
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 18. 9. 2018, s termínem 
dodání stanovisek do 10. 10. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
1. K dopadům na podnikatelské prostředí 
Považujeme za vhodné jednoznačněji sumarizovat dopady 
na podnikatelské prostředí. V aktuálně formulované části 
E) Důvodové zprávy nejsou tyto, dle našeho názoru, 
dostatečně exaktně vyčísleny či alespoň odhadnuty. V 
případě hodnocení dopadů regulace v souvislosti s 
vybavováním plavidel zařízením Inland AIS a Inland ECDI 
požadujeme namísto pouhého odkazu na materiál k novele 
zákona o vnitrozemské plavbě uvést stručné shrnutí dopadů 
regulace i v rámci předkládaného materiálu. 

Akceptováno - doplněno 

1. K úvodní větě 
Doporučujeme vypustit zaváděnou legislativní zkratku 
„(dále jen „zákon“)". 

Neakceptováno 
 
Uvedená problematika není LPV výslovně řešena a postup 
předkladatelů je nejednotný. Předkladatel tedy postupuje 
s ohledem na svou stávající praxi. 
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2. K Čl. I 
V úvodní větě doporučujeme vložit čárku před slova „se 
mění takto“. 

Akceptováno 

3. K bodu 4 
Konec textu poznámky pod čarou č. 4 je nutno ukončit 
uvozovkami a tečkou. Obdobně je nutno upravit i konec 
textu poznámky pod čarou č. 6 v bodě 10. 

Akceptováno – tečky doplněny 

4. K bodům 20 až 22 
S ohledem na množství změn v příloze č. 2 doporučujeme 
spojit tyto body do jednoho bodu, který bude obsahovat 
celé nové znění přílohy č. 2. 

Neakceptováno 
 
Předkladateli se jako vhodnější jeví uvést naopak konkrétní 
změny. Tři novelizační body přitom nejsou nijak excesivní. 

5. K Čl. II 
Účinnost  
Nabytí účinnosti vyhlášky patnáctým dnem po jejím 
vyhlášení se nám jeví jako problematické, protože nové 
zmocnění pro vydání vyhlášky uvedené v ustanovení § 32e 
odst. 5 bod 48. navrhované novely zákona o vnitrozemské 
plavbě (sněmovní tisk č. 195) má nabýt účinnosti až 1. 
dubna 2019, takže vyhláška musí nabýt účinnosti nejdříve 
až po tomto datu. Z toho důvodu preferujeme stanovit 
nabytí účinnosti vyhlášky konkrétním datem. 

Akceptováno 
 
Stanovena dělená účinnost u příslušných bodů vyhlášky, které 
mají provádět zákonné zmocnění, jež by mělo nabýt účinnosti 1. 
dubna 2019. 
Ve smyslu důvodové zprávy bude předkladatel s vydáním 
předpisu čekat do doby, než bude zákonné zmocnění. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

K bodu 1: 
Doporučujeme slova „se slova „Tato vyhláška zapracovává 
příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň 
navazuje na přímo použitelný předpis Evropských 
společenství2) a upravuje“ nahrazují slovy“ nahradit slovy 
„úvodní část ustanovení zní:“. 

Neakceptováno - vysvětleno 
 
LPV sice v ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. h) umožňují využít 
novelizační bod „V § ... (odst. ... písm. ...) úvodní část ustanovení 
zní:“. Je ovšem třeba konstatovat, že LPV nijak neřeší, jak 
v takovém případě naložit s tím, že v ustanovení jsou poznámky 
pod čarou. Předkladatel se pokusil v právních informačních 
systémech i prostřednictvím internetu dohledat obdobné použití 
uvedeného článku LPV s uvedením poznámek pod čarou. 
Předkladatel musí konstatovat, že takových případů nalezl 
absolutní minimum a každé takové ustanovení vypadalo 
legislativně technicky jinak. 
Předkladatel tedy považuje za vhodnější využít znění tak, jak jej 
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navrhl. 
K bodu 2: 
V souvislosti s tím, že se v § 1 písm. a) slovo „Říční“ 
nahrazuje slovem „říční“, dáváme ke zvážení novelizovat 
odpovídajícím způsobem rovněž název vyhlášky, neboť i v 
něm je uvedeno slovo „Říční“. 

Neakceptováno - vysvětleno 
 
Předkladatel navrženou úpravu rovněž zvažoval, nicméně 
vyhodnotil úpravu názvu vyhlášky jako neúměrný zásah, a to 
v kontextu připravované revize směrnice o říčních informačních 
službách i zvažované komplexní novely problematiky říčních 
informačních služeb v zákoně o vnitrozemské plavbě, včetně 
úpravy zákonných zmocnění. 

K bodu 4, 10 a 15: 
Doporučujeme na konci bodů doplnit tečky. 

Akceptováno - upraveno 

K bodu 6: 
Za uvozovkami na začátku citace ustanovení doporučujeme 
vypustit mezeru. 

Neakceptováno - vysvětleno 
 
Stávající praxe i některých ostatních předkladatelů je v případě, že 
začíná znění novelizačního textu čárkou, nechat za uvozovkami 
mezeru z důvodu přehlednosti. 

K podpisové doložce: 
Podpisovou doložku doporučujeme uvést ve znění: 
„Ministr:“. 

Akceptováno - upraveno 

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínky: 
 
1) K § 4 a § 6c 

 
Požadujeme do těchto ustanovení doplnit 
k přístavům slovo „veřejných“ tak, aby bylo zřejmé, 
že se u přístavů v těchto ustanoveních uvedených 
jedná o veřejné přístavy. 
 
Odůvodnění: 
 
Předávání informací z neveřejných přístavů je 

Neakceptováno 
 
Zákonné zmocnění z povinnosti předávat informace provozovatele 
pozemní části neveřejného přístavu nijak nevylučuje a návrh 
vyhlášky tedy požaduje předávání určitých informací jak po 
provozovateli pozemní části veřejného přístavu, tak po 
provozovateli pozemní části neveřejného přístavu. V úvahu je 
přitom bráno rozdílné postavení veřejných a neveřejných přístavů. 
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zásahem do majetkových práv. Přístav lze použít 
pouze po domluvě s provozovatelem, tedy jedinou 
možnou předávanou informací by mohl být kontakt 
na provozovatele. 

2) K § 4 odst. 1 písm. b) a příloze č. 1 
 

Požadujeme doplnit, kdo předává informace o 
vyjmenovaných souačástech vodní cesty a objektech 
na vodní cestě. 
 
Považujeme za nezbytné uložit povinnost jejich 
vlastníkům. 

Neakceptováno 
 
Je třeba vnímat rozdíl mezi zákonnými zmocněními: 

• § 32a odst. 4 ZoVP – „Informační položky zaznamenávané 
v systému říčních informačních služeb a strukturu 
informací s omezeným přístupem stanoví prováděcí právní 
předpis.“ 

• § 32b odst. 3 ZoVP – „Strukturu, formu, obsah a způsob 
předávání informací správci systému říčních informačních 
služeb osobami uvedenými v odstavci 2 stanoví prováděcí 
právní předpis.“ 

Osoby, které jsou povinny na základě zákona předávat vyhláškou 
stanovené údaje, jsou pouze 
a) provozovatel nebo vůdce plavidla, 
b) správce vodní cesty, 
c) Český hydrometeorologický ústav, 
d) provozovatel přístavu. 
 
Z uvedeného a z dalších ustanovení zákona o vnitrozemské plavby 
tedy vyplývá, že zveřejňovat informace v systému RIS je úlohou 
správce systému RIS. Správce systému RIS zveřejňuje buď 
informace získané od jednotlivých povinných subjektů nebo 
informace získané z vlastní činnosti. 
S ohledem na Ústavu ČR a systematiku celého právního řádu ČR 
nemůže být ve vyhlášce stanovena povinnost vlastníkům součástí 
vodní cesty a dalších objektů. Takové ustanovení by bylo 
v rozporu s Ústavou ČR, protože k takovému ustanovení 
neexistuje zákonné zmocnění. 

1) K § 4 odst. 1 písm. g) 
 

Akceptováno jinak 
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Požadujeme písmeno g) uvést ve znění: 
 
„g) informace o plánované údržbě vodních cest nebo 
jejich součástí, u které bylo povoleno zastavení nebo 
omezení plavebního provozu.". 
 
Odůvodnění: 
 
Je nezbytné uvádět pouze informace o údržbách, 
které byly povoleny. 

Předkladatel považuje za zásadní uvádět i záměry správce vodní 
cesty, které teprve vyústí v podněty k vydání opatření obecné 
povahy o zastavení plavby. Např. konkrétní případ opatření 
obecné povahy č. 51/2018, které bylo vydáno 13. 6. 2018 s tím, že 
k zastavení plavby dochází již 16. 7. 2018-2.9.2018. Návrh 
opatření obecné povahy přitom byl zveřejněn již 23. dubna 2018 a 
samotný závěr o nezbytnosti zastavení plavby z důvodu údržby 
plavební komory musel být znám ještě mnohem dříve. Z důvodu 
efektivního plánování je nezbytné s příslušným upozorněním 
zveřejňovat v systému RIS i plánovanou údržbu, která dosud nemá 
platné opatření obecné povahy o zastavení nebo omezení plavby. 
Pakliže nebudou uvedené informace předávány, bude muset 
Ministerstvo dopravy nastavit s ohledem na potřebu zajištění 
dopravní obslužnosti na vodních cestách, na nichž je provozován 
RIS, procesy vydávání opatření obecné povahy k omezení, 
zastavení či úpravě plavebního provozu tak, aby k zastavení či 
omezení plavebního provozu nedošlo dříve než 3 měsíce od 
vydání opatření obecné povahy. 
Vydaná opatření obecné povahy o zastavení, omezení či úpravě 
plavebního provozu jsou již dávno v systému RIS zveřejňována. 
 
Ve smyslu dohody na společném jednání k vypořádání připomínek 
konaném dne 3. 12. 2018 byla dohodnuta úprava termínu 
předávání požadovaných informací. 

2) K § 4 odst. 1 písm. n), § 6a odst. 1 písm. d) a 
k části G) odůvodnění 

 
Požadujeme záběry z kamer plavebních komor a 
pohyblivých mostů nezahrnovat mezi informační 
položky RIS. 
 
Odůvodnění: 
 
Údaje z kamer nejsou pro samotný provoz na vodní 

Neakceptováno 
 
Údaje z kamer plavebních komor jsou obdobně jako údaje z 
dopravních kamer důležité z hlediska vyhodnocení hustoty 
provozu a získání vizuálních informací o provozu a stavu vodní 
cesty. 
Předkladatel si dovoluje uvést, že Ministerstvo zemědělství není 
ve smyslu právních předpisů věcně příslušné k problematice 
dopravy a tudíž hodnocení, co je a co není z hlediska dopravy 
významnou informací, mu nikterak nenáleží a tato otázka je plně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB9MJ55K5)



Stránka 6 (celkem 15) 

cestě nezbytné. K dispozici budou kontakty na 
obsluhu, údaje o provozní době a informace 
z plavidel (§ 4 odst. 3 a § 6 novely vyhlášky).  
 
V návaznosti na to nesouhlasíme s bodem G) 
odůvodnění, který uvádí, že navrhovaná úprava 
nepředpokládá dopady ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů. Dle vyjádření Úřadu pro 
ochranu osobních údajů je nutné snímky z 
kamerového systému, na základě kterých lze 
identifikovat osobu, považovat za zpracování 
osobních údajů. 

v kompetenci předkladatele. 
Cílem uvedeného ustanovení rovněž není jednoznačně 
identifikovat osoby a plavidla pohybující se v záběru kamer, ale 
obecně zobrazovat stav a provoz vodní cesty. Tomu se 
přizpůsobuje umístění kamer i kvalita záznamu. 
Předkladatel v rámci jiných činností měl možnost obdržet několik 
záznamů z kamer plavebních komor a může uvést, že kvalita 
těchto záznamů neumožňuje identifikaci osob ani plavidla podle 
poznávacích znaků, a to často ani v případech, kdy by kvalita 
záznamu usnadnila například šetření plavebních nehod. 

3) K § 4 odst. 1 písm. o) a § 6a odst. 1 písm. e) 
 

Požadujeme zrušit slova „průběhu proplavování 
plavební komorou a". 
 
Odůvodnění: 
 
Státní podniky povodí nemají v současné době údaje 
o průběhu proplavování k dispozici tak, aby bylo 
možné je automatizovaně předávat do systému. Tyto 
údaje považujeme vzhledem k provozu na vodních 
cestách a ostatním zveřejňovaným údajům 
za nepodstatné. 

Akceptováno jinak 
 
V návrhu právního předpisu je jednoznačně uvedeno, že takové 
informace má správce vodní cesty povinnost předávat pouze v 
případě „je-li plavební komora vybavena zařízením pro sledování 
těchto údajů“. 
Předkladatel si dovoluje uvést, že Ministerstvo zemědělství není 
ve smyslu právních předpisů věcně příslušné k problematice 
dopravy a tudíž hodnocení, co je a co není z hlediska dopravy 
významnou informací, mu nikterak nenáleží a tato otázka je plně 
v kompetenci předkladatele. 
 
Ve smyslu dohody na společném jednání k vypořádání připomínek 
konaném dne 3. 12. 2018 bylo dohodnuto doplnění ustanovení 
§ 6a odst. 1 písm. e). 

4) K § 4 odst. 3 písm. e) 
 

Požadujeme povinnost uvedenou v písmenu e) zrušit 
v případě vnitrozemské dopravy. Popřípadě tento 
údaj pro vnitrozemskou dopravu zavést jako 
dobrovolný.  
 

Akceptováno částečně 
 
Vypuštěn údaj o počtu členů posádky. 
Údaj o počtu cestujících je jedním z důležitých údajů a slouží 
zejména pro zajištění bezpečnosti na dopravně významných 
vodních cestách využívaných, na nichž je RIS provozován. Údaj 
má také význam pro statistické služby. 
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Odůvodnění: 
 
Údaj o počtu členů posádky a cestujících na plavidle 
považujeme za nadbytečný a u vnitrozemské plavby 
za zbytečnou administrativní zátěž. Navíc je tento 
údaj v případě pracovních lodí proměnlivý 
několikrát během dne. 

S ohledem na širokou možnost nahlašování změn není návrh 
nepřiměřeně zatěžující. 

5) K § 6 odst. 1 písm. b) 
 

Požadujeme vypustit údaj o počtu členů posádky a 
cestujících na plavidle.  
 
Odůvodnění: 
 
Údaj považujeme u vnitrozemské plavby za 
nadbytečný a také za zbytečnou administrativní 
zátěž. 

Akceptováno částečně 
 
Vypuštěn údaj o počtu členů posádky. 
Údaj o počtu cestujících je jedním z důležitých údajů a slouží 
zejména pro zajištění bezpečnosti na dopravně významných 
vodních cestách využívaných, na nichž je RIS provozován. Údaj 
má také význam pro statistické služby. 
S ohledem na širokou možnost nahlašování změn není návrh 
nepřiměřeně zatěžující. 

6) K § 6 odst. 2 
 

Požadujeme na konec textu doplnit slova „a subjekty 
uvedené v § 2 písm. c) bod 2. až 8." 

Neakceptováno 
 
Uvedená výjimka má sloužit pouze vymezenému druhu plavidel s 
ohledem na jejich specifický charakter, tedy způsob, jakým 
provozují vodní dopravu. 
U plavidel uvedených v § 2 písm. c) bod 2. – 8. není odlišný 
přístup ničím odůvodněný a mohou plnit všechny podmínky, tak 
jako provozovatelé vodní dopravy, a plnění těchto povinností je 
účelné. 

7) K § 6a odst. 1 
 

Požadujeme v návětí za slova „správcem vodní 
cesty" vložit slova „nebo vlastníkem pohyblivých 
mostů". 
 
Odůvodnění: 
 

Neakceptováno 
 
S ohledem na rozsah a formulaci zákonného zmocnění není možné 
připomínce vyhovět. Uvedená problematika bude řešena v rámci 
případné další novely zákona o vnitrozemské plavbě. 
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Správce vodní cesty nemusí být 
vlastníkem/provozovatelem pohyblivého mostu. 

8) K § 6a odst. 1 písm. f) 
 

Požadujeme písmeno f) uvést ve znění: 
 
„f) informace o plánované údržbě vodních cest nebo 
jejich součástí, u které bylo povoleno zastavení nebo 
omezení plavebního provozu.". 
 
Odůvodnění: 
 

Je nezbytné uvádět pouze informace o údržbách, které 
byly povoleny. 

Akceptováno jinak 
 
Předkladatel považuje za zásadní uvádět i záměry správce vodní 
cesty, které teprve vyústí v podněty k vydání opatření obecné 
povahy o zastavení plavby. Např. konkrétní případ opatření 
obecné povahy č. 51/2018, které bylo vydáno 13. 6. 2018 s tím, že 
k zastavení plavby dochází již 16. 7. 2018-2.9.2018. Návrh 
opatření obecné povahy přitom byl zveřejněn již 23. dubna 2018 a 
samotný závěr o nezbytnosti zastavení plavby z důvodu údržby 
plavební komory musel být znám ještě mnohem dříve. Z důvodu 
efektivního plánování je nezbytné s příslušným upozorněním 
zveřejňovat v systému RIS i plánovanou údržbu, která dosud nemá 
platné opatření obecné povahy o zastavení nebo omezení plavby. 
Pakliže nebudou uvedené informace předávány, bude muset 
Ministerstvo dopravy nastavit s ohledem na potřebu zajištění 
dopravní obslužnosti na vodních cestách, na nichž je provozován 
RIS, procesy vydávání opatření obecné povahy k omezení, 
zastavení či úpravě plavebního provozu tak, aby k zastavení či 
omezení plavebního provozu nedošlo dříve než 3 měsíce od 
vydání opatření obecné povahy. 
Vydaná opatření obecné povahy o zastavení, omezení či úpravě 
plavebního provozu jsou již dávno v systému RIS zveřejňována. 
 
Ve smyslu dohody na společném jednání k vypořádání připomínek 
konaném dne 3. 12. 2018 byla dohodnuta úprava termínu 
sdělování požadované informace. 

9) K § 6a odst. 1 písm. g) 
 

Požadujeme ustanovení zrušit. 
 
Odůvodnění: 
 

Neakceptováno 
 
Informace o mimořádných událostech předávají všechny subjekty, 
které se mohou v rámci provozu na vodní cestě s mimořádnou 
událostí setkat, tj. provozovatelé a vůdci plavidel, provozovatelé 
pozemních částí přístavů i správci vodních cest. 
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Státní podniky povodí nejsou kompetentní předávat 
tyto informace a nemusí je ani mít k dispozici. Tyto 
údaje by měla předávat Státní plavební správa. 

Tyto informace musí předávat subjekty, které se na vodních 
cestách pohybují, příp. obsluhují plavební zařízení, které se na 
vodní cestě nachází. 
V případě správce vodní cesty může jít například o poruchu 
plavební komory, havárii nebo jinou obdobnou událost v plavební 
komoře nebo jejím okolí. Představit si lze také situace související s 
výkonem správy vodní cesty pomocí plavidel. 

10) K § 6a odst. 1 písm. i) 
 
Požadujeme ustanovení zrušit. 
 
Odůvodnění: 
 
Je na provozovateli a vůdci plavidla sledovat 
aktuální vodní stavy na vodní cestě. 

Neakceptováno 
 
Pakliže stát investoval do zařízení pro měření aktuální podjezdné 
výšky mostů je zcela logické, že bude s informacemi, která tato 
zařízení poskytují, také pracovat. 

Doporučující připomínky: 
 
1) K § 1 

 
Dáváme ke zvážení, zda by ustanovení nemělo 
obsahovat také vazbu na zákon č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Neakceptováno 
 
Přehled zmocňovacích ustanovení je uveden v návrhu novely 
vyhlášky (soubor „3b. Návrh novely vyhlášky 356“).  
V ustanovení § 1, které vymezuje zpravidla působnost 
prováděcího právního předpisu, se odkazy na ustanovení zákona 
neobjevují. 

2) K příloze č. 1 bod č. 14 
 

Doporučujeme slovo „potrubí" nahradit slovy 
„trubní vedení" (ČSN 75 2130). 

Již bylo akceptováno v rámci veřejných konzultací 
 
Nesoulad mezi návrhem vyhlášky a platným zněním byl opraven. 

3) Upozorňujeme, že nelze přesně určit souřadnice 
u plovoucích zařízení typu bóje. 

Upozorňujeme, že bóje nejsou plovoucí zařízení, ale plavební 
značení. Dále je třeba uvést, že v rámci technického rozvoje se 
předpokládá na vodních cestách vybavených systémem RIS mimo 
jiné i s postupným nasazováním zařízení AtoN, kterými jsou 
mimo jiné i bóje vybavené zařízením sledujícím jejich polohu. 

Připomínka nad rámec novely: 
 

K § 2 písm. c) bod 9 

Neakceptováno 
 
Předně se jedná o stávající formulaci ustanovení, které nevyvolává 
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Požadujeme zrušit slova „nebo při ochraně 
před povodněmi".  
 
Odůvodnění: 
 
Plavidla, která mohou být využita při zajišťování 
opatření při nebezpečí povodně (§ 65 odst. 3 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), nemusí být vybavena potřebným 
zařízením. Pro tyto plavidla by povinnosti 
vyplývající z této vyhlášky neměly být v tomto 
případě závazné. 

v praxi žádné problémy. Rovněž tato plavidla nemusí být 
vybavena žádným zařízením, jak je v připomínce uvedeno, pokud 
takovou povinnost nestanovuje zákon, příp. na základě zákona 
prováděcí právní předpis. Nicméně samotná vyhláška č. 356/2009 
Sb. žádnou povinnost vybavit plavidlo určitým zařízením 
neukládá. 

Úřad vlády – 
Odbor 
kompatibility 

Srovnávací tabulka ke směrnici 2005/44/ES vložená od 
eKLEPu není shodná s tabulkou vloženou do databáze 
ISAP – Monitoring implementace. Navrhujeme 
aktualizovat tabulku v databázi ISAP. 

Akceptováno – tabulka bude aktualizována 

Z formulace úvodního ustanovení vyhlášky vyplývá, že 
vyhláškou č. 356/2009 Sb., v navrhovaném znění, má být 
zajištěna implementace mj. třech přímo použitelných 
předpisů. Návrh však k tomu neobsahuje žádné 
výkaznictví. Navrhujeme, aby předkladatel vyjasnil, zda je 
cílem předkládaného návrhu také adaptace právního řádu 
na nařízení uvedená v poznámce pod čarou č. 2 (a v jakém 
rozsahu), přičemž je nutno doplnil výkaznictví (tj. 
podtržení implementační úpravy, celexová čísla, doplnění 
rozdílové tabulky a přiložení příslušných tabulek 
srovnávacích).  
V případě, kdy by bylo cílem předkladatele zajistit s 
danými nařízeními pouze provazbu (ve smyslu upozornění 
adresátů úpravy na relevantní právní akty EU), uváděli 
bychom nařízení pouze v samotném textu návrhu (s 
poznámkami pod čarou), nikoli v úvodním ustanovení, 

Akceptováno – upraveno  
 
Odkazy budou uvedeny v příslušných ustanoveních a nikoliv 
v ustanovení úvodním. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB9MJ55K5)



Stránka 11 (celkem 15) 

které ukazuje na „klasickou“ implementaci. (Nařízení č. 
415/2007 bylo změněno, je nutno uvádět  s dodatkem „v 
platném znění“.) 
Dále, nutnost výkaznictví je dána také ve vztahu k 
transpoziční úpravě ke směrnici 2005/44/ES. Například čl. 
I novelizační bod 11. [§ 3 písm.a)] či novelizační bod 16. 
[§ 6e, zejm. odstavec 5] lze jako implementační hodnotit. 
Navrhujeme výkaznictví doplnit, i pokud jde o zajištění 
transpozice směrnice 2005/44/ES. 

Akceptováno – upraveno  
 
Navržený § 6e nepředstavuje transpozici směrnice 2005/44/ES ani 
jiných předpisů EU. S ohledem na skutečnost, že povinnost 
používat zařízení AIS je ryze národní povinností, která doposud 
nevyplývá z práva EU, je i stanovení rozsahu předávaných 
informací a dalších podrobností národní úpravou. Ta samozřejmě 
logicky musí vycházet z technických možností zařízení, které 
stanovuje přímo použitelný předpis, ale to nic nemění na národní 
povaze této legislativy. Odkaz na normu ES-TRIN je volen 
s ohledem na to, že se do budoucna předpokládá, že po zavedení 
povinnosti právem EU bude tato problematika komplexně řešena 
evropskou normou. Stávající norma ES-TRIN tuto problematiku 
upravuje pro potřeby schvalování technické způsobilosti ve 
smyslu směrnice 2016/1629. 

V čl. I novelizačním bodě 16. - § 6e odst. 5 vyhlášky – není 
důvod uvádět „Evropskou“ s velkým počátečním 
písmenem. 

Akceptováno 

V čl. I novelizačním bodě 19. – příloha č. 1, bod 14. 
vyhlášky - navrhujeme sjednotit se na úpravě. Viz slovo 
„potrubí“ ve vlastním návrhu, slova „trubní vedení“ v 
platném znění. 

Akceptováno upraveno 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka: 
 
K čl. I bodu 16 – k § 6a odst. 2: 
 V ustanovení se navrhuje jako jeden ze způsobů 
předávání informací o provozní době plavebních komor a 
pohyblivých mostů a o kontaktech na obsluhu plavebních 
komor a pohyblivých mostů mezi správcem vodní cesty a 
správcem systému RIS elektronická pošta (slovy 
navrhované vyhlášky „elektronickým podáním 

Akceptováno částečně 
 
Předkladatel plně chápe připomínku ministerstva vnitra a uznává 
zásadní význam datových schránek v komunikaci mezi státem, FO 
a PO i mezi jednotlivými orgány státu. Nicméně vyhodnotil, že 
s ohledem na množství jednotlivých pracovníků, kteří informace 
předávají a s ohledem na vnitřní struktury organizací, které 
zpravidla vyžadují pro odeslání datových zpráv datovou schránkou 
nějaký „oběh“, je z časových i praktických důvodů vhodné 
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podepsaným elektronickým podpisem“). Mezi orgány 
veřejné moci ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, jimiž by měli být jak správci vodních cest 
(jde o právnické osoby vykonávající působnost v oblasti 
veřejné správy), tak i správce systému RIS (jde o státní 
orgán), mají být dokumenty zasílány přednostně cestou 
datových schránek (vizte § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 
Sb.), tj. systému, u něhož stát garantuje bezpečnost 
a integritu dodávaných dokumentů, jakož i jejich průkazné 
dodání či průkaznou informaci o nemožnosti dodání. Je 
proto krajně nežádoucí, aby stát současně podporoval jako 
konkurující způsob zasílání dokumentů mezi orgány 
veřejné moci elektronickou poštu, u níž nadto garance, 
které dává systém datových schránek, chybí. Tento stav 
není z pohledu Ministerstva vnitra jako ústředního 
správního úřadu pověřeného koordinační úlohou v oblasti 
výkonu veřejné správy a pro informační a komunikační 
technologie akceptovatelný. S ohledem na tuto skutečnost 
požadujme vypuštění možnosti předávat informace 
elektronickou poštou, tj. slova „datovou schránkou nebo 
elektronickým podáním podepsaným elektronickým 
podpisem“ požadujeme nahradit slovy „nebo datové 
schránky“. 
 V případě neakceptace připomínky bude v zájmu 
terminologické jednoty žádoucí nahradit slova 
„elektronickým podáním podepsaným elektronickým 
podpisem“ slovy „elektronickou poštou“, eventuálně 
„elektronickou poštou podepsané způsobem, se kterým jiný 
právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu“ 
(zmínka o náležitosti podpisu je toliko deklaratorní, neboť 
vyplývá ze subsidiární aplikace § 561 občanského 
zákoníku předpokládané doktrínou veřejného práva jako 
práva zvláštního k obecnému právu soukromému).   

zanechat co možná nejširší komunikační kanál při předávání 
informací do systému RIS. 
Zároveň je třeba poukázat na skutečnost, že zmiňovaný případ se 
týká dvou správců vodních cest a množství předávaných informací 
je z hlediska celkového objemu komunikace ve veřejné sféře zcela 
naprosto marginální, lze pochybovat o tom, že by navržená úprava 
představovala „podporu konkurenčního způsobu zasílání 
dokumentů“.  
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 15 – k § 6 odst. 3: 
 Doporučujeme alespoň v odůvodnění návrhu 
vysvětlit, proč subjekty uvedené ve větě první mají 
povinnost předat vymezené údaje ve lhůtě, která je výrazně 
delší než lhůta pro subjekty ve větě druhé. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 16 – k § 6a odst. 5: 
Doporučujme zvážit, zda je skutečně účelné, aby informace 
o plánovaném a skutečně provedeném rozrušování 
ledových celin byly předávány v navrhované lhůtě, 
zejména v souvislosti s plánovací fází postrádá tato lhůta 
smysl. 

Neakceptováno 
 
Jedná se o dva údaje, které jsou předávané každý ve své lhůtě. 
Nicméně není možné vyloučit, že s ohledem na jistou operativnost 
nebude v některých případech zveřejňování „plánovací“ fáze plnit 
svůj účel vzhledem k malému časovému odstupu mezi 
naplánováním a realizací rozrušování, nicméně neočekáváme 
takové případy jako systémový jev. 

K čl. I bodu 16 – k § 6d: 
 Byť předkladatel v odůvodnění návrhu uvádí, že 
spolehlivost systému RIS je vysoká a neplánovaných 
výpadků je minimum, dáváme na zvážení, zda je navržená 
24 hodinová dotace dostatečná, a to i s ohledem na 
skutečnost, že nově připojených subjektů bude mnohem 
více a systém bude více zatěžován. Rovněž v rámci 
plánované údržby mohou nastat situace, které původní 
časové předpoklady údržby značně prodlouží apod. Dále 
není zřejmé, co nastane, pokud bude navržená doba 
překročena. 

Neakceptováno 
 
Předkladatel se tímto problémem několikráte zabýval a opakovaně 
dospěl k závěru, že navržená doba je dostatečná. 
Předkladatel musí rovněž uvést, že žádné zásadní „skokové“ 
navýšení počtu připojených subjektů neočekává. 
Důsledky neplnění ustanovení tohoto právního předpisu ze strany 
adresátů jsou stejné jako v ostatních případech, tj. dojde 
k naplnění skutkové podstaty přestupku, předávání informací po 
uplynutí předmětné lhůty jinými prostředky bude posuzováno jako 
polehčující okolnost. Pokud bude chyba na straně správce systému 
RIS budou podnikající FO a PO zproštěny odpovědnosti za 
přestupek ve smyslu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich. 

K čl. I bodu 16 – k § 6e odst. 4: 
V souvislosti s výjimkou pro plavidla Státní plavební 
správy, Policie České republiky a obecní policie 
doporučujeme konkretizovat právní předpisy, na jejichž 

Akceptováno – upraveno  
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základě dochází k plnění stanovených úkolů těchto 
subjektů. Předložená forma odkazu neodpovídá 
požadavkům na normativní a nenormativní odkazy, kterou 
jsou dány čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády. 
K čl. I bodu 16 – k § 6e odst. 5: 
Doporučujeme vypustit větu poslední pro její nenormativní 
charakter. V případě, že by předkladatel považoval tuto 
větu za normativní ustanovení (stanovící povinnost 
evropskou normu zveřejnit), pak platí stejné doporučení, 
neboť vyhláškou nelze ukládat povinnost, která nemá 
oporu v zákoně. 

Neakceptováno 
 
LPV v čl. 45a odst. 2 stanovují, že v případě výlučného odkazu se 
„stanoví způsob, jakým bude odkazovaná technická norma 
zpřístupněna veřejnosti.“ Tato nenormativní informace je tedy 
vyžadována přímo LPV, a to s ohledem na skutečnost, že 
pramenem práva se v takovém případě stává dokument, který se 
nezveřejňuje ve Sbírce zákonů. 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K čl. I bodu 13 – § 4 odst. 3 písm. b): 
 S odkazem na čl. 26 odst. 7 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme odstranit nadbytečnou čárku na za 
slovem „plavidel“ Dále pak na konci bodu 6 navrhujeme 
tečku za zkratkou „AIS“ nahradit čárku. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 15 – k § 6 odst. 1 písm. b): 
 Vyjádření lhůty, v níž má dojít k předání 
předepsaných údajů, nepokládáme za formulačně zdařilé. 
Navrhujeme z navržené dikce „předávané nejpozději bez 
zbytečného odkladu“ vypustit slovo „nejpozději“. 

Neakceptováno 
 
Při akceptaci navrženého znění by došlo k zásadnímu 
významovému posunu. Předkladatel nicméně zvažoval 
přeformulování předmětného ustanovení, nicméně vhodnější 
formulaci nenalezl.  

K čl. I bodu 15 – k § 6 odst. 4: 
 Navrhujeme odstranit nadbytečnou čárku před slovy 
„předávané v reálném čase“. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 16 – k § 6a odst. 1 písm. f): 
 Doporučujeme zájmeno „jejích“ nahradit tvarem 
„jejich“, neboť v předcházejícím textu se hovoří o vodních 
cestách, je tedy užito plurálu. 

Akceptováno 
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K čl. I bodu 16 – k § 6e odst. 3:  
 Navrhujeme odstranit nadbytečnou dvojtečku 
v uvozovací větě, za níž následují pododstavce a) až o). 

Akceptováno 

K čl. I bodu 16 – k § 6e odst. 4: 
 Doporučujeme zkratku „ČR“ za slovem „Policie“ 
rozepsat. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
kultury 

K čl. II 
Jelikož novela zákona o vnitrozemské plavbě 

(sněmovní tisk č. 195), v současnosti projednávaná 
Poslaneckou sněmovnou, předpokládá nabytí účinnosti 
zákonného zmocnění v § 32e odst. 5 až dnem 1. 4. 2019, 
doporučujeme stanovit nabytí účinnosti nejdříve tímto 
dnem. 

Akceptováno jinak 
 
Navržena dělená účinnost. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek       

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek       

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Bez připomínek       

Úřad vlády – 
vedoucí úřadu 
vlády 

Bez připomínek       

Ministerstvo 
práce 
sociálních věcí 

Bez připomínek       

V Praze 31. 1. 2019 

Vypracoval: Martin Kozák Podpis: 
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