
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě 
nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 12. června 2018, 
s termínem dodání stanovisek do 3. července 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 1. K úvodní větě vyhlášky 

Legislativní zkratku „zákon“ doporučujeme pro 
nadbytečnost vypustit, současně doporučujeme vypustit 
slovo „zákon“ na konci úvodní věty.  

Neakceptováno 
 
Uvedená problematika není LPV výslovně řešena a postup 
předkladatelů je nejednotný. Předkladatel tedy postupuje 
s ohledem na svou stávající praxi. 

2. K bodu 1 
Nový název vyhlášky je nutno umístit na samostatný řádek. 

Akceptováno – upraveno 

3. K bodu 10 
Označení přílohy č. 2 k vyhlášce č. 222/1995 Sb. je nutno 
podle čl. 29 odst. 2 LPV umístit do pravého horního rohu 
stránky nikoliv doprostřed stránky. 

Akceptováno – upraveno 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

1. K označení jednotlivých článků 
Doporučujeme členění novely čl. I, čl. II a čl. III uvést 
netučným písmem, a to z důvodu souladu s čl. 28 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno – upraveno 
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2. K označení částí novely 
V souladu s čl. 28 odst. 5 ve spojení s čl. 34 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme členění novely 
na části. 

Akceptováno – upraveno 

3. K čl. I, bodu 1 
V bodě 1 doporučujeme vypustit slovo „Vyhláška“, a to 
tak, že bod 1 bude znít:  
Název vyhlášky zní: „o vodních cestách, plavebním 
provozu v přístavech a bezpečnostních poradcích pro 
přepravu nebezpečných věcí“. 

Neakceptováno 
 
Legislativní pravidla vlády znění obdobných novelizačních bodů 
neobsahují.  
Předkladatel může poukázat na nejednotnost používání znění 
novelizačních bodů měnících názvy právních předpisů. 
Předkladatelem navržené znění novelizačního bodu bylo obdobně 
užito např. v předpisech č.: 384/2008 Sb., 286/2009 Sb., 201/2015 
Sb.  
Znění navržené Ministerstvem pro místní rozvoj bylo užíváno 
převážně v dřívějších předpisech, např. předpisy č. 173/1992 Sb., 
282/2001 Sb. Z novějších předpisů je možné poukázat jen na 
zákon č. 90/2018 Sb. 

4. K čl. I, bodu 10 
V bodě 10 doporučujeme označení přílohy uvést netučným 
písmem a umístit do pravého horního rohu první stránky 
přílohy, a to z důvodu souladu s čl. 29 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno – upraveno  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1. K novelizačním bodům 3 a 4 se doporučuje jejich 
sloučení, neboť navrhovaná úprava se týká stejného 
ustanovení. Nový novelizační bod se doporučuje uvést 
např. takto: "3. v § 3 písm. a) se slova "vodní tok Vltavy od 
říčního km 241,4 (České Budějovice, Litovický potok) po 
říční km 239,6 (České Budějovice, Jiráskův Jez) včetně 
slepého ramene Vltavy, vodní tok Malše od říčního km 
1,757 (České Budějovice, odběr vody pro teplárnu) po říční 
km 0,00 (České Budějovice , po ústí do vodního toku 
Vltavy)," nahrazují slovy "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 

Neakceptováno 
 
Stávající novelizační bod je již dostatečně „komplikovaný“, o 
čemž svědčí například některé neformální připomínky k tomuto 
novelizačnímu bodu. Dva novelizační body se tedy jeví 
předkladateli mnohem přehlednější a přitom skutečnost, že bude 
právní předpis obsahovat o jeden bod navíc, právní řád nijak 
nezatěžuje. 
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2,113 (železniční most - Libice nad Cidlinou) po říční km 
0,00 (ústí dolního toku Labe)" a slova "vodní tok Lužnice 
od říčního  km 4,0 (Koloděje nad Lužnicí ) po říční km 
(ústí do vodního toku Vltavy)" se nahrazují slovy "vodní 
tok Lužnice od říčního km 4,2 (silniční most - Koloděje 
nad Lužnicí) po říční km 0,0(ústí do vodního toku 
Vltavy)"."   

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. II bodu 10 – k příloze č. 5 vyhlášky č.67/2015 Sb.:  
Navrhujeme v příloze č. 5 v bodu 4 „Zvláštní signalizace“ 
sjednotit grafický vzhled značky/piktogramu § 41 „Zákaz 
kouření a používání otevřeného ohně“ se značkami 
uvedenými v příloze k nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o 
vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 
značení a zavedení signálů – „Kouření zakázáno“ a „Zákaz 
výskytu otevřeného ohně“. Z aplikačních důvodů je 
žádoucí užívat jednotný vzhled značek/symbolů/ 
piktogramů pro stejná opatření. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno – upraveno 
 
Akceptováno i nad rámec připomínky ve vztahu k piktogramu 
„Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. V návaznosti na 
připomínku upraveny i § 40 a 41. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 

Obecně k návrhu: 
Navrhovaná úprava vyhlášky č. 222/1995 Sb. není v 
souladu se zahraničními standardy vodních cest. Především 
nelze akceptovat snížení bezpečnostní marže v plavebních 
kanálech bez ohledu na ponor plavidla a nautické 

Předkladatel musí jednoznačně opakovaně uvést, že u stávajících 
marží k žádnému zhoršení nedochází a v případě stávajících 
plavebních kanálů je možné dosáhnout vhodných nautických 
podmínek např. omezením rychlosti (např. Roudnice nad Labem). 
Je třeba si uvědomit, že účelem vyhlášky je stanovit určité 
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podmínky, příp. další bezpečnostní kritéria. Nově 
upravované vodní cesty by měly být vždy navrženy tak, 
aby plavební podmínky byly zlepšeny. 

minimální standardy vodních cest, tak aby splňovaly podmínky 
klasifikace a umožňovaly bezpečnou plavbu plavidel, a to 
v obecné rovině právního předpisu. Tím není nijak dotčena 
možnost upravit vodní cestu tak, aby splňovala i vyšší požadavky, 
má-li to své opodstatnění. 
Předkladatel musí uvést, že při provádění úprav vodních cest vždy 
dochází ke zlepšení plavebních parametrů, přičemž primární je 
vždy zvýšení parametrů ovlivňující efektivnost provozu, tj. ponor, 
podjezdná výška či spolehlivost. Marže pak může být zachována 
nebo pokud dojde k prokazatelnému pozitivnímu efektu na 
plavební provoz (včetně např. kapacity) za přiměřených nákladů, 
je efektivní zvýšit i marži, která může umožnit vyšší povolenou 
rychlost. Jedná se ale vždy o komplexní úlohu, kterou nelze 
odpovědně legislativní formou definovat. 

Zásadní připomínky: 
K Čl. I 
1) K bodu 6 a 8 (§ 5) 
 
Za slova „u nových a nově upravovaných vodních cest" 
požadujeme vložit slova „nebo jejich úseků", popřípadě do 
novelizační úpravy vložit definici, co se rozumí pojmem 
„nově upravovaná vodní cesta". 
 
Odůvodnění: 
Mohlo by docházet k výkladu, že pokud se nově upravuje 
část vodní cesty, musí nově stanoveným parametrům 
odpovídat celá vodní cesta. 
Použitý pojem „nově upravovaná cesta" je značně neurčitý 
a bez bližšího vysvětlení může činit výkladové potíže. 

Akceptováno – jinak 
 
Doplněno v zájmu výkladové jednoznačnosti i na jiných místech. 

2) K bodu 6 (§ 5 odst. 1 písm. b) 
 
Bod 2. v plavebním kanálu, požadujeme upravit na znění: 
 
„u stávajících vodních cest nejméně tolik, kolik činí 

Připomínka MZe stažena na jednání na úrovni NM dne 
13. 11. 2018 
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stávající dosažená bezpečnostní marže, u nově 
upravovaných vodních cest nebo jejich úseků nejméně 30 
% z přípustného ponoru plavidla za podmínky, že to 
nebude mít za následek zhoršení nautických podmínek a 
její výsledná hodnota nebude nižší než stávající 
bezpečnostní marže,  
u nových vodních cest nejméně 30 % z přípustného ponoru 
plavidla a nejméně 1 m pro klasifikační tř. IV., Va. a Vb.“. 
  
Odůvodnění: 
U nově upravovaných vodních cest v plavebních kanálech 
by nemělo nikdy dojít ke zhoršení stávajícího stavu. 
Investice do nově upravovaných vodních cest by vždy měly 
zlepšit nautické podmínky a měly vést k omezení odporu 
vodní cesty na plující plavidlo. 
 
Při běžných provozních podmínkách je na Vltavské vodní 
cestě v plavebních kanálech bezpečnostní marže 0,7 m. 
K Čl. II 
 
1) Požadujeme vložit nový novelizační bod, který zní: 
 
„V § 5 odst. 1 písm. g) zní: 
 
„Vltavy České Budějovice ř. km 241,4 až Hněvkovice ř. 
km 210,40 a Malši v ř. km 0,0 až 1,6 při vodním průtoku v 
profilu vodočtu České Budějovice 100 m3/s a vyšším;“.“. 
 
Odůvodnění: 
Do dopravně významných vodních cest bylo doplněno 
prodloužení vodního toku Vltavy od říčního km 241,4 
včetně výústní části vodního toku Malše po říční km 1,6. 
Proto je i v tomto úseku vodní cesty nezbytné stanovit 
vodní stav, při kterém je ohrožena bezpečnost plavby. 

Akceptováno jinak 
 
Stávající písm. g) – upraven rozsah z ř. km 239,50 na ř. km 241,4. 
Doplněno nové písm. p) upravující vodní stav, při kterém je 
ohrožena bezpečnost plavby na Malši. 
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2) Požadujeme vložit nový novelizační bod, který zní: 
 
„V § 85 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova 
„to neplatí pro plavidla používaná při výkonu správy vodní 
cesty nebo její součásti a při údržbě plavební komory,".“. 
 
Odůvodnění: 
Pro umožnění inspekčních prohlídek, prohlídek TBD, 
provádění údržby a oprav plavebních komor je třeba 
některé činnosti provádět z plavidel, která jsou v plavební 
komoře umístěna na delší dobu. 

Akceptováno jinak 
 
Doplněny podmínky navržené výjimky a rozšířen její rozsah. 
Podmínkou pro možnost stát v plavební komoře delší dobu nebo 
přes noc je, že plavidlo provádějící správu vodní cesty nebo 
údržbu, opravu nebo modernizaci pokud v ní stojí mimo provozní 
dobu komory nebo v případě vydání opatření obecné povahy o 
zastavení provozu komory. Navržený výčet činností vztahujících 
se k plavební komoře byl rozšířen o opravu a modernizaci. 
Konkrétní znění dovětku tedy navrhujeme takto: „ , to neplatí pro 
plavidla používaná při správě, údržbě, opravě nebo modernizaci 
vodní cesty mimo běžnou provozní dobu plavební komory nebo 
při zastavení plavebního provozu přes plavební komoru“. 

3) K bodu 8 (§ 85 odst. 4 písm. b) 
 
Nesouhlasíme s navrhovanou změnou ustanovení § 85 
odst. 4 písm. b a požadujeme tento bod vypustit a ponechat 
text v původním znění. 
  
Odůvodnění: 
Z nově uvedené formulace, kdy se lodě mají objednávat k 
přednostnímu proplavení, zcela vypadla informace o 
cestujících na palubě. Plavidla se objednávají výhradně 
prostřednictvím systému RIS, kdy obsluha jim má sdělit 
(opět systémem RIS) přesný čas, kdy budou proplaveni. 
Komunikaci prostřednictvím systému RIS nepovažujeme 
za vhodnou. Ne všechny lodě jsou jí schopny. Rovněž 
obsluha není schopna říci čas, kdy bude loď možné 
proplavit. Pokud je v mezidobí třeba proplavit loď SPS, 
PČR či jinou s absolutní předností, dojde k časovému 
zdržení při rovnání lodí do komory při předcházejícím 
proplavování a sdělené údaje nebude možné dodržet. Dle 
našeho názoru je stávající systém vysílaček, případně 
telefonů vyhovující. Toto ustanovení by dále znamenalo 

Akceptováno jinak 
 
Předkladatelem navržená 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 tomu je rovněž třeba uvést, že prostředky k využívání služeb 
RIS se postupně vybavuje většina plavidel. Principem této úpravy 
je, aby plavidlo, pokud službu RIS ke komunikaci s obsluhou 
plavební komory využije, mělo zajištěno proplavení ve vzájemně 
dohodnutém čase. 
Plavidla uvedená v § 36 pravidel plavebního provozu nemají 
absolutní přednost při proplavení. Tu mají pouze v případě, 
přemísťují-li se za účelem neodkladné služební povinnosti (např. 
plavbu k plavební nehodě nebo poskytnutí jiné pomoci při 
ohrožení života, zdraví, anebo hrozí-li velká materiální škoda, a 
těch je minimum). Takových případů je však minimum, a pokud 
by k nim přeci jen došlo, může obsluha požadovaný čas 
proplavení změnit. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB77CS5HH)



Stránka 7 (celkem 8) 

pro správce vodní cesty personálně zajistit trvalou obsluhu 
PC na velínu plavebních komor v celé provozní době. 
Obsluha provádí kromě proplavování i údržbu vodního díla 
a jiné práce, přičemž s plavidly komunikuje 
prostřednictvím vysílačky nebo mobilního telefonu. 

S ohledem na rozvoj informačních technologií a rozvoj RIS lze 
očekávat další pokroky v této oblasti a větší automatizaci. 
Ustanovení upraveno po dohodě při jednání zástupců MD a MZe. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. Do seznamu účelových vodních cest je navrženo zařadit 
úsek vodního toku Chrudimka a úsek vodního toku Cidlina 
a úsek stávající účelové vodní cesty Lužnice se navrhuje 
prodloužit. 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 to postihována. 
 
Předkladatel v předkládací zprávě a v odůvodnění návrhu 
uvádí, že z věcného hlediska pohyb těchto plavidel na 
jmenovaných úsecích vodních cest nepředstavuje žádné 
ohrožení plavební bezpečnosti, povrchových vod ani jiných 
složek životního prostředí. Toto konstatování však není 
ničím podloženo, a proto jej považujeme za nedostatečné a 
žádáme odůvodnění v tomto směru doplnit. 

Akceptováno – doplněno 
 
Doplněna zvláštní část důvodové zprávy. 

Úřad vlády 
ČR – 
Předseda 
LRV 

Bez připomínek  

Úřad vlády 
ČR – Odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a 
z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Do srovnávací tabulky ke směrnici 2016/1629 navrhujeme 

Akceptováno – upraveno  
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doplnit přidělené ID návrhu (9399). 
Připomínky a případné návrhy změn:  
V prováděcí úpravě k zákonu o vnitrozemské plavbě 
navrhujeme jednotně užívat termín „evropské identifikační 
číslo plavidla“, jak je použit v navrhované novele zákona 
[sněmovní tisk 195, navrhovaný § 10d odst. 1 písm. c) 
zákona o vnitrozemské plavbě]. Dle našich poznatků je 
nutno upravit ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a § 9 odst. 1 
pravidel plavebního provozu (viz čl. II bod 2 a 3 návrhu) a 
také vyhlášku č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k 
provozu na vnitrozemských vodních cestách. 

Akceptováno – upraveno  

K čl. II bodu 4. (zrušení § 53 pravidel plavebního 
provozu – Automatický identifikační systém ve 
vnitrozemské plavbě): 
Upozorňujeme, že ustanovení § 53 pravidel plavebního 
provozu se zrušuje k 7. 10. 2018, přičemž úprava, kvůli 
které je ustanovení zrušováno – navrhovaný § 32e odst. 1 
zákona o vnitrozemské plavbě, čl. I bod 48. sněmovního 
tisku 195 (adaptační k unijní úpravě říčních informačních 
služeb) – nabude účinnosti až k 1. dubnu 2019. Nutno 
uvážit, zda § 53 vyhlášky není rušen předčasně. 

Akceptováno – navržena dělená účinnost předpisu 
 
Předkladatel navrhuje v návaznosti na tuto připomínku odložit 
účinnost příslušného novelizačního bodu na 1. 4. 2019. V případě 
změn v předloze novely zákona (sněmovní tisk 195) bude 
příslušný novelizační bod vypuštěn, příp. upraven. 
V souvislosti s postupem legislativního procesu novely zákona 
bude možná datum účinnosti tohoto prováděcího předpisu 
upraveno. 

Úřad vlády 
ČR – 
Předseda 
RVVI 

Bez připomínek  

Úřad vlády 
ČR – Kabinet 
VÚV 

Bez připomínek  

V Praze 27. 11. 2018 

Vypracoval: Martin Kozák Podpis: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB77CS5HH)




