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ROZDÍLOVÁ TABULKA 

 

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 

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. 1 bod 2  

(§ 1) 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný 

řádek doplňuje věta „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.“. 

32016L1629 Čl. 37 odst. 1 

věta druhá a 

třetí 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz 

na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 

jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy. 

Čl. 1 bod 10 

(§ 9 odst. 1 

písm. b) bod 1 

a písm. c)) 

V § 9 odstavec 1 zní: 

„(1) Plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona lze 

na vodní cestě provozovat, pokud 

(…) 

b) je 

1. provozováno v souladu s podmínkami vymezenými v 

platném osvědčení plavidla nebo obdobném dokladu 

vydaném jiným členským státem Evropské unie, jiným 

smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarskou konfederací, nebo 

(…) 

c) splňuje podmínky technické způsobilosti.“. 

32016L1629 Čl. 5  Splnění technických a bezpečnostních požadavků 

1.   Členské státy zajistí, aby plavidla uvedená v čl. 2 

odst. 1 provozovaná na vnitrozemských vodních cestách 

Unie uvedených v článku 4 byla vyrobena a udržována v 

souladu s požadavky uvedenými v této směrnici. 

2.   Soulad plavidla s odstavcem 1 se potvrdí osvědčením 

vydaným v souladu s touto směrnicí. 
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  32016L1629 

 

Čl. 7 písm. b) Plavidla provozovaná na vnitrozemských vodních cestách 

Unie uvedených v článku 4 musí mít na palubě tyto 

originální dokumenty: 

(…) 

b) pokud jsou provozována na jiných vodních cestách, 

osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby nebo 

osvědčení vydané podle článku 22 Revidované úmluvy pro 

plavbu na Rýně, včetně případných dodatečných osvědčení 

Unie pro plavidla vnitrozemské plavby podle článku 8 této 

směrnice. 

  32016L1629 Čl. 36 bod 1) Směrnice 2009/100/ES se mění takto: 

1) Článek 1 se nahrazuje tímto: 

„Článek 1 

Tato směrnice se vztahuje na plavidla používaná pro 

přepravu zboží na vnitrozemských vodních cestách s 

nosností 20 tun a více: 

a) o délce nejvýše 20 m, a 

b) jejichž objem vyjádřený jako součin délky (L), šířky (B) a 

ponoru (T) dosahuje nejvýše 100 krychlových metrů. 

Touto směrnicí nejsou dotčena Pravidla pro inspekci plavby 

na Rýně ani Evropská dohoda o mezinárodní přepravě 

nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách 

(ADN).“ 

Čl. 1 bod 13  

(§ 9 odst. 4 

písm. c)) 

V § 9 odst. 4 písm. c) se za slovo „vybavená“ vkládají 

slova „jeřábem, bagrem, beranidlem nebo jiným“. 

32016L1629 Čl. 3 písm. g)  Pro účely této směrnice se rozumí: 

(…) 

„plovoucím strojem“ zařízení schopné plavby vybavené 

mechanickým pracovním zařízením, např. jeřáby, bagry, 
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beranidly nebo elevátory 

Čl. 1 bod 14 

(§ 9 odst. 6) 

V § 9 odstavec 6 zní: 

„(6) Plavidlo splňuje podmínky technické způsobilosti 

podle tohoto zákona, pokud jsou plavidlo, jeho zařízení a 

vybavení v souladu s technickými požadavky na 

bezpečnost plavebního provozu a ochranu života a zdraví 

člověka a životního prostředí stanovenými prováděcím 

právním předpisem. Podrobnější členění druhů plavidel 

podle odstavce 4 a jejich znaky stanoví prováděcí právní 

předpis.“. 

32016L1629 Čl. 5 odst. 1 Členské státy zajistí, aby plavidla uvedená v čl. 2 odst. 1 

provozovaná na vnitrozemských vodních cestách Unie 

uvedených v článku 4 byla vyrobena a udržována v souladu 

s požadavky uvedenými v této směrnici. 

  32016L1629 Příloha II MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA 

PLAVIDLA PROVOZOVANÁ NA VNITROZEMSKÝCH 

VODNÍCH CESTÁCH V ZÓNÁCH 1, 2, 3 A 4 

Platnými technickými požadavky na plavidla jsou 

požadavky stanovené v normě ES-TRIN 2015/1. 

Čl. 1 bod 18 

(§ 10 odst. 2 

písm. c)) 

V § 10 odst. 2 písmena a) až c) znějí: 

(…) 

„c) jiného plavidla, pokud splňuje podmínky technické 

způsobilosti.“. 

32016L1629 Čl. 5 odst. 1 Členské státy zajistí, aby plavidla uvedená v čl. 2 odst. 1 

provozovaná na vnitrozemských vodních cestách Unie 

uvedených v článku 4 byla vyrobena a udržována v 

souladu s požadavky uvedenými v této směrnici. 

  

 

32016L1629 Čl. 6 odst. 1 

věta první 

Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby vydávají 

příslušné orgány členských států v souladu s touto směrnicí.  

  32016L1629 Čl. 6 odst. 4 Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby se 

vystavuje plavidlům v návaznosti na technickou prohlídku 

provedenou před zprovozněním plavidla za účelem ověření, 

zda plavidlo splňuje technické požadavky stanovené v 

přílohách II a V. 

Čl. 1 bod 20 

(§ 10 odst. 3) 

V § 10 odst. 3 se věta druhá včetně poznámky pod čarou 

č. 7 zrušuje. 

32016L1629 Čl. 6 odst. 4 Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby se 

vystavuje plavidlům v návaznosti na technickou prohlídku 
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 provedenou před zprovozněním plavidla za účelem ověření, 

zda plavidlo splňuje technické požadavky stanovené v 

přílohách II a V. 

Čl. 1 bod 24 

(§ 10 odst. 4) 

V § 10 odst. 4 se na konci závěrečné části ustanovení 

doplňuje věta „Náklady na provedení technické prohlídky 

právnickou osobou hradí žadatel.“. 

 

32016L1629 Příloha V čl. 

2.15 

Vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce hradí 

veškeré náklady vzniklé v souvislosti s prohlídkou plavidla a 

vystavením osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské 

plavby v souladu se zvláštním poplatkovým řádem 

stanoveným jednotlivými členskými státy. 

Čl. 1 bod 25 

(§ 10 odst. 5 a 

6) 

V § 10 odstavce 5 až 9 včetně poznámky pod čarou č. 5a 

znějí: 

(…) 

„(5) Schválí-li plavební úřad technickou způsobilost 

plavidla, vydá žadateli namísto písemného vyhotovení 

rozhodnutí osvědčení plavidla. Plavební úřad vyznačí v 

osvědčení plavidla dobu jeho platnosti v délce stanovené 

pro daný druh plavidel prováděcím právním předpisem. 

Plavební úřad stanoví dobu platnosti osvědčení plavidla 

přiměřeně kratší, lze-li s ohledem na technický stav 

plavidla a stupeň jeho opotřebení důvodně předpokládat, 

že plavidlo nebude po dobu stanovenou prováděcím 

právním předpisem splňovat podmínky technické 

způsobilosti. Vzor osvědčení plavidla, údaje do něj 

zapisované a dobu jeho platnosti, která pro jednotlivé 

druhy plavidel činí nejméně 4 roky a nejvýše 10 let, 

stanoví prováděcí právní předpis.  

(6) V případech stanovených prováděcím právním 

předpisem vydá plavební úřad osvědčení plavidla, které je 

podle předpisu Evropské unie upravujícího technické 

požadavky na plavidla vnitrozemské plavby5a) platné ve 

všech členských státech Evropské unie, jiných smluvních 

státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru a 

32016L1629 Čl. 5 odst. 2 Soulad plavidla s odstavcem 1 se potvrdí osvědčením 

vydaným v souladu s touto směrnicí. 
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Švýcarské konfederaci (dále jen „osvědčení Unie“). 

  32016L1629 Čl. 6 odst. 2, 4 

a 7 

2. Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby se 

vyhotovují podle vzoru uvedeného v příloze II. 

(…) 

4. Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby se 

vystavuje plavidlům v návaznosti na technickou 

prohlídku provedenou před zprovozněním plavidla za 

účelem ověření, zda plavidlo splňuje technické 

požadavky stanovené v přílohách II a V. 

(…) 

(7) Příslušné orgány členských států na žádost vlastníka 

plavidla nebo jeho zástupce vydají osvědčení Unie pro 

plavidla vnitrozemské plavby plavidlu, na něž se tato 

směrnice nevztahuje, pokud uvedené plavidlo splňuje 

požadavky stanovené touto směrnice. 

  32016L1629 

 

Čl. 7 písm. b) Plavidla provozovaná na vnitrozemských vodních cestách 

Unie uvedených v článku 4 musí mít na palubě tyto 

originální dokumenty: 

(…) 

b) pokud jsou provozována na jiných vodních cestách, 

osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby nebo 

osvědčení vydané podle článku 22 Revidované úmluvy 

pro plavbu na Rýně, včetně případných dodatečných 

osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby podle 

článku 8 této směrnice. 

  32016L1629 Čl. 10 1.   Dobu platnosti osvědčení Unie pro plavidla 

vnitrozemské plavby vydaných novým plavidlům stanoví 
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příslušný orgán a nepřesáhne: 

a) pět let v případě osobních lodí a rychlých lodí; 

b) deset let v případě všech ostatních plavidel. 

Doba platnosti se uvede v osvědčení Unie pro plavidla 

vnitrozemské plavby. 

2.   U plavidel, která byla v provozu již před technickou 

prohlídkou, stanoví příslušný orgán dobu platnosti 

osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby případ 

od případu podle výsledků prohlídky. Doba platnosti však 

nesmí překročit doby uvedené v odstavci 1. 

Čl. 1 bod 25 

(§ 10 odst. 7) 

V § 10 odstavce 5 až 9 včetně poznámky pod čarou č. 5a 

znějí: 

(…) 

(7) Plavební úřad vyznačí v osvědčení plavidla plavební 

zóny vodní cesty, pro něž byla schválena technická 

způsobilost plavidla. Plavební zóny vodní cesty se v 

osvědčení plavidla vyznačí podle podmínek technické 

způsobilosti, které plavidlo splňuje. Plavební zóny vodní 

cesty, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, 

a podmínky technické způsobilosti, které musí plavidlo 

pro provoz v jednotlivých plavebních zónách splňovat, 

stanoví prováděcí právní předpis. 

32016L1629 Čl. 4 odst. 1 Pro účely této směrnice se vnitrozemské vodní cesty Unie 

klasifikují takto: 

a) zóny 1, 2, 3 a 4: 

i) zóny 1 a 2: vodní cesty uvedené v příloze I kapitole 1, 

ii) zóna 3: vodní cesty uvedené v příloze I kapitole 2, 

iii) zóna 4: všechny další vnitrozemské vodní cesty, na nichž 

mohou být provozovány podle vnitrostátního práva plavidla 

spadající do oblasti působnosti této směrnice; 

b) zóna R: vodní cesty uvedené v písmenu a), pro něž 

mají být vystavena osvědčení podle článku 22 

Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, ve znění ze dne 

6. října 2016. 

  32016L1629 Příloha I SEZNAM VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST 

UNIE ROZDĚLENÝCH ZEMĚPISNĚ DO ZÓN 1, 2 A 3 
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Čl. 1 bod 25 

(§ 10 odst. 8) 

V § 10 odstavce 5 až 9 včetně poznámky pod čarou č. 5a 

znějí: 

(…) 

(8) Plavební úřad osvědčení Unie nevydá, vydal-li 

obdobný doklad jiný členský stát Evropské unie, jiný 

smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarská konfederace a tento doklad je 

platný, nebo probíhá-li v tomto státě řízení o vydání 

takového dokladu. 

32016L1629 Čl. 6 odst. 1 

věta druhá 

Členské státy při vydání osvědčení Unie pro plavidla 

vnitrozemské plavby ověří, že dotyčnému plavidlu již 

nebylo vydáno platné osvědčení uvedené v článku 7. 

 

Čl. 1 bod 25 

(§ 10 odst. 9) 

V § 10 odstavce 5 až 9 včetně poznámky pod čarou č. 5a 

znějí: 

(…) 

(9) Plavební úřad schvaluje typ zařízení a vybavení 

plavidla podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie upravujícího technické požadavky na plavidla. 

___________________ 

5a) 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.“. 

32016L1629 Příloha V 

čl. 2.20 

Každý členský stát nebo jeho příslušné orgány oznámí 

Komisi a ostatním členským státům nebo jiným 

příslušným orgánům: 

a) názvy a adresy technických zkušeben, které spolu s 

příslušným vnitrostátním orgánem odpovídají za 

uplatňování přílohy II; 

b) list s údaji o výrobku uvedený v příloze II, týkající se 

typů palubních čistíren odpadních vod, pro které bylo od 

posledního oznámení vydáno schválení; 

c) uznaná schválení typu palubních čistíren odpadních 

vod založená na odlišných normách, než které stanoví 

příloha II, pro použití na vnitrostátních vodních cestách 

členských států; 

d) do jednoho měsíce odnětí schválení typu palubních 

čistíren odpadních vod a důvody tohoto odnětí; 

e) zvláštní kotvy schválené po žádosti o snížení hmotnosti 

kotvy, s udáním označení typu a schváleného snížení 

hmotnosti kotvy. Příslušný orgán udělí žadateli povolení 

nejdříve tři měsíce po oznámení Komisi, a to za 

předpokladu, že Komise nevznese námitku; 
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f) zařízení pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti 

otáčení, pro něž vydaly schválení typu. Příslušné 

oznámení zahrnuje přidělené číslo schválení typu, jakož i 

označení typu, jméno výrobce, jméno držitele schválení 

typu a datum schválení typu; 

g) příslušné orgány odpovědné za schvalování 

specializovaných firem, které mohou provádět instalaci, 

výměnu, opravy nebo údržbu zařízení pro radarovou 

navigaci a ukazatelů rychlosti otáčení. 

Čl. 1 bod 26 

(§ 10 odst. 10) 

V § 10 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:  

(10) Plavební úřad oznamuje údaje týkající se schvalování 

technické způsobilosti plavidel v rozsahu stanoveném 

předpisem Evropské unie upravujícím technické 

požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby5a) Evropské 

komisi, jiným členským státům Evropské unie, jiným 

smluvním státům Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru a Švýcarské konfederaci. 

 

32016L1629 Příloha V 

čl. 2.20 

Každý členský stát nebo jeho příslušné orgány oznámí 

Komisi a ostatním členským státům nebo jiným 

příslušným orgánům: 

a) názvy a adresy technických zkušeben, které spolu s 

příslušným vnitrostátním orgánem odpovídají za 

uplatňování přílohy II; 

b) list s údaji o výrobku uvedený v příloze II, týkající se 

typů palubních čistíren odpadních vod, pro které bylo od 

posledního oznámení vydáno schválení; 

c) uznaná schválení typu palubních čistíren odpadních 

vod založená na odlišných normách, než které stanoví 

příloha II, pro použití na vnitrostátních vodních cestách 

členských států; 

d) do jednoho měsíce odnětí schválení typu palubních 

čistíren odpadních vod a důvody tohoto odnětí; 

e) zvláštní kotvy schválené po žádosti o snížení hmotnosti 

kotvy, s udáním označení typu a schváleného snížení 

hmotnosti kotvy. Příslušný orgán udělí žadateli povolení 

nejdříve tři měsíce po oznámení Komisi, a to za 

předpokladu, že Komise nevznese námitku; 

f) zařízení pro radarovou navigaci a ukazatele rychlosti 
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otáčení, pro něž vydaly schválení typu. Příslušné 

oznámení zahrnuje přidělené číslo schválení typu, jakož i 

označení typu, jméno výrobce, jméno držitele schválení 

typu a datum schválení typu; 

g) příslušné orgány odpovědné za schvalování 

specializovaných firem, které mohou provádět instalaci, 

výměnu, opravy nebo údržbu zařízení pro radarovou 

navigaci a ukazatelů rychlosti otáčení. 

Čl. 1 bod 26 

(§ 10 odst. 11) 

V § 10 se doplňuje odstavec 10, který zní: 

„(11) Postup při provádění technické prohlídky a její 

rozsah stanoví podle jednotlivých druhů plavidel nebo pro 

ně stanovených podmínek technické způsobilosti 

prováděcí právní předpis.“. 

32016L1629 Čl. 6 odst. 6 Postupy podávání žádosti o prohlídku a stanovení místa a 

doby prohlídky spadají do pravomoci příslušných orgánů 

vydávajících osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské 

plavby. Příslušný orgán stanoví, které doklady je nutno 

předložit. Postup se uskutečňuje tak, aby bylo zajištěno, 

že prohlídku lze provést v přiměřené době po podání 

žádosti. 

Čl. I bod 27 

(§ 10a odst. 1) 

Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10d, které včetně 

nadpisů znějí: 

„§ 10a 

(1) Technická prohlídka se při schvalování technické 

způsobilosti plavidla neprovede, pokud vlastník nebo 

provozovatel plavidla předloží posudek vydaný 

klasifikační společností uznanou podle předpisu Evropské 

unie upravujícího technické požadavky pro plavidla 

vnitrozemské plavby5a), ze kterého vyplývá, že plavidlo 

splňuje podmínky technické způsobilosti, a o jeho 

technické způsobilosti nejsou pochybnosti. Nedokládá-li 

tento posudek splnění všech podmínek technické 

způsobilosti, technickou prohlídkou plavidla se ověří 

pouze plnění podmínek, které není posudkem doloženo. 

32016L1629 Čl. 20 odst. 2 Tyto příslušné orgány nemusí technické prohlídce podrobit 

plavidlo zcela nebo zčásti, pokud je z platného potvrzení 

vystaveného uznanou klasifikační společností v souladu s 

článkem 21 zjevné, že plavidlo zcela nebo zčásti splňuje 

technické požadavky příloh II a V. 

  32016L1629 Čl. 21 odst. 2, 2.   Žádost o uznání předloží Komisi členský stát, v němž 

má klasifikační společnost sídlo nebo dceřinou společnost, 
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3 a 4 která je oprávněna vydávat potvrzení, že plavidlo splňuje 

požadavky příloh II a V, v souladu s touto směrnicí. K této 

žádosti se přiloží veškeré informace a doklady, které jsou 

nezbytné ke kontrole splnění kritérií pro uznávání. 

3.   Každý členský stát může předložit Komisi žádost o 

zrušení uznání, pokud se domnívá, že klasifikační 

společnost již nesplňuje kritéria stanovená v příloze VI. K 

žádosti o zrušení se přiloží podpůrná dokumentace. 

4.   Klasifikační společnosti, které byly ke dni 6. října 

2016 uznány v souladu se směrnicí 2006/87/ES, si své 

uznání ponechají. 

Čl. 1 bod 27 

(§ 10b odst. 1 

věta první a 

druhá, odst. 2 

až 4, návětí 

odst. 5, odst. 6) 

 

Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10d, které včetně 

nadpisů znějí: 

 „§ 10b 

Prodloužení platnosti osvědčení plavidla 

(1) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele 

plavidla prodlouží dobu platnosti osvědčení plavidla o 

dobu stanovenou prováděcím právním předpisem, která 

pro jednotlivé druhy plavidel činí nejméně 4 roky a 

nejvýše 10 let, pokud plavidlo splňuje podmínky 

technické způsobilosti. Plavební úřad dobu platnosti 

osvědčení plavidla prodlouží o dobu přiměřeně kratší, než 

stanoví prováděcí právní předpis, lze-li s ohledem na 

technický stav plavidla a stupeň jeho opotřebení důvodně 

předpokládat, že plavidlo nebude po dobu stanovenou 

prováděcím právním předpisem splňovat podmínky 

technické způsobilosti. Plavební úřad prodlouží dobu 

platnosti osvědčení plavidla i v případě, že doba platnosti 

osvědčení plavidla již uplynula; to neplatí, jde-li o 

osvědčení Unie. 

32016L1629 Čl. 11 Ve výjimečných případech může příslušný orgán, jenž 

vydal nebo obnovil osvědčení Unie pro plavidla 

vnitrozemské plavby, jeho platnost prodloužit bez 

technické prohlídky, a to nejvýše o šest měsíců v souladu 

s přílohami II a V. Toto prodloužení se na uvedeném 

osvědčení vyznačí. 
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(2) Splnění podmínek technické způsobilosti ověřuje 

plavební úřad pravidelnou technickou prohlídkou, na 

kterou se použije § 10 odst. 3 a 4 obdobně.  

(3) Pokud plavidlo nesplňuje podmínky technické 

způsobilosti, rozhodne plavební úřad o jeho technické 

nezpůsobilosti. Odvolání proti rozhodnutí o technické 

nezpůsobilosti plavidla nemá odkladný účinek. 

Rozhodnutím o technické nezpůsobilosti plavidla 

pozbývá osvědčení plavidla platnosti. Vlastník nebo 

provozovatel je povinen neplatné osvědčení plavidla 

odevzdat do 10 dnů plavebnímu úřadu. 

(4) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele 

plavidla rovněž prodlouží dobu platnosti osvědčení Unie 

vydaného jiným členským státem Evropské unie, jiným 

smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarskou konfederací. Odstavce 1 až 3 se 

použijí obdobně. Prodloužení doby platnosti tohoto 

dokladu plavební úřad oznámí příslušnému orgánu jiného 

státu. 

(5) Plavební úřad může na žádost vlastníka nebo 

provozovatele plavidla prodloužit dobu platnosti 

osvědčení plavidla nejdéle o 6 měsíců i bez provedení 

pravidelné technické prohlídky, pokud je přiměřeně 

zajištěna schopnost plavby  

(…) 

(6) Postup při provádění pravidelné technické prohlídky a 

její rozsah stanoví podle jednotlivých druhů plavidel nebo 

pro ně stanovených podmínek technické způsobilosti 

prováděcí právní předpis. 

  32016L1629 Čl. 12 1. Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby se 

obnovuje po uplynutí doby jeho platnosti v souladu s 
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podmínkami stanovenými v článku 6, a to po provedení 

technické prohlídky za účelem ověření, zda plavidlo 

splňuje technické požadavky stanovené v přílohách II a 

V. Osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby 

může být obnoveno kterýmkoliv příslušným orgánem 

oznámeným Komisi podle čl. 6 odst. 3. 

2. Pokud je osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské 

plavby obnoveno, použijí se na plavidlo přechodná 

ustanovení přílohy II za podmínek stanovených v této 

příloze. 

  32016L1629 Čl. 15 odst. 2 Jakékoliv platné osvědčení Unie pro plavidla 

vnitrozemské plavby může příslušný orgán, který je vydal 

nebo obnovil, zrušit, pokud plavidlo přestane splňovat 

technické požadavky stanovené v tomto osvědčení. 

  32016L1629 Čl. 20 odst. 1 Členské státy zajistí, aby příslušné orgány uvedené v 

odstavci 3 prováděly první, pravidelné, zvláštní a 

dobrovolné prohlídky uvedené v této směrnici. 

  32016L1629 Příloha V čl. 

2.09 odst. 1 až 

3 

1. Před uplynutím doby platnosti osvědčení Unie pro 

plavidla vnitrozemské plavby se plavidlo podrobí 

pravidelné prohlídce. 

2. Příslušný orgán stanoví novou dobu platnosti 

osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby v 

souladu s výsledky této prohlídky. 

3. Doba platnosti se uvede v osvědčení Unie pro plavidla 

vnitrozemské plavby a sdělí se orgánu, který osvědčení 

Unie pro plavidla vnitrozemské plavby vystavil. 

   Příloha V čl. 

2.10 

Vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce může 

kdykoli dobrovolně požádat o prohlídku. 

Žádosti o prohlídku se vyhoví. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135680)



 13 

Čl. 1 bod 27 

(§ 10c odst. 1 

až 3) 

Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10d, které včetně 

nadpisů znějí: 

 (…) 

§ 10c 

Úprava a oprava plavidla 

(1) Pokud byla na plavidle podléhajícím evidenci podle 

tohoto zákona provedena úprava nebo oprava ovlivňující 

plnění podmínek technické způsobilosti týkajících se 

pevnosti konstrukce plavidla, jeho vedení nebo 

ovladatelnosti nebo podmínek technické způsobilosti 

plavidla týkajících se zvláštních vlastností stanovených 

prováděcím právním předpisem, musí být toto plavidlo 

podrobeno technické prohlídce, na kterou se použije § 10 

odst. 3 a 4 obdobně. Do doby provedení pravidelné 

technické prohlídky nesmí být plavidlo provozováno na 

vodní cestě, s výjimkou plavby nezbytné k podrobení 

plavidla technické prohlídce. Žádost o provedení 

technické prohlídky, k níž musí být přiloženo osvědčení 

plavidla, podává vlastník nebo provozovatel plavidla 

plavebnímu úřadu. Technickou prohlídkou plavební úřad 

ověřuje splnění podmínek technické způsobilosti.  

(2) Splňuje-li plavidlo podmínky technické způsobilosti, 

plavební úřad vyznačí v osvědčení plavidla provedené 

úpravy nebo opravy nebo vydá nové osvědčení plavidla, 

odůvodňuje-li to rozsah nebo povaha provedených změn. 

V případě, kdy plavební úřad vydá nové osvědčení 

plavidla, vyznačí v něm datum ukončení doby jeho 

platnosti shodné s datem ukončení doby platnosti 

předchozího dokladu. Byl-li tento doklad vydán nebo 

byla-li doba jeho platnosti prodloužena jiným členským 

státem Evropské unie, jiným smluvním státem Dohody o 

32016L1629 Čl. 14 V případě větších úprav nebo větších oprav, které mají 

vliv na soulad s technickými požadavky uvedenými v 

přílohách II a V, týkajícími se pevnosti konstrukce, 

plavby, manévrovatelnosti nebo zvláštních vlastností 

plavidla, musí být plavidlo před jakoukoliv další plavbou 

podrobeno technické prohlídce stanovené v článku 6. 

Po této prohlídce je stávající osvědčení změněno tak, aby 

odpovídalo upraveným technickým vlastnostem plavidla, 

nebo se toto osvědčení zruší a vydá se nové. Je-li nové 

osvědčení vydáno v jiném členském státě, než který vydal 

nebo obnovil původní osvědčení, je o tom do 30 dnů od 

data vydání nového osvědčení uvědomen příslušný orgán, 

který osvědčení vydal nebo obnovil. 
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Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskou 

konfederací, plavební úřad jej tomuto státu zašle do 30 

dnů od vydání nového osvědčení plavidla.  

(3) Pokud plavidlo nesplňuje podmínky technické 

způsobilosti, rozhodne plavební úřad o jeho technické 

nezpůsobilosti a osvědčení plavidla odejme. Odvolání 

proti rozhodnutí o technické nezpůsobilosti plavidla nemá 

odkladný účinek. Rozhodnutím o technické 

nezpůsobilosti plavidla pozbývá osvědčení plavidla 

platnosti. 

  32016L1629 Čl. 15 odst. 2 Jakékoliv platné osvědčení Unie pro plavidla 

vnitrozemské plavby může příslušný orgán, který je vydal 

nebo obnovil, zrušit, pokud plavidlo přestane splňovat 

technické požadavky stanovené v tomto osvědčení. 

  32016L1629 Čl. 20 odst. 1 Členské státy zajistí, aby příslušné orgány uvedené v 

odstavci 3 prováděly první, pravidelné, zvláštní a 

dobrovolné prohlídky uvedené v této směrnici. 

  32016L1629 Příloha V čl. 

2.09 odst. 4 

Je-li místo prodloužení platnosti osvědčení Unie pro 

plavidla vnitrozemské plavby vystaveno nové osvědčení 

Unie pro plavidlo vnitrozemské plavby, vrátí se předchozí 

osvědčení příslušnému orgánu, který je vystavil. 

Čl. 1 bod 27 

(§ 10d) 

 

Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10d, které včetně 

nadpisů znějí: 

 (…) 

§ 10d 

Evidence osvědčení Unie 

(1) Plavební úřad vede evidenci osvědčení Unie. Do 

evidence se zapisují tyto údaje o osvědčeních Unie, která 

plavební úřad vydal nebo jejichž platnost prodloužil: 

32016L1629 Čl. 17 Členské státy zajistí, že jejich příslušné orgány vedou 

rejstřík všech osvědčení, která tyto orgány vydaly nebo 

obnovily podle článků 6, 8, 9 a 12. Tento rejstřík 

obsahuje informace podle vzoru uvedeného v příloze II. 
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a) obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a 

příjmení a adresa sídla nebo bydliště vlastníka plavidla, 

b) jméno plavidla, jde-li o loď, 

c) evropské identifikační číslo plavidla,  

d) evidenční číslo plavidla v plavebním rejstříku, rejstříku 

malých plavidel nebo v obdobné evidenci vedené jiným 

státem a stát evidence plavidla, není-li plavidlo vedeno v 

plavebním rejstříku nebo rejstříku malých plavidel, 

e) druh plavidla a plavební zóna vodní cesty uvedená v 

osvědčení Unie, 

f) nosnost plavidla, 

g) datum vydání, zadržení, odnětí a ukončení doby 

platnosti osvědčení Unie, popřípadě jeho duplikátu, a 

evidenční číslo tohoto osvědčení nebo jeho duplikátu a 

h) záznam o pravidelných technických prohlídkách a 

technických prohlídkách navazujících na provedené 

úpravy nebo opravy plavidla. 

(2) Plavební úřad zajistí předávání údajů o žádostech o 

schválení technické způsobilosti plavidel a osvědčeních 

Unie do evropské databáze trupů plavidel v rozsahu 

stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie. 

(3) Plavební úřad zajistí dálkový a nepřetržitý přístup k 

údajům obsaženým v evidenci osvědčení Unie příslušným 

orgánům jiných členských států Evropské unie, jiných 

smluvních států Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru a Švýcarské konfederace. 

(4) Plavební úřad poskytne na žádost osobě, která prokáže 

právní zájem, kopii nebo výpis z osvědčení Unie nebo 
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údaje v něm obsažené. 

(5) Stane-li se plavidlo podléhající evidenci podle tohoto 

zákona odpadem podle zákona o odpadech, vlastník 

plavidla je povinen tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu oznámit plavebnímu úřadu, který zajistí výmaz 

údajů o plavidle z plavebního rejstříku nebo rejstříku 

malých plavidel a z evropské databáze trupů plavidel.“. 

  32016L1629 Čl. 18 odst. 1 

až 3 

1.   Členské státy zajistí, aby v souladu s přílohami II a V 

bylo každému plavidlu přiděleno jednotné evropské 

identifikační číslo plavidla. 

2.   Každé plavidlo má pouze jedno jednotné evropské 

identifikační číslo plavidla, které zůstane po celou dobu 

jeho životnosti beze změny. 

3.   Příslušný orgán vydávající osvědčení Unie pro 

plavidla vnitrozemské plavby v něm jednotné evropské 

identifikační číslo plavidla uvede. 

   Čl. 19 odst. 2, 

6 a 7 

2.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány o každém 

plavidle do Evropské databáze trupů plavidel neprodleně 

vložily: 

a) údaje identifikující a popisující plavidlo v souladu s 

touto směrnicí; 

b) údaje o vydaných, obnovených, nahrazených a 

zrušených osvědčeních, jakož i o příslušném orgánu, 

který osvědčení vydává, v souladu s touto směrnicí; 

c) digitální kopii všech osvědčení vydaných příslušnými 

orgány v souladu s touto směrnicí; 

d) údaje o veškerých zamítnutých nebo vyřizovaných 

žádostech o osvědčení v souladu s touto směrnicí a 
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e) veškeré změny údajů uvedených v písmenech a) až d). 

(…) 

6.   Příslušný orgán zajistí, aby údaje týkající se plavidla, 

jež bylo vyřazeno z provozu, byly vymazány z databáze 

uvedené v odstavci 1. 

7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 32, kterými dále stanoví: 

a) údaje, které mají být vloženy do databáze členskými 

státy; 

b) typy povoleného přístupu s ohledem na kategorie 

příjemců údajů a účely zpracování údajů uvedené v 

odstavci 3 tohoto článku; 

c) pokyny týkající se používání a fungování databáze, 

zejména pokud jde o opatření k zajištění bezpečnosti 

údajů, kódování a zpracování údajů a propojení databáze 

s rejstříky uvedenými v článku 17. 

   Příloha V čl. 

2.16 

Příslušný orgán může povolit, aby osoby, které prokážou 

oprávněný zájem, byly informovány o obsahu osvědčení 

Unie pro plavidla vnitrozemské plavby, a může těmto 

osobám vystavit výpisy nebo ověřené opisy osvědčení 

Unie pro plavidla vnitrozemské plavby, které jsou jako 

výpisy nebo ověřené opisy označeny. 

   Příloha V čl. 

2.17 

1. Příslušné orgány si uchovávají originál nebo kopii 

všech osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby, 

která vydaly, a zanesou do nich všechny informace a 

změny, jakož i veškerá zrušení a náhrady osvědčení Unie 

pro plavidla vnitrozemské plavby. Rejstřík uvedený v 

článku 17 této směrnice odpovídajícím způsobem 

aktualizují. 
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2. Pro výkon správních opatření k zajištění bezpečnosti a 

snadnosti plavby a k provedení článků 2.02 až 2.15 této 

přílohy a článků 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21 a 22 této 

směrnice bude rejstřík v souladu se vzorem uvedeným v 

příloze II přístupný pouze ke čtení, a to příslušným 

orgánům ostatních členských států, smluvních států 

Mannheimské úmluvy a třetím zemím na základě 

správních dohod, bude-li zajištěna odpovídající úroveň 

ochrany soukromí. 

Čl. 1 bod 28 

(§ 11) 

§ 11 včetně nadpisu zní: 

„§ 11 

Vydání duplikátu osvědčení plavidla a změna údajů v 

osvědčení plavidla 

(1) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení 

plavidla je jeho vlastník nebo provozovatel povinen 

neprodleně ohlásit plavebnímu úřadu. Na základě 

písemné žádosti vlastníka nebo provozovatele plavidla 

vydá plavební úřad do 20 dnů ode dne podání žádosti 

duplikát ztraceného, odcizeného, poškozeného nebo 

zničeného osvědčení plavidla. K žádosti o vydání 

duplikátu osvědčení plavidla za osvědčení poškozené 

přiloží žadatel poškozené osvědčení plavidla.  

(2) Bez zbytečného odkladu po ohlášení podle odstavce 1 

vydá plavební úřad vlastníku nebo provozovateli plavidla 

prozatímní osvědčení plavidla. Prozatímní osvědčení 

plavidla nahrazuje ztracené, odcizené, poškozené nebo 

zničené osvědčení plavidla a jeho platnost je 30 dnů od 

jeho vydání. Vydáním duplikátu osvědčení plavidla podle 

odstavce 1 platnost prozatímního osvědčení plavidla 

zaniká. Vzor prozatímního osvědčení plavidla stanoví 

prováděcí právní předpis.  

32016L1629 Čl. 9 odst. 1 

písm. b)  

Příslušné orgány členských států mohou vydat prozatímní 

osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby: 

(…) 

b) plavidlu, jehož osvědčení Unie pro plavidla 

vnitrozemské plavby se ztratilo, bylo poškozeno nebo 

bylo dočasně zrušeno, jak upravují články 13 a 15 nebo 

přílohy II a V; 
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(3) Dojde-li ke změně údajů zaznamenaných v osvědčení 

plavidla, které se netýkají technické způsobilosti plavidla, 

podá vlastník nebo provozovatel plavidla do 15 dnů ode 

dne, kdy se o změně dozvěděl, žádost plavebnímu úřadu o 

vyznačení změn v osvědčení plavidla, ledaže tuto žádost 

podal u příslušného orgánu jiného členského státu 

Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace. 

Plavební úřad vyznačí změny v osvědčení plavidla po 

ověření jejich správnosti. 

(4) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele 

rovněž vyznačí změny v osvědčení Unie vydaném jiným 

členským státem Evropské unie, jiným smluvním státem 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 

Švýcarskou konfederací. Vyznačení změn v tomto 

dokladu plavební úřad oznámí příslušnému orgánu jiného 

státu.“. 

  32016L1629 Čl. 13 Každý členský stát stanoví podmínky, za nichž může být 

ztracené nebo poškozené platné osvědčení Unie pro 

plavidla vnitrozemské plavby nahrazeno. Tyto podmínky 

vyžadují, aby plavidlo žádající o náhradu v případě ztráty 

předložilo prohlášení o ztrátě osvědčení, nebo v případě 

poškození o vrácení poškozeného osvědčení. Na 

náhradním osvědčení je uvedeno, že se jedná o duplikát. 

  32016L1629 Příloha V čl. 

2.07 

1. Vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce 

oznámí příslušnému orgánu veškeré změny názvu 

plavidla, změny jeho vlastníka, případné nové cejchování 

a změny registrace nebo domovského přístavu a předloží 

osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby 

příslušnému orgánu, aby do něho změny zapsal. 

 2. Jakýkoli příslušný orgán může připojit k osvědčení 

Unie pro plavidla vnitrozemské plavby dodatečné 
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informace nebo jej pozměnit. 

3. Provede-li příslušný orgán v osvědčení Unie pro 

plavidla vnitrozemské plavby změny nebo doplní-li 

dodatečné informace, uvědomí o tom příslušný orgán, 

který osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby 

vystavil. 

Čl. 1 bod 30 

(§ 13) 

„§ 13 

Prozatímní osvědčení plavidla 

(1) Plavební úřad může na žádost vlastníka nebo 

provozovatele pro plavidlo podléhající evidenci podle 

tohoto zákona, které nemá platné osvědčení plavidla a u 

něhož je přiměřeně zajištěna schopnost plavby, vydat 

prozatímní osvědčení plavidla také 

a) za účelem provedení plavby nezbytné k podrobení 

plavidla technické prohlídce, 

b) v případě, že probíhá řízení o schválení technické 

způsobilosti plavidla nebo řízení o schválení úpravy nebo 

opravy plavidla a technickou prohlídkou plavidla již bylo 

ověřeno splnění podmínek technické způsobilosti, nebo 

c) za účelem provedení plavby nezbytné k odstranění 

závad plavidla nebo k jeho odstranění z vodní cesty, 

nesplňuje-li plavidlo podmínky technické způsobilosti.  

(2) Plavidlo, k němuž bylo vydáno prozatímní osvědčení 

plavidla podle odstavce 1, může být za podmínek v něm 

uvedených a po dobu jeho platnosti provozováno na 

vodní cestě, přestože nesplňuje podmínky uvedené v § 9 

odst. 1 písm. b) bodu 1 nebo v § 9 odst. 1 písm. c). 

(3) Prozatímní osvědčení plavidla vydané podle odstavce 

1 písm. a) nebo c) pozbývá platnosti provedením 

32016L1629 Čl. 9 odst. 1 

písm. a), c), d) 

a e) 

Příslušné orgány členských států mohou vydat prozatímní 

osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby: 

a) plavidlu, které má se svolením příslušného orgánu 

plout na určité místo za účelem získání osvědčení Unie 

pro plavidla vnitrozemské plavby; 

(…) 

c) plavidlu, jehož osvědčení Unie pro plavidla 

vnitrozemské plavby se po úspěšné prohlídce vystavuje; 

d) plavidlu, jež nesplnilo všechny podmínky nezbytné pro 

získání osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby 

v souladu s přílohami II a V; 

e) plavidlu, jež je poškozeno natolik, že již není v souladu 

s osvědčením Unie pro plavidla vnitrozemské plavby; 
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povolené plavby, nejpozději však uplynutím 30 dnů od 

jeho vydání. Doba platnosti prozatímního osvědčení 

plavidla vydaného podle odstavce 1 písm. b) je 30 dnů od 

jeho vydání.“. 

   Čl. 9 odst. 2 Prozatímní osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské 

plavby se vyhotoví pouze v případě, že u plavidla, 

plovoucího zařízení nebo plovoucího tělesa byla 

přiměřeně zajištěna schopnost plavby. Vyhotoví se podle 

vzoru uvedeného v příloze II. 

   Čl. 9 odst. 3 

písm. a) a b) 

Prozatímní osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské 

plavby zahrnuje podmínky, které příslušný orgán 

považuje za nezbytné, a je platné: 

a) v případech uvedených v odst. 1 písm. a), d), e) a f) pro 

jednu konkrétní plavbu, která se uskuteční v přiměřeném 

časovém období, jež není delší než jeden měsíc; 

b) v případech uvedených v odst. 1 písm. b) a c) po 

odpovídající dobu; 

Čl. 1 bod 48 

(§ 32e odst. 1) 

Za § 32d se vkládá nový § 32e, který včetně poznámek 

pod čarou č. 24 a 25 zní: 

„§ 32e 

(1) Provozovatel plavidla je povinen vybavit plavidlo 

zařízením a programovým vybavením určeným  

a) ke sledování polohy a pohybu plavidel v rámci 

vnitrozemského systému automatické identifikace podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

technické specifikace pro systémy sledování polohy a 

pohybu plavidel24) a 

b) k zobrazování elektronických plavebních map a 

informací o poloze a pohybu plavidel podle přímo 

32007R0415 Čl. 1 Toto nařízení vymezuje technické specifikace pro systémy 

sledování polohy a pohybu plavidel ve vnitrozemské vodní 

dopravě. Technické specifikace jsou stanoveny v příloze 

tohoto nařízení. 
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použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

technické specifikace pro systém zobrazování 

elektronických plavebních map a informací pro 

vnitrozemskou plavbu25). 

___________________ 

24) Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 

2007 o technických specifikacích pro systémy sledování 

polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o 

harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na 

vnitrozemských vodních cestách ve Společenství. 

25) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 909/2013 ze dne 

10. září 2013 o technických specifikacích pro systém k 

zobrazování elektronických plavebních map a informací 

pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES.“. 

  32013R0909 Čl. 1 Technické specifikace pro systém k zobrazování 

elektronických plavebních map a informací pro 

vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) jsou 

definovány v příloze. 
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Čl. 1 bod 55 

(§ 42 odst. 5 

písm. c)) 

V § 42 odst. 5 písmeno c) zní: 

„c) plavidlo nesplňuje podmínky technické způsobilosti a 

zjevně ohrožuje bezpečnost osob na plavidle, životní 

prostředí nebo bezpečnost plavebního provozu,“. 

 

32016L1629 Čl. 22 odst. 1 a 

3 

1.   V případě nesplnění požadavků příslušné orgány 

přijmou odpovídající opatření podle odstavců 2 až 5 

tohoto článku. Rovněž požádají, aby vlastník plavidla 

nebo jeho zástupce přijali všechna nezbytná opatření pro 

nápravu situace ve lhůtě stanovené příslušnými orgány. 

(…) 

3.   Pokud příslušné orgány při kontrole zjistí, že plavidlo 

představuje zjevné nebezpečí pro osoby na palubě, 

životní prostředí nebo bezpečnost plavby, mohou plavidlu 

zabránit v další plavbě až do přijetí nezbytných kroků k 

nápravě situace.  

Čl. 1 bod 56 

(§ 42 odst. 6 

věta druhá až 

šestá) 

V § 42 odstavec 6 zní: 

„(6) (…)Kontrolující osoba může vydat vlastníku nebo 

provozovateli plavidla, jehož plavba byla zakázána podle 

odstavce 5 písm. c), prozatímní osvědčení plavidla za 

účelem provedení plavby do místa opravy nebo prohlídky 

plavidla v případě, že je přiměřeně zajištěna schopnost 

plavby. Prozatímní osvědčení plavidla pozbývá platnosti 

nejpozději uplynutím 30 dnů od jeho vydání. Opětovné 

splnění podmínek technické způsobilosti ověřuje plavební 

úřad technickou prohlídkou, na kterou se použije § 10 

odst. 3 a 4 obdobně. Pokud plavidlo nadále nesplňuje 

podmínky technické způsobilosti, rozhodne plavební úřad 

o jeho technické nezpůsobilosti a osvědčení plavidla 

odejme. Odvolání proti rozhodnutí o technické 

nezpůsobilosti plavidla nemá odkladný účinek. 

Rozhodnutím o technické nezpůsobilosti plavidla 

pozbývá osvědčení plavidla platnosti.“. 

32016L1629 Čl. 9 odst. 2 Prozatímní osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské 

plavby se vyhotoví pouze v případě, že u plavidla, 

plovoucího zařízení nebo plovoucího tělesa byla 

přiměřeně zajištěna schopnost plavby. Vyhotoví se podle 

vzoru uvedeného v příloze II. 

  32016L1629 Čl. 9 odst. 3 

písm. a) 

Prozatímní osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské 

plavby zahrnuje podmínky, které příslušný orgán 

považuje za nezbytné, a je platné: 
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a) v případech uvedených v odst. 1 písm. a), d), e) a f) pro 

jednu konkrétní plavbu, která se uskuteční v přiměřeném 

časovém období, jež není delší než jeden měsíc; 

(…) 

  32016L1629 Čl. 15 odst. 2 Jakékoliv platné osvědčení Unie pro plavidla 

vnitrozemské plavby může příslušný orgán, který je vydal 

nebo obnovil, zrušit, pokud plavidlo přestane splňovat 

technické požadavky stanovené v tomto osvědčení. 

  32016L1629 Čl. 20 odst. 1 Členské státy zajistí, aby příslušné orgány uvedené v 

odstavci 3 prováděly první, pravidelné, zvláštní a 

dobrovolné prohlídky uvedené v této směrnici. 

  32016L1629 Čl. 22 odst. 3 

věta čtvrtá 

Příslušné orgány mohou rovněž předepsat přiměřená 

opatření, která plavidlu umožní, případně po dokončení 

jeho dopravní operace, bezpečně pokračovat v plavbě do 

místa, kde bude prohlédnuto nebo opraveno. 

Čl. 1 bod 57 

(§ 42 odst. 7) 

V § 42 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 

„(7) Pokud plavební úřad zjistí, že plavidlo nesplňuje 

podmínky technické způsobilosti nebo byla-li jeho plavba 

zakázána podle odstavce 5 písm. c), informuje o této 

skutečnosti do 7 dnů orgán členského státu Evropské 

unie, který vydal nebo prodloužil platnost osvědčení 

plavidla.   

(…) 

32016L1629 Čl. 22 odst. 1 

věta čtvrtá 

Příslušný orgán, jenž vydal osvědčení uložené na 

plavidle, je o uvedeném nesplnění požadavků informován 

do sedmi dnů od kontroly. 

  32016L1629 Čl. 22 odst. 4  Členský stát, který zabránil plavidlu pokračovat v plavbě 

nebo uvědomil vlastníka plavidla nebo jeho zástupce o 

svém záměru tak učinit, nebudou-li zjištěné závady 

odstraněny, uvědomí příslušný orgán v členském státě, 

který osvědčení plavidla vydal nebo je naposledy obnovil, 

do sedmi dnů o rozhodnutí, které učinil nebo které hodlá 
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učinit 

Čl. 1 bod 58 

(§ 43 odst. 1 

písm. f)) 

V § 43 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), 

které zní: 

„f) jako vlastník plavidla v rozporu s § 10d odst. 5 

neoznámí plavebnímu úřadu, že se plavidlo stalo 

odpadem,“. 

32016L1629 Čl. 35 Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v 

případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle 

této směrnice a přijmou opatření nutná k zajištění jejich 

provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

Čl. 1 bod 60 

(§ 43 odst. 5 

písm. d)) 

V § 43 odst. 5 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), 

které zní: 

„d) v rozporu s § 18 odst. 2 nepředloží na výzvu lodní 

listiny,“. 

32016L1629 Čl. 35 Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v 

případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle 

této směrnice a přijmou opatření nutná k zajištění jejich 

provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

Čl. 1 bod 64 

(§ 43 odst. 8 

písm. c)) 

V § 43 odst. 8 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), 

které zní: 

„c) v rozporu s § 18 odst. 2 nepředloží na výzvu lodní 

listiny,“. 

32016L1629 Čl. 35 Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v 

případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle 

této směrnice a přijmou opatření nutná k zajištění jejich 

provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

Čl. 1 bod 67 

(§ 43 odst. 9 

písm. b)) 

V § 43 odst. 9 se vkládají nová písmena a) a b), která 

znějí: 

„(…) 

b) v rozporu s § 11 odst. 1 neohlásí plavebnímu úřadu 

ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení 

plavidla,“. 

32016L1629 Čl. 35 Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v 

případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle 

této směrnice a přijmou opatření nutná k zajištění jejich 

provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

Čl. 1 bod 74 

(§ 44 odst. 1 

písm. e)) 

V § 44 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), 

které zní: 

„e) jako vlastník plavidla v rozporu s § 10d odst. 5 

neoznámí plavebnímu úřadu, že se plavidlo stalo 

odpadem,“. 

32016L1629 Čl. 35 Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v 

případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle 

této směrnice a přijmou opatření nutná k zajištění jejich 

provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

Čl. 1 bod 75 V § 44 odst. 6 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), 32016L1629 Čl. 35 Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v 
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(§ 44 odst. 6 

písm. d)) 

které zní: 

„d) v rozporu s § 18 odst. 2 nepředloží na výzvu lodní 

listiny,“. 

případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle 

této směrnice a přijmou opatření nutná k zajištění jejich 

provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

Čl. 1 bod 78 

(§ 44 odst. 7 

písm. b)) 

V § 44 odst. 7 se vkládají nová písmena a) a b), která 

znějí: 

„(…), 

b) v rozporu s § 11 odst. 1 neohlásí plavebnímu úřadu 

ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení 

plavidla,“. 

32016L1629 Čl. 35 Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v 

případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle 

této směrnice a přijmou opatření nutná k zajištění jejich 

provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

Čl. II bod 1 a 2 

písm. a)) 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Lodní osvědčení a osvědčení plovoucího zařízení 

vydaná podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v 

platnosti po dobu, na kterou byla vydána.  

2. Splňuje-li plavidlo, k němuž bylo lodní osvědčení 

nebo osvědčení plovoucího zařízení vydáno přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, podmínky pro 

prodloužení platnosti osvědčení plavidla nebo pro 

vyznačení úpravy nebo opravy plavidla podle zákona č. 

114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, plavební úřad  

a) původní lodní osvědčení odejme a vydá žadateli 

osvědčení Unie, jde-li o plavidlo, u něhož se splnění 

podmínek technické způsobilosti prokazuje osvědčením 

Unie vydaným podle § 10 odst. 6 zákona č. 114/1995 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

nebo 

32016L1629 Čl. 28 Dokumenty spadající do oblasti působnosti této směrnice 

a vystavené příslušnými orgány členských států podle 

směrnice 2006/87/ES před 6. říjnem 2016 zůstávají platné 

až do pozbytí doby jejich platnosti. 
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(…) 

Čl. III bod 1 

(Příloha 

položka 38 

písm. a) 

odrážka čtvrtá) 

1. V položce 38 písmeno a) zní: 

„a)   Vydání a prodloužení platnosti osvědčení plavidla ve 

vnitrozemské plavbě pro 

- malá plavidla 

Kč  500 

(…) 

     -   ostatní plavidla                             

             Kč  1 000“. 

32016L1629 Příloha V čl. 

2.15 

Vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce hradí 

veškeré náklady vzniklé v souvislosti s prohlídkou plavidla a 

vystavením osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské 

plavby v souladu se zvláštním poplatkovým řádem 

stanoveným jednotlivými členskými státy. 

Čl. III bod 3 

(Příloha 

položka 38 

písm. e)) 

V položce 38 písm. e) se slova „náhradou za ztrátu, 

odcizení, poškození nebo zničení osvědčení plavidla“ 

zrušují. 

32016L1629 Příloha V čl. 

2.15 

Vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce hradí 

veškeré náklady vzniklé v souvislosti s prohlídkou plavidla a 

vystavením osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské 

plavby v souladu se zvláštním poplatkovým řádem 

stanoveným jednotlivými členskými státy. 

Čl. III bod 6 

(Příloha 

položka 38 

poznámka č. 2) 

V položce 38 oddílu „Poznámky“ se v bodě 2 slova 

„dodatečné nebo zvláštní technické prohlídky“ nahrazují 

slovy „technické prohlídky navazující na úpravu nebo 

opravu plavidla nebo technické prohlídky navazující na 

výkon státního dozoru“.   

32016L1629 Příloha V čl. 

2.15 

Vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce hradí 

veškeré náklady vzniklé v souvislosti s prohlídkou plavidla a 

vystavením osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské 

plavby v souladu se zvláštním poplatkovým řádem 

stanoveným jednotlivými členskými státy. 

Čl. IV (část 

textu) 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 7. října 2018 (…) 

 

32016L1629 Čl. 37 odst. 1 

věta první 

Aniž je dotčen článek 40, členské státy uvedou do 7. října 

2018 v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k 

dosažení souladu s touto směrnicí, které budou účinné od 

uvedeného dne. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 

 

Název předpisu EU 

32016L1629 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 

32007R0415 Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle 

článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských 

vodních cestách ve Společenství 

32013R0909 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 909/2013 ze dne 10. září 2013 o technických specifikacích pro systém k zobrazování elektronických 

plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES 
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