
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy Ing. Dana Ťoka dne 21.9.2018, 
s termínem dodání stanovisek do 16.10.2018 Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek. Bez připomínek. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Doporučující připomínky: 
Obecně 
V nadpisu návrhu vyhlášky, jakožto i v předkládací a 
důvodové zprávě a ostatních částech předkládaného 
materiálu doporučujeme uvést celý název 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., a to tak, aby byl v souladu s vyhlášeným 
zněním ve Sbírce zákonů. 
 
K příloze č. 4 
Upozorňujeme, že v příloze č. 4, části A. Tematické okruhy 
zkušebních otázek, body 1.2.1. a 1.2.2., které se týkají 
okruhů otázek z českého námořního práva, obsahují totožné 
otázky. Stejně tak i body 1.3.1. a 1.3.2. týkající se okruhů 
otázek z mezinárodního námořního práva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
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Úřad vlády 
ČR 

Doporučující připomínky: 
K návrhu vyhlášky neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti 
s právem EU žádné připomínky.  

Upozorňujeme však na nutnost rozvést odůvodnění, aby 
bylo zřejmé, jakým způsobem předložený návrh zajišťuje 
naplnění požadavků vyplývajících z rezoluce EHK č. 40, 
která se týká mezinárodního průkazu způsobilosti vůdců 
rekreačních plavidel a na kterou předkladatel upozorňuje. Je 
nutno uvést, kterým požadavkům se v českém právním řádu 
vyhovuje. K vlastnímu návrhu nadto upozorňujeme na 
shodné znění bodů 1.2.1. a 1.2.2. v příloze č. 4, a také bodů 
1.3.1. a 1.3.2. téže přílohy vyhlášky. Navrhujeme upravit. 

Akceptováno, odůvodnění doplněno, body vyhlášky upravené. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující připomínky: 
1) K návrhu vyhlášky   
 
V příloze č. 4 se opakují znění těchto bodů: 
bod 1.2.1. s bodem 1.2.2, 
bod 1.3.1. s bodem 1.3.2. 
 
V příloze č. 4 chybí na konci některých výčtů k jednotlivým 
bodům tečka (konkrétně se jedná o body 3.1.2.7., 6.1.10., 
6.1.17., 6.2.17.) 
 
V bodě 3.2.2.8. navrhujeme přeformulovat její třetí část. 
 
V bodě 4.3.6. doporučujeme změnit ve slově „jihočínské“ 
malé úvodní písmeno za velké. 
 
2) K odůvodnění 
 
Obecná část 

Vše akceptováno, opraveno.  
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V části D) chybí na konci druhého odstavce za číslovkou 
„40“ horní uvozovky.  
 
Zvláštní část 
V nadpise „K bodu 1“ doporučujeme dopsat do závorky za 
číslici „2“ text „ a 4, § 10 odst. 1 písm. c)“. 
 
V nadpise „K bodu 2“ doporučujeme nahradit číslici „3“ 
číslicí „4“. 
 
V nadpise „K bodu 11“ doporučujeme odstranit počátek 
uvozovek před slovem „Okruhy“. 

3) K platnému znění 
 
Navrhujeme odstranit z celého materiálu hypertextové 
odkazy, které přesměrovávají na právní informační systém 
(např. v § 5 odst. 2 na konci). 
 
Doporučujeme transformaci čísel „3)“ v § 18 odst. 1 písm. 
a) a „2)“ v § 25 odst. 2 písm. c) na horní indexy. Zároveň 
navrhujeme zvážit aktualizaci poznámky pod čarou č. 2, 
která odkazuje na dnes již neplatný předpis, byť jsme si 
vědomi znění čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel vlády. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Doporučující připomínky: 
K novelizačnímu bodu 5 
V zájmu sjednocení terminologie a s ohledem na 
navrhovanou přílohu č. 4 (část A 3. a část B II 2) navrhujeme 
uvést text tohoto bodu ve znění: 
 „V § 20 odst. 3 se slova „předchozím úspěšně vykonaném 
písemném testu z“ nahrazují slovy „předchozí úspěšně 
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vypracované písemné úlohy z námořní“ a slovo 
„odbornosti“ se nahrazuje slovy „odborné oblasti“.“ 
 
K novelizačnímu bodu 11 – příloha č. 4 - část A 
• K bodu 1.2.2.: text tohoto bodu je totožný s textem 
bodu 1.2.1., je tudíž nutno tento bod zrušit a následující body 
1.2.3. až 1.2.6. označit jako body 1.2.2. až 1.2.5; 
• k bodu 2.3.23.: vzhledem k tomu že okruh otázek 
„Nasednutí jachty na dno“ je již uveden výše jako bod 
2.3.10., je vhodné zvážit odstranění otázky „nasednutí na 
dno“ z bodu 2.3.23., popřípadě zrušení bodu 2.3.10. a 
přečíslování bodů následujících. 
 
K novelizačnímu bodu 11 – příloha č. 4 - část B 
• K čl. II. odst. 2 větě první: v zájmu sjednocení 
terminologie je vhodné slova „prací z“ nahradit slovy „částí 
zkoušky z odborné oblasti“; 
• k čl. II. odst. 2 větě druhé: slova „úkoly k písemné 
části zkoušky z odborné oblasti námořní navigace“ je 
vhodné nahradit slovy „navigační úlohy z příslušných 
okruhů otázek 3.1, 3.2. nebo 3.3. podle části A této přílohy“; 
• k čl. II. odst. 2 větě třetí: slova „Písemná práce z 
námořní navigace, která“ je vhodné nahradit slovy 
„Vypracování písemné navigační úlohy, které“; 
• k čl. II. odst. 3: a) slovo „práce“ je vhodné nahradit 
slovem „úlohy“; b) je nezbytné doplnit další větu (věty) a v 
ní (nich) se vypořádat se situací, kdy uchazeč nevypracuje 
písemnou úlohu úspěšně, neboť podle ustanovení § 20 odst. 
3 vyhlášky musí ústnímu přezkoušení předcházet úspěšné 
vypracování písemné úlohy (bude se to posuzovat jako 

 
Akceptováno, opraveno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
 
 
 
 
Akceptováno, upraveno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
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odstoupení od zkoušky a takový uchazeč bude hodnocen 
„nevyhověl“ a následně bude skládat opravnou zkoušku v 
celém rozsahu, anebo vykoná celou zkoušku znova v 
některém dalším termínu – po jaké době a za jakých 
podmínek, co se finanční úhrady týká; 
• k čl. II. odst. 4: slovo „Zkoušky“ je vhodné nahradit 
slovy „Ústní část zkoušky z odborné oblasti námořní 
navigace a zkoušky“; 
• k čl. II. odst. 5 větě druhé: pro zlepšení 
jednoznačnosti je vhodné slova „z jednotlivých odborných 
oblastí by“ nahradit slovy „by v žádné odborné oblasti“; 
• k čl. III. odst. 1: není zřejmý smysl tohoto 
ustanovení, neboť s počtem bodů ani s protokolem se v 
dalším při klasifikaci nijak nepracuje, rovněž není zřejmé, 
zda tento jeden bod za uspokojivě zodpovězenou otázku 
uděluje každý člen komise, který byl odpovědí uchazeče 
uspokojen, (v takovém případě, kolik bodů celkem je 
potřeba, aby byla otázka celou komisí hodnocena jako 
uspokojivě zodpovězená), anebo zda jeden bod přiděluje 
komise, která se na uspokojivém zodpovězení otázky 
shodne; 
• k čl. III. odst. 3: čárku za slovem „otázek“ je nutno 
zrušit a za slovo „uchazeč“ je třeba vložit slova „v dané 
odborné oblasti“; 
• k čl. III. odst. 4: pořadí odstavců 4 a 5 je účelné 
obrátit, odstavec 4 pak uvést ve znění: „Výsledný prospěch 
uchazeče při zkoušce se hodnotí klasifikačním stupněm 
„vyhověl“, jestliže uchazeč byl ve všech odborných 
oblastech hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“.“; 
• k čl. III. odst. 5: odstavec je třeba uvést ve znění: 
„Klasifikačním stupněm „nevyhověl“ je hodnocen uchazeč, 

 
 
 
Akceptováno, vyjasněno a doplněno. 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, přepracováno. 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno, přepracováno. 
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který byl v jedné nebo více odborných oblastech hodnocen 
klasifikačním stupněm „nevyhověl“, a rovněž uchazeč, 
který se bez řádné omluvy nedostavil ke zkoušce nebo 
během zkoušky odstoupil.“; 
• k čl. IV odst. 1: slovo „znalostí“ je nutno nahradit 
slovem „oblastí“ – viz ustanovení čl. III odst. 2 a 3. 

 

 
 
Akceptováno, přepracováno. 
 
 
Akceptováno, opraveno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující připomínka: 
K bodu 5 
Upozorňujeme na nesoulad mezi zněním bodu 5 návrhu a 
odůvodněním. Zatímco v bodu 5 návrhu se zavadí „písemný 
úkol“, v odůvodnění se píše o „písemném příkladu“. 
Doporučujeme nesoulad odstranit. 

Akceptováno, ujednoceno. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
1. K hospodářskému a finančnímu dopadu 
Dodatečně inkasované finanční prostředky ze správních 
poplatků za vydané průkazy způsobilosti by měly dle 
materiálu převýšit náklady na nutný nákup tiskárny a 
plastových karet. 
Požadujeme nicméně Předkládací zprávu i část E) 
Důvodové zprávy doplnit o informaci, že uváděné náklady 
budou hrazeny v rámci schválených rozpočtových 
prostředků kapitoly MD, a to i v případě nižšího než 
materiálem aktuálně odhadovaného nárůstu počtu vydaných 
průkazů. 
Připomínka: 
1. K bodu 3 
V uvozující větě tohoto bodu je nutno zkratku „písm.“ 
nahradit slovem „písmeno“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, doplněno. 
 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
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Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

1. K materiálu, čl. I bod 3.: S ohledem na čl. 57 odst. 2 
písm. d) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
v předmětném novelizačním bodě nahradit text „písm.“ 
slovem „písmeno“. 

2. K materiálu, čl. I bod 9.: Z formálního hlediska i 
s ohledem na platné znění s vyznačením navrhovaných 
změn doporučujeme zrušit navrhovaná slova včetně 
čárky za těmito slovy. Doporučujeme materiál doplnit ve 
smyslu uvedeném. 

3. K materiálu, čl. I bod 10. a 11.: Upozorňujeme, že 
umístěno do uvozovek by mělo být celé znění 
navrhovaných příloh, tedy nikoli pouze jejich formální 
označení, a dále upozorňujeme, že tyto novelizační body 
by měly být ukončeny tečkou. Doporučujeme materiál 
změnit a doplnit ve smyslu uvedeném.  

4. K materiálu, čl. I bod 11. [část A kapitola 1.]: 
Z předkládaného materiálu ani z Odůvodnění nám není 
jasné, z jakého důvodu předkladatel v navrhovaných 
okruzích otázek uvádí zcela totožné body 1.2.1. a 1.2.2. 
a dále také 1.3.1. a 1.3.2. Žádáme uvedené vysvětlit, 
příp. duplicitu bodů odstranit a materiál v daném ohledu 
změnit. 

5. K materiálu, čl. I bod 11. [část A]:: Z formálního 
hlediska doporučujeme doplnit tečku na konec bodů 
3.1.2.7., 6.1.10. a 6.2.17. 

6. K materiálu, čl. I bod 11. [část A kapitola 6.]: Není 
jasné, z jakého důvodu je „první pomoc“ uvedena pouze 
u bodu 4. až 6. kapitol 6.1. a 6.2. S ohledem na bod 2. 
uvedených kapitol, který požaduje znalost obecných 
principů první pomoci, jsme toho názoru, že „první 
pomoc“ již dále není nutno zmiňovat u bodů 
následujících, a to zvláště s ohledem na skutečnost, že 

Vše akceptováno, opraveno. 
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např. v bodě 8., který se vztahuje k úrazu elektrickým 
proudem, bude také jistě nutná znalost první pomoci, i 
když zde není přímo uvedena. Doporučujeme vysvětlit 
či materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

7. Doporučujeme materiál formálně sjednotit a v bodě 3. 
kapitol 6.1. a 6.2. uvádět pouze dospělého, stejně jako 
dítě, pouze v jednotném čísle, tedy nahradit slovo 
„dospělých“ slovem „dospělého“. 

8. K Platnému znění s vyznačením navrhovaných 
změn, § 18 odst. 3: Upozorňujeme, že předmětný 
materiál nevyznačuje provedenou změnu dle čl. I bodu 
4., který ve svém závěru změnil označení odstavce 2 na 
odstavec 3. Doporučujeme materiál v daném ohledu 
doplnit. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučující připomínka: 
V platném znění v § 18 odst. 3 doporučujeme před „(3)“ 
vložit „(2)“ a „(3)“ napsat tučným písmem – dosavadní 
ustanovení se přeškrtne jednoduchou čarou a 
bezprostředně za tímto textem se uvede tučným písmem 
nově navrhované ustanovení (viz čl. 10 odst. 7 písm. b) bod 
3. Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno, upraveno. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka: 
 
K čl. I bodu 11 – k příloze č. 4: 
 Upozorňujeme, že stávající vyhláška v příloze č. 4 
upravuje Žádost o vydání průkazu způsobilosti k vedení 
námořní jachty. Daná příloha je však dle návrhu zcela 
nahrazena a nově upravuje Okruhy zkušebních otázek a 
zkušební řád teoretické části zkoušky. Požadujeme vyjasnit, 
z jakého důvodu nebyl vzor žádosti o vydání průkazu 
zachován, zvláště s ohledem na skutečnost, že ustanovení § 
11 odst. 1 zůstalo nedotčeno a stále stanoví, že Námořní úřad 
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vydává průkaz na základě písemné žádosti o vydání průkazu 
a vzor žádosti o vydání průkazu je uveden v příloze č. 4. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
 
Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 11 – k příloze č. 4: 
 Doporučujeme v části B. Zkušební řád teoretické 
části zkoušky k prokázání odborné způsobilosti k vedení 
námořní jachty v povolené oblasti plavby v bodu 
II. Provádění zkoušky zakotvit, jakým způsobem, příp. 
klasifikačním stupněm je hodnocena písemná práce 
z námořní navigace.  
 
K čl. I bodu 11 – k příloze č. 4: 
 V části B. Zkušební řád teoretické části zkoušky 
k prokázání odborné způsobilosti k vedení námořní 
jachty v povolené oblasti plavby v bodu III. Klasifikace 
zkoušek doporučujeme vypustit podbod 4), který doslovně 
přejímá ustanovení § 21 novelizované vyhlášky. 
 
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K čl. I bodu 3 – k § 18 odst. 1 písm. b): 
 S ohledem na čl. 57 odst. 2 písm. d) Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme text „písm. b)“ nahradit slovy 
„písmeno b)“. 
 
K čl. I bodu 9 – k § 25 odst. 1: 
 V novelizačním bodě 9 navrhujeme za slova „není-li 
rodné číslo“ vložit čárku, bez tohoto doplnění by v text 

Akceptováno, vyjasněno. Ustanovení vypuštěno a zbylý materiál 
v daném smyslu doplněn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, popsáno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, přepracováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
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ustanovení na čárku za slovem „příjmení“ navazovala další 
čárka. 
 
K čl. I bodu 11 – k příloze č. 4: 

1. Doporučujeme formulačně upravit v části A. 
Tematické okruhy zkušebních otázek v bodě 1. 
Základy námořního práva a Úmluvy o 
mezinárodních Pravidlech COLREG úvodní větu. 
Postačí uvést, že okruhy otázek jsou společné pro 
všechna oprávnění, nebo že okruhy otázek jsou 
společné pro oprávnění A, B i C. 

2. Upozorňujeme, že v části A. Tematické okruhy 
zkušebních otázek v bodě 1. Základy námořního 
práva a Úmluvy o mezinárodních Pravidlech 
COLREG jsou podbody 1.2.1. a 1.2.2. a dále 
podbody 1.3.1. a 1.3.2. obsahově totožné. 

3. Navrhujeme v části A. Tematické okruhy 
zkušebních otázek v bodě 3. Námořní navigace na 
konci podbodu 3.1.2.7. doplnit tečku. 

4. Doporučujeme v části A. Tematické okruhy 
zkušebních otázek v bodě  
4. Meteorologie, konkrétně pak v podbodech 4.3.1. 
a 4.3.5., místo názvu „Bengálská zátoka“ použít 
název „Bengálský záliv“. 

5. Doporučujeme v části A. Tematické okruhy 
zkušebních otázek v bodě 6. Základy poskytování 
první pomoci na konci podbodů 6.1.10., 6.1.17. a 
6.2.17 doplnit tečku. 

6. Navrhujeme v části B. Zkušební řád teoretické 
části zkoušky k prokázání odborné způsobilosti 
k vedení námořní jachty v povolené oblasti 
plavby v bodu I. Účel slova „C, B nebo A“ nahradit 
slovy „A, B nebo C“, viz ustanovení § 28 předmětné 
vyhlášky. 

Akceptováno, opraveno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno z části. Předmětná formulace se v části A. bodě 1. již 
nachází. 
 
 
 
Akceptováno, upraveno. 
 
 
 
Akceptováno, upraveno. 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
 
 
 
Akceptováno, upraveno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno, přepracováno. 
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek. Bez připomínek. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek. Bez připomínek. 

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek. Bez připomínek. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek. Bez připomínek. 

V Praze            2018 

Vypracoval: Mgr. Kristýna Parolová Podpis: 
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