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III. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Vzhledem k tomu, že od poslední novely vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 
č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování 
způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb. (dále jen „vyhláška 
č. 315/2000 Sb.“, nebo „vyhláška“) v roce 2013 vyvstala potřeba reagovat na požadavky a nové 
trendy v oblasti námořního jachtingu, je jedním z cílů novely této vyhlášky, vyjít vstříc odborné 
jachtařské veřejnosti a harmonizovat stávající právní úpravu se standardy současného světa. 

Vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 315/2000 Sb., bude změněn průkaz způsobilosti 
k vedení námořní jachty (dále jen „průkaz způsobilosti“), jehož vzhled bude korespondovat 
s běžně používanými průkazy totožnosti typu „kreditních karet“, jako je například řidičský 
průkaz, občanský průkaz, průkaz zdravotního pojištění, popřípadě nejblíže našemu poli 
působnosti, mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla, vydávaný Státní plavební správou 
pro provozování vnitrozemské dopravy. 

Novým průkazům způsobilosti bude prodloužena platnost z 5 na 10 let. Tímto se Česká 
republika přiblíží sobě blízkým zemím z hlediska námořního jachtingu, jako je například 
Slovensko nebo Chorvatsko.  

Novela vyhlášky dále reaguje na neustále se množící žádosti velitelů námořních jachet 
o upřesnění požadavků ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k vedení námořní jachty 
v oblasti plavby (dále jen „zkouška“). Součástí vyhlášky proto bude nová příloha obsahující 
okruhy zkušebních otázek a zkušební řád teoretické části zkoušky. Cílem nové úpravy je 
zajištění větší transparentnosti zkoušky a usnadnění orientace v požadavcích na tuto zkoušku.  

 
Současně nebudou velitelé námořních jachet nuceni žádat o prodloužení doby platnosti 

průkazu způsobilosti s dvouměsíčním předstihem. S ohledem na to, že praxe Námořního úřadu 
hovoří ve prospěch velitelů námořních jachet, kteří si platnost svých průkazů způsobilosti 
důkladně hlídají, není důvod stanovovat tento krajní termín pro podání žádosti. 

B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh novely vyhlášky č. 315/2000 Sb. je v souladu s Ústavou České republiky (ust. § 79 
odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních 
zákonů, podle kterého ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na 
základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny), 
ústavními zákony a zákony České republiky. 
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Vyhláška je rovněž navržena v souladu se zákonným zmocněním, které je uvedeno v  § 85 
zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „námořní 
zákon“) k provedení § 13 odst. 3 a § 49 odst. 5. 

C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Navržená novela vyhlášky není v rozporu s právem Evropské unie. Navrhovaná právní 
úprava je rovněž plně v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

D) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Stávající úprava reagovala na používanou praxi v oblasti námořního jachtingu v době svého 
vzniku a v aktuálních podmínkách nevyhovuje současné praxi. 

Novelou vyhlášky bude změněn vzhled průkazu způsobilosti. Velitelé námořních jachet se 
často potýkají s problémem, jak papírový průkaz, který se často nachází ve vlhkém prostředí, 
udržet v co nejlepším stavu. Novela vyhlášky tedy vychází velitelům námořních jachet vstříc 
a poskytne jim průkaz způsobilosti v odpovídající kvalitě, pevnosti a odolnosti, který bude 
navíc odpovídat Rezoluci Evropské hospodářské komise č. 40, o Mezinárodním průkazu 
způsobilosti vůdců rekreačních plavidel (dále jen „rezoluce EHK č. 40“). Cílem této rezoluce 
je sjednotit v celé Evropě vzhled vydávaných průkazů způsobilosti v národní a mezinárodní 
rekreační plavbě. Rezoluce EHK č. 40 stanoví, že „národní průkaz způsobilosti“ může být ve 
stejném státě vyměněn za „mezinárodní průkaz způsobilosti“ doporučením jednotné formy pro 
snadnou orientaci v cizích zemích. Veškeré členské státy EHK OSN jsou vyzývány k přijetí 
rezoluce EHK č. 40. Pro jednoduchost pro veřejnost i Ministerstvo dopravy se předkladatel 
rozhodl opustit dřívější „národní“ vzor průkazu způsobilosti a nově vydávat průkazy v grafické 
úpravě respektující doporučení EHK. 

Vyhláška bude dále obsahovat novou přílohu obsahující okruhy zkušebních otázek 
a zkušební řád teoretické části zkoušky. Cílem nové úpravy je zajištění transparentnosti 
a usnadnění orientace v požadavcích na tuto zkoušku.  

Účelem právní úpravy je tedy reagovat na požadavky a trendy námořního jachtingu vhodně 
nastavenou národní legislativou, která bude plně v souladu s požadavky na bezpečnost plavby 
na moři, avšak současně usiluje o uživatelskou komfortnost a jednoznačnost pro jeho hlavní 
adresáty – velitele námořních jachet. 
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E) Zhodnocení předpokládaného hospodářského a finančního dosahu navrhované 
právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské 
prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů 
na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Hospodářský a finanční dopad 

Pořízení tiskárny schopné tisku nových průkazů způsobilosti ve formě plastových karet 
bude vyžadovat určité náklady, které ovšem převýší stávající a dlouhodobě se zvyšující zájem 
velitelů námořních jachet o vydávání průkazů způsobilosti českou státní správou (Námořním 
úřadem), s čímž přímo souvisí i vyšší příjem ze správních poplatků za vydané průkazy 
způsobilosti.  

Na základě rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy byly v roce 2017 nárokovány 
finanční prostředky na zajištění nákupu tiskárny pro tisk plastových karet (nové průkazy 
způsobilosti k vedení námořních jachet). V roce 2018 byla veřejnou zakázkou vysoutěžena 
předmětná tiskárna za 174,160,80,- Kč bez DPH. Následně pro tisk nových průkazů 
způsobilosti bude z kapitoly Ministerstva dopravy hrazen nákup plastových karet a spotřebního 
materiálu včetně ochranných prvků (objednávka/veřejná zakázka). 

Námořní úřad vydává v současné době až 1.200 průkazů způsobilosti ročně. Příjem ze 
správních poplatků je každoročně cca 500.000,- Kč. 

Vzhledem k úpravě vzhledu a formátu průkazu způsobilosti (plastové karty 
s ochrannými prvky) a vzhledem k prodloužení doby platnosti průkazu způsobilosti z 5 na 10 let 
je očekáván zvýšený zájem o vydávání nových průkazů způsobilosti až na 2.000 ks/rok. Při 
tomto odhadu lze vycházet z analogie k roku 2013, kdy po malé technické novele předmětné 
vyhlášky, vzrostl zájem o vydávání průkazů způsobilosti v porovnání s minulým obdobím až 
o třetinu. 

Dopad na podnikatelské prostředí 

Velitelům námořních jachet přinese navrhovaná právní úprava pouze pozitivní aspekty. 
Prodloužení platnosti a nový trvanlivý a odolný vzhled průkazů způsobilosti zajistí jeho 
komfortní a dlouhodobé používání. Sladění jeho vzhledu s mezinárodními doporučeními 
rovněž dále usnadní jeho respektování zahraničními orgány. 

Dopad na životní prostředí  

Dopady na životní prostředí se neočekávají. 

Sociální dopady 

Sociální dopady se neočekávají. 
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F) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná úprava nemá žádný dopad na zákaz diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen.  

G) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh novely vyhlášky umožňující zavést novou podobu průkazu způsobilosti nezakládá 
změny ve zpracování osobních údajů, vše se bude odehrávat v již existujícím elektronickém 
systému ISNP. Dochází pouze k úpravě formátu průkazu způsobilosti, kterým se ČR přiblíží 
formátům doporučeným rezolucí EHK č. 40. 

Navíc bude z vyhlášky vypuštěn požadavek na rodné číslo, který byl dříve běžnou součástí 
administrativních správních úkonů na Námořním úřadě, a tím se vyhláška dostane do souladu 
s novým obecným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (dále jen „GDPR“).  

Údaje o velitelích námořních jachet zpracovávané v elektronickém sytému ISNP jsou 
v zásadě neveřejné a poskytují se pouze určitým subjektům stanoveným přímo zákonem, anebo 
na základě zákona. Státní úředníci mají přitom stanovenou povinnost mlčenlivosti a informační 
systémy a technické vybavení musí odpovídat příslušným předpisům o kybernetické 
bezpečnosti. Riziko zneužití osobních údajů nebo nechtěných zásahů do soukromí je tedy velmi 
nízké. 

H) Zhodnocení korupčních rizik 

V zásadě jakákoliv právní regulace, tj. jakékoli ukládání povinností nebo omezování práv, 
a vynucování těchto pravidel orgány veřejné moci s sebou přináší potenciální korupční rizika. 
Proto je při jejich zhodnocení namístě zaměřit se zejména na přiměřenost navrhované právní 
úpravy, stejně jako jejích jednotlivých institutů, ve vztahu k jejímu účelu, tj. na otázku, zda byl 
z dostupných prostředků způsobilých k dosažení daného účelu zvolen ten s nejmenším 
korupčním potenciálem.  

Ve vztahu k výše uvedenému je tedy třeba nejprve konstatovat s odkazem na část A tohoto 
odůvodnění, že navržená právní úprava je pro dosažení sledovaných cílů nezbytná a těchto cílů 
není možné dosáhnout prostředky nezasahujícími do právního řádu. 

Rozsah povinností ukládaných na základě námořního zákona se nemění, pouze v mezích 
tohoto zákona dochází k modifikaci jejich obsahu. Stávající rozsah povinností odpovídá 
sledovanému účelu, nepředstavuje pro adresáty právní úpravy nadměrnou zátěž, postupy pro 
velitele námořních jachet naopak zjednodušuje a nevyžaduje vynaložení nepřiměřených 
nákladů na přizpůsobení se novým požadavkům. 
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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. 
Kompetence schvalovacích orgánů, stejně jako opravné prostředky a kontrolní mechanismy 
jsou nicméně stanoveny primárně zákonem, přičemž předmětná vyhláška tyto otázky 
neupravuje. 

S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že ve smyslu bodu 3.2.3. metodiky hodnocení 
korupčních rizik (CIA) je významnost korupčních rizik navrhované právní úpravy v zásadě 
nulová. 

I) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Návrh nepředpokládá žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

J)  Zhodnocení dopadů regulace (RIA) 

 Ve smyslu čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády bylo dopisem č. j. 357/2018-130-
NPL/2 ze dne 31. května 2018 požádáno o udělení výjimky ze zpracování hodnocení dopadů 
regulace (RIA) k návrhu vyhlášky. Na základě zaslaného přehledu dopadů návrhu právního 
předpisu a zdůvodnění žádosti došlo v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
dopisem č. j. 17897/2018-OHR ze dne 1. června 2018 k udělení výjimky ze zpracování RIA.  
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II. Zvláštní část 

K bodu 1 (§ 5 odst. 2 a 4 a v § 10 odst. 1 písm. c) 

Jedná se o terminologické upřesnění textu prováděcího právního předpisu a jeho uvedení 
do souladu s pojmoslovím námořního zákona, který v § 2 odst. 5 hovoří o „délce trupu“ námořní 
jachty.  

K bodu 2 (§ 10 odst. 4) 

Vzhledem k tomu, že novela vyhlášky zavádí novou formu průkazu způsobilosti, navrhuje 
se vypuštění nadbytečného slova „tiskopisů“.  

K bodu 3 (§11 odst. 1) 

Vzhledem k tomu, že v námořním zákoně není uvedeno ze strany Námořního úřadu 
zákonné zmocnění pro stanovení vzoru žádosti o vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní 
jachty, je účelné tuto přílohu z vyhlášky odstranit, nahradit jí přílohou novou (viz novelizační 
bod 12) a odkaz na tuto přílohu vypustit. 

K bodu 4 (§ 18 odst. 1 písm. b)  

S ohledem na to, že je novodobým trendem v námořním jachtingu obliba motorových 
námořních jachet, novela vyhlášky vychází velitelům námořních jachet vstříc a nabízí jim 
možnost volby, zda si zvolí průkaz s omezením pouze na ovládání jachet motorových bez 
oplachtění, nebo průkaz umožňující ovládat jachty s oplachtěním vybavené motorovým 
pohonem. 

K bodu 5 (§ 18 odst. 2) 

Novela vyhlášky reaguje na neustále se množící žádosti velitelů námořních jachet 
o upřesnění požadavků ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k vedení námořní jachty 
v povolené oblasti plavby doplněním nové přílohy obsahující konkrétní tematické okruhy 
zkušebních otázek. Cílem nové úpravy je usnadnění orientace v požadavcích na tuto zkoušku.  

K bodu 6 (§ 20 odst. 3) 

Nahrazením původního znění „písemný test“ slovy „písemná úloha“ se pouze upřesňuje 
požadavek u zkoušky pro odbornou oblast námořní navigace. 

K bodu 7 (§ 20 odst. 4) 

Za účelem zajištění větší transparentnosti zkoušky k prokázání odborné způsobilosti se do 
§ 20 doplňuje odkaz na zkušební řád obsahující procesní podrobnosti o provádění zkoušky, 
který bude nově uveden v části B přílohy č. 4 vyhlášky. 

K bodu 8 (§ 25 odst. 1 a § 25 odst. 2 písm. a) 

Novým průkazům způsobilosti bude prodloužena platnost z 5 na 10 let. Tímto se Česká 
republika přiblíží sobě blízkým zemím z hlediska námořního jachtingu, jako je například 
Slovensko nebo Chorvatsko a bude tak omezen současný trend spočívající v odlivu žadatelů 
o průkaz způsobilosti právě do těchto zemí.  
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V návaznosti na prodloužení doby platnosti průkazu se odpovídajícím způsobem upravuje 
i požadavek na způsob prokazování praxe při prodlužování doby platnosti průkazu. 

K bodu 9 (§ 25 odst. 1) 

Po novele vyhlášky nebudou velitelé námořních jachet nuceni žádat o prodloužení doby 
platnosti průkazu způsobilosti s dvouměsíčním předstihem. S ohledem na to, že praxe 
Námořního úřadu hovoří ve prospěch velitelů námořních jachet, kteří si platnost svých průkazů 
způsobilosti důkladně hlídají, není důvod stanovovat tento krajní termín pro podání žádosti. 

K bodu 10 (§ 25 odst. 1) 

Z návrhu vyhlášky bude vypuštěn požadavek na rodné číslo, který byl dříve běžnou 
součástí administrativních správních úkonů na Námořním úřadě. Žádost o vydání průkazu 
způsobilosti, ani průkaz způsobilosti samotný nebude obsahovat citlivý osobní údaj, kterým je 
rodné číslo. Tímto krokem se vyhláška dostane do souladu s novým obecným nařízením GDPR.  

K bodu 11 (příloha č. 3: Vzor průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty) 

Stanoví se nový vzor průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty ve formě plastové karty 
s ochrannými prvky.  

K bodu 12 (příloha č. 4: Okruhy zkušebních otázek a zkušební řád teoretické části 
zkoušky) 

Doplňuje se nová příloha obsahující konkrétní tematické okruhy zkušebních otázek 
a zkušební řád teoretické části zkoušky. Cílem nové úpravy je zajištění větší transparentnosti 
zkoušky a usnadnění orientace v požadavcích na tuto zkoušku.  

Okruhy zkušebních otázek konkretizují oblasti požadovaných teoretických znalostí 
uvedené v § 18 odst. 1 vyhlášky. 

Zkušební řád teoretické části zkoušky upravuje podrobněji některé procesní aspekty 
provádění a klasifikace zkoušek. 

K čl. II (přechodné ustanovení) 

Z důvodu právní jistoty adresátů je explicitně uvedeno, že stávající průkazy způsobilosti 
k vedení námořní jachty vydané Námořním úřadem zůstávají v platnosti do doby v nich 
vyznačené.  

K čl. III (účinnost) 

Datum nabytí účinnosti vyhlášky je navrženo dnem 1. ledna 2019. Do uvedeného data bude 
technicky zabezpečeno vydávání nových průkazů. 
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