením. Je však nutné uvést, že zařízení nevyžaduje zvláštní 

odbornou způsobilost a lze jej plnohodnotně využívat po zaškolení odbornou osobou či po 

přečtení manuálu. Není tedy nutností využít pro tento účel služeb externího dodavatele, 

přičemž někteří dodavatelé předmětných zařízení poskytují zaškolení zdarma (je v ceně 

zakoupeného zařízení).  

Infrastruktura správce systému RIS – Tento náklad představuje náklady státního rozpočtu 

na vytvoření infrastruktury související s provozem systému RIS. Stávající infrastruktura 

související se zavedením povinnosti vybavit plavidla zařízením Inland AIS a Inland ECDIS je 

pro níže uvedené varianty č. 0, 1 a 2 již dostatečná a byla vybudována v rámci projektů IRIS 

Europe a projektů RIS COMEX. 
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Stávající personální náklady provozování systému AIS spočívají v pravidelné fyzické 

kontrole pobřežních stanic AIS, přičemž kontrolu vykonávají 1 až 2 zaměstnanci po dobu 2 až 

4 pracovních dní. Každodenní kontrola chodu služby AIS a vzdálená kontrola chodu stanic 

zabere jednomu zaměstnanci přibližně 10 - 20 minut. Náklady na samotný provoz 

infrastruktury (pronájem prostor (housing), datové připojení a ostatní náklady) činí celkem 

cca 195.000,- Kč. Uvedené náklady a zavedení povinnosti užívat zařízení AIS v rozsahu 

stávajícího pokrytí systémem nepřinese další náklady s výjimkou dalšího rozvoje systému, 

který je plánován rovněž bez ohledu na zavedení navržené povinnosti. 

Výdaje na stávající infrastrukturu AIS byly vynaloženy ve výši 2 792 661,5 Kč. Dále 

Ředitelství vodních cest financovalo instalaci transpondérů na plavidlech s výdaji ve výši 

1 820 263 Kč a Ministerstvo dopravy s výdaji ve výši 12 995 899,73 Kč. Tyto celkové výdaje 

ve výši 17 608 824,23 Kč byly spolufinancovány ve výši 85 % z EU, a to v rámci 

komunitárního projektu IRIS Europe III. 

V současné době plánované rozšíření stávajícího systému je součástí unijního projektu RIS 

COMEX zavádějícího koridorové služby RIS na koridoru Labe - Vezera, s alokovanými 

náklady ve výši 52,6 mil. Kč, z nichž 85 % je spolufinancováno EU nástrojem CEF. Z těchto 

plánovaných výdajů nelze přesně vymezit, jaká část připadne na AIS a jaká se týká jiných 

technologií zajišťujících služby RIS. V této souvislosti je ale třeba zdůraznit, že bez zavedení 

povinnosti užívat AIS plavidly ve smyslu předkládané novely zákona č. 114/1995 Sb. nebude 

reálné plnohodnotné dosažení cílů koridorových služeb RIS, a to nejen na území ČR, ale 

zprostředkovaně také v SRN. 

3.3 Přínosy 

Zvýšení plavební bezpečnosti – Díky vzájemnému předávání informací o poloze 

jednotlivých plavidel dochází ke zvýšení plavební bezpečnosti v plavebně obtížných úsecích 

vodní cesty nebo za snížené viditelnosti. Zároveň v případě, kdy již k nějaké nehodě dojde, 

mají příslušné složky k dispozici údaje o poloze plavidel, nákladu, osobách na palubě a 

dalších relevantních skutečnostech a jsou tedy schopné situaci efektivněji vyhodnotit a řešit. 

Ochrana životního prostředí – Předcházením plavebních nehod, a to zvláště plavidel jiných 

než malých, která mohou přepravovat ve větší míře i nebezpečný náklad, dochází ke zvýšení 

míry ochrany životního prostředí. Díky zefektivnění vodní dopravy pak dochází ke snižování 

spotřeby pohonných hmot a vynaložené energie. 

Zvýšení efektivity vnitrozemské vodní dopravy – Díky sledování polohy a pohybu plavidel 

dochází k zefektivnění proplavování cyklů a lepšímu plánování překládek. Lepší plánování 

překládek následně umožňuje efektivnější integraci vnitrozemské vodní dopravy do 

multimodálních dodavatelských řetězců. 

Informace o vodní cestě – Zařízení pro zobrazování plavebních map poskytuje uživateli 

geografické údaje, údaje o plavební dráze (na některých vodních cestách i plavební hloubce) a 

v případě připojení k internetu také další hydrometeorologické a provozní údaje. 

Statistické služby – Zařízení zlepšuje a usnadňuje dopravcům shromažďování některých 

statistických údajů o vnitrozemské vodní dopravě, a to ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o 

státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných vyhlášek Českého 

statistického úřadu, kterými se každý rok vyhlašuje program statistických zjišťování. 
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3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Charakter identifikovaných přínosů a vyjádření variant neumožňuje objektivní kvantitativní 

vyhodnocení dopadů. Předkladatel tedy přistoupil k vyhodnocení nákladů a přínosů formou 

multikriteriální analýzy.  

Z kvantitativního hlediska je možné uvést počty plavidel podléhajících evidenci ve smyslu 

zákona o vnitrozemské plavbě a zapsaných v plavebním rejstříku a rejstříku malých plavidel. 

Je třeba ovšem konstatovat, že počty plavidel zapsaných v rejstřících nereflektují plavidla 

neevidovaná (tedy ta s celkovou hmotností nepřesahující 1 000 kg včetně povoleného 

zatížení, s vlastním strojním pohonem o výkonu 4 kW a méně, nebo s celkovou plochou 

plachet 12 m2 a méně), která jsou zpravidla malými plavidly, a plavidla zapsaná 

v zahraničních rejstřících. Uvedená kvantitativní data však přesto mohou tvořit základní 

rámec pro hodnocení dopadu jednotlivých variant. 

 

Plavidla evidovaná v plavebním rejstříku k 31. 12. 2016 

Typ plavidla Počet 

Osobní lodě 87 

Motorové nákladní lodě 51 

Remorkéry 85 

Vlečné čluny 4 

Tlačné čluny 131 

Převozní lodě 72 

Speciální lodě 21 

Plovoucí stroje 87 

Plovoucí zařízení 568 

 

Malá plavidla evidovaná v rejstříku malých plavidel k 31. 12. 2016 

Typ plavidla Počet 

S vlastním strojním pohonem 12 798 

Plachetnice 2 939 

Bez vlastního strojního pohonu 570 

 

Malá služební plavidla s vlastním strojním pohonem evidovaná  

v rejstříku malých plavidel k 11. 9. 2017 

Provozovatel Počet 

Povodí Vltavy 91 

Povodí Labe 59 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAZBF7CSG)



 

 

12 

 

Povodí Ohře 11 

Povodí Moravy 31 

Povodí Odry 10 

Policie ČR 121 

Hasičský záchranný sbor 246 

Státní plavební správa 11 

 

Dalším kvantitativním údajem, se kterým je možné v rámci hodnocení pracovat, je souhrnná 

cena zařízení Inland AIS a Inland ECDIS, která na základě zkušeností předkladatele 

nepřesahuje 150.000,- Kč. V současné době je v ČR zařízeními Inland AIS a Inland ECDIS 

vybaveno přibližně 120 plavidel jiných než malých. V roce 2018 lze předpokládat, že dojde 

k dobrovolnému vybavení dalších 10 až 20 plavidel jiných než malých. V případě malých 

služebních plavidel je zařízeními Inland AIS a Inland ECDIS dobrovolně vybaveno 6 plavidel 

Policie ČR a 2 plavidla Státní plavební správy. 

V případě varianty 1, která znamená (po nulté variantě) nejužší rozsah působnosti ustanovení 

požadujících vybavení plavidel zařízeními Inland AIS a Inland ECDIS (jde o stanovení 

povinnosti vybavit vybraná plavidla na vybraných vodních cestách uvedenými zařízeními),  

lze předpokládat, že dalších přibližně 90 plavidel jiných než malých bude třeba zařízeními 

dovybavit po nabytí účinnosti příslušné novely. 

U této varianty se na základě odhadu předkladatele a komunikace s některými zástupci 

jednotlivých složek IZS a správců povodí dále předpokládá, že bude muset být zařízeními 

dovybaveno přibližně 35 malých služebních plavidel. Z toho přibližně 17 plavidel Policie ČR 

a 15 plavidel správců povodí. U hasičského záchranného sboru se nepředpokládá vybavení 

žádného plavidla. Plavidla Státní plavební správy provozovaná na příslušných vodních 

cestách jsou již zařízeními vybavena.  

Rozsah povinnosti vybavit plavidla zařízeními Inland AIS a Inland ECDIS je v případě 

variant 2, 3 a 4 podstatně širší, což by si také vyžádalo vyšší náklady na jejich zavedení.  

Ostatní přínosy a náklady buď kvantitativně vyjádřit nelze, nebo takové kvantitativní 

vyjádření závisí na velkém množství proměnných vztahujících se ke konkrétním případům. 

Předkladatel nejprve vyhodnotil, které varianty jsou způsobilé, byť v různé míře, dosáhnout 

identifikovaných přínosů a jaké generují náklady. 

3.4.1 Vyhodnocení schopnosti dosáhnout stanovených přínosů 

V následující tabulce je uveden přehled jednotlivých variant a vyjádření, zda jsou tyto 

varianty způsobilé přinést nebo přispět ke zlepšení hlavních identifikovaných přínosů. 

 Varianta 

 0 1 2 3 4 

Zvýšení plavební bezpečnosti NE ANO ANO ANO ANO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAZBF7CSG)



 

 

13 

 

Ochrana životního prostředí NE ANO ANO ANO ANO 

Zvýšení efektivity 

vnitrozemské plavby 
NE ANO ANO ANO ANO 

Informace o vodní cestě NE ANO ANO ANO ANO 

Statistické služby NE ANO ANO ANO ANO 

 

Z tohoto vyhodnocení je zřejmé, že nulová varianta nepřináší žádné přínosy, zatímco ostatní 

varianty jsou způsobilé přinést nebo přispět ke všem hlavním identifikovaným přínosům. Je 

tedy zřejmé, že z takového vyhodnocení není možné stanovit nejvhodnější variantu s ohledem 

na přínosy. Bude tedy třeba přistoupit k dalšímu hodnocení nákladů. 

3.4.2 Vyhodnocení schopnosti vyvolat náklady 

V následující tabulce je uveden přehled jednotlivých variant a vyjádření, zda jsou tyto 

varianty způsobilé způsobit některé z identifikovaných nákladů. 

 Varianta 

 0 1 2 3 4 

Nákup zařízení NE ANO ANO ANO ANO 

Instalace a údržba zařízení NE ANO ANO ANO ANO 

Užívání zařízení NE ANO ANO ANO ANO 

Infrastruktura správce 

systému RIS 
ANO*) ANO ANO ANO ANO 

*) Samotná nulová varianta sice náklady na infrastrukturu správce systému RIS negeneruje, 

nicméně s ohledem na to, že infrastruktura na vybraných vodních cestách již byla vybudována, 

bude třeba ji bez ohledu na zavedení povinnosti udržovat. 

3.4.3 Vyhodnocení efektivity ve vztahu k identifikovaným přínosům 

S ohledem na koncepci jednotlivých variant dospěl předkladatel k závěru, že je třeba 

vyhodnocovat přínosy ve vztahu k jednotlivým druhům plavidel a vodním cestám, jak je 

definují jednotlivé varianty. Předkladatel takto transparentním způsobem prezentuje řadu 

důležitých úvah, které vedou k celkovému vyhodnocení jednotlivých variant.  

Při hodnocení přínosů bral předkladatel především v úvahu majoritní způsob využití 

jednotlivých druhů plavidel, počty jednotlivých druhů plavidel a existující technická řešení 

zařízení Inland AIS a Inland ECDIS.  

Hodnocení přínosů tedy probíhá ve vztahu k druhům plavidel a k vymezení vodních cest, na 

kterých budou muset plavidla být vybavena zařízením Inland AIS a Inland ECDIS. Míra 

přínosů je uvedena celkově za stanovenou množinu plavidel (např. malá plavidla bez 
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strojního pohonu, malá plavidla se strojním pohonem, služební malá plavidla, lodě…). 

V rámci hodnocení každé množiny byly identifikovány podmnožiny plavidel, pro něž je míra 

přínosu v určité oblasti stejná či podobná a následně byl s ohledem na velikost a význam 

těchto podmnožin stanoven celkový přínos za stanovenou množinu. Hodnocení tedy vypovídá 

o průměrném poměru v jakém je identifikovaný přínos pro všechna plavidla obsažená 

v množině způsobilý přinést předpokládané pozitivní dopady. V hypotetickém příkladu, kdy 

by ve stanovené množně byla pouze dvě plavidla, z nichž jedno by podléhalo statistickým 

zjišťováním a druhé by s ohledem na to, že jím není provozována veřejná vodní doprava, 

statistickým zjišťováním nepodléhalo, byly by u jednoho plavidla přínosy v oblasti státní 

statistické služby 5 a u druhého 0, celkově za množinu tedy 2,5.  

Předkladatel vyhodnotil, že různou míru důležitosti mají i jednotlivé identifikované přínosy, a 

proto přistoupil k tomu, že důležité přínosy budou hodnoceny na škále 0 až 5 a méně důležité 

přínosy budou hodnoceny na škále 0 až 3. U obou škál přitom platí, že nula představuje žádný 

přínos a hodnota 5, resp. 3, významný přínos. Za důležité přínosy je třeba považovat zvýšení 

plavební bezpečnosti a ochranu životního prostředí. Za méně důležité přínosy zvýšení 

efektivity vnitrozemské plavby, informace o vodní cestě a statistické služby.  

Toto vyhodnocení by spolu s obdobným vyhodnocením nákladů mělo umožnit vybrat 

aktuálně nejvhodnější variantu řešení. 

Níže uvedená tabulka tedy vyhodnocuje, jakého přínosu dosahuje kombinace určitého typu 

plavidla a stanovené vodní cesty.  
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Vyhodnocení efektivity ve vztahu k identifikovaným přínosům 

 

Plavidlo 
Malá plavidla bez 

strojního pohonu 

Malá plavidla 

se strojním pohonem 

Malá služební plavidla 

správce vodní cesty, 

SPS a základních složek 

IZS 

Lodě Plovoucí stroje 
Plovoucí zařízení a 

tělesa 

Vodní cesta 0 S V 0 S V 0 S V 0 S V 0 S V 0 S V 
                   

Zvýšení 

plavební 

bezpečnosti 

0 0 0 0 3 4 0 3 5 0 4 5 0 2 5 0 0 0 

Ochrana 

životního 

prostředí 

0 0 0 0 2 4 0 2 5 0 4 5 0 2 5 0 0 0 

Zvýšení 

efektivity 

vnitrozemské 

plavby 

0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 

Informace o 

vodní cestě 
0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 2 3 0 1 3 0 0 0 

Statistické 

služby 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 0 8 13 0 6 13 0 14 19 0 5 13 0 0 0 

Legenda: Vodní cesty 0 – povinnost nebude zavedena na žádných vodních cestách (nulová varianta); Vodní cesty S - povinnost bude zavedena na všech 

sledovaných vodních cestách; Vodní cesty V – povinnost bude zavedena na vybraných vodních cestách, jak jsou uvedeny ve variantě 2. 
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Podrobnější vyhodnocování přínosů nulové varianty není z pochopitelných důvodů nutné. 

K vyhodnocení ostatních přínosů je možné uvést následující. 

 

Malá plavidla bez strojního pohonu 

U malých plavidel bez strojního pohonu je možné v obecné rovině konstatovat, že jejich 

vybavení zařízeními Inland AIS a Inland ECDIS v zásadě nepřináší žádné zvýšení plavební 

bezpečnosti, a to s ohledem na jejich konstrukci, charakter, potenciální rychlost a využití. 

Tato plavidla zároveň zpravidla nepředstavují žádné ohrožení životního prostředí, protože 

nepřepravují nebezpečné náklady ani nemají zpravidla žádné vlastní provozní kapaliny.  

Těmito plavidly rovněž není provozována nákladní ani veřejná osobní doprava a nemůže tedy 

docházet ke zvyšování efektivity přepravy ve smyslu identifikovaných přínosů. V případě 

vlečných a tlačných člunů, které mohou být malými plavidly bez strojního pohonu a mohou 

přepravovat náklady, je třeba uvést, že taková plavidla budou zpravidla vždy vlečena nebo 

tlačena loděmi se strojním pohonem a jejich samostatné vybavení zařízeními Inland AIS a 

Inland ECDIS tedy není třeba.  

Vzhledem k charakteru plavidel rovněž není třeba, aby tato plavidla měla informace o vodní 

cestě v podrobném rozsahu podávaném zařízeními Inland AIS a Inland ECDIS. Toto vychází 

mj. ze skutečnosti, že plavidla těchto typů jsou obvykle využívána pouze k plavbám na velmi 

krátké vzdálenosti. 

Přepravy prováděné těmito plavidly nejsou z hlediska statistické služby předmětem sledování. 

 

Malá plavidla se strojním pohonem 

U malých plavidel se strojním pohonem je v případě plavební bezpečnosti a ochrany 

životního prostředí na sledovaných vodních cestách přihlédnuto zejména k tomu, že ne na 

všech těchto vodních cestách probíhá intenzivní plavební provoz, který by potřebu případného 

užívání zařízení Inland AIS a Inland ECDIS zvýšil. Ne na všech sledovaných vodních cestách 

rovněž probíhá intenzivní plavba nákladních plavidel a plavidel veřejné osobní dopravy, která 

by opět ve zvýšené míře odůvodňovala užívání zařízení Inland AIS a Inland ECDIS. Je tedy 

zřejmé, že na řadě sledovaných vodních cest by vybavení těchto plavidel zařízeními Inland 

AIS a Inland ECDIS nevedlo ve větší míře ani ke zvýšení plavební bezpečnosti ani ke zvýšení 

míry ochrany životního prostředí. Plošné zavedení povinnosti by tedy s ohledem na celkový 

počet dotčených plavidel a počet plavidel, u kterých by bylo dosaženo uvedeného přínosu, 

představovalo pouze omezený přínos. 

Přínos spočívající ve zvýšení efektivity vnitrozemské plavby se až na výjimky týká výhradně 

lodí, nicméně přesto by přehled o pohybu a poloze malých plavidel mohl zefektivnit 

plánování proplavování plavebními komorami. Míra zvýšení efektivity je však omezená a 

vztahuje se pouze na úsek vodní cesty s intenzivním provozem nákladní a veřejné osobní 

vodní dopravy, tedy na vybrané vodní cesty.  

Informace o vodní cestě by zejména rozměrově větším plavidlům mohly být užitečné i na 

jiných vodních cestách než těch vybraných, ovšem rozsah všech sledovaných vodních cest by 

byl naopak zase příliš široký. Zároveň je třeba konstatovat, že informace o vodní cestě je 
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možné získat i jiným způsobem než zařízením Inland AIS a Inland ECDIS a míra nutnosti 

aktuálních informací není u malých plavidel nezbytná do takové míry, jako u lodí.  

Ve vztahu ke statistickému zjišťování je možné uvést, že některá malá plavidla se strojním 

pohonem jsou provozována jako plavidla veřejné osobní dopravy, takže marginální přínos 

v této oblasti by zavedení povinnosti vykazovalo. 

 

Malá služební plavidla správce vodní cesty, SPS a základních složek IZS 

Malá služební plavidla správce vodní cesty jsou využívána především k údržbě vodních cest a 

činnostem s údržbou souvisejícím. Během prací na vodní cestě je zpravidla vždy ve větší míře 

ohrožena bezpečnost plavebního provozu, informacemi o poloze a pohybu těchto plavidel 

může být výrazným způsobem sníženo riziko možných plavebních nehod těchto plavidel, a to 

zejména loděmi, kterými je převážen náklad či osoby. 

Plavidla Státní plavební správy a základních složek IZS jsou určena především k výkonu 

dozoru a záchranným pracím. S ohledem na charakter těchto činností se někdy tato plavidla 

mohou na vodní cestě pohybovat zvýšenou rychlostí a zvláště plavidla jiná než malá by měla 

mít o takovém pohybu informace, aby mohla upravit vedení plavidla. Pro služební plavidla 

jsou poté informace o ostatních plavidlech rovněž velmi důležité, aby mohly vyhodnocovat 

situaci. Plavební mapy formátu Inland ECDIS jim rovněž umožňují zobrazit si místo zásahu. 

Vysoký přínos je identifikován především na vybraných vodních cestách, kde probíhá 

intenzivní provoz plavidel jiných než malých, která provozují koncesovanou vnitrozemskou 

vodní dopravu. 

Předmětná plavidla jsou také určena k zásahům v případě ohrožení životního prostředí. 

Vybavením těchto plavidel zařízeními Inland AIS a Inland ECDIS dochází ke zvýšení 

operativní schopnosti služebních plavidel a tím i k efektivnějším zásahům proti hrozícím 

poškozením životního prostředí a při zabránění dalšímu rozšiřování poškození životního 

prostředí. 

Předmětnými plavidly není provozována veřejná nákladní ani veřejná osobní vodní doprava a 

nemůže tedy docházet k zefektivnění vnitrozemské vodní dopravy. 

Podrobné informace o vodní cestě jsou pro výkon činností těmito plavidly zásadní. Plavidla 

správce vodní cesty se zpravidla využívají k údržbě vodní cesty a činnostem s údržbou 

související, podrobné informace o vodní cestě, které zařízení Inland AIS a Inland ECDIS 

poskytují, jsou tedy pro výkon těchto činností velmi prospěšné. Plavidla Státní plavební 

správy a základních složek integrovaného záchranného systému jsou určena především 

k výkonu dozoru nebo k záchranným pracím. Podrobné informace o vodní cestě mohou 

výrazným způsobem pozitivně ovlivnit výkon zejména záchranných operací a efektivní 

zvládání krizových situací na vodní cestě.  

Přepravy prováděné těmito plavidly nejsou z hlediska statistické služby předmětem sledování. 

 

Lodě 

U lodí nejsou rozdíly mezi přínosy na sledovaných vodních cestách a vybraných vodních 

cestách tak markantní jako u malých plavidel se strojním pohonem. Například přínosy 
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v oblasti statistické služby jsou hodnoceny stejně, protože zpravidla všechny lodě jsou 

provozovány k nákladní nebo veřejné osobní dopravě, takže všechny podléhají vykazování 

statistických dat. Nicméně je třeba konstatovat, že přínosy v oblasti statistické služby jsou 

předkladatelem hodnoceny spíše jako sekundární.  

V oblasti plavební bezpečnosti a zvýšení ochrany životního prostředí je rozdíl mezi 

zavedením povinnosti na všech sledovaných vodních cestách a vybraných vodních cestách 

způsoben především skutečností, že mimo vybrané vodní cesty probíhá provoz lodí téměř 

výhradně pro účely veřejné osobní vodní dopravy, a to zpravidla na izolovaných vodních 

cestách, kde se významným způsobem nemění plavební poměry, a na některých těchto 

vodních cestách provozuje plavbu těmito plavidly výhradně jeden provozovatel. Toto jsou 

aspekty, které potřebu zavedení povinnosti využívat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS na 

takto široce vymezených vodních cestách snižují. Na izolovaných vodních cestách je dále 

v podstatě bezpředmětná otázka výměny dat. 

Obdobně je tomu u zvýšení efektivity vnitrozemské vodní dopravy a informací o vodní cestě, 

kde zavedením povinnosti na všech sledovaných vodních cestách nedochází k zásadnímu 

zvýšení přínosů, neboť technologie plavebního provozu na těchto vodních cestách jsou 

nepoměrně jednodušší. 

 

Plovoucí stroje 

Povinnost vybavit plovoucí stroje zařízeními Inland AIS a Inland ECDIS na vybraných 

vodních cestách přináší významné přínosy v oblasti plavební bezpečnosti a ochrany životního 

prostředí, a to především z důvodu intenzivního provozu nákladní a veřejné osobní vodní 

dopravy. Plovoucí stroje jsou také určeny k práci na vodní cestě, při které může docházet 

ke zvýšení rizik ohrožujících uvedené chráněné zájmy. Vybavení těchto plavidel zařízeními 

Inland AIS a Inland ECDIS může předmětná rizika do významné míry eliminovat. 

Na ostatních sledovaných vodních cestách je možné díky jejich využití převážně pro rekreační 

plavbu použít jiných nástrojů k zajištění plavební bezpečnosti, a to např. omezení či zastavení 

plavby v určitém úseku vodní cesty. Na vybraných vodních cestách je však takové omezení 

nežádoucí a je k němu přistupováno ve výjimečných případech. Zařízení Inland AIS a Inland 

ECDIS by tak za zachování vysoké míry bezpečnosti plavebního provozu umožňovalo 

provádět práce ve větší míře při zachování plavebního provozu, příp. jen s některými 

omezeními. 

Řada plovoucích strojů je provozována na izolovaných vodních cestách (těžebních jezerech 

štěrkopísku), kde vybavení plovoucích strojů zařízeními Inland AIS a Inland ECDIS nepřináší 

žádné zvýšení bezpečnosti plavebního provozu ani zvýšení ochrany životního prostředí, a to 

s ohledem na to, že na těchto vodních cestách zpravidla jiný plavební provoz neexistuje. 

Plavby plovoucích strojů nejsou předmětem statistických zjišťování.  

Plovoucími stroji není provozována vnitrozemská vodní doprava a z tohoto důvodu nepřináší 

vybavení plovoucích strojů zařízením Inland AIS a Inland ECDIS zvýšení její efektivity. 
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Plovoucí zařízení a plovoucí tělesa 

U plovoucích zařízení je nulový přínos ve všech oblastech dán tím, že definičním znakem 

těchto zařízení je, že nejsou určena k opakovanému přemisťování.  

U plovoucích těles je nulový přínos ve všech oblastech dán tím, že definičním znakem těchto 

těles je, že nejsou určena k přepravě nákladů a cestujících.  

Plovoucí zařízení a plovoucí tělesa jsou při případných přepravách po vodní cestě vlečena 

nebo tlačena loděmi. Při zavedení povinnosti užívat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS 

loděmi na určitých vodních cestách, budou tedy plovoucí zařízení a plovoucí tělesa 

přepravována v sestavě plavidlem, které bude zařízením vybaveno. 

 

3.4.4 Vyhodnocení nákladů 

Obdobně jako u přínosů se budou i náklady vyhodnocovat ve vztahu k jednotlivým druhům 

plavidel na vodních cestách, jak je definují jednotlivé varianty. Předkladatel takto 

transparentním způsobem prezentuje řadu důležitých úvah, které vedou k celkovému 

vyhodnocení jednotlivých variant. 

Při hodnocení nákladů bral předkladatel především v úvahu majoritní způsob využití 

jednotlivých druhů plavidel, počty jednotlivých druhů plavidel a existující technická řešení 

Inland AIS a Inland ECDIS.  

Míra nákladů je uvedena celkově za stanovenou množinu plavidel (např. malá plavidla bez 

strojního pohonu, malá plavidla se strojním pohonem, služební malá plavidla, lodě…). 

V rámci hodnocení každé množiny byly identifikovány podmnožiny plavidel, pro něž je míra 

nákladů v určité oblasti stejná či podobná a následně byly s ohledem na velikost a význam 

těchto podmnožin stanoveny celkové náklady za stanovenou množinu. Hodnocení tedy 

vypovídá o průměrném poměru, v jakém jsou identifikované náklady pro všechna plavidla 

obsažená v množině způsobilé přinést předpokládané negativní dopady. 

Předkladatel vyhodnotil, že identifikované náklady mají různou váhu, proto přistoupil k tomu, 

že zásadní náklady budou hodnoceny na škále 0 až 5 a méně zásadní náklady budou 

hodnoceny na škále 0 až 3. U obou škál přitom platí, že nula představuje žádné náklady a 

hodnota 5, resp. 3, významné náklady. Za zásadní náklady je třeba považovat nákup zařízení a 

náklady na infrastrukturu správce systému RIS. Za méně zásadní náklady je považována 

instalace a údržba zařízení a užívání zařízení. 

Toto vyhodnocení by spolu s vyhodnocením nákladů mělo umožnit vybrat aktuálně 

nejvhodnější variantu řešení. 

Níže uvedená tabulka vyhodnocuje, jaké náklady přináší kombinace určitého typu plavidla a 

stanovené vodní cesty.  
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Vyhodnocení nákladů 

 

Plavidlo 
Malá plavidla bez 

strojního pohonu 

Malá plavidla 

se strojním pohonem 

Malá služební plavidla 

správce vodní cesty, 

SPS a základních složek 

IZS 

Lodě Plovoucí stroje 
Plovoucí zařízení a 

tělesa 

Vodní cesta 0 S V 0 S V 0 S V 0 S V 0 S V 0 S V 
                  

Nákup 

zařízení 
0 -5 -5 0 -5 -3 0 -3 -1 0 -2 -1 0 -3 -1 0 -5 -5 

Instalace a 

údržba 
0 -3 -3 0 -3 -2 0 -2 -1 0 -2 -1 0 -2 -1 0 -3 -3 

Užívání 

zařízení 
0 -3 -3 0 -3 -2 0 -1 -1 0 -1 -1 0 -2 -1 0 -3 -3 

Infrastruktura 

správce 

systému RIS 

0 -5 -3 0 -5 -3 -1 -5 -1 -1 -5 -1 -1 -5 -1 0 -5 -1 

CELKEM 0 -16 -14 0 -16 -10 -1 -11 -4 -1 -10 -4 -1 -12 -4 0 -16 -12 

Legenda: Vodní cesty 0 – povinnost nebude zavedena na žádných vodních cestách (nulová varianta); Vodní cesty S - povinnost bude zavedena na všech 

sledovaných vodních cestách; Vodní cesty V – povinnost bude zavedena na vybraných vodních cestách, jak jsou uvedeny ve variantě 2 
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Obdobně jako u přínosů nepřináší nulová varianta v zásadě žádné náklady. Nicméně v oblasti 

infrastruktury správce systému RIS budou i při nezavedení povinnosti nadále vznikat jisté 

náklady na údržbu a provoz stávající infrastruktury.  

Obecně je možné dále shrnout, že infrastruktura pro systém Inland AIS a Inland ECDIS je již 

vybudována na vybraných vodních cestách, zavedení povinnosti na sledovaných vodních 

cestách by si tedy vyžádalo náklady na dobudování této infrastruktury, proto je u těchto 

variant uveden náklad -5. Dále je možné konstatovat, že při zásadním rozšíření stávající 

praxe, kdy jsou na vybraných vodních cestách zařízeními Inland AIS a Inland ECDIS 

dobrovolně vybaveny pouze lodě a některá služební malá plavidla, by bylo třeba rozšířit i 

infrastrukturu na těchto vybraných vodních cestách. Z tohoto důvodu je u malých plavidel 

hodnocen náklad na infrastrukturu správce systému RIS -3, a to s ohledem na předpokládaný 

nárůst počtu plavidel užívajících zařízení. 

 

Malá plavidla bez strojního pohonu 

Předně je třeba uvést, že tato plavidla jsou provozována především za účelem rekreace. 

Povinnost vybavit zařízením tato plavidla, jejichž cena nemusí dosahovat ani ceny samotného 

zařízení, se jeví jako velmi nákladná. Pro uživatele těchto plavidel by tvořilo také významný 

náklad osvojení si znalostí pro užívání těchto zařízení. 

 

Malá plavidla se strojním pohonem 

Předně je třeba uvést, že tato plavidla jsou provozována především za účelem rekreace, 

nicméně setkáváme se zde se služebními plavidly a také plavidly určenými pro jiné než 

rekreační účely. V poměru k hodnotě velké většiny těchto plavidel se zdá zavedení povinnosti 

pro tato plavidla jako velmi nákladné. Rovněž je třeba opět přihlédnout k velkému počtu 

plavidel, na která by předmětná povinnost dopadla, a to jak ve variantě se zavedením 

povinnosti na sledovaných vodních cestách, tak na vodních cestách vybraných. 

Pro uživatele těchto plavidel by tvořil také významný náklad osvojení si znalostí pro užívání 

těchto zařízení. 

 

Malá služební plavidla správce vodní cesty, SPS a ZS IZS 

Nižší náklady jsou u služebních plavidel dány především nižším počtem provozovaných 

plavidel a tedy celkovými nižšími náklady na vybavení plavidel. Je potřeba zdůraznit, že ve 

srovnání s výše uvedenou tabulkou obsahující počet malých služebních plavidel s vlastním 

strojním pohonem zapsaných v rejstříku malých plavidel, je počet malých plavidel dotčených 

jednotlivými variantami podstatně nižší, a to s ohledem na skutečnost, že je zvažováno 

uložení předmětné povinnosti pouze ve vztahu k malým plavidlům, jejichž délka trupu 

přesahuje 7 metrů, přičemž taky platí, že plavidla by byla předmětnými zařízeními povinně 

vybavena pouze tehdy, pokud jsou provozována na konkrétních vodních cestách v rozsahu 

jednotlivých variant. Další významnou skutečností, která snižuje nákladnost zavedení 

povinnosti využívat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS na vybraných vodních cestách je 

skutečnost, že některá služební plavidla jsou již těmito zařízeními vybavena. 
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Služební plavidla jsou obsluhována profesionální posádkou, která je zejména na vybraných 

vodních cestách s prací s těmito zařízeními zpravidla již obeznámena. 

 

Lodě 

U lodí se vychází především z toho, že jsou zpravidla provozovány za účelem generování 

zisku. Vybavení, instalace a užívání těchto zařízení tak sice představuje určitý náklad, ale 

náklad, který je možný hradit ze zisků generovaných plavidlem. Počet těchto plavidel také 

zdaleka není tak vysoký jako počet malých plavidel. Lodě jsou také obsluhovány 

profesionální posádkou, která je zpravidla s prací s těmito zařízeními již obeznámena. Další 

významnou skutečností, která snižuje nákladnost zavedení povinnosti využívat zařízení Inland 

AIS a Inland ECDIS na vybraných vodních cestách, je především to, že značný počet těchto 

lodí provozovaných na vybraných vodních cestách je již zařízením Inland AIS a Inland 

ECDIS vybaven, a to zejména z důvodu realizace projektu IRIS Europe III a s ohledem na 

skutečnost, že v jiných státech je toto zařízení vyžadováno. 

 

Plovoucí stroje 

U plovoucích strojů se při stanovování nákladů vychází z toho, že jsou na vodní cestě 

zpravidla provozovány za účelem zisku (stavební, udržovací a těžební práce). Obdobně jako u 

lodí lze tedy náklady na pořízení, instalaci a provoz hradit z příjmů generovaných činností 

plavidla. Rovněž je brán v potaz také počet těchto plavidel. 

Plovoucí stroje jsou rovněž obsluhovány profesionální posádkou a její zaškolení v používání 

zařízení Inland AIS a Inland ECDIS nepředstavuje významný náklad. 

 

Plovoucí zařízení a plovoucí tělesa 

U plovoucích zařízení a plovoucích těles jsou dány vysoké náklady zejména technickými 

problémy s vybavením těchto plavidel zařízeními Inland AIS a Inland ECDIS. Opět je jedním 

z prvků hodnocení také poměrně vysoký počet těchto plavidel a skutečnost, že jeden 

provozovatel má obvykle i několik plovoucích zařízení (např. plovoucích můstků, mol…). 

I v poměru k samotné hodnotě těchto plavidel se zdá zavedení povinnosti pro tato plavidla 

jako velmi nákladné. 

3.4.5 Shrnutí vyhodnocení výnosů a nákladů 

 

Plavidlo 

Malá plavidla 

bez strojního 

pohonu 

Malá plavidla 

se strojním 

pohonem 

Malá služební 

plavidla správce 

vodní cesty, 

SPS a ZS IZS 

Lodě Plovoucí stroje 
Plovoucí 

zařízení a tělesa 

Vodní 

cesta 
0 S V 0 S V 0 S V 0 S V 0 S V 0 S V 

                   

Přínosy 0 0 0 0 8 13 0 6 13 0 14 19 0 5 13 0 0 0 
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Náklady 0 -16 -14 0 -16 -10 -1 -11 -4 -1 -10 -4 -1 -12 -4 0 -16 -12 

Bilance 0 -16 -14 0 -8 3 -1 -5 9 -1 4 15 -1 -7 9 0 -16 -12 

Legenda: Vodní cesty 0 – povinnost nebude zavedena na žádných vodních cestách (nulová varianta); Vodní 

cesty S - povinnost bude zavedena na všech sledovaných vodních cestách; Vodní cesty V – povinnost bude 

zavedena na vybraných vodních cestách, jak jsou uvedeny ve variantě 2 

 

U malých plavidel bez strojního pohonu a plovoucích zařízení a těles je zřejmé, že zavádění 

povinnosti na jakýchkoliv vodních cestách nepřináší žádné přínosy a naopak představuje 

značné náklady.  

U plovoucích strojů se jeví jako přínosné zavedení povinnosti na vybraných vodních cestách, 

a to zvláště s ohledem na význam přínosů v oblasti plavební bezpečnosti a ochrany životního 

prostředí. S ohledem na charakter těchto plavidel sice nedochází k sekundárním přínosům 

v oblasti zvýšení efektivity vnitrozemské plavby a statistických zjišťování, nicméně primární 

přínosy jsou naplněny na vybraných vodních cestách v plné míře. 

U malých plavidel se strojním pohonem je nejprve třeba uvést, že tato kategorie zahrnuje 

velké množství rozdílných plavidel, přičemž podrobnější diverzifikace těchto plavidel a 

hodnocení jednotlivých dopadů u podrobných kategorií se předkladateli nejeví jako efektivní, 

a to zejména a s ohledem na skutečnost, že ač existují i zařízení Inland AIS a Inland ECDIS 

určená a speciálně konstruovaná pro tato plavidla, resp. pro rekreační plavidla, v současné 

době neexistuje ani v ostatních členských státech EU povinnost tato zařízení používat. 

Současně je nutno upozornit na dílčí technologické rozdíly takových zařízení oproti zařízením 

využívaným plavidly jinými než malými. 

Zavedení povinnosti užívat zařízení AIS a ECDIS malými plavidly se strojním pohonem je ve 

vztahu ke všem sledovaným vodním cestám vyhodnoceno jako velmi nákladné a u vybraných 

vodních cest jako mírně přínosné. Předkladatel tedy v této oblasti vidí do budoucna prostor 

pro další rozšiřování působnosti, a tedy další hodnocení dopadů regulace, a to zejména 

v souvislosti se stále se zvyšujícími požadavky na plavební bezpečnost. Nicméně v současné 

době by byl takový krok předčasný.  

Přesto však předkladatel vyčlenil z kategorie malých plavidel se strojním pohonem určitá 

plavidla, která se ukazuje jako žádoucí zařízením vybavit, a to s ohledem na jejich účel. Tuto 

speciální kategorii tvoří služební plavidla, která jsou provozována správcem vodní cesty, 

plavebním úřadem nebo základní složkou integrovaného záchranného systém. U těchto 

služebních plavidel může zavedení povinnosti významným způsobem zvýšit plavební 

bezpečnost a ochranu životního prostředí, a to s ohledem na potřebu vzájemně koordinovat 

zásahy při událostech na vodní cestě nebo při údržbě vodní cesty. V úvahu je také třeba vzít 

nízký počet těchto plavidel, z nichž některá jsou již zařízením vybavena. 

U lodí je na první pohled patrná vysoká přínosnost zavedení povinnosti užívat zařízení Inland 

AIS a Inland ECDIS na vybraných vodních cestách. U zavedení povinnosti na všech 

sledovaných vodních cestách je v současné době nepřekonatelným problémem vysoká 

nákladnost na dobudování infrastruktury správce systému RIS ve vztahu k nízkému zvýšení 

přínosů.  
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

S ohledem na výše uvedené vyhodnocení přínosů a nákladů stanovil následující pořadí 

vhodnosti variant: 

1) Varianta 1 

2) Varianta 2 

3) Varianta 0 

4) Varianta 3 

5) Varianta 4 

Jako nejvhodnější řešení vedoucí k dosažení cílů regulace a dosažení identifikovaných 

přínosů se jeví varianta 1 spočívající ve stanovení povinnosti vybavit vybraná plavidla 

provozovaná na vybraných vodních cestách zařízením pro sledování polohy a pohybu 

plavidel (Inland AIS a Inland ECDIS), a to s ohledem na poměr nákladů a přínosů. 

Vybranými plavidly jsou plavidla s vlastním strojním pohonem, která jsou: 

 loděmi, ale nejsou rekreačními plavidly, 

 plovoucími stroji, 

 malými plavidly s délkou trupu přesahující 7 metrů a provozovanými správcem vodní 

cesty, plavebním úřadem nebo základní složkou integrovaného záchranného systému. 

Vybranými vodními cestami jsou: 

 vodní tok Labe od říčního km 949,1 (2,080 km od osy jezu Přelouč) po říční km 726,6 

(státní hranice se Spolkovou republikou Německo), včetně plavební dráhy vymezené 

na vodní ploše Velké Žernoseky plavebním značením, 

 vodní tok Vltavy od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, 

včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementace navržené varianty vyžaduje doplnění jednoho paragrafu do zákona o 

vnitrozemské plavbě a doplnění několika ustanovení do příslušného prováděcího právního 

předpisu. 

Vynucování varianty bude probíhat v rámci obecného dozoru příslušných orgánů na 

dodržování právních předpisů v oblasti vnitrozemské plavby. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Ministerstvo dopravy bude ve spolupráci s dotčenými subjekty průběžně hodnotit účinnost 

regulace, přičemž po vyhodnocení účinnosti přijme patřičná opatření.  

K nejzazšímu komplexnímu vyhodnocení účinnosti regulace dojde v souvislosti s transpozicí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o 

uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 
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91/672/EHS a 96/50/ES. Transpoziční lhůta této směrnice je 17. ledna 2022. To znamená, že 

k hodnocení dopadů regulace dojde v průběhu roku 2020. 

Předmětem přezkumu budou především novelou zavedené nebo upravené procesy a 

povinnosti, předkladatel v této souvislosti prověří ovšem komplexně účinnost regulace 

v rámci všech ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě. Přezkum bude prováděn především 

z hlediska aplikační praxe a případných odhalených problémů. V případě transpozičních 

ustanovení bude brán v potaz rovněž vývoj aplikační praxe v rámci Evropské unie, případné 

poskytnuté výklady a judikatura soudních orgánů EU. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Vyhodnocována byla především data získaná zkušebním provozem užívání zařízení Inland 

AIS a Inland ECDIS v České republice. Reflektovány byly také zahraniční zkušenosti, a to 

zejména ve Spolkové republice Německo. 

Využitá data byla získána od Státní plavební správy, Ředitelství vodních cest a z vlastní 

činnosti Ministerstva dopravy. 

Záměr zavedení povinnosti užívat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS byl projednán se 

Svazem dopravy České republiky, sekcí vodní dopravy. Konzultováni byli rovněž zástupci 

jednotlivých složek IZS a správců povodí. 

Návrh zákona, platného znění i důvodové zprávy byl v rámci vnitřního připomínkového řízení 

Ministerstva dopravy rozeslán také k veřejným konzultacím Svazu dopravy České republiky, 

sekci vodní dopravy, společnosti Československý Lloyd, s.r.o., spolku Sdružení pražských 

plavidel, z. s. a spolku APL - Asociace lodního průmyslu, z.s. Uvedení zástupci reprezentují 

provozovatele nákladní i osobní lodní dopravy, provozovatele veřejných přístavů, právnickou 

osobu pověřenou ve smyslu § 10 odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě prováděním 

technických prohlídek některých plavidel a zástupce rekreační plavby. 

V rámci veřejných konzultací byly uplatněny připomínky k problematice zavedení povinnosti 

užívat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS, zejm. k řešení situace, kdy dojde k poruše 

zařízení. Předkladatel po vyhodnocení těchto připomínek upravil navržené ustanovení § 32e, 

aby více odpovídalo požadavkům provozovatelů. Současně došlo k vyjasnění způsobu úhrady 

nákladů na vybavení služebních plavidel uvedenými zařízeními. 

Uplatněny byly také připomínky k problematice vydávání prozatímního osvědčení a 

výjimečnému prodloužení platnosti osvědčení, a to ve smyslu žádosti o rozšíření výčtu 

případů, kdy je možné vydat plavidlu prozatímní osvědčení a kdy lze výjimečné prodloužit 

platnost osvědčení. Předkladatel v intencích směrnice (EU) 2016/1629 příslušné úpravy 

provedl. 

Připomínky legislativně-technického charakteru nebyly převážně akceptovány a byly 

vysvětleny. Vysvětleny byly i ostatní neakceptované připomínky. 

Řada připomínek odborné veřejnosti směřovala nad rámec upravované problematiky a 

oslovované subjekty byly informovány, že takové připomínky nebude možné s ohledem na 

lhůtu pro transpozici směrnice (EU) 2016/1629 akceptovat. Tyto připomínky však 

Ministerstvo dopravy plánuje projednat při příští novele zákona o vnitrozemské plavbě. 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 Ing. Jindřich Kušnír, ředitel odboru drážní a vodní dopravy, Ministerstvo dopravy ČR, 

email: jindrich.kusnir@mdcr.cz, tel.: 225 131 361 

 Ing. Vojtěch Dabrowski, vedoucí oddělení vnitrozemské plavby, odbor drážní a vodní 

dopravy, Ministerstvo dopravy ČR, email: vojtech.dabrowski@mdcr.cz,  

tel.: 225 131 335 

 Mgr. Bc. Martin Kozák, referent oddělení vnitrozemské plavby, odbor drážní a vodní 

dopravy, Ministerstvo dopravy ČR, email: martin.kozak@mdcr.cz, tel.: 225 131 349 
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