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III. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

Předkládaný návrh vyhlášky novelizuje některá ustanovení vyhlášky č. 356/2009 Sb., 
o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 356/2009 Sb.“). 

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

A.1 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Je třeba konstatovat, že vyhláška č. 356/2009 Sb. je platná a účinná již téměř devět let a za 
tuto dobu nebyla dosud ani jednou novelizována. Předkladatel nicméně průběžně vyhodnocoval 
dopady regulace této vyhlášky a hodnotil její aplikační praxi. Je tak třeba tyto poznatky ve znění 
vyhlášky promítnout. Dalším důvodem přijetí předkládané novely je skutečnost, že návrh 
novely zákona o vnitrozemské plavbě počítá s novým zákonným zmocněním souvisejícím se 
zavedením povinnosti užívat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS, jehož provedení se z hlediska 
systematiky právního řádu nejvíce hodí právě do vyhlášky č. 356/2009 Sb.  

A.2 Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Předkládaný návrh novely vyhláška č. 356/2009 Sb. předně upravuje některé definované 
pojmy, a to zejména, aby reagoval na stávající aplikační praxi, kdy předávání informací od 
některých subjektů probíhá již nikoliv prostřednictvím webového rozhraní, ale prostřednictvím 
přímého propojení systému říčních informačních služeb (dále jen „RIS“) se systémy některých 
povinných subjektů. Změna definic také reflektuje stávající aplikační praxi v případě přívozů a 
výletních osobních lodí, které jsou stávající právní úpravou zatěžovány a je navržena vhodnější 
úprava jejich povinnosti předávat informace.  

Dále je navrženo rozšíření stávajících vodních cest, na nichž je provozován RIS,  
a to v úseku vodní cesty Labe od ř. km 949,1 po ř. km 939,84 (Chvaletice). Důvodem této 
úpravy je skutečnost, že stávající vymezení dopravně významných vodních cest využívaných 
klasifikační třídy IV. a vyšší, které jsou napojeny na vodní cesty EU, je větší než rozsah vodních 
cest, na nichž je nyní dle vyhlášky č. 356/2009 Sb. provozován RIS. Na navrženém úseku je 
také plánováno zavedení povinnosti používat zařízení AIS a ECDIS. Všechny uvedené aspekty 
problematiky spolu co do rozsahu velmi úzce souvisí, proto by měl být jejich rozsah jednotný.  

Navrhuje se rozšíření předávaných informací, a to např. o 

 provozní dobu plavebních komor a pohyblivých mostů,  
 informace o plánované změně provozní doby plavebních komor a pohyblivých mostů,  
 kontakty na obsluhu plavebních komor a pohyblivých mostů,  
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 záběry z kamer plavebních komor a pohyblivých mostů,  
 údaje o průběhu proplavování plavební komorou a provozním stavu plavební komory,  
 informace o plánované údržbě vodních cest nebo jejích součástí, 
 informace o mimořádných událostech na vodní cestě,  
 kontakty na správu přístavů, 
 provozní řády přístavů, 
 provozní doba přístavů. 

Tím by měla být zajištěna větší informovanost provozovatelů a vůdců plavidel a 
následně by mělo dojít ke zvýšení plavební bezpečnosti a efektivity provozování vodní dopravy 
na vnitrozemských vodních cestách. 

V případě změny způsobu předávání informací do systému RIS je nejprve opuštěna 
možnost předávat informace telefaxem, protože tento způsob není v praxi již využíván. Nadále 
zůstávající zachovány stávající způsoby předávání informací - telefon, radiostanice, 
elektronickou zprávou (ERI), zařízením pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS a 
zařízením AIS (dosud dobrovolně). Plavidla vybavená na základě zákona zařízením AIS a 
ECDIS budou informace o poloze a pohybu sdělovat prostřednictvím zařízení AIS a většinu 
ostatních informací povinně prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k 
systému RIS. U některých subjektů dochází k výslovnému nařízení předávat informace 
výhradně prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS. 

S ohledem na zavedení povinnosti některým subjektům předávat informace výhradně 
prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS je třeba upravit 
problematiku výpadků zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS a umožnit 
v takovém případě předávání informací jiným způsobem. 

Upřednostňováno je předávání informací digitální formou, které vede jak k efektivnější 
práci s informacemi mezi různými informačními systémy, tak také ke zvýšení kvality předávání 
informací zpracováním bez zbytečných zpoždění a snížení rizika nesprávné interpretace 
informací (lidský faktor), hrozící při verbálním či neautomatizovaném předání informací. 

V reakci na nové zmocnění obsažené v návrhu novely zákona o vnitrozemské plavbě 
(zavedení povinnosti užívat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS) je navržena nová úprava 
provádějící toto zmocnění, přičemž je uloženo, aby byly užívány aktuální plavební mapy a 
zadávány aktuální informace o plavidle, jeho nákladu a poloze a pohybu. 

Současná právní úprava ani navrhovaná právní úprava nemá žádné přímé ani nepřímé 
dopady na rovnost žen a mužů. 
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B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu 
vydání 

Navržená novela vyhlášky č.356/2009 Sb. provádí následující ustanovení zákona o 
vnitrozemské plavbě: 

 § 32a odst. 1, 
 § 32a odst. 4,  
 § 32b odst. 3. 

Dále by měla být provedeno nově navržené ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě, které 
je součástí novely zákona o vnitrozemské plavbě (sněmovní tisk č. 195), konkrétně se jedná o 
nové zmocňovací ustanovení v § 32e odst. 5. 

Návrh právního předpisu tedy upravuje: 

 soubor informací vztahujících se k podpoře řízení provozu a dopravy ve 
vnitrozemské plavbě na vodních cestách, 

 informační položky zaznamenávané v systému říčních informačních služeb a 
strukturu informací s omezeným přístupem, 

 strukturu, formu, obsah a způsob předávání informací správci systému říčních 
informačních služeb, 

 způsob užívání zařízení a programového vybavení pro 
o 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 
plavidel a 

o zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu 
plavidel podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
technické specifikace pro systém zobrazování elektronických plavebních 
map a informací pro vnitrozemskou plavbu. 

Navržená úprava respektuje ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě a rozsah zákonných 
zmocnění, která provádí. 

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

Stávající vyhláška je dílčí transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na 
vnitrozemských vodních cestách ve Společenství. 
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Vyhláška dále navazuje na přímo použitelné předpisy EU: 

 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, 

 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, 

 nařízení Komise (EU) č. 164/2010 ze dne 25. ledna 2010 o technických 
specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu podle 
článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o 
harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských 
vodních cestách ve Společenství. 

Návrh je plně slučitelný s právem Evropské unie. 

D) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho 
změny 

Platný právní rámec říčních informačních služeb představovaný zejména úpravou 
v ustanovení § 32a až 32d zákona o vnitrozemské plavbě a vyhláškou č. 356/2009 Sb. pochází 
z roku 2008-2009 a od té doby věcně neprošel žádnou zásadní revizí. V případě zákona o 
vnitrozemské plavbě je třeba při budoucím zvažování revize zákonných ustanovení brát v potaz 
skutečnost, že by měla být na úrovni Evropské unie připravována nová směrnice o říčních 
informačních službách, která nahradí stávající směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2005/44/ES.  

Stávající vyhláška č. 356/2009 Sb. je v nezměněném znění účinná již téměř devět let, 
předkladatel průběžně vyhodnocoval dopady regulace této vyhlášky a hodnotil její aplikační 
praxi. Je tak třeba tyto poznatky ve znění vyhlášky promítnout. Platná právní úprava také 
neobsahuje a nemůže obsahovat provedení nových zákonných zmocnění předpokládaných 
v novele zákona o vnitrozemské plavbě projednávané v současné době v Parlamentu ČR. 

Platná právní úprava obsažená ve vyhlášce č. 356/2009 Sb. nereflektuje některé proběhlé 
novely zákona o vnitrozemské plavbě a obsahuje terminologické nepřesnosti nebo nedostatečné 
výčty. Některé stávající pojmy nejsou zcela precizovány anebo zcela nereflektují potřeby odlišit 
různé situace u některých plavidel. 

Rozsah vodních cest, na nichž jsou provozovány říční informační služby obsažený ve 
vyhlášce č. 356/2009 Sb. neodpovídá vymezení dopravně významných vodních cest 
využívaných klasifikační třídy IV. a vyšší napojených na vodní cesty EU, což předpokládá 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB9MJ4Z74)



5 

Stávající právní úprava nedostatečně provádí zákonné zmocnění týkající se stanovení 
informačních položek a omezuje se v některých případech pouze na uvedení, jakých informací 
se informační položky v systému říčních informačních služeb týkají, což již stanovuje zákon o 
vnitrozemské plavbě. 

Stávající ustanovení § 6 vyhlášky č. 356/2009 Sb. velmi stručně upravuje problematiku 
struktury, formy, obsahu a způsobu předávání informací povinnými subjekty. To vede 
především k tomu, že nejsou zcela reflektovány potřeby některých specifických plavidel, pro 
které by mohla být úprava zatěžující.  

Stávající právní úprava neobsahuje některé důležité informace o vodní cestě s významem 
pro zvýšení efektivity vnitrozemské plavby a zvýšení bezpečnosti plavebního provozu,  
např. se jedná o: 

 provozní dobu plavebních komor a pohyblivých mostů,  

 informace o plánované změně provozní doby plavebních komor a pohyblivých mostů,  

 kontakty na obsluhu plavebních komor a pohyblivých mostů,  

 záběry z kamer plavebních komor a pohyblivých mostů,  

 údaje o průběhu proplavování plavební komorou a provozním stavu plavební komory,  

 informace o plánované údržbě vodních cest nebo jejích součástí, 

 informace o mimořádných událostech na vodní cestě,  

 kontakty na správu přístavů, 

 provozní řády přístavů, 

 provozní doba přístavů. 

Rozšíření výčtu poskytovaných informací bude ve prospěch uživatelů vodních cest. Je tak 
nejen zlepšována role státu při jeho otevřenosti v oblasti informací o dopravní infrastruktuře, 
ale také dochází k zavádění větší digitalizace při podávání informací o provozním stavu 
dopravní infrastruktury jejím uživatelům, což přesně naplňuje nejen strategie ČR, ale i EU v 
oblasti vyšší digitalizace v dopravě. Zároveň je třeba zohlednit potřeby širšího uplatnění 
digitalizace informací v rámci multimodálního plánování přeprav. 

V případě stávajících stanovených způsobů předávání informací do systému říčních 
informačních služeb umožňuje vyhláška č. 356/2009 Sb. stále předávat informace telefaxem, 
což z praktického hlediska již nemá žádný význam. 
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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 

Dopady na veřejné rozpočty se nepředpokládají. 

Dopad na podnikatelské prostředí 

Návrh předpokládá dopady na některé podnikatele. Rozšíření seznamu předávaných 
informací má zajistit větší komplexnost informací o vodních cestách, na nichž je provozován 
systém RIS a provozu na těchto vodních cestách. Tím by mělo dojít k zajištění větší 
informovanosti provozovatelů a vůdců plavidel a následně především zvýšení plavební 
bezpečnosti a efektivity provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách, na 
nichž je provozován RIS. Výčet informací obsažených v systému říčních informačních služeb 
by měl být rozšířen např. o provozní dobu plavebních komor a pohyblivých mostů, informace 
o plánované změně provozní doby plavebních komor a pohyblivých mostů, kontakty na obsluhu 
plavebních komor a pohyblivých mostů, záběry z kamer plavebních komor a pohyblivých 
mostů, údaje o průběhu proplavování plavební komorou a provozním stavu plavební komory, 
informace o plánované údržbě vodních cest nebo jejích součástí, informace o mimořádných 
událostech na vodní cestě, informace týkající se provozu přístavů… Jedná se však o předávání 
převážně statických informací, které se mění zřídka, nebo o předávání probíhající 
automatizovaně komunikací příslušných zařízení. Návrh právního předpisu přitom nestanovuje 
povinnost vybavovat plavidla nebo jiné objekty žádnými zařízeními. V případě předávání 
informací některými státními podniky jde pak o předávání informací prostřednictvím zařízení, 
která byla z prostředků státu pořízena buď právě pro účely předávání jimi pořízených informací 
nebo takové předávání umožňují a je tedy zcela nesporně efektivní využít takto 
zaznamenávaných informací ve prospěch provozování vnitrozemské plavby. 

V návaznosti na nové zákonné zmocnění upravující povinnosti vlastníků a 
provozovatelů plavidel vybavit tato plavidla zařízením Inland AIS a Inland ECDIS a návazné 
povinnosti vůdců těchto plavidel využívat tato zařízení při plavebním provozu je provedeno 
zákonné zmocnění ke stanovení způsobu užívání zařízení a programového vybavení. Provedení 
tohoto zákonného zmocnění předpokládá běžné užívání zařízení Inland AIS a Inland ECDIS, 
tak jak je již dnes některými subjekty dobrovolně užíváno. Hodnocení dopadů této regulace je 
provedeno v materiálu k novele zákona o vnitrozemské plavbě. Návrhem novely zákona o 
vnitrozemské plavbě předpokládané zavedení povinnosti používat zařízení Inland AIS a Inland 
ECDIS na některých vodních cestách, představuje dopad do podnikatelského prostředí, které 
bude představovat náklady na pořízení těchto zařízení, které činí nanejvýš 150.000,- Kč. Je 
třeba nicméně uvést, že s ohledem na povinnost užívat tato zařízení na některých vodních 
cestách Spolkové republice Německo a ostatních států Evropské unie je již část plavidel české 
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flotily uvedenými zařízeními vybavena, a to i s ohledem na skutečnost, že Ministerstva dopravy 
v rámci zkušebního provozu infrastruktury systému říčních informačních služeb vybavilo na 
základě několika výzev několik desítek plavidel těmito zařízeními. 

Rozsah informací předávaných provozovateli plavidel se v zásadě nemění, pouze pro 
některé druhy plavidel je stanovena speciální úprava předávání informací, která by měla vést 
ke snížení zátěže pro provozovatele těchto plavidel a úspoře prostředků (podle povahy a 
frekvence maximálně v řádu tisíců korun ročně). 

Oproti stávajícímu stavu je v souvislosti s předpokládaným zavedením povinnosti 
vybavit některá plavidla na některých vodních cestách zařízením Inland AIS a Inland ECDIS 
uloženo provozovatelům nebo vůdcům těchto plavidel předávat stanovené informace 
prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS nebo prostřednictvím 
zařízení AIS. Se samotnou změnou způsobu předávání informací do systému RIS by neměly 
být spojeny žádné významné náklady, a to ani finanční ani časové. Časový rozdíl mezi zadáním 
informací přímo do systému RIS prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup, 
zasláním emailu nebo telefonickým nahlášením je v zásadě marginální. Z hlediska finančních 
nákladů nelze u drtivé většiny adresátů předpokládat zvýšení nákladů. Nicméně pokud by 
provozovatel neměl přístup k veřejné datové síti internet, bude třeba si jej zařídit,  
což představuje s ohledem na dostupnost této služby a množství přenesených dat náklad v řádu 
stovek korun za rok. Nicméně s ohledem na dostupnost a rozšířenost této služby lze takové 
případy označit za zcela výjimečné. 

Vzhledem k povinnosti některých subjektů předávat informace prostřednictvím zařízení 
pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS je nově upravena situace, kdy dojde na straně 
provozovatele, vůdce plavidla nebo ostatních povinných subjektů a správce systému RIS k 
výpadku zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS. 

U provozovatelů pozemních částí přístavu dochází k rozšíření seznamu předávaných 
informací především statického charakteru, které se nemění často (zpravidla jednou za několik 
let) a rozšíření o tyto položky tedy není nijak zatěžující. Samotné zveřejnění je otázkou několika 
minut a několika kliknutí na počítači. Náklady spojené s rozšířením se tak mohou pohybovat 
nejvýše v řádu stovek korun za období pěti let. 

Sociální dopady 

Sociální dopady se neočekávají. 

Dopad na životní prostředí  

Negativní dopady na životní prostředí se neočekávají. Pozitivní dopady na životní 
prostředí jsou v souvislosti s přijetím této novely v zásadě marginální. Pozitivní efekty rozvoje 
říčních informačních služeb byly hodnoceny v rámci dopadů příslušné novely zákona o 
vnitrozemské plavbě a původní vyhlášky č. 356/2009 Sb. 
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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 právní úprava nemá žádnou vazbu na otázky diskriminace a rovnosti mužů a 
žen. 

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

Návrh obsahuje nově povinnost správců vodních cest předávat fotografie z plavebních 
komor a pohyblivých mostů, jsou-li jimi tato zařízení vybavena. Tyto údaje jsou obdobně jako 
údaje z dopravních kamer důležité z hlediska vyhodnocení hustoty provozu a získání vizuálních 
informací o provozu a stavu vodní cesty. 

Cílem uvedeného ustanovení není jednoznačná identifikace osob a plavidel pohybujících 
se v záběru kamer, ale mají obecně zobrazovat stav a provoz vodní cesty. Správci vodních cest 
tedy v tomto ohledu budou muset dodržovat předpisy z oblasti ochrany osobních údajů a 
předávat vhodné záběry, ze kterých nebude možná jednoznačná identifikace osob a plavidel 
tak, aby pořizování takových záběrů nespadalo pod režim zákona o ochraně osobních údajů. 

S ohledem na uvedené je možné říci, že navrhovaná úprava nepředpokládá dopady ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

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 této 
důvodové zprávy, že navržená právní úprava je pro dosažení sledovaných cílů nezbytná a těchto 
cílů není možné dosáhnout prostředky nezasahujícími do právního řádu. 

Rozsah ukládaných povinností se v zásadě nemění, pouze dochází k modifikaci jejich 
obsahu. Přesto stávající i navrhovaný rozsah povinností odpovídá sledovanému účelu, 
nepředstavuje pro adresáty právní úpravy nadměrnou zátěž a nevyžaduje vynaložení 
nepřiměřených nákladů na přizpůsobení se novým požadavkům. 

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. 
Navržená právní úprava obsahuje jasné vymezení práv a povinností všech dotčených orgánů  
a osob. V rámci všech procesů jsou nastaveny standardní kontrolní mechanismy, které limitují 
možnosti korupce. 

V dané oblasti nepředpokládá předkladatel korupci jako systémový jev. Při hodnocení 
korupčních rizik je nezbytné soustředit se na konkrétní aspekty příslušného rozhodovací 
procesu, jež jsou pro míru těchto rizik relevantní, tj. na ty, které usnadňují či ztěžují korupční 
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jednání, popř. mají vliv na jeho odhalitelnost či nápravu jeho důsledků. Konkrétně jde zejména 
o vymezení subjektů s rozhodovací pravomocí (na úrovni příslušných orgánů či konkrétních 
úředních osob), jejich odpovědnost, kontrolovatelnost rozhodnutí, efektivitu opravných 
prostředků. Působnost podle zákona o vnitrozemské plavbě vykonávají plavební úřady, kterými 
je Státní plavební správa, vystupující v drtivé většině agendy jako správce systému RIS a 
prvostupňový správní orgán, a Ministerstvo dopravy, jako nadřízený správní orgán. Z povahy 
vedených správních řízení není předem známo, která konkrétní osoba bude jednotlivé 
záležitosti vyřizovat, a předkládaná rozhodnutí podléhají schválení představeným správního 
úřadu. Ve správních úřadech jsou také aplikována pravidla stanovená ve vnitřních 
protikorupčních programech, která také pozitivně přispívají k zabránění výskytu korupčního 
jednání.  

Rovněž lze uvést, že právní předpisy trestního práva a hrozba trestní sankce je sama  
o sobě do značné míry odstrašující. U státních zaměstnanců jsou odstrašující rovněž sankce, 
které lze uložit za kárná provinění. 

Navrhovaná novela nemá vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že významnost korupčních rizik navrhované 
právní úpravy je v zásadě nulová. 

Kompetence orgánů, stejně jako opravné prostředky a kontrolní mechanismy stanoví 
primárně  

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

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

• zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
přičemž předmětná vyhláška tyto otázky neupravuje. 

I) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Návrh nepředpokládá žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

J) Zpracování hodnocení dopadů regulace RIA  

Ministerstvo dopravy požádalo ve smyslu čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a 
bodu 5.7 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace o výjimku z povinnosti provádět 
hodnocení dopadů regulace ve smyslu Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace. 
Výjimka byla udělena dopisem ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády  
č.j. 23250/2018-OHR ze dne 25. července 2018. 
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II. Zvláštní část 

K čl. I bodu 1 [§ 1] 

Provádí se legislativně technické úpravy v návětí ustanovení § 1, zejména se odkazuje 
na příslušné evropské právní předpisy, které právní úprava transponuje. 

 

K čl. I bodu 2 [§ 1 písm. a)] 

Legislativně technická úprava. 

 

K čl. I bodu 3 [§ 1 písm. d)] 

V souvislosti s přijetím zákona č. 187/2014 Sb., kterým se novelizoval zákon o 
vnitrozemské plavbě, se navrhuje navzdory stávajícímu znění § 32b odst. 2 písm. d) zákona o 
vnitrozemské plavbě užívat správný pojem, kterým je „provozovatel pozemní části přístavu“. 

Ustanovení § 32b odst. 2 písm. d) zákona o vnitrozemské plavbě by mělo být 
v budoucnu upraveno a terminologie zákona sjednocena. 

 

K čl. I bodu 4 [§ 1 písm. e)] 

Doplňuje se nová oblast působnosti právního předpisu, který by měl na základě 
zmocnění předpokládaného v § 32e novelizovaného zákona o vnitrozemské plavbě (ve znění 
sněmovního tisku č. 195), upravovat způsob užívání zařízení Inland AIS a Inland ECDIS. 

 

K čl. I bodu 5 [§ 2 písm. a)] 

V souvislosti s přijetím zákona č. 187/2014 Sb., kterým se novelizuje zákon o 
vnitrozemské plavbě, se jeví jako vhodné doplnit nové instituty touto novelou zavedené, a to 
v pořadí v jakém o nich zákon o vnitrozemské plavbě hovoří. Tím by měla být zajištěna větší 
přehlednost právního řádu. 

 

K čl. I bodu 6 [§ 2 písm. a)] 

Ačkoliv stávající znění nečiní v aplikační praxi žádné významné problémy a aplikuje se 
tak, jak se nyní navrhuje doplnit, jeví se přesto jako vhodné takové doplnění provést a 
jednoznačně uvést, že k zahájení plavby nemůže dojít, když nedošlo k ukončení plavby ve 
smyslu písmene b). 

 

K čl. I bodu 7 [§ 2 písm. b)] 

Na základě hodnocení účinnosti regulace stávající vyhlášky se nově navrhuje rozšířit 
současnou definici ukončení plavby, a to s ohledem na skutečnost, že se v aplikační praxi 
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ukázalo jako nezbytné stanovit zvláštní úpravu ukončení plavby cílenou zejména na okružní a 
vyhlídkové plavby a přívozy. 

Záměrem předkladatele tedy nadále je, aby platila stávající úprava, která za jednu plavbu 
považuje poproudní nebo protiproudní plavbu, při které může docházet k zastavení plavidla 
v přístavu, přístavišti, překladišti, vývazišti, kotvišti nebo jiném místě, zejména za účelem 
nástupu a výstupu osob, nakládky a vykládky zboží, a to za podmínky, že prodleva mezi 
připlutím plavidla a odplutím plavidla nebude delší než 8 hodin.  

Na výletní a okružní plavby, při nichž plavidlo vyplouvá z místa, kam se bez 
mezizastávky následně vrací, se vztahuje bod 2 navrženého ustanovení. U plavidel 
provozujících tento způsob přepravy osob bude podle navržené úpravy plavba ukončena 
připlutím zpět do místa, odkud byla plavba zahájena. Každá taková vyhlídková nebo okružní 
plavba bude z hlediska RIS jednou samostatnou plavbou. Místem zahájení přitom není myšleno 
přesně konkrétní místo původního vyplutí (např. konkrétní molo či stanoviště), ale určitá širší 
lokalita zahájení plavby. Za místo zahájení plavby je tak třeba považovat třeba celý veřejný 
přístav či přístaviště a bude zcela bez relevance, že plavidlo vyplulo např. z mola č. 4 a připlulo 
k molu č. 8. Za místo vyplutí není možné považovat místo, které se nachází na druhém břehu 
vodní cesty. 

U plaveb, u nichž dochází k mezizastávkám nebude ustanovení bodu 2 zpravidla 
aplikovatelné, protože u nich dojde v souladu s bodem 1 k ukončení plavby v okamžiku, kdy 
doplují do poslední zastávky buď po proudu nebo proti proudu, protože následně dochází ke 
změně směru plavby a tím i ukončení plavby ve smyslu bodu 1, protože plavidlo nepokračuje 
ve směru plavby. 

V předchozím odstavci uvedené závěry by se bez zvláštní úpravy v bodě 3 plně 
vztahovaly i na přívozy. Každé přeplutí vodní cesty tak ve smyslu stávajícího znění je 
samostatnou plavbou, kterou by měl provozovatel nebo vůdce plavidla nahlásit do RIS, protože 
opět vždy dochází ke změně směru plavby. To je ovšem pro přívozy neúměrně zatěžující. Na 
základě hodnocení se tedy u přívozů navrhuje, aby u nich byla plavba ukončena posledním 
převezením, po kterém bude následovat alespoň 8 hodinová přestávka. Navržená úprava tedy 
nepočítá s tím, že by byl nějaký přívoz provozován bez uvedené osmihodinové přestávky a ze 
zkušeností předkladatele se v praxi takový případ nevyskytuje. Pokud by se přeci jen objevil, 
jednalo by se v takovém případě dle dikce vyhlášky stále o jednu plavbu, nicméně s ohledem 
na tvorbu statistických výstupů z předávaných dat by bylo vhodné realizovat předávání v 
určitých intervalech. 

 

K čl. I bodu 8 [§ 2 písm. c)] 

Legislativně technická úprava. 
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K čl. I bodu 9 [§ 2 písm. d)] 

Předně se navrhuje zjednodušit stávající používaný termín „zařízení umožňující dálkový 
a nepřetržitý přístup k systému RIS“ na „zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému 
RIS“. Uvedené by mělo především zjednodušit užívání pojmu. 

Na základě vyhodnocení stávající regulace a s ohledem na rozvoj technologií a snahu o 
co největší automatizaci předávání některých informací je vhodné ke stávající variantě zadávání 
informací prostřednictvím webové aplikace doplnit i automatizované nepřetržité předávání 
údajů, které je realizováno přímým napojením systémů některých subjektů (ČHMÚ, správci 
vodních cest…) na systém RIS. Do budoucna lze očekávat další rozvoj v této oblasti, a to 
zejména u problematiky předávání jednotlivých informací, které některé povinné subjekty 
shromažďují a na základě nichž vytváří předpovědi či modely.  

 

K čl. I bodu 10 [§ 2 písm. g)] 

Jedná se v zásadě o formální úpravu stávajícího odkazu na právo EU. Z věcného 
hlediska se jevilo jako vhodné odkázat na přímo použitelný předpis v celém jeho rozsahu a 
nikoliv pouze na formát. 

 

K čl. I bodu 11 [§ 3 písm. a)] 

Prodloužení vodních cest, na nichž je provozován RIS je navrženo v souladu se směrnicí 
2005/44/ES a v souvislosti s navrženou úpravou zavedení povinnosti užívat zařízení Inland AIS 
a Inland ECDIS. Územní rozsah provozování RIS a povinnosti užívat zařízení AIS a ECDIS by 
měl být stejný s ohledem na významnou souvislost obou problematik. 

 

K čl. I bodu 12 [§ 3 písm. a)] 

Oprava nevhodného pojmu za správný. 

 

K čl. I bodu 13 [§ 4] 

S ohledem na potřebu lépe provést zákonné zmocnění a s ohledem na navržené rozšíření 
jednotlivých informačních položek v oblasti informací o vodní cestě se jeví vhodné provést 
celkovou revizi ustanovení § 4, a to ve struktuře, kdy: 

 odstavec 1 bude upravovat informační položky týkající se informací o vodní 
cestě 

 odstavec 2 bude upravovat informační položky týkající se mimořádných událostí 
na vodní cestě. 

 odstavec 3 bude upravovat informační položky týkající se informací o 
plavidlech, 

 odstavec 4 bude upravovat informační položky o přístavních poplatcích, 
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V odstavci 1 se oproti stávajícímu ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zařazují následující 
nové informační položky týkající se provozu na vodní cestě: 

1. informace o plánované změně provozní doby plavebních komor a pohyblivých 
mostů, 

2. informace o plánované údržbě vodních cest nebo jejích součástí, u které se 
předpokládá zastavení či omezení plavebního provozu, 

3. informace o plánovaném a skutečně provedeném rozrušování ledových celin, 
4. kontakty na správu přístavu včetně kontaktů pro hlášení připlutí do přístavu a 

odplutí z něj ve smyslu zvláštního předpisu upravujícího plavební provoz v 
přístavech,  

5. kontakty na obsluhu plavebních komor a pohyblivých mostů, 
6. provozní řády přístavů, 
7. záběry z kamer plavebních komor  a pohyblivých mostů, 
8. údaje o průběhu proplavování plavební komorou. 

ad 1. Evidování změn provozních dob plavebních komor a mostů v systému RIS je 
důležité pro bezproblémové fungování vnitrozemské vodní dopravy, plánování plaveb 
logistické plánování i jízdní řády osobní lodní dopravy. Klíčovým aspektem je transparentní 
dostupnost informací všem uživatelům vodních cest. Nově navržené ustanovení používá pojem 
„plánovaná změna“, který představuje případy, kdy ke změně provozní doby nedochází 
v případě zpravidla náhlých provozních potřeb, jako jsou např. havárie, poruchy zařízení a 
opravy na takové situace navazující. V případě těchto náhlých situací se použije ustanovení o 
hlášení provozní doby a nikoli o hlášení plánované změny provozní doby.  

V případě, že nejde o náhlou situaci, která si vyžádá operativní změnu provozní doby, 
ale půjde o situaci, u níž je třeba změnu provozní doby naplánovat, aniž je možné dodržet 
stanovený předstih pro oznámení plánované změny provozní doby, nahlásí správce vodní cesty 
plánovanou změnu provozní doby, jakmile to bude možné. Je však třeba konstatovat, že 
obecnou povinností správců vodních cest je udržovat plavební zařízení v dobrém technickém 
stavu, a toto ustanovení tedy nemůže být vykládáno tak, že umožňuje správci vodní cesty 
obcházet povinnost informovat o změně provozní doby v dostatečném předstihu a vydávat 
„plánované opravy“, při nichž je plánována i změna provozní doby za havarijní situace. 

ad 2. Informace o plánovaných údržbách vodních cest, u kterých se předpokládá 
omezení či zastavení plavebního provozu jsou zásadní pro dlouhodobější plánování plaveb, 
logistické plánování i jízdní řády osobní lodní dopravy. Klíčovým aspektem je transparentní 
dostupnost informací všem uživatelům vodních cest. Evidování těchto informací v systému RIS 
je důležité pro bezproblémové fungování vnitrozemské vodní dopravy, plánování plaveb a 
stanovování jízdních řádů. O pojmu „plánované“ platí obdobně uvedené výše k bodu 1. 

ad 3. Informace o plánovaném a skutečně provedeném rozrušování ledových celin jsou 
důležitými informacemi s ohledem na plavební bezpečnost a pro logistické plánování, neboť 
rozrušení celin obnovuje provozuschopnost vodní cesty. Zde je třeba při výkladu na rozdíl od 
výše uvedených bodů 1 a 2 přihlédnout k tomu, že plánování rozrušování ledových celin může 
probíhat značně operativně a nelze jej s vysokou přesností naplánovat. Tomu odpovídá i lhůta, 
kdy mají být informace správcem vodní cesty předány. 
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ad 4. V souvislosti se zákonnou povinností zveřejňovat v systému RIS ceníky za užívání 
pozemní části veřejného přístavu se jeví jako vhodné zajistit i zveřejnění kontaktů na správu 
pozemní části veřejných přístavů, a to z praktických důvodů, aby vůdci jednotlivých plavidel 
měli všechny relevantní údaje o veřejném přístavu dostupné na jednom místě a nemuseli je 
dohledávat např. na webových stránkách provozovatelů přístavů. 

ad 5. V současné době se kontakty na obsluhu plavebních komor a plavebních mostů 
zveřejňují prostřednictvím informace Státní plavební správy na základě informací získaných od 
správců vodní cesty. Nicméně pro další rozvoj systému RIS a jeho informačních služeb je 
vhodné zařadit na vodních cestách s RIS tuto informační položku a zajistit předávání těchto 
informací na základě zákonné opory. V digitální formě, umožňují kontakty na obsluhu další 
pokročilé zpracování při logistickém plánování. 

ad 6. V souvislosti se zákonnou povinností zveřejňovat v systému RIS ceníky za užívání 
pozemní části veřejného přístavu se jeví nanejvýše vhodné, aby zde byly zveřejněny i provozní 
řády přístavů, a to z praktických důvodů, aby vůdci jednotlivých plavidel měly všechny 
relevantní údaje o přístavu dostupné na jednom místě a nemuseli je dohledávat např. na 
webových stránkách provozovatelů přístavů.  

ad 7. U plavebních komor a mostů, které jsou vybaveny kamerami, se jeví jako vhodné 
zajistit i předávání záběrů. Předávání záběrů poskytuje vizuální informaci o stavu vodní cesty, 
hustotě provozu a množství plavidel čekajících na proplavení. Významné jsou také záběry 
z rejd plavebních komor, kde jsou vymezena čekací stání na proplavení. Rejdy jsou přitom 
součástí plavební komory, takže záběry budou poskytovány i z těchto míst. 

ad 8. Některé plavební komory jsou vybaveny zařízením umožňujícím předávat 
informace o průběhu proplavování plavební komoru. Jedná se o další informace, které by měly 
být zařazeny do systému RIS za účelem zvýšení efektivity vnitrozemské vodní dopravy a 
lepšího plánování plaveb. 

V odstavci 2 jsou nově uvedeny informační položky týkající se mimořádných událostí 
na vodní cestě. Opět se v zásadě jedná o informace, které byly podle stávající aplikační praxe 
předávány – jedná se o základní údaje, které mají vypovídat o charakteru mimořádné události, 
přijatých dopravních opatřeních nebo omezeních a předpokládaném konci, resp. trvání 
mimořádné události. Komplexně podané informace jsou uplatňovány nejen pro koordinaci 
všech složek řešících mimořádné události, ale také pro srozumitelné informování dalších 
účastníků plavebního provozu včetně dopadů na provozuschopnost vodní cesty a na potřeby 
případných mimořádných opatření při řízení plavby a logistiky. 

V odstavci 3 dochází v zásadě ke sloučení stávající právní úpravy obsažené v § 4 odst. 
1 písm. c) a § 4 odst. 2. Nově se navrhují do seznamu údajů o poloze a pohybu plavidel zařadit 
informace o místě a času předpokládaného obratu plavidla a informace o překročení státní 
hranice. Dále jsou v souvislosti s navrženým zavedením povinnosti užívat zařízení Inland AIS 
a Inland ECDIS rozšířeny a precizovány údaje o poloze plavidla předávané zařízením AIS. 

V odstavci 4 je provedena precizace informačních položek týkajících se přístavních 
poplatků, věcně nedochází oproti stávající aplikační praxi k zásadním změnám. 

 

K čl. I bodu 14 [§ 5] 

Legislativně technická úprava reflektující změnu odkazů v předpise. 
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K čl. I bodu 15 a 17 [§ 6 až 6e] 

Stávající § 6, který komplexním způsobem upravuje strukturu, formu, obsah a způsob 
předávání informací jednotlivými povinnými subjekty by měl být nahrazen novými §§ 6 až 6c 
s jedním společným nadpisem. V každém z uvedených paragrafů by byla úprava vztahující se 
k předávání informací určitým subjektem, a to následovně: 

• § 6 – provozovatel a vůdce plavidla 

• § 6a – správce vodní cesty 

• § 6b – ČHMÚ 

• § 6c – provozovatel pozemní části přístavu 
§ 6d pak upravuje postup v případě poruchy nebo údržby zařízení pro dálkový a 

nepřetržitý přístup k systému RIS. 

Navržené úpravy vedou k eliminaci povinnosti opakovaného předávání informací, 
kterými díky informačním technologiím a digitálnímu předávání dat včetně povinného užívání 
AIS systémy RIS již disponují. Dochází tak ke snížení administrativní zátěže uživatelů vodních 
cest i správců vodních cest. 

k § 6 – Struktura, forma, obsah a způsob předávání informací provozovatelem plavidla 
nebo vůdcem plavidla 

Stávající § 6 odst. 1 je nahrazen novým zněním § 6 odst. 1 až 5.  

V § 6 odst. 1 jsou uvedeny informace, které předávají provozovatelé a vůdci plavidla 
správci systému RIS. Oproti stávajícímu stavu již v odst. 1 není upraven způsob předávání 
informací, ale pouze čas, ke kterému by měly být předány. Způsob předávání informací je 
upraven v následujících odstavcích. 

Seznam informací je obdobný stávajícímu seznamu.  

Navržené písm. a) obsahuje v zásadě informace ze stávajících písm. a) a b) přičemž byla 
vyloučena možnost některé informace předávat do systému RIS prostřednictvím správce vodní 
cesty, rovněž byl doplněn požadavek na poskytování informací o předpokládaném místě 
provedení obratu plavidla (tato položka se vztahuje zejména na osobní a výletní lodě 
provozující okružní plavby).  

Navržené písm. b) upravuje předávání informací o nákladu a cestujících, tedy 
informace, které nebyly ze stávajícího písm. b) přesunuty do navrženého písm. a) 

Navržené písm. c) je modifikací stávajícího písm. c), kdy by měly být zaznamenány 
veškeré změny údajů v navržených písm. a) a b), a to nikoliv při proplavení plavební komorou, 
ale bezprostředně po provedení změny v těchto údajích, např. v případě provedení nakládky 
nebo vykládky zboží, nástupu nebo výstupu osob… 

Navržené písm. d) odpovídá v zásadě stávajícímu písm. d). Změna je pouze v úpravě 
odkazů, čímž se reaguje na přečíslování některých ustanovení, a v precizaci povinnosti předávat 
tyto informace pouze při překročení státní hranice směrem ze zahraničí do ČR, a to z důvodu, 
že takové informace v systému RIS ČR nejsou. Do budoucna se předpokládá s dalším rozvojem 
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systému RIS, že si členské státy EU budou tyto informace předávat, takové předávání informací 
však dosud není realizováno a plavidlo připlouvající ze zahraničí musí informace do systému 
RIS předat, aby se do systému RIS tyto informace dostaly. 

Navržené písm. e) nově zařazuje předávání informace o překroční státní hranice při 
opouštění ČR.  

Navržené písm. f) odpovídá v zásadě stávajícímu písm. e) 

Navržené písm. g) odpovídá v zásadě stávajícímu písm. f) 

Navržené písm. h) odpovídá v zásadě stávajícímu písm. g) 

Stávající druhá věta prvního odstavce je s jistými úpravami přesunuta jako nový § 6 
odst. 4 poslední věta. 

Navržená druhá a třetí věta prvního odstavce je zcela novou úpravou vyplývající 
z hodnocení dopadů regulace, kdy je třeba stanovit zvláštní úpravu informací předávaných 
přívozy a osobními loděmi bez kabin, jimiž je provozována pravidelná osobní vodní doprava. 
Tato úprava souvisí mimo jiné i s již výše uvedenou problematikou ukončení plavby. 

 

§ 6 odst. 2 je obsažena úprava ustanovení, která se nepoužití pro plavidla provozující 
přívoz a osobní loď bez kabin, jíž je provozována pravidelná osobní vodní doprava. Ustanovení 
odstavců 2 a 3 má především reflektovat rozdílný způsob provozu těchto plavidel. 

§ 6 odst. 3 obsahuje zvláštní úpravu informací předávaných přívozem a osobní lodí bez 
kabin, jíž je provozována pravidelná osobní vodní doprava. Speciální úprava je navržena 
s ohledem na druh přepravy, který tato plavidla provozují. Jedná se u přívozů o plavby na velmi 
krátkých trasách, zpravidla ze břehu na břeh, kterých je denně provedeno několik desítek. 
V případě osobních lodí bez kabin se jedná zpravidla o plavby na krátkých trasách s množstvím 
zastávek (výletní plavby, plavby linkové osobní dopravy…). Zohledněna je také skutečnost, 
jakými plavidly a jakými subjekty jsou zpravidla realizovány přívozy (i drobní živnostníci bez 
dalších zaměstnanců). Nicméně je třeba také mít rovněž na mysli, že tímto ustanovením není 
nijak dotčena povinnost plavidel vybavených zařízením AIS zadávat a vysílat příslušné 
informace stanovené v § 6e. 

§ 6 odst. 4 řeší předávání aktuálních informací o poloze a pohybu plavidel 
prostřednictvím zařízení AIS. Povinnost předávat informace o poloze a pohybu plavidla pomocí 
zařízení AIS v reálném čase se vztahuje pouze na plavidla, která jsou na základě zákona 
povinna tato zařízení užívat, tj. pokud v případech stanovených zákonem nemusí vůdce plavidla 
zařízení užívat (např. v případě poruchy) nemá povinnost předávat ani uvedené informace. 

§ 6 odst. 5 upravuje způsoby předávání informací uvedených v odst. 1 a 2. 

§ 6 odst. 6 upravuje způsoby předávání informací uvedených v odst. 1 a 2 pro plavidla 
vybavená zařízením AIS na základě zákona.  
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k § 6a – Struktura, forma, obsah a způsob předávání informací správcem vodní cesty  

Nově navržený § 6a vychází ze stávajícího § 6 odst. 2 až 4. Do seznamu předávaných 
informací jsou však doplněny ty, které již byly doplněny do navrženého § 4.  

 

k § 6b – Struktura, forma, obsah a způsob předávání informací Českým 
hydrometeorologickým ústavem 

Nově navržený § 6b vychází ze stávajícího § 6 odst. 5. Upravuje se pouze předávání 
informací o předpovědích vodních stavů a průtoků. Současná formulace rozsahu předávání 
informací o předpovědích vodních stavů a průtoků se předkladateli jevila jako zbytečně složitá. 
Původně se předávala předpověď v 10:00 na období 48 hodin počítáno od 7:00. Nově se 
navrhuje předávat tyto informace v 10:00 na období 48 hodin. 

 

k § 6c – Struktura, forma, obsah a způsob předávání informací provozovatelem pozemní 
části přístavu 

Nově navržený § 6c vychází ze stávajícího § 6 odst. 6. Do seznamu předávaných 
informací jsou však doplněny ty, které již byly doplněny do navrženého § 4. Upravuje se způsob 
předávání informací, kdy jediným přípustným způsobem bude předávání informací 
prostřednictvím zařízení pro dálkový nepřetržitý přístup k systému RIS. Souvisí to především 
s rozsahem a předpokládanou četností předávání informací. Pro adresáty tento způsob 
předávání informací není zatěžující. 

S ohledem na rozdíly mezi veřejnými a neveřejnými přístavy je navrženo, aby 
provozovatelé pozemní části neveřejných přístavů nemuseli předávat informace v plném 
rozsahu, neboť je to v jejich případě neúčelné. 

 

k § 6d – Výpadky a údržba zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS 

S ohledem skutečnost, že některé subjekty budou nově muset předávat informace pouze 
prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS je třeba upravit i 
problematiku možných výpadků nebo údržby těchto systémů na straně povinných subjektů a 
také správce systému RIS. 

Rovněž se ustanovení vtahuje na samotného správce systému RIS, ač je třeba 
konstatovat, že spolehlivost systému RIS je doposavad velmi vysoká a neplánovaných výpadků 
je minimum. 

 

k § 6e – Způsob užívání zařízení AIS a ECDIS 

V reakci na nové zákonné zmocnění se stanovuje způsob užívání zařízení AIS a ECDIS. 
Primárně je třeba, aby informace zadávané do těchto zařízení byly pravdivé a aktuální a aby 
byly aktuální mapové podklady. Zásadní je rovněž užívání aktuálního programového vybavení 
zařízení. 
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Stanovuje se i seznam informací, které se zadávají a vysílají prostřednictvím AIS, a to 
v souladu s příslušnými evropskými předpisy. Rozsah informací je rovněž harmonizován v 
rámci koridoru Labe-Vesera, který je nedílnou součástí hlavního koridoru transevropské 
dopravní sítě TEN-T East/Orient - Mediterranean, tj. mj. s právní úpravou ve Spolkové 
republice Německo. 

Plavidla Státní plavební správy, Policie ČR a obecní policie nebudou muset při plnění 
úkolů podle zvláštních právních předpisů vysílat prostřednictvím zařízení AIS informace o 
poloze, aby tím nebylo zmařeno plnění stanovených úkolů. 

Je třeba rovněž zajistit jednotný způsob zadávání informací, a to výlučným odkazem na 
technickou normu ES-TRIN. Indikativní odkaz není v tomto případě možný, protože na úrovni 
EU jsou požadavky na zadávání některých informací uvedeny v této normě a není možné, aby 
v jednotlivých státech byly informace zadávány různě, protože to by mohlo vést k ohrožení 
plavební bezpečnosti místo jejího zlepšení.  

 

K čl. I bodu 18 [Příloha č. 1] 

Legislativně technická úprava nevhodně užitého pojmu. 

 

K čl. I bodu 19 [Příloha č. 1] 

V souvislosti s přijetím zákona č. 187/2014 Sb., kterým se novelizuje zákon o 
vnitrozemské plavbě, se jeví jako vhodné doplnit nové instituty touto novelou zavedené, a to 
v pořadí v jakém o nich zákon o vnitrozemské plavbě hovoří. Tím by měla být zajištěna větší 
přehlednost právního řádu. 

 

K čl. I bodu 20 [Příloha č. 1] 

Mezi objekty zaznamenávané v RIS se navrhuje zařadit nadzemní a podzemní vedení a 
potrubí křížící vodní cestu. Tyto informace jsou důležité pro zajištění bezpečnosti plavby. 

 

K čl. I bodu 21 [Příloha č. 2] 

Navrhuje se zařadit nový vodočet, u něhož se budou předávat údaje o vodních stavech, 
průtocích a to včetně předpovědí. 

 

K čl. I bodu 22 [Příloha č. 2] 

U vodočtů Mělník a Kostelec nad Labem se navrhuje předávat nejen vodní stav, ale i 
průtoky a předpovědi vodních stavů a průtoků. Fakticky jsou tyto informace již předávány. 
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K čl. I bodu 23 [Příloha č. 2] 

Údaje o vodních stavech a průtocích na vodočtu v Brandýse nad Labem nejsou nadále 
pro potřeby plavby zásadní. 

 

K čl. II 

Nabytí účinnosti se bude primárně odvíjet od postupu projednávání novely zákona o 
vnitrozemské plavbě Parlamentem ČR. Po podpisu novely zákona o vnitrozemské plavbě 
prezidentem republiky bude vyhláška zaslána k publikaci ve Sbírce zákonů. 
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