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III. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

Předkládaný návrh vyhlášky novelizuje některá ustanovení: 

 vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, 
společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška č. 222/1995 Sb.“), a  

 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (dále jen „vyhláška č. 
67/2015 Sb.“). 

Ve výše uvedených vyhláškách je provedeno několik drobných úprav, které mají 
legislativně technickou povahu, transpoziční charakter, charakter parametrických změn, 
vycházejí z aplikační praxe, nebo mají za cíl více provázat provoz na vnitrozemských vodních 
cestách se stávajícími službami poskytovanými systémem říčních informačních služeb. 

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

A.1 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Navrhovaná právní úprava je nezbytná z několika různých důvodů. V případě legislativně 
technických úprav z důvodu vyšší právní jistoty a přehlednosti právního řádu. V případě 
transpoziční úpravy z důvodu zajištění souladu českého práva s právem evropským, za účelem 
splnění závazků vyplývajících z práva EU a předejití negativním následkům v případě porušení 
práva EU ze strany ČR. V případě rozšíření výčtu účelových vodních cest se jedná o potřebu 
reagovat na rozvoj rekreační plavby. A konečně v případě úpravy parametrů plavební dráhy je 
to zejména reakce na problémy nesouladu právního a faktického stavu.  

A.2 Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Vyhláška č. 222/1995 Sb. z formálního hlediska nadále označuje úsek vodní cesty 
Vltava a úsek vodní cesty Malše za účelové vodní cesty, ačkoliv tyto úseky (jeden celý, druhý 
z významné části) byly přeřazeny zákonem č. 292/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 
Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 292/2017 Sb.“), mezi dopravně 
významné vodní cesty využívané, přičemž stávající právní úprava neumožňuje, aby byla vodní 
cesta současně vodní cestou účelovou a vodní cestou dopravně významnou. Návrh vyhlášky 
tedy předmětné dva úseky vodní cesty z výčtu vodních cest účelových vypouští.  

Do seznamu vodních cest účelových je navrženo zařadit úsek vodního toku Chrudimka 
a úsek vodního toku Cidlina, úsek stávající účelové vodní cesty Lužnice se navrhuje prodloužit. 
Důvodem těchto úprav je reakce na rozvoj rekreační plavby, která se na těchto vodních cestách 
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začíná intenzivněji provozovat a je zde i několik záměrů na zřízení přístavišť. Uvedené úseky 
Chrudimky a Cidliny navazují na vodní cestu dopravně významnou Labe a plavidla do těchto 
úseků vodních cest přirozeně zaplouvají. Podle platné úpravy užívání povrchových vod 
k plavbě nelze na těchto úsecích vodních cest provozovat malá plavidla se spalovacím motorem 
o výkonu více než 10 kW. Předmětná plavidla se však na úsecích vyskytují a jsou za protiprávní 
jednání postihována. Z věcného hlediska však jejich pohyb na jmenovaných úsecích vodních 
cest nepředstavuje žádné ohrožení plavební bezpečnosti ani povrchových vod. Na uvedených 
vodních cestách existují rovněž záměry soukromého sektoru a samospráv na zřízení přístavišť, 
která by za současného právního stavu nepodléhala režimu § 8a zákona o vnitrozemské plavbě, 
neboť by se jednalo o přístaviště zřizovaná na nesledovaných vodních cestách. Předkladatel 
rozvoj takové dopravní infrastruktury pro rekreační plavbu vítá, ale považuje za vhodné, aby 
v předmětných lokalitách podléhala dozoru státních orgánů, a rovněž, aby této infrastruktury 
mohla legálně využívat plavidla se spalovacím motorem o výkonu více než 10 kW.  

Stávající úprava parametrů plavební dráhy na vodní cestě dopravně významné obsažená 
ve vyhlášce č. 222/1995 Sb. neodpovídá v případě plavební dráhy v plavebním kanále 
faktickému stavu, a je třeba tento stav napravit. U stávajících vodních cest vedených plavebním 
kanálem je nutné bezpečnostní marži stanovit s ohledem na stávající stav plavebního kanálu a 
dosaženou bezpečnostní marži. 

Jako v některých případech nereálný a nerealizovatelný se ukázal požadavek na 
nejmenší poloměr oblouku plavební dráhy. U požadavku na rozšíření plavební dráhy v oblouku 
se ukázalo nezbytným stávající právní úpravu precizovat. Navrhuje se tedy vypustit požadavek 
na nejmenší poloměr oblouku plavební dráhy, který by měl být kompenzován právě preciznější 
úpravou šířky plavební dráhy v oblouku. Šířka plavební dráhy v oblouku je požadavek na 
nejmenší poloměr oblouku schopna kompenzovat. 

Stávající vyhláška č. 222/1995 Sb. rovněž provádí § 32 odst. 2 zákona o vnitrozemské 
plavbě a upravuje podrobnosti o jednotlivých druzích nákladů a způsobu jejich rozvrhnutí na 
odstranění následků společné havárie. K vypuštění uvedeného zákonného zmocnění by měla 
dle informací předkladatele směřovat poslanecká iniciativa, a předkladatel považuje za vhodné 
ji již v této fázi legislativního procesu zařadit do předmětu navržené novely. 

Vyhláška č. 67/2015 Sb. upravuje problematiku poznávacích znaků, kterými se viditelně 
označují plavidla tak, že v případě plavidel jiných než malých musí poznávací znaky obsahovat 
buď evropské identifikační číslo plavidla ENI, nebo registrační číslo přidělené Státní plavební 
správou a u malých plavidel je stanovena povinnost označit toto plavidlo pouze registračním 
číslem předěleným Státní plavební správou. Nicméně čl. 2.18 přílohy V směrnice (EU) 
2016/1629 ukládá, aby na trupu plavidla bylo uvedeno ENI. Předmětná ustanovení týkající se 
poznávacích znaků je tedy třeba upravit ve smyslu této směrnice. 

Vyhláška č. 67/2015 Sb. rovněž upravuje problematiku přednosti při proplouvání 
plavebními komorami. Uvedená úprava v současné době reflektuje zájmy hromadné přepravy 
osob vodní dopravou, ale již nereflektuje současný rozvoj v oblasti říčních informačních služeb, 
a je tedy třeba provést drobnou úpravu přednosti při proplouvání plavebními komorami, aby 
došlo k většímu provázání se systémem říčních informačních služeb. Tato úprava povede 
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především k zefektivnění proplavovacích cyklů a zjednodušení koordinace proplavování a 
administrativy s tím spojené. 

Současná právní úprava ani navrhovaná právní úprava nemá žádné přímé ani nepřímé 
dopady na rovnost žen a mužů. 

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

Navržená novela vyhlášek 67/2015 Sb. a 222/1995 Sb. provádí následující ustanovení 
zákona o vnitrozemské plavbě: 

  § 3 odst. 1 a 2, 
 § 18 odst. 3, 
 § 22 odst. 4, 
 § 29k. 

Návrh právního předpisu tedy upravuje: 

 plavebně provozní podmínky pro provozování plavby, 
 náležitosti poznávacích znaků, 
 vodní stav, při kterém je na příslušném úseku vodní cesty ohrožena bezpečnost 

plavby a druhy plavidel nebo jejich sestav, 
 podrobnosti k zajištění bezpečného plavebního provozu. 

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 

V případě úpravy vyhlášky č. 222/1995 Sb., kdy dochází k úpravě vymezení účelových 
vodních cest, úpravě parametrů plavební dráhy, vypuštění úpravy společné havárie, a v případě 
úpravy vodních stavů ohrožujících bezpečnost plavby na řece Morava se nejedná o materii, 
která by byla právem EU regulována. 

V případě úpravy týkající se poznávacích znaků se jedná o transpozici ustanovení 
čl. 2.18 přílohy č. V směrnice 2016/1629. 

Problematika říčních informačních služeb je sice na úrovni Evropské unie 
harmonizována1, a to zejména s ohledem na vzájemnou technickou kompatibilitu zařízení, 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES, o harmonizovaných říčních informačních službách 

(RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství 
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softwarového vybavení a digitálních map. Problematika přednosti proplouvání za užití časů 
ETA a RTA (předpokládaný čas příjezdu a požadovaný čas příjezdu) není na úrovni evropského 
práva nijak regulována a je ponechána na úvaze členských států. 

Návrh je plně slučitelný s právem Evropské unie. 

D) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho 
změny 

Vyhláška č. 222/1995 Sb. z formálního hlediska nadále označuje úsek vodní cesty Vltava 
a úsek vodní cesty Malše za účelové vodní cesty, ačkoliv tyto úseky (jeden celý, druhý 
z významné části) byly přeřazeny zákonem č. 292/2017 Sb. mezi dopravně významné vodní 
cesty využívané, přičemž stávající právní úprava neumožňuje, aby byla vodní cesta současně 
vodní cestou účelovou a vodní cestou dopravně významnou. Návrh vyhlášky tedy předmětné 
dva úseky vodní cesty formálně z výčtu vodních cest účelových vypouští.  

Vodní cesty, které nejsou vodními cestami dopravně významnými (využívanými či 
využitelnými) ani vodními cestami účelovými jsou nesledovanými vodními cestami a na těchto 
vodních cestách nelze provozovat malá plavidla se spalovacím motorem o výkonu více než 10 
kW2 a zřizování přístavišť, vývazišť ani kotvišť nepodléhá režimu § 8a zákona o vnitrozemské 
plavbě. Vzhledem k rozvoji rekreační plavby a skutečnosti, že tato malá plavidla některé úseky 
nesledovaných vodních cest hojně využívají, a to i se spalovacím motorem o vyšším než 
dovoleném výkonu, a rovněž s ohledem na plánovaný rozvoj přístavišť, vývazišť nebo kotvišť 
je vhodné tuto situaci reflektovat i v právní úpravě. 

Stávající úprava parametrů plavební dráhy na vodní cestě dopravně významné obsažená ve 
vyhlášce č. 222/1995 Sb. neodpovídá faktickému stavu a v některých případech těchto 
parametrů není možné dosáhnout ani v budoucnu. Zejména v případě bezpečnostní marže 
v kanálech není na rozdíl od úpravy bezpečnostní marže v řece rozdělena úprava na požadavky 
pro stávající vodní cesty a nové nebo nově upravované vodní cesty. V případě nových a nově 
upravovaných vodních cest je stanoven požadavek na nejmenší poloměr oblouku vodní cesty, 
který je v některých případech nereálný, navíc tento požadavek lze kompenzovat větší šířkou 
plavební dráhy v oblouku. 

Stávající vyhláška č. 222/1995 Sb. rovněž provádí § 32 odst. 2 zákona o vnitrozemské 
plavbě a upravuje podrobnosti o jednotlivých druzích nákladů a způsobu jejich rozvrhnutí na 
odstranění následků společné havárie. K vypuštění uvedeného zákonného zmocnění by měla 

                                                 
Nařízení Komise (EU) 415/2007, 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) 909/2013, 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 

2 Viz § 2 odst. 1 vyhlášky č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána 
plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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dle informací předkladatele směřovat poslanecká iniciativa a předkladatel považuje za vhodné 
ji již v této fázi legislativního procesu zařadit do předmětu navržené novely. 

Vyhláška č. 67/2015 Sb. upravuje problematiku poznávacích znaků, kterými se viditelně 
označují plavidla tak, že v případě plavidel jiných než malých musí poznávací znaky obsahovat 
buď evropské identifikační číslo plavidla ENI, nebo registrační číslo přidělené Státní plavební 
správou a u malých plavidel je stanovena povinnost označit toto plavidlo pouze registračním 
číslem předěleným Státní plavební správou. Nicméně čl. 2.18 přílohy V směrnice (EU) 
2016/1629 ukládá, aby na trupu plavidla bylo uvedeno ENI. Předmětná ustanovení týkající se 
poznávacích znaků je tedy třeba upravit ve smyslu směrnice. 

Vyhláška č. 67/2015 Sb. rovněž upravuje problematiku přednosti při proplouvání 
plavebními komorami. Uvedená úprava v současné době reflektuje zájmy hromadné přepravy 
osob vodní dopravou, ale již nereflektuje současný rozvoj v oblasti říčních informačních služeb, 
a je tedy třeba provést drobnou úpravu přednosti při proplouvání plavebními komorami, 
aby došlo k většímu provázání se systémem říčních informačních služeb. 

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 

Možný dopad na podnikatelské prostředí představuje povinnost označit plavidlo 
poznávacím znakem složeným z ENI, a to u plavidel, u nichž nebylo toto číslo jako část 
poznávacího znaku užito. Uvedený dopad spočívá zpravidla v doplnění poznávacího znaku 
plavidla a lze jej označit za marginální. 

Současná právní úprava dává na výběr, zda provozovatel plavidla jiného než malého 
vyznačí jako poznávací znak, příp. jeho součást, evropské identifikační číslo plavidla (ENI) 
nebo registrační číslo přidělené Státní plavební správou. U malých plavidel tvoří poznávací 
znak pouze registrační číslo přidělené Státní plavební správou. 

Směrnice (EU) 2016/1629 ovšem vyžaduje, aby bylo plavidlo označeno ENI, bylo-li 
mu přiděleno. Navržená právní úprava tedy dává jasnou povinnost použít jako poznávací znak, 
příp. jeho část, právě číslo ENI, bylo-li plavidlu přiděleno. Tato povinnost může přinést určité 
náklady, nicméně je třeba konstatovat, že většina provozovatelů plavidel jiných než malých 
používá v poznávacím znaku číslo ENI. U plavidel, kterým bylo ENI přiděleno, a v poznávacím 
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znaku užívají registrační číslo přidělené Státní plavební správou, zpravidla postačí pouze před 
toto číslo doplnit národní předčíslí. 

Sociální dopady 

Sociální dopady se neočekávají. 

Dopad na životní prostředí  

Dopady na životní prostředí se neočekávají. 

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 

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. 
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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 
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 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.  

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. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
předmětná vyhláška tyto otázky neupravuje. 

I) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Návrh nepředpokládá žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část 

K čl. I bodu 1 [název vyhlášky č. 222/1995 Sb.] 

V souvislosti s navrženým vypuštěním úpravy problematiky společné havárie (§ 29 až 
§ 34 vyhlášky č. 222/1995 Sb.) dle čl. I bodu 9 návrhu vyhlášky je třeba změnit název vyhlášky 
č. 222/1995 Sb. tak, aby v něm nebyl uveden název materie, kterou již vyhláška neobsahuje.  

V této souvislosti je navržena rovněž úprava názvu související s již provedenou novelou 
zákona o vnitrozemské plavbě č. 187/2014 Sb. a navazující novelou vyhlášky č. 222/1995 Sb. 
publikované pod č. 66/2015 Sb. V návaznosti na tyto úpravy již vyhláška č. 222/1995 Sb. 
neobsahuje úpravu celé problematiky „dopravy nebezpečných věcí“, ale pouze problematiky 
„bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí“. Změna názvu vyhlášky se v rámci 
předchozí novely nejevila jako vhodná a účelná, nicméně s ohledem na nyní plánovanou změnu 
názvu je již žádoucí. 

 

K čl. I bodu 2 [§ 2 vyhlášky č. 222/1995 Sb.] 

Připravená novela zákona o vnitrozemské plavbě obsahuje normativní odkaz na 
ustanovení přílohy č. 2, který hovoří o členění uvedené přílohy následovně – odstavec – 
písmeno – bod. 

Ustanovení § 2 vyhlášky č. 222/1995 Sb. však v aktuálním znění odkazuje na příslušná 
ustanovení přílohy jinak. Předkladatel tedy navrhuje sjednotit v právním předpise odkazování 
na příslušná ustanovení přílohy č. 2 zákona o vnitrozemské plavbě tak, jak bude činit po 
účinnosti novely zákon o vnitrozemské plavbě. 

 

K čl. I bodu 3 [§ 3 písm. a) vyhlášky č. 222/1995 Sb.] 

Dne 29. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 292/2017 Sb., na jehož základě došlo k 
přeřazení dvou úseků účelových vodních cest mezi vodní cesty dopravně významné využívané. 
Konkrétně se jedná o vodní cestu Vltava od říčního km 241,4 po říční km 239,6 a vodní tok 
Malše od říčního km 0,0 po říční km 1,6.  

Je třeba konstatovat, že předmětný úsek Malše zařazený zákonem č. 292/2017 Sb. mezi 
vodní cesty dopravně významné využívané (až po ř. km 1,6) se zcela přesně nekryje 
s vymezením vodního toku Malše jako účelové vodní cesty (až po ř. km 1,757). Nicméně 
zachovávat 157 m vodní cesty Malše jako účelové vodní cesty se nejeví v kontextu 
předmětného úseku jako účelné, a navrženou úpravou tedy dojde k přeřazení těchto 157 metrů 
vodní cesty Malše mezi nesledované vodní cesty. 

S ohledem na skutečnost, že přeřazení provedené novelou zákona nebylo ve vyhlášce 
č. 222/1995 Sb. reflektováno, je třeba tuto legislativně technickou úpravu provést, a to z důvodu 
vyšší právní jistoty a přehlednosti právního řádu. 

Předkladatel dále navrhuje zařadit mezi vodní cesty účelové (§ 3 odst. 2 zákona o 
vnitrozemské plavbě) krátké úseky vodních toků Chrudimka a Cidlina, a to: 
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• vodní tok Chrudimky od říčního km 0,596 (silniční most - Pardubice) po říční 
km 0,00 (ústí do vodního toku Labe), 

• vodní tok Cidliny od říčního km 2,113 (železniční most - Libice nad Cidlinou) 
po říční km 0,00 (ústí do vodního toku Labe). 

Oba vodní toky ústí do vodního toku Labe, a to Chrudimka v ř. km 967,55 vodní cesty 
Labe a Cidlina v ř. km 907,9 vodní cesty Labe. Vodní cesta Labe je v místě obou ústí vodní 
cestou dopravně významnou využívanou (§ 3 zákona o vnitrozemské plavbě ve spojení s bodem 
1 písm. a) přílohy č. 2 k zákonu o vnitrozemské plavbě). 

Zmíněné úseky vodního toku Cidlina a Chrudimka jsou v současné době nesledovanou 
vodní cestou ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě.  

Z hlediska užívání povrchových vod k plavbě je na nesledovaných vodních cestách 
omezeno užívání malých plavidel se spalovacím motorem, a to na základě zmocnění uvedeného 
v § 7 odst. 5 zákona o vodách, které je provedeno vyhláškou č. 46/2015 Sb. 

Na základě § 2 odst. 1 vyhlášky č. 46/2015 Sb. lze tyto vodní cesty „užívat k plavbě 
malého plavidla se spalovacím motorem pouze tehdy, je-li k pohonu použit spalovací motor o 
výkonu nejvýše 10 kW a plavidlo pluje takovou rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména 
hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je 
zanedbatelný“. 

Dále je třeba poukázat na skutečnost, že na nesledovaných vodních cestách nepodléhá 
zřizování přístavišť, překladišť, vývazišť nebo kotvišť regulaci ve smyslu § 8a zákona o 
vnitrozemské plavbě. 

Zmínit je možné také problematiku staveb na sledované vodní cestě ve smyslu § 5a 
zákona o vnitrozemské plavby, kdy pro účely umístění, povolení, ohlášení nebo kolaudace 
stavby je nezbytné závazné stanovisko plavebního úřadu, a to v případech, kdy se jedná o 
stavbu přesahující do sledované vodní cesty nebo o stavbu dopravní a technické infrastruktury 
ve vzdálenosti do 50 metrů od břehové čáry. Na statusu stávajících staveb povolených v souladu 
se zvláštními právními předpisy se nic nemění. Pouze v případě změn stavby, které vyžadují 
povolení, ohlášení nebo kolaudaci se bude nově vyžadovat stanovisko plavebního úřadu. U 
staveb postavených v rozporu se stávajícími právními předpisy, které ohrožují plavební 
bezpečnost nebo plavební provoz na vodní cestě bude iniciováno jejich odstranění v souladu se 
zvláštními právními předpisy.  

Uvedené vodní cesty budou účelovými vodními cestami a ve smyslu zákona o 
vnitrozemské plavbě a vyhlášky 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních 
informačních službách, nebude na těchto vodních cestách provozován RIS a není povinnost u 
těchto úseků zpracovávat nové plavební mapy obsahující geoinformační data. 

Vzhledem k zatraktivnění těchto úseků vodních cest je možné očekávat také zvýšený 
zájem o rozvoj infrastruktury (přístavišť, vývazišť a kotvišť) ze strany soukromých subjektů a 
případně také místních samospráv. Z hlediska financování je však třeba konstatovat, že podle 
zákona č. 104/2000 Sb., o státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, 
lze z tohoto fondu v oblasti rozvoje infrastruktury vodních cest financovat pouze výstavbu, 
modernizaci, opravu, údržbu a správu dopravně významných vnitrozemských vodních cest. 
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Předmětné úseky Chrudimky a Cidliny však budou pouze vodními cestami účelovými. 
Z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury tedy nebude možné na těchto vodních 
cestách novou infrastrukturu budovat. Rovněž účelem Ředitelství vodních cest ČR podle znění 
zřizovací listiny je budovat infrastrukturu jen na dopravně významných vnitrozemských 
vodních cestách. 

Ministerstvo dopravy ani jeho podřízené organizace tedy nemají v plánu na 
předmětných úsecích vodní cesty Chrudimka a Cidlina budovat infrastrukturu ze státních 
veřejných prostředků. V tomto ohledu také není třeba řešit vztah infrastruktury na těchto 
vodních cestách ve vztahu k Politice územního rozvoje, popř. následných územně plánovacích 
dokumentací. 

Ve vztahu ke správě vodních cest je třeba říci, že z rozsahu a obsah činností 
vykonávaných při správě sledovaných vodních cest stanovených v § 5 odst. 5 a 6 zákona o 
vnitrozemské plavbě a vyhlášce č. 222/1995 Sb. musí být zejména zajištěno bezpečné 
provozování plavby a značení plavebním značením. Na vodních cestách účelových nejsou 
stanoveny žádné konkrétní parametry vodní cesty. Na správu vodních cest se tedy 
nepředpokládají větší nároky než, které jejich správci mají z titulu péče o vodní tok ve smyslu 
zákona o vodách. U umístění plavebních znaků se předpokládají náklady ve výši jednotek 
tisíců. 

S ohledem na skutečnost, že veřejnost projevuje zájem užívat předmětné úseky vodních 
cest k plavbě plavidel se spalovacími motory o výkonu větším než 10 kW a rovněž existují 
záměry zde zbudovat vývaziště pro taková plavidla, předkladatel navrhuje výše zmíněné 
přeřazení uvedených úseků vodních toků z nesledovaných vodních cest do vodních cest 
sledovaných, a to konkrétně účelových vodních cest. 

Uvedené se jeví jako vhodné i s ohledem na již zmíněnou návaznost úseků na vodní 
cestu Labe jako vodní cestu dopravně významnou využívanou. 

Z věcného hlediska pohyb plavidel o výkonu větším než 10 kW na jmenovaných úsecích 
vodních cest nepředstavuje žádné ohrožení plavební bezpečnosti, protože pohyb všech plavidel 
na vodních cestách dostatečně reguluje zákon o vnitrozemské plavbě a vyhláška o pravidlech 
plavebního provozu. Na těchto vodních cestách je také vykonáván plavební dozor. 

Předmětné rozšíření účelových vodních cest rovněž nepředstavuje ohrožení 
povrchových vod a ostatních složek životního prostředí. Plavba plavidel se spalovacími motory 
není na uvedených vodních tocích zakázána a stávající omezení výkonem motoru nejvíce 10 
kW vychází ze skutečnosti, že se jedná o úseky nesledovaných vodních cest. Je třeba uvést, že 
plavidla vybavená vlastním strojním pohonem o výkonu více než 4 kW prochází pravidelnými 
technickými prohlídkami a musí splňovat přísné národní, příp. evropské požadavky. Umožnění 
vyššího výkonu tedy nebude mít další negativní dopady na ochranu vod. 

S ohledem na šířku předmětných úseků zde s odkazem na vyhlášku o pravidlech 
plavebního provozu bude probíhat plavba plavidel se spalovacími motory pouze ve výtlačném 
režimu, režim plavby se tedy oproti stávajícímu stavu nemění. Výtlačný režim představuje 
relativně pomalou plavbu, při které nedochází k vlnobití a zpravidla ani sání. Předmětné úseky 
nejsou součástí žádné zvláštní územní ochrany. 
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K čl. I bodu 4 [§ 3 písm. a) vyhlášky č. 222/1995 Sb.] 

Navrhuje se rozšíření stávajícího úseku účelové vodní cesty Lužnice až k mostu v obci 
Koloděje nad Lužnicí, a to z důvodu plánované realizace vývaziště pro plavidla se spalovacím 
motorem o výkonu více než 10 kW. K dalším dopadům podrobněji v odůvodnění 
k předchozímu novelizačnímu bodu. 

 

K čl. I bodu 5 [§ 5 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 222/1995 Sb.] 

Z formálního hlediska dochází k lepšímu navázání pododstavce na návětí odstavce. 

 

K čl. I bodu 6 [§ 5 odst. 1 písm. b) body 1 a 2 vyhlášky č. 222/1995 Sb.] 

Z věcného hlediska se navrhovaná úprava týká problematiky bezpečnostní marže v 
plavebním kanálu, kde na rozdíl od současné právní úpravy bezpečnostní marže v řece chybí 
rozdělení na stávající vodní cesty, nově budované a nově upravované vodní cesty. Vzhledem k 
zmíněné absenci rozdělení dochází ke stavu, kdy řada plavebních kanálů v současné době 
nastavenou bezpečnostní marži nesplňuje a bez zásadních stavebních úprav splňovat nemůže.  

Předkladatel tedy navrhuje upravit požadavky na bezpečnostní marži v plavebním 
kanálu takto: 

 Stávající hodnoty bezpečnostní marže v plavebním kanále budou muset splňovat 
nové vodní cesty vedené plavebním kanálem.  

 U nově upravovaných vodních cest nesmí dojít ke snížení stávající bezpečnostní 
marže, přičemž bezpečnostní marže po úpravě vodní cesty musí být nejméně 
0,30 m pro klasifikační tř. 0. a 0,50 m pro klasifikační tř. I., IV., Va., Vb. 

 U stávajících plavebních kanálů bude hodnota bezpečnostní marže činit tolik, 
kolik faktický stav umožňuje. 

Účelem této formulace tedy je nejen respektovat faktický stav s tím, že je legislativně 
vyjádřen záměr dosáhnout určitých cílových parametrů, ale především tím dochází k ochraně 
již dosažené bezpečnostní marže. Nemůže tedy dojít ke snížení již dosažené úrovně bezpečnosti 
plavebního provozu, k níž bezpečnostní marže na vodních cestách ČR jednoznačně přispívá.  

V souvislosti s uvedenou změnou dochází také k formální úpravě ustanovení bodu 1 
písm. b), který se týká bezpečnostní marže v řece, kdy je za účelem větší konzistence ustanovení 
doplněn text „u stávajících vodních cest“.  

K rozdílu mezi formulací ustanovení týkajícího se bezpečnostní marže u stávajících 
vodních cest (a v zásadě i k rozdílu mezi hodnotami bezpečnostních marží v řece a v plavebním 
kanále) lze říci, že tento rozdíl je dán především rozdílnými hydraulickými poměry v řece a v 
plavebním kanále. Při pohybu plavidel s vlastním strojním pohonem na vodní cestě s omezeným 
příčným profilem dochází k rychlejšímu obtékání plavidla, plavidla „odsávají“ vodu, která se 
nachází pod nimi a tím „zaklesávají“, tj. dno plavidla se více přibližuje ke dnu vodní cesty. 
Projevuje se tak Bernoulliho rovnice zachování mechanické energie pro proudění kapaliny. V 
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plavebních kanálech k tomuto jevu vzhledem k výrazně omezenějšímu příčnému profilu kanálu 
ve vztahu k příčnému profilu plavidla vedoucímu k rychlejšímu obtékání plavidla dochází ve 
větší míře. 

Předkladatel také považuje za vhodné uvést, že za novou vodní cestu je třeba v případě 
problematiky plavební hloubky považovat vodní cestu, která má být nebo byla vybudována nad 
rámec stávající sítě využívaných vodních cest. Novou vodní cestou není rozšíření stávající 
vodní cesty odtěžením a úpravou břehů, a to i v případě, že se pak plavební dráha bude nacházet 
částečně nebo zcela mimo původní šířku vodní cesty. Novou vodní cestou je stavba plavebních 
kanálů mimo koryto stávající vodní cesty. 

Nově upravované vodní cesty představují vodní cesty systematicky stavebně 
upravované na souvislém úseku s cílem zlepšení parametrů pro plavební provoz. 

 

K čl. I bodu 7 [ex § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 222/1995 Sb.] 

S ohledem na skutečnost, že požadavek na poloměr oblouku plavební dráhy není možné 
u některých stávajících ani nově navrhovaných vodních cest dodržet, navrhuje se jeho 
vypuštění. Účelu tohoto parametru je možné dosáhnout nově navrženou úpravou rozšíření 
plavební dráhy v oblouku, která bude nově obsažena v § 5 odst. 2 vyhlášky č. 222/1995 Sb. 

 

K čl. I bodu 8 [§ 5 odst. 2 vyhlášky č. 222/1995 Sb.] 
Je navržena nová koncepce úpravy šířky plavební dráhy v oblouku. Stávající požadavek na 

rozšíření plavební dráhy je konkretizován u nových a nově upravovaných vodních cest 
konkrétním výpočtem šířky plavební dráhy v oblouku, a to v závislosti na délce návrhové 
soustavy a poloměru oblouku. Postup výpočtu je obsažen v nově zařazené příloze č. 2 vyhlášky.  

Výpočet v příloze vychází z vzorových listů Ministerstva dopravy zpracovaných pro účely 
stanovení optimální šířky plavební dráhy v oblouku. 

 

K čl. I bodu 9 [§ 29 až 34 vyhlášky č. 222/1995 Sb.] 

Předkladatel byl informován o poslanecké iniciativě, která spočívá v úpravě stávajícího 
§ 32 zákona o vnitrozemské plavbě, který se věnuje institutu společné havárie. Součástí tohoto 
návrhu je dle informací předkladatele i zrušení zákonného zmocnění uvedeného v § 32 odst. 2 
zákona o vnitrozemské plavbě, které je provedeno právě v ustanoveních § 29 až 34 vyhlášky 
č. 222/1995 Sb. 

V souvislosti s touto poslaneckou iniciativou považuje předkladatel za vhodné tuto 
úpravu zařadit již do předkládaného návrhu. V případě, že by poslanecký pozměňovací návrh 
nebyl předložen nebo nebyl schválen, dojde před přijetím návrhu této vyhlášky k vypuštění 
předmětného novelizačního bodu.  

 

K čl. I bodu 10 [příloha č. 2 vyhlášky č. 222/1995 Sb.] 
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V souvislosti s navrženým § 5 odst. 2 vyhlášky č. 222/1995 Sb. se stanovuje příloha 
stanovující požadavky na šířku plavební dráhy v oblouku. 
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K čl. II bodu 1 a 2 [§ 5 odst. 1 písm. g) a o) vyhlášky č. 67/2015 Sb.] 

V souvislosti s rozšířením výčtu dopravně významných vodních cest využívaných, 
které bylo provedeno novelou zákona o vnitrozemské plavbě (zákon č. 292/2017 Sb.) jsou na 
těchto vodních cestách stanoveny vodní stavy, při kterém je ohrožena bezpečnost plavby pro 
všechna plavidla. 

 

K čl. II bodu 3 [§ 5 odst. 1 písm. p) vyhlášky č. 67/2015 Sb.] 

Předkladatel po konzultacích se Státní plavební správou, Českým hydrometeorologi-
ckým ústavem a Povodím Moravy dospěl k závěru, že stávající hodnota stavu, při němž je na 
vodní cestě Morava v úseku Otrokovice-jez Bělov ř. km 166,77 až Uherský Ostroh ř. km 133,33 
nebezpečné plout, je příliš restriktivní a plavbu lze na tomto úseku bezpečně provozovat i při 
vyšších vodních stavech. S ohledem na toto zjištění navrhuje předkladatel po provedených 
konzultacích upravit pro předmětný úsek vodní cesty hodnotu vodního stavu, při němž je 
nebezpečné plout. 

 

K čl. II bodu 4 a 5 [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 9 odst. 1 vyhlášky č. 67/2015 Sb.] 

Jedná se o ustanovení transponující čl. 2.18 bod 3. přílohy V směrnice (EU) 2016/1629, 
konkrétně jeho část, která říká: „Vlastník [plavidla] nebo jeho zplnomocněný zástupce je rovněž 
odpovědný za připevnění evropského identifikačního čísla plavidla zapsaného v osvědčení Unie 
pro plavidla vnitrozemské plavby na plavidlo.“. 

Navrhovaná změna tedy vylučuje v současné době nabízenou alternativu, kdy 
poznávacím znakem plavidla může být buď ENI, nebo evidenční číslo. Nově tedy poznávacím 
znakem plavidla, které má přiděleno ENI, může být pouze ENI. U ostatních plavidel je to 
evidenční číslo. 

 

K čl. II bodu 6 až 10 [§ 40 a 41 vyhlášky č. 67/2015 Sb.] 

Provedena úprava některých formulací za účelem většího sladění s nařízením vlády 
č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 
signálů. 

 

K čl. II bodu 11 [§ 53 vyhlášky č. 67/2015 Sb.] 

Navrhuje se vypuštění předmětného ustanovení s ohledem na navrženou novelu zákona 
o vnitrozemské plavbě, která ukládá provozovatelům některých plavidel, tato plavidla 
zařízením Inland AIS3 vybavit. 

                                                 
3 Zařízení pro sledování polohy a pohybu plavidla. 
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Problematika užívání zařízení Inland AIS bude řešena na úrovni prováděcích právních 
předpisů převážně ve vyhlášce č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních 
informačních službách. 

 

K čl. II bodu 12 [§ 72 odst. 3 vyhlášky č. 67/2015 Sb.] 

Stávající ustanovení § 72 upravuje ve svém třetím odstavci problematiku přibližování 
se k boku plujícího plavidla, vyvazování se na takové plavidlo a plutí těsně za ním. Tyto 
činnosti jsou obecně podmíněny souhlasem jeho vůdce, kdy souhlasu není třeba pro výkon 
pravomoci plavebního úřadu, Policie ČR a Celní správy.  

S ohledem na skutečnost, že řadu pachatelů přestupků odhaluje i obecní policie, 
zejména Městská policie v Praze, navrhuje předkladatel doplnit výjimku i pro plavidla obecní 
policie, která jsou používána při výkonu pravomocí podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, ve znění pozdějších předpisů. 

Předložená úprava by měla vést k zefektivnění výkonu dozoru nad dodržováním 
právních předpisů na vnitrozemských vodních cestách a dalšímu rozvoji spolupráce mezi 
dozorovými orgány. Efektivní výkon dozorových činností a efektivní postihování protiprávního 
jednání má přímý vliv na zvyšování plavební bezpečnosti, což je jedno z klíčových témat, 
kterým se předkladatel intenzivně věnuje.  

 

K čl. II bodu 13 [§ 85 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 67/2015 Sb.] 

Při tvorbě původního předpisu došlo při revizi plnění čl. 40 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády k převedení ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) do jednotného čísla, ačkoliv tím 
došlo k ztrátě původního smyslu ustanovení. V souvislosti s prováděnou novelou se jeví jako 
vhodné tento formulační nedostatek odstranit a uvést správné znění ustanovení, kde je 
v nezbytném rozsahu užito množné číslo. 

 

K čl. II bodu 14 [§ 85 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 67/2015 Sb.] 

Na základě připomínky Ministerstva zemědělství je doplněn dovětek do ustanovení § 85 
odst. 2 písm. d), který se týká zákazu dlouhodobého stání plavidel v plavebních komorách. 
Doplněna je tedy výjimka pro plavidla vykonávající správu, údržbu, opravu nebo modernizaci 
vodní cesty mimo běžnou provozní dobu plavební komory nebo při zastavení plavebního 
provozu přes plavební komoru. Účelem je především možnost správce vodní cesty při 
uvedených činnostech s plavidlem v komoře legálně stát. 

 

K čl. II bodu 15 [§ 85 odst. 4 vyhlášky č. 67/2015 Sb.] 

Dochází ke zpřesnění právní úpravy v návětí § 85 odst. 4, a to z důvodu, že plavidly 
podle § 84 odst. 1 písm. b) jsou právě plavidla uvedená v § 85 odst. 4 písm. a) a b). Absolutní 
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přednost je tak třeba zachovat plavidlům podle § 84 odst. 1 písm. a) a u plavidel podle § 84 
odst. 1 písm. b) zachovat pořadí podle § 85 odst. 4. 

 

K čl. II bodu 16 [§ 85 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 67/2015 Sb.] 

Na základě připomínky Ministerstva zemědělství doplněn výčet plavidel, která mají 
přednost při proplavení plavební komorou. U těchto plavidel musí být kumulativně splněny 
podmínky, že jsou používána při ochraně před povodněmi a musí existovat nebezpečí povodně. 

 

K čl. II bodu 17 [§ 85 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 67/2015 Sb.] 

V souvislosti se zavedením povinnosti vybavit některá plavidla zařízením Inland AIS a 
Inland ECDIS, která je obsažena v novele zákona o vnitrozemské plavbě, se navrhuje úprava 
přednosti proplavování plavebními komorami. 

Plavidla mohou prostřednictvím systému říčních informačních služeb (§ 32a a násl. 
zákona o vnitrozemské plavbě a vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných 
v Říčních informačních službách) zadat předpokládaný čas vplutí do plavební komory (tzv. čas 
ETA – Estimated Time of Arrival). Obsluha plavební komory, která prostřednictvím systému 
RIS tuto informaci obdrží, může tento čas s ohledem na plánování proplavovacích cyklů a 
s ohledem na aktuální vytíženost plavební komory tento čas buď potvrdit nebo zadat 
požadovaný čas vplutí do plavební komory (RTA – Required Time of Arrival). 

Plavidla, kterým obsluha plavební komory čas vplutí potvrdí nebo stanoví požadovaný 
čas vplutí, budou mít při proplavení ve stanovený čas přednost před ostatními plavidly 
s výjimkou plavidel plujících podle jízdního řádu. Nicméně k časové kolizi s plavidly plujícími 
podle jízdního řádu by v zásadě nemělo dojít, a to s ohledem na skutečnost, že obsluha plavební 
komory by měla plavby podle jízdního řádu předpokládat a následně podle toho odeslat plavidlu 
požadovaný čas vplutí do plavební komory, který buď umožní tomuto plavidlu proplavit se 
společně s plavidlem plujícím podle jízdního řádu, nebo v následujícím proplavovacím cyklu, 
není-li možné tato plavidla proplavit společně. 

Uvedená úprava má pozitivně motivovat provozovatele a vůdce plavidel k užívání 
elektronického nástroje pro plánování plaveb, což s sebou přináší řadu pozitivních efektů, jako 
jsou možné úspory paliva, lepší plánování proplavovacích cyklů a další zvyšování efektivity 
vnitrozemské vodní dopravy jako jednoho z nejekologičtějších druhů dopravy. 

 

K čl. II bodu 18 [nový § 85 odst. 5 vyhlášky č. 67/2015 Sb.] 

V návaznosti na § 26 se jeví jako vhodné stanovit konkrétní okamžik, kdy má plavidlo 
podle § 85 odst. 4 nejpozději povinnost signalizovat podle ustanovení § 26. Doplněním 
ustanovení také dochází ke zpřehlednění právní úpravy pro adresáty a k lepší provázanosti 
ustanovení § 84 a 85. 
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K čl. II bodu 19 [příloha č. 5 bod 4. Zvláštní signalizace] 

V příloze č. 5 stávající vyhlášky č. 67/2015 Sb. došlo k tomu, že v bodu 4. Zvláštní 
signalizace je u znázornění zvláštní signalizace plavidla, které poskytuje technickou pomoc 
jiným plavidlům nebo vykonává práci na vodní cestě za plavby uveden špatný obrázek, resp. je 
zde ve sloupci pro znázornění denní signalizace uveden obrázek se znázorněním signalizace 
noční. Předkladatel navrhuje tento nedostatek odstranit a uvést zde obrázek správný. 

 

K čl. III 

Nabytí účinnosti se bude primárně odvíjet od postupu projednávání novely zákona o 
vnitrozemské plavbě Parlamentem ČR. Předkladatel se pokusí zajistit publikaci ve stejné částce 
jako zákon.  

U ustanovení navazujících na část novely zákona, která nabyde účinnosti 1. dubna 2019 
je navržená stejná účinnost. 
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