
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění 

pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 19. 11. 2018, s termínem 

dodání stanovisek do 10. 12. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

financí 

1. K materiálu, Čl. III 

Upozorňujeme, že pokud se nepodaří zajistit publikaci 

navrhované vyhlášky ve stejné částce Sbírky zákonů, ve 

které bude publikována novela zákona o vnitrozemské 

plavbě, nebo alespoň v částce rozeslané ve stejný den, jak 

deklaruje předkladatel v odůvodnění, je třeba zajistit, aby 

vyhláška nebyla publikována dříve než zmíněna novela 

zákona, na kterou navazuje. 

 

Jak je z materiálu zřejmé, je si této skutečnosti předkladatel plně 

vědom a schválená vyhláška nebude publikována dříve než novela 

zákona. Již v současné době má předkladatel dvě vyhlášky 

projednané LRV a upravené podle připomínek LRV, které čekají 

na projednání novely zákona a její zaslání do Sbírky zákonů. 

2. K materiálu, Příloze č. 2 

U definic pojmů doporučujeme pomlčku, která nahrazuje 

sloveso, nahradit příslušným slovesem (např. v Příloze č. 2, 

1.01. Definice). 

 

Akceptováno 

 

Po vypořádání věcných připomínek bude provedena komplexní 

revize ve smyslu připomínky. 

3. K materiálu, Příloze č. 2 

Ve výčtech doporučujeme na konci textu jednotlivých 

písmen, resp. položek výčtů, uvést čárky (čárka chybí např. 

v Příloze č. 2, 1.01. Definice na konci textu bodů 8), 14), 

49), 58) a 63)). Dále je v některých případech na konci 

textu jednotlivých písmen, resp. položek výčtů, uveden 

Akceptováno 

 

Po vypořádání věcných připomínek bude provedena komplexní 

revize ve smyslu připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBB3HDMM5)



Stránka 2 (celkem 25) 

středník (např. v Příloze č. 2, 2.03.1 písm. a), 3.01.3 písm. 

a), 3.02.2 ve výčtu pod vzorcem, 7.03.2 písm. a) a b)) nebo 

tečka (např. v Příloze č. 2, 2.02.1 písm. a), 9. 12. 2 písm. 

a), b), c), d) a e)), v takových případech doporučujeme 

středník či tečku (nejedná-li se o konec textu posledního 

písmena nebo položky výčtu) nahradit čárkou a následující 

text uvést malým písmenem. 

 

4. K materiálu, Příloze č. 2 

V případech, kde je text odstavce označeného písmenem 

rozdělen do vět, doporučujeme tečky na konci vět nahradit 

středníky a slovo za středníkem uvést malým písmenem 

(např. v Příloze č. 2, 2.03.1. písm. a) a b) a 9. 12. 2 písm. 

a), e) a f)). 

 

Akceptováno 

 

Po vypořádání věcných připomínek bude provedena komplexní 

revize ve smyslu připomínky. 

5. K materiálu, Příloze č. 2 

U vysvětlení zkratek doporučujeme na konci textu 

vysvětlující jednotlivou zkratku doplnit čárku (např. v 

Příloze č. 2, 2.02.1 a 15.02.2 pod tabulkou. 

 

Akceptováno 

 

Po vypořádání věcných připomínek bude provedena komplexní 

revize ve smyslu připomínky. 

6. K materiálu, Příloze č. 2 

Označení bodů pododstavců doporučujeme sjednotit 

(někdy jsou označeny zdvojeným písmenem (v Příloze č. 2, 

10.02.1. písm. b)), jinde zase pomlčkou (v Příloze č. 2, 

15.10.4 písm. a), c) a d)), doporučujeme značení arabskými 

čísly s tečkou. 

 

Akceptováno 

 

Po vypořádání věcných připomínek bude provedena komplexní 

revize ve smyslu připomínky. 

7. K důvodové zprávě 

V obecné části A.1 Vysvětlení nezbytnosti…, ve druhém 

odstavci, v první odrážce, doporučujeme slovo „právu“ 

nahradit slovem „práva“. 

 

Akceptováno - upraveno 

8. K důvodové zprávě 

V obecné části v E) Zhodnocení předpokládaného 
Akceptováno - upraveno 
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hospodářského a finančního dosahu…, Dopad na 

podnikatelské prostředí, ve třetím odstavci, v první větě, 

doporučujeme slovo „česká“ uvést velkým písmenem. 

 

9. K důvodové zprávě 

Ve zvláštní části, k čl. I bodu 15, v prvním odstavci, 

doporučujeme slova „směrnice č. 2016/1629“ a „směrnici 

2016/1629“ a k čl. I bodu 16, v tabulce, slova „směrnice č. 

2016/1629“ nahradit slovy „směrnice EU 2016/1629“, jak 

bylo zavedeno legislativní zkratkou. 

Akceptováno - upraveno 

Ministerstvo 

kultury 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

obrany 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

1. K čl. I bodu 15 návrhu nového znění § 3 odst. 1 

vyhlášky: Doporučujeme zrušit slova „(ES-TRIN 2017/1) 

ze dne 6. července 2017“ a za slova „(dále jen „norma ES-

TRIN“)“ doplnit větu „Označení aktuálně platné normy 

ES-TRIN je uvedeno v příloze II předpisu Evropské unie 

upravujícím technické požadavky pro plavidla 

vnitrozemské plavby1).“ Tuto úpravu odkazem na znění 

směrnice 2016/1629 doporučujeme především za účelem 

předejití opakovaných novelizací návrhu vyhlášky při 

snaze sjednotit její znění se směrnicí 2016/1629, a to 

vzhledem k tomu, že se dá očekávat, že v souvislosti s čl. 

31 odst. 1 a čl. 32 směrnice 2016/1629 na základě 

přenesené pravomoci bude Komise v následujících letech v 

důsledku vydání nového znění normy ES-TRIN znění 

Neakceptováno – vysvětleno 

 

Předkladatel si je vědom skutečnosti, že není zcela žádoucí každé 

dva roky novelizovat vyhlášku a upravovat pouze odkaz na 

aktuální technickou normu. Je ovšem třeba uvést, že navzdory této 

skutečnosti musí předkladatel trvat na uvedeném způsobu, a to 

především s ohledem na to, že dosud neexistuje ustálená praxe 

v oblasti provádění změn přílohy II směrnice 2016/1629 ani 

překladů normy ES-TRIN a ani Evropská komise v této oblasti 

neposkytuje zcela jednoznačné informace.  

Předně měla být norma ES-TRIN vyhlašována přímo použitelným 

předpisem EU a její předklad do českého jazyka měl být uveden 

přímo v úředním věstníku. U problematiky překladů je 

požadavkem OKOMu i předkladatele, aby norma ES-TRIN byla 
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přílohy II směrnice 2016/1629 aktualizovat. dostupná v českém jazyce nejpozději v době, kdy se stane 

závaznou pro adresáty. S ohledem na skutečnost, že česká verze 

ES-TRIN 2017/1 byla Evropskou komisí zpracována až 4 měsíce 

poté, co ES-TRIN 2017/1 vstoupil v účinnost, není podle 

předkladatele možné učinit „dynamický“ odkaz do doby než bude 

zřejmé, že česká verze normy bude dostupná vždy nejpozději 

v době nabytí její účinnosti. 

Předkladatel v současné době vyčkává, dokud nebude jasné, jak 

bude provedena aktualizace normy na ES-TRIN 2019/1. Do této 

doby považuje předkladatel navržené znění za nejlepší řešení, 

které zajistí především, že pro adresáty na území ČR se stane 

norma závaznou až poté co bude zajištěn přístup k technickým 

požadavkům v českém jazyce. 

2. K čl. I bodu 43 návrhu nového znění §7 odst. 2 

vyhlášky: Doporučujeme upravit znění daného ustanovení, 

kdy není patrné na základě čeho se má platnost osvědčení 

plavidla prodloužit o dobu uvedenou v odstavci 1, případně 

zda se má jednat o prodloužení platnosti doposud platných 

osvědčení o jeden rok ze 4 let, jak stanovuje dosavadní 

úprava, na 5 let, jak stanovuje návrh vyhlášky, případně z 9 

let na 10 let. Pokud by se jednalo o druhý případ, 

doporučujeme ustanovení upravit takovým způsobem, aby 

z něho bylo toto patrné, např.: „Platnost osvědčení plavidla, 

které je platné v době, kdy vejde tato vyhláška v účinnost, 

se automaticky prodlužuje o jeden rok, tak aby celková 

platnost osvědčení odpovídala úpravě ustanovení § 7 odst. 

1.“ Zároveň doporučujeme toto ustanovení uvést v části 

Přechodná a závěrečná ustanovení.  

Neakceptováno 

 

„Prodloužení platnosti osvědčení plavidla“ je institut upravený v 

§ 10b odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě, ve znění sněmovního 

tisku 195, kde je konkrétně uvedeno „Plavební úřad na žádost 

vlastníka nebo provozovatele plavidla prodlouží dobu platnosti 

osvědčení plavidla o dobu stanovenou prováděcím právním 

předpisem, …“. 

Doba, o kterou se na základě žádosti prodlouží platnost osvědčení, 

je stanovena v § 7 odst. 2 návrhu vyhlášky. 

3. K čl. I bodu 44 návrhu vyhlášky: Doporučujeme za 

číslem „44.“ odstranit písmeno „V“.  
Neakceptováno – vysvětleno 

 

Předkladatel navrhl novelizační bod v souladu s ustanovením čl. 

57 odst. 1 a 2 písm. c): 

„(1) Nahrazuje-li se dosavadní paragraf, odstavec, pododstavec 

nebo bod novým paragrafem, odstavcem, pododstavcem nebo 
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bodem, vyjádří se to slovem „zní“:. 

[…] 

(2) V případech podle odstavce 1 úvodní část textu bodu novely 

zní: 

[…] 

c) „V § ... odstavec … (odstavce ... ) (včetně poznámky 

/poznámek/ pod čarou č. …) 

zní (znějí):“.“ 

4. Doporučujeme zvážit přesunutí přechodného ustanovení 

z přílohy 2, kapitoly 16 do textu vyhlášky. 
Neakceptováno 

 

Stávající praxí technických předpisů v oblasti vnitrozemské 

plavby (norma ES-TRIN a vyhláška 334/2015 Sb.) je řešení 

„přechodných technických ustanovení“ přímo v technické příloze. 

Zatímco „legislativní přechodná ustanovení“ by se ve smyslu 

legislativních pravidel vlády neměla novelizovat u „technických 

přechodných ustanovení“ může s ohledem na technický vývoj 

dojít k potřebě změny přechodného ustanovení. V takovém 

případě je pro adresáty mnohem přehlednější, když je takové 

ustanovení součástí přílohy. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodu 11 – k § 2 odst. 3 písm. b):  

Text novelizovaného ustanovení nezpůsobuje 

v praxi interpretační problémy, usnadňuje orientaci 

v používaných termínech a odstraňuje potřebu dovozovat 

obsah pojmu „cestující“ ze zákona. Domníváme se tedy, že 

navrhovaný bod není vhodné do novely zařadit a 

navrhujeme jej vypustit. 

Neakceptováno 

 

Prováděcí právní předpisy zákona o vnitrozemské plavbě 

zpravidla používají pojem „cestující“ bez jakýchkoliv dodatků a je 

tedy žádoucí tento stav nastolit ve všech prováděcích předpisech. 

K čl. I bodu 20 – k § 4a odst. 1:  

 Doporučujeme upravit text novelizačního 
Akceptováno - upraveno 
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ustanovení dle čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních 

pravidel vlády a slovo „doplňují“ nahradit slovem 

„vkládají“. 

Obdobnou připomínku uplatňujeme i k čl. I bodům 

21 a 24 k § 4a odst. 3 a § 4b  

odst. 1. 

K čl. I bodu 32 – k § 4c odst. 1:  

 S ohledem na to, že se jedná o části trupu nebo 

zařízení, navrhujeme slova „která nejsou přímo přístupná 

nebo viditelná“ nahradit slovy „které nejsou přímo 

přístupné nebo viditelné“. Tuto formulaci používá též 

transponovaná směrnice. 

Akceptováno - upraveno 

K čl. I bodu 43 – k § 6 odst. 1 písm. a) bodu 6:  

 Doporučujeme tečku na konci ustanovení nahradit 

čárkou. 

Akceptováno - upraveno 

Obecně k přílohám: 

 Doporučujeme provést kompletní revizi 

interpunkčních znamének v navrhovaných přílohách. 

Akceptováno 

 

Po vypořádání věcných připomínek bude provedena komplexní 

revize ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zemědělství 

Zásadní připomínky: 

 

1) Obecně: 

Požadujeme, aby ustanovení o shromažďování 

a odstraňování odpadních vod z plavidel byla upravena tak, 

aby odpovídala ustanovením vodního zákona. V textu 

vyhlášky musí být zakotveno, že odpadní vody a to 

ani vyčištěné z palubních čistíren odpadních vod a odpadní 

kaly nesmí být zásadně vypouštěny do vod povrchových. 

Odůvodnění: Provozování lodí je třeba zajistit v souladu 

Neakceptováno 

 

Zakotvení ustanovení, že „odpadní vody a to ani vyčištěné z 

palubních čistíren odpadních vod a odpadní kaly nesmí být 

zásadně vypouštěny do vod povrchových.“ by bylo v rozporu a 

nad rámec povinností stanovených zákonem o vodách. Vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových řeší komplexně zákon o 

vodách a příslušné vodoprávní úřady. Není třeba duplikovat 

v podzákonném právním předpise povinnosti stanovené přímo na 

úrovni zákona o vodách, navíc nepřesně, protože zákaz vypouštění 
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§ 7 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a přílohou č. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o 

vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to s 

ohledem na ochranu povrchových vod, zejména jejich 

jakosti (§ 38 až 42 vodního zákona). 

odpadních vod do vod povrchových není absolutní a podléhá 

povolení vodoprávního úřadu. Předkladatel si je přitom vědom, že 

povolení je třeba i k vypouštění vod vyčištěných palubními 

čistírnami. 

 

Ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, je dostatečně přesné a nepotřebuje další provedení na 

úrovni vyhlášky č. 223/1995 Sb.  

 

Navržená úprava by dále vyžadovala notifikaci ve smyslu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 

9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 

technických předpisů a předpisů pro služby informační 

společnosti. To ovšem není možné s ohledem na skutečnost, že je 

třeba přijmout vyhlášku spolu s novelou zákona o vnitrozemské 

plavbě. 

 

Ministerstvo dopravy také v současné době provádí analýzu 

slučitelnosti některých ustanovení zákona o vodách s právem EU 

v oblasti plavidel, a to s ohledem na skutečnost, že evropská 

směrnice 2016/1629 a technické požadavky stanovené v normě 

ES-TRIN 2019/1 stanovují technické požadavky na palubní 

čistírny odpadních vod i hodnoty látek, které tyto čistírny mohou 

vypouštět. V současné době provádíme prvotní analýzu 

problematiky a předpokládáme, že budeme MZe v této věci po 

předběžném posouzení kontaktovat. 

2) 

K článku I., novelizačnímu bodu č. 47 (příloha č. 2 

vyhlášky č. 223/1995 Sb.) 

 

V nové příloze č. 2 upravující Podmínky technické 

způsobilosti plovoucích zařízení, převozních lodí a 

plovoucích těles požadujeme v kapitole 1 do článku 1.01 

Neakceptováno 

 

Příloha č. 2 se nevztahuje na speciální servisní zařízení a speciální 

obslužní lodi, není tedy účelné ani smysluplné navržené doplnění 

provést.  

Přepravu některých nebezpečných věcí pak řeší mezinárodní 

dohoda ADN. 
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upravujícím definice doplnit definici speciálního servisního 

zařízení a speciální obslužní lodi a dále uvést požadavky 

na jejich technické vybavení, a to s ohledem na ochranu 

povrchových vod, zejména jejich jakosti, které by 

jednoznačně specifikovaly opatření pro zabránění úniku 

závadných či odpadních látek při manipulaci s nimi. 

Zákon o vnitrozemské plavbě nestanovuje žádné zákonné 

zmocnění pro stanovení technických, resp. stavebních, požadavků 

na servisní zařízení. Pokud MZe ze své aplikační praxe usoudilo, 

že je žádoucí nad rámec povinností stanovených v zákoně o 

vodách upravit některé další podrobnosti vztahující se k této 

problematice navrhujeme uspořádat k problematice jednání, jehož 

účelem bude identifikace problémů a následný návrh řešení. 

3) 

K článku I., novelizačnímu bodu č. 47 (příloha č. 2 

vyhlášky č. 223/1995 Sb.) 

 

V nové příloze č. 2 upravující Podmínky technické 

způsobilosti plovoucích zařízení, převozních lodí a 

plovoucích těles požadujeme v kapitole 15 upravující 

zvláštní požadavky na převozní lodě a plovoucí zařízení 

upravit článek č. 15.11.1. Ustanovení zakotvuje, že 

plovoucí zařízení služeb návštěvníkům musí být vybaveno 

sběrnými nádržemi na splašky podle kapitoly 15.14.2 

nebo palubními čistírnami odpadních vod. Bod 15.14.2 

však návrh vůbec neobsahuje. 

Akceptováno upraveno 

 

Nesprávný odkaz odstraněn a nahrazen obecným odkazem na 

celou kapitolu věnující se odpadním vodám.  

4) 

K článku I., novelizačnímu bodu č. 47 (příloha č. 2 

vyhlášky č. 223/1995 Sb.) 

 

V nové příloze č. 2 upravující Podmínky technické 

způsobilosti plovoucích zařízení, převozních lodí a 

plovoucích těles požadujeme v kapitole 15 upravující 

zvláštní požadavky na převozní lodě a plovoucí zařízení 

upravit článek č. 15.11.2, oddíl věnovaný zařízení k 

shromažďování a odstraňování odpadních vod. 

Z navrhovaného ustanovení „Musí být umožněn odtok 

odpadních vod z jiných plavidel“ není zřejmé, kam a odkud 

mají odpadní vody odtékat. 

Vysvětleno 

 

Jedná se i o stávající požadavek, který nepůsobí žádné problémy a 

je uveden i v čl. 19.14 normy ES-TRIN. Celý požadavek zní: 

„Sběrné nádrže na odpadní vody musí mít dostatečný objem. 

Nádrže musí být opatřeny zařízením k označení stavu hladiny. 

Musí být k dispozici palubní čerpadla a potrubí k vyprazdňování 

těchto nádrží, jimiž lze odpadní vody předávat z obou stran 

plavidla. Musí být umožněn odtok odpadních vod z jiných 

plavidel. Potrubí musí být opatřeno normalizovanou vypouštěcí 

přípojkou.“ 

Ustanovení reaguje na případy, kdy není možné např. kvůli 

vyvázání předávat odpadní vody přímo z plavidla do servisního 

centra, ale je nutné využít další plavidlo jako prostředníka 
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předávání odpadních vod. 

5) 

K článku I., novelizačnímu bodu č. 47 (příloha č. 2 

vyhlášky č. 223/1995 Sb.) 

 

V nové příloze č. 2 upravující Podmínky technické 

způsobilosti plovoucích zařízení, převozních lodí a 

plovoucích těles požadujeme v kapitole 15 upravující 

zvláštní požadavky na převozní lodě a plovoucí zařízení 

upravit článek č. 15.11.4. Z navrhovaného ustanovení 

„Odpadní kal je nutné skladovat, uchovávat a vypouštět 

tak, aby nedocházelo ke znečištění životního prostředí 

odpadním kalem.“, požadujeme vypustit slovo „vypouštět“, 

a to s ohledem na výše uvedenou obecnou zásadní 

připomínku. 

Akceptováno jinak 

 

Ze základní logiky věci je zcela zřejmé, že odpadní kal ani jiná 

odpadní voda nemůže být donekonečna shromažďována na 

plavidle. Příslušné nádrže je tedy třeba vypouštět, a to tak, aby při 

vypouštění nedocházelo k ohrožení životního prostředí. 

Uvedené ustanovení nijak neimplikuje vypouštění odpadních kalů 

do vod povrchových. Technický požadavek se tak vztahuje 

především na těsnost ventilů a integritu trubního vedení… 

Nicméně, aby bylo ustanovení naformulováno více „neutrálně“ 

bylo slovo „vypouštět“ nahrazeno slovem „odstraňovat“. 

 

V kapitole věnující se odpadním vodám vznikajícím na plavidle 

provedeny další úpravy dle výsledků jednání s MZe dne 25. 3. 

2019. 

Doporučující připomínky: 

 

1) 

K článku I., novelizačnímu bodu č. 2 (§ 1 písm. a) 

vyhlášky č. 223/1995 Sb.): 

Doporučujeme u vymezení parametrů malého plavidla 

pomocí objemu vypočítaného z délky, šířky a ponoru 

upřesnit, o jaký ponor se jedná (např. maximální možný 

ponor plavidla nebo ponor povolený na příslušné vodní 

cestě). 

Neakceptováno 

 

Jedná se v zásadě o stávající úpravu, kterou obsahují obě 

technické vyhlášky (223/1995 Sb. i 334/2015 Sb.). 

Samotné pojmy jsou pak definovány v nejen v technických 

přílohách vyhlášek, ale i samotné technické normě ES-TRIN. 

 

2) 

K článku I., novelizačnímu bodu č. 47 (příloha č. 2 

vyhlášky č. 223/1995 Sb.) 

Přechodné ustanovení obsažené v kapitole č. 16 svým 

charakterem patří do textu samotné vyhlášky, nikoliv do 

přílohy vyhlášky. Prosíme o vyjasnění určení navrženého 

rozhodného data 1. 1. 2018. 

Akceptováno částečně 

 

Stávající praxí technických předpisů v oblasti vnitrozemské 

plavby (norma ES-TRIN a vyhláška 334/2015 Sb.) je řešení 

„přechodných technických ustanovení“ přímo v technické příloze. 

Zatímco „legislativní přechodná ustanovení“ by se ve smyslu 

legislativních pravidel vlády neměla novelizovat u „technických 

přechodných ustanovení“ může s ohledem na technický vývoj 
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dojít k potřebě změny přechodného ustanovení. V takovém 

případě je pro adresáty mnohem přehlednější, když je takové 

ustanovení součástí přílohy. 

Ustanovení upraveno, uvedeno znění vyhlášky s výčtem 

novelizačních předpisů a nikoliv s datem. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

Bez připomínek  

Úřad vlády 

ČR – 

Předseda 

LRV 

  

Úřad vlády 

ČR – Odbor 

kompatibility 

K výkaznictví obecně: 

Pokud je návrhem transponována nejen směrnice 

2016/1629, ale také směrnice Komise v přenesené 

pravomoci (EU) 2018/970 ze dne 18. dubna 2018, kterou 

se mění přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické 

požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mělo by se to 

odrazit ve výkaznictví (přiložení srovnávací tabulky k této 

směrnici, celexy…). 

Akceptováno – upraveno 

K rozdílové tabulce: 

 Ustanovení návrhu vnitrostátního předpisu nejsou 

v tabulce uváděna chronologicky. Nutno 

přepracovat. 

 V tabulce uváděné body novely jsou oproti 

přiloženému návrhu předpisu místy číselně 

posunuty. Doporučujeme revizi. 

 Uváděné celexové číslo směrnice nemá na začátku 

číslici 3 – správně má být 32016L1629. 

 

 

Akceptováno – upraveno  

 

 

 

Akceptováno – upraveno  

 

 

Akceptováno – upraveno 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBB3HDMM5)



Stránka 11 (celkem 25) 

 Bod 26 novely, který mění § 4b odst. 1, je v návrhu 

opatřen podtržením a celexem, nicméně v rozdílové 

tabulce jej nenacházíme. Nutno sjednotit. 

 Výkaznictví k bodu 39 novely (§ 4e) v návrhu 

neodpovídá rozdílové tabulce - neodpovídá znění 

odst. 6 a 8 (návrh uvádí v § 4e jen 7 odstavců, 

rozdílová tabulka počítá s 8 odstavci).  Diskrepanci 

je nutné odstranit. 

 Čl. I bod 15 (§ 3 odst. 1), bod 17 (§ 4 odst. 1), bod 

20 (§ 4a odst. 1), bod 32 (§ 4c odst. 1), bod 36 (§ 4c 

odst. 3), bod 43 (§ 7) a přílohy 9-12 jsou v tabulce 

vykazovány jako transpoziční ke směrnici 

2016/1629, resp. k jejím přílohám II a V. Zde by 

však měla být uváděna směrnice 2018/970, 

případně směrnice 2016/1629 ve spojení se 

směrnicí 2018/970.  

 Výkaznictví k implementačním přílohám č. 9, č. 11 

a č. 12 je nutno upravit. Stejně tak u přílohy č. 3, č. 

4 a č. 5 návrhu. 

 V tabulce je uváděn vkládaný § 12a, který ale 

v návrhu nenacházíme. Zřejmě se jedná o čl. II 

návrhu – přechodná ustanovení. Text návrhu by si 

měl s tabulkou odpovídat, nutné sjednotit.  

 Čl. I bod 46 (příloha č. 1) je transpoziční také k čl. 4 

odst. 1 směrnice 2016/1629.  

Akceptováno – upraveno 

 

 

Akceptováno – upraveno 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně 

Jen u ustanovení směrnice 2016/1629 dotčených směrnicí 

v přenesené pravomoci 2018/970.  

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – upraveno 

 

 

Akceptováno – upraveno 

 

 

 

 

Akceptováno – doplněno 

Ke srovnávací tabulce: 

 Srovnávací tabulka by měla odrážet informace 

 

 

Akceptováno – upraveno 
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obsažené v rozdílové tabulce. Některá ustanovení 

směrnice, která jsou uvedená v rozdílové tabulce, 

však nejsou označena příslušným ID v tabulce 

srovnávací. Namátkou se jedná o čl. 6 odst. 4, čl. 8, 

čl. 9 odst. 2, čl. 14, čl. 23 odst. 4 a 6, čl. 24, čl. 25 

odst. 1, čl. 26 odst. 1, čl. 29, příloha IV, příloha 

V čl. 2.01 a čl. 2.18.   

 U přílohy II a V, které jsou vykazovány jako 

transponované návrhem, jde v případě přílohy II 

o tu část směrnice, která již byla plně nahrazena 

zněním směrnice 2018/970. Příloha II směrnice 

2016/1629 tak již nemá být transponována, protože 

byla nahrazena novým zněním. Toto nové znění by 

mělo být transponováno a vykázáno ve srovnávací 

tabulce ke směrnici 2018/970. 

V případě přílohy V, která byla částečně změněna 

směrnicí 2018/970 v bodě 2 článku 2.01, by pro 

transpozici článku 2.01 měla být vykazována 

transpozice v obou srovnávacích tabulkách. 

V návrhu a rozdílové tabulce by měly být uvedeny 

oba celexy (jak směrnice 32016L1629, tak směrnice 

32018L0970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – upraveno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – upraveno 

 

Ke zvláštní části odůvodnění: 

Čl. I bod 15 - Zde text hovoří mj. o odst. 4. – 5., které ale § 

3 podle přiloženého návrhu ani mít nemá. Nadto jsou podle 

odůvodnění obsahem odst. 3 technické požadavky na 

plovoucí zařízení, což opět neodpovídá textu návrhu. 

Zvláštní část odůvodnění by tedy měla být upravena. 

Čl. I bod 16 - Text k odstavci dvě a odstavci tři § 3b 

Akceptováno – upraveno 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – upraveno 
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vyhlášky je zřejmě prohozený. 

Vztah k řízení o porušení smlouvy s Českou 

republikou:  

Návrhu vyhlášky se dotýká řízení o porušení smlouvy 

č. 2018/0319, vedené proti České republice, z důvodu 

neoznámení prováděcích opatření ke směrnici 2016/1629, a 

řízení o porušení smlouvy č. 2018/0320, rovněž vedené 

proti ČR, kvůli neoznámení prováděcích opatření ke 

směrnici 2018/970.  

Běžící řízení o porušení smlouvy je nutno doplnit do 

odůvodnění návrhu. 

Akceptováno – doplněno do části C) 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K čl. I bodu 2 (§ 1 písm. a): 

Nově se do působnosti vyhlášky zahrnují i převozní lodě 

k přepravě nejvýše 12 cestujících, které byly doposud z její 

působnosti vyňaty. Směrnice 2016/1629 se však na 

převozní lodě nevztahuje. Dochází tedy ke stanovení 

technických vnitrostátních požadavků na uvedená 

neharmonizovaná plavidla, které v rámci předchozí 

vnitrostátní právní úpravy stanoveny nebyly. Předpis je 

proto podle našeho názoru nutné notifikovat podle 

směrnice 1535/2015 jako technický předpis. 

 

 

 

Vysvětleno 

 

Navržené ustanovení § 1 písm. a) je třeba číst v kontextu § 9 odst. 

4 zákona o vnitrozemské plavby ve znění navržené novely zákona 

o vnitrozemské plavbě (sněmovní tisk 195), kdy platné znění § 9 

odst. 4 vypadá následovně: 

„(4) Plavidla se dělí na 

a) lodě, 

b) malá plavidla, jejichž délka trupu je menší než 20 metrů; malým 

plavidlem není 

1. převozní loď, 

2. tlačný člun, 

3. 1. plavidlo určené k přepravě více než 12 cestujících, 

4. 2. plavidlo určené k vlečení nebo tlačení jiných než malých 

plavidel a 

5. 3. plavidlo určené k vedení bočně svázané sestavy jiných než 

malých plavidel, 

c) plovoucí stroje, kterými jsou zařízení schopná plavby vybavená 

jeřábem, bagrem, beranidlem nebo jiným mechanickým zařízením 

a jsou určená pro práce na vodní cestě nebo 
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Nadto, z nové formulace § 1 písm. a) není zřejmé, zda 

pokrývá beze zbytku působnost směrnice, neboť užívá 

jiných kritérií. Zahrnuje např. veškeré plovoucí stroje? 

Mělo by být také objasněno, v jakém rozsahu jde 

předkladatel nad rámec směrnice. 

v přístavu; plovoucím strojem není zařízení určené k přepravě 

osob a nákladu, 

d) plovoucí zařízení, kterými jsou zařízení schopná plavby s 

výjimkou zařízení podle písmene 

c); plovoucí zařízení zpravidla není určeno k opakovanému 

přemísťování, a 

e) plovoucí tělesa, kterými jsou vory, konstrukce, předměty nebo 

pevná seskupení předmětů 

schopná plavby; plovoucím tělesem není těleso určené k přepravě 

cestujících a nákladu.“ 

Podle tohoto návrhu budou převozní lodě, které nejsou určené 

k přepravě více než 12 cestujících a jejichž trup je menší než 20 m 

spadat pod kategorii malých plavidel.  

V uvedeném kontextu je tedy z ustanovení § 1 písm. a) vyhlášky 

223/1995 Sb. ve znění návrhu novely vyhlášky zřejmé, že se 

vyhláška 223/1995 Sb. nebude na převozní lodě určené pro 

přepravu nejvýše 12 cestujících vztahovat. Není tedy třeba 

notifikovat ve smyslu směrnice 1535/2015. 

 

 

Vysvětleno 

Nová formulace § 1 písm. a) principiálně odpovídá té stávající. 

Nová i stávající formulace využívá kombinace definicí 

jednotlivých druhů plavidel uvedených v zákoně o vnitrozemské 

plavbě a dalších parametrů tak, aby byla zajištěna plná transpozice 

ve smyslu směrnice 2016/1629. Ze samotného ustanovení § 1 

písm. a) rovněž není možné identifikovat rozsah přesahující 

transpozice, protože vyhláška č. 223/1995 Sb. obsahuje 

transpoziční i netranspoziční část. Rozsah transpozice je tak dán 

kombinací ustanovení § 1 písm. a) a § 3 odst. 1 vyhlášky 223/1995 

Sb. ve znění připravované novelizace a příslušných ustanovení 

zákona o vnitrozemské plavbě. 
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Nicméně konkrétně: 

Definiční základ: 

členění plavidel (§ 9 odst. 4 ZoVP):  

„Plavidla se dělí na 

a) lodě, 

b) malá plavidla, jejichž délka trupu je menší než 20 metrů; malým 

plavidlem není 

1. plavidlo určené k přepravě více než 12 cestujících, 

2. plavidlo určené k vlečení nebo tlačení jiných než malých 

plavidel a 

3. plavidlo určené k vedení bočně svázané sestavy jiných než 

malých plavidel, 

c) plovoucí stroje, kterými jsou zařízení schopná plavby vybavená 

jeřábem, bagrem, beranidlem nebo jiným mechanickým zařízením 

a jsou určená pro práce na vodní cestě nebo v přístavu; plovoucím 

strojem není zařízení určené k přepravě osob a nákladu, 

d) plovoucí zařízení, kterými jsou zařízení schopná plavby s 

výjimkou zařízení podle písmene 

c); plovoucí zařízení zpravidla není určeno k opakovanému 

přemísťování, a 

e) plovoucí tělesa, kterými jsou vory, konstrukce, předměty nebo 

pevná seskupení předmětů schopná plavby; plovoucím tělesem 

není těleso určené k přepravě cestujících a nákladu.“ 

 

Působnost 223/1995 Sb. (§ 1 písm. a)) 

„technické požadavky na plovoucí tělesa a plavidla podléhající 

evidenci, s výjimkou  
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1. malých plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, 

šířky a ponoru je menší než 100 m3, 

2. plovoucích zařízení s délkou menší než 20 m, jejichž objem 

vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3,“ 

 

Provádění technických prohlídek podle ES-TRIN dle 223/1995 

Sb. (§ 3 odst. 1) 

„Technické požadavky pro provoz plavidla podléhajícího této 

vyhlášce, které není převozní lodí, plovoucím zařízením nebo 

plovoucím tělesem, na vodních cestách Evropské unie v plavební 

zóně 3 a 4 a na vodních cestách České republiky v plavební zóně 2 

a technické požadavky na jeho zařízení a vybavení jsou stanoveny 

v evropské normě stanovující technické požadavky pro 

vnitrozemská plavidla (ES-TRIN 2017/1) ze dne 6. července 2017 

(dále jen „norma ES-TRIN“). Technická norma uvedená v 

předchozí větě je veřejně dostupná způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.“ 

 

plavidla o délce (L) 20 m a více a plavidla, jejichž objem 

vyjádřený jako součin délky (L), šířky (B) a ponoru (T) 

dosahuje 100 metrů krychlových a více – z § 1 písm. a) vyhl. 

223/1995 Sb. vyplývá, že se vztahuje na plavidla podléhající 

evidenci (plavidlo o délce 20 m nebo objemu LBT 100 m3 a více 

bude podléhat vždy) s výjimkou malých plavidel (délka menší než 

20 m) o LBT menší než 100 m3. 

remorkéry a tlačné remorkéry určené k vlečení, tlačení nebo k 

bočnímu vedení plavidel uvedených v písmenech a) a b) nebo 

plovoucích strojů – ve smyslu § 9 odst. 4 ZoVP nejsou malými 

plavidly plavidla určená k vlečení, tlačení nebo vedení bočně 

svázané sestavy jiných než malých plavidel. Z povahy plavidel 

pak budou tato plavidla také splňovat již výše uvedené podmínky 
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délky nebo součinu LBT. 

osobní lodě (plavidlo pro více než 12 cestujících) - z § 1 písm. a) 

vyhl. 223/1995 Sb. vyplývá, že se vztahuje na plavidla podléhající 

evidenci s výjimkou malých plavidel (malým plavidlem je mimo 

jiné plavidlo určené k přepravě nejvíce 12 cestujících). 

plovoucí stroje - z § 1 písm. a) vyhl. 223/1995 Sb. vyplývá, že se 

vztahuje na plavidla podléhající evidenci, tedy na všechny 

plovoucí stroje podléhající evidenci; plovoucí stroje nepodléhající 

evidenci nejsou plovoucími stroji ve smyslu směrnice 2016/1629, 

podle které je plovoucím strojem „zařízení schopné plavby 

vybavené mechanickým pracovním zařízením, např. jeřáby, 

bagry, beranidly nebo elevátory“ 

 

K čl. I bodu 15 (§ 3): 

1. Norma ES-TRIN je podle našich informací 

dostupná online pouze ve čtyřech jazycích, přičemž 

ale ani jeden není jazykem českým. Stanovení 

povinností českým předpisem formou výlučného 

odkazu na technickou normu v cizím jazyce bez 

toho, aby měl adresát vyhlášky možnost rozumět 

znění technické normy, považujeme za 

přinejmenším nevhodné a spatřujeme potenciální 

rozpor s principy právního státu a právem adresátů 

na srozumitelnost práva (k zásadě srozumitelnosti 

zákona viz např. judikáty Ústavního soudu Pl. ÚS 

21/01 a Pl. ÚS. 77/2006). Analogicky také právo 

EU neumožňuje ukládat povinnosti jednotlivcům, 

pokud by úprava těchto povinností nebyla 

vyhlášena v Úředním věstníku v  úředním jazyce 

 

 

Vysvětleno 

 

Technická norma ES-TRIN 2017/1 je již dostupná v českém 

jazyce: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Vodni-

doprava/Legislativa/Evropska-norma,-kterou-se-stanovi-

technicke-pozada  
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jejich státu (srov. nález ve věci C-161/06 Skoma-

Lux). Předkladatel by tedy měl zajistit přístupnost 

technické normy v českém jazyce.  

2. Nevidíme smysl v odlišné formulaci v odstavci 1 – 

vodní cesty EU v. vodní cesty ČR. Vodní cesty, na 

které vyhláška dopadá – viz příloha č. 1 – jsou jak 

vodními cestami ČR, tak zároveň vodními cestami 

EU. Navrhujeme více odůvodnit. 

 

 

 

3. Odůvodnění ve zvláštní části k tomuto bodu uvádí, 

že se jedná o transpozici čl. 5 odst. 1 směrnice 

2016/1629. To však již ve zbytku materiálu 

promítnuto není (neprojevilo se ve srovnávací 

tabulce ani rozdílové tabulce). Žádáme o vyjasnění, 

případně doplnění výkaznictví o čl. 5 odst. 1 

směrnice nebo o úpravu odůvodnění. 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

Předkladatel zvolil uvedenou konstrukci s ohledem na skutečnost, 

že vyhláška upravuje harmonizovanou oblast (tj. osvědčení se 

vydává s celoevropskou platností) i neharmonizovanou oblast (tj. 

osvědčení se vydává s platností na vodní cest ČR). S ohledem na 

skutečnost, že problematika osvědčení činí některým adresátům 

problémy, navrhl předkladatel ustanovení tak, aby z něj bylo co 

možná nejpatrnější, které osvědčení platí na základě evropského 

práva bezvýjimečně ve všech státech EU. 

 

 

 

Akceptováno – doplněno 

K čl. I bodu 16 (§ 3b): 

K odst. 1 upozorňujeme na povinnost stanovenou v čl. 23 

odst. 5 směrnice 2016/1629, tj. povinnost oznámit použití 

změněných technických požadavků Komisi 6 měsíců 

předem. K odst. 2 až 4 je stanovena v čl. 24 odst. 3 téže 

směrnice rovněž oznamovací povinnost. 

Česká republika již notifikaci u změněných technických 

požadavků provedla a proběhlo i formální projednání s EK. 

Notifikace podle čl. 24 odst. 3 směrnice bude provedena po přijetí 

návrhu vyhlášky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBB3HDMM5)



Stránka 19 (celkem 25) 

K čl. I bodu 16 (§ 3c): 

V § 3c navrhujeme odkazovat na přílohu č. 9 vyhlášky, 

která obsahuje vzor osvědčení Unie, nikoli na přílohu č. 10, 

neboť dle čl. 6 odst. 7 směrnice 2016/1629 má být 

vlastníkovi plavidla vydáno osvědčení unijní. 

Akceptováno – upraveno 

 

K čl. I bodu 17 (§ 4): 

Nutno objasnit, jak je zajištěno, že pověřená právnická 

osoba dle navrhovaného § 4 odst. 2 vyhlášky bude 

naplňovat požadavky na subjekty pověřené prohlídkami, 

jak jsou stanoveny v čl. 2.01 přílohy V směrnice 

2016/1629. Ustanovení navrhovaného § 4 odst. 2 vyhlášky 

dopadá i na harmonizovaná plavidla, byť není podtrženo. 

Či jako směrnicový „subjekt pověřený prohlídkami“ 

chápeme pouze odbornou komisi, která vydává stanovisko, 

ale ne vždy provádí prohlídky? Minimálně po lingvistické 

stránce takový výklad pokulhává. 

Vysvětleno 

 

Za směrnicový subjekt pověřený prohlídkami je považována 

pouze odborná komise, která splňuje příslušné požadavky. 

Požadavky směrnice jsou zajištěny tak, že příslušný pracovník 

pověřené právnické osoby, který zajišťuje provedení technické 

prohlídky, je zároveň členem odborné komise jako „odborník na 

konstrukci plavidel vnitrozemské plavby a jejich strojních 

zařízení“. 

Jedná se o stávající praxi, která nebyla nikdy rozporována 

s ohledem na slučitelnost s právem EU. 

K čl. I bodu 32 (§ 4c odst. 1): 

1. Odůvodnění ve zvláštní části k tomuto bodu uvádí, 

že se jedná o transpozici čl. 5 odst. 1 směrnice 

2016/1629. To však již ve zbytku materiálu 

promítnuto není (neprojevilo se ve srovnávací 

tabulce ani rozdílové tabulce; k uvedenému bodu je 

v rozdílové tabulce vykazována transpozice přílohy 

V čl. 2.03 směrnice). Žádáme o vyjasnění, případně 

o úpravu výkaznictví nebo odůvodnění. 

2. Navrhujeme vyjasnit, proč se vypouští slovo 

„vybavené“, které odpovídá směrnicové úpravě 

v čl. 2.03 přílohy V směrnice 2016/1629. Nadto 

není vykázána transpozice obecné povinnosti 

vlastníka při prohlídce poskytnout pomoc. Nutno 

 

 

Akceptováno – upraveno 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

S ohledem na skutečnost, že účelem prohlídky je ověření splnění 

všech stanovených požadavků, kterými je i výbava a výstroj, tak 

pakliže plavidlo vybavené nebude, bude technicky nezpůsobilé. 

Předkladatel tedy považuje výslovné uvedení slova „vybavené“ za 
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vyjasnit. nadbytečné. 

Povinnost vlastníka při prohlídce poskytnout pomoc nelze 

s ohledem na zakotvená nebo připravovaná zákonná zmocnění 

upravit vyhláškou. Dle názoru předkladatele je třeba tuto 

povinnost dovozovat ze zákona o vnitrozemské plavbě. 

K čl. I bodu 35 (§ 4d): 

Navrhujeme ospravedlnit, že je uvedené opatření – časová 

limitace uznávání technických prohlídek provedených 

státem EHP - proporcionální ve vztahu k prohlídkám 

prováděným subjekty v naší jurisdikci či klasifikační 

společností. Pod formulaci „technická prohlídka provedená 

orgánem jiného členského státu…“ má spadat i prohlídka 

provedená „subjektem pověřeným prohlídkami“, tj. 

obdobou naší odborné komise? 

Vysvětleno 

 

Předně je třeba uvést, že s ohledem na zákonné zmocnění se jedná 

pouze o problematiku neharmonizovaných plavidel. 

Dále je třeba uvést, že se nepředpokládá časté reálné využívání 

tohoto institutu, protože pakliže si vlastník nebo provozovatel 

nechá v určitém státě provést technickou prohlídku, patrně tak činí 

za účelem schválení jeho technické způsobilosti v tomto státě, tj. 

aby jej mohl provozovat. Předpoklad, že by vlastník nebo 

provozovatel absolvoval v některém státě prohlídku a následně 

čekal více než 5 let se schválením jeho způsobilosti je absurdní.  

Institut může být užitečný v případě, kdy např. dochází k prodeji 

plavidla a u tohoto plavidla je ještě před jeho prodejem provedena 

technická prohlídka. Nicméně ani v tomto případě nelze očekávat, 

že by kupec otálel se schválením technické způsobilosti více než 

několik měsíců až jeden rok. 

Délka pěti let byla zvolena s ohledem na skutečnost, že u drtivé 

většiny neharmonizovaných plavidel je právě 5 let maximální 

délkou platnosti osvědčení.  

K čl. I bodu 39 (§ 4e): 

1. Pro soulad odst. 3 se směrnicovou úpravou v čl. 

2.03 odst. 2 druhém pododstavci přílohy 

V směrnice 2016/1629 navrhujeme vypustit 

dodatek „je-li to nezbytné k ověření správné funkce 

pohonného nebo kormidelního zařízení“. 

 

 

Neakceptováno 

Je zcela zřejmé, že jak v čl. 2.03 odst. 2 směrnice, tak § 4e odst. 3 

návrhu vyhlášky dávají příslušným orgánům určitou míru uvážení. 

V případě směrnice se hovoří, že se zkušební plavba provede „v 

případě významných změn pohonného nebo kormidelního 

zařízení“ u vyhlášky se zkušební plavba provede „je-li to nezbytné 

k ověření správné funkce pohonného nebo kormidelního zařízení“. 

Dle předkladatele je zcela zřejmé, že významnými změnami jsou 
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2. Odůvodnění ve zvláštní části k tomuto bodu uvádí, 

že se jedná o transpozici čl. 5 odst. 1 směrnice 

2016/1629. To však již ve zbytku materiálu 

promítnuto není (neprojevilo se ve srovnávací 

tabulce ani rozdílové tabulce; k uvedenému bodu je 

v rozdílové tabulce vykazována transpozice přílohy 

V čl. 2.03 směrnice). Žádáme o vyjasnění, případně 

o úpravu výkaznictví nebo odůvodnění. 

3. Poslední odstavec této části odůvodnění pojednává 

o odstavci 8. § 4e má však v návrhu pouze 7 

odstavců. 

takové změny, u nichž je k ověření správné funkce zařízení právě 

nezbytné provedení zkušební plavby. Návrh tedy v tomto ohledu 

považujeme za plně slučitelný s právem EU, protože ačkoliv 

jazykově vypadá jinak, výkladem není možné dospět při aplikaci 

k rozdílným závěrům. 

V případě vypuštění, jak navrhuje OKOM by došlo k nepřiměřené 

a nežádoucí přesahující transpozici, která by zbytečně zatěžovala 

nejen kontrolující orgán, ale především provozovatele a vlastníky 

plavidel. Dále není možné pominout skutečnost, že ve většině 

případů by bylo provedení zkušební plavby zcela zbytečné. 

 

 

Akceptováno – upraveno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – upraveno 

K čl. I bodu 43 (§ 6): 

Odůvodnění ve zvláštní části obsahuje informaci, že má jít 

o transpozici čl. 7 směrnice 2016/1629. Tomu ovšem 

neodpovídá provedené výkaznictví. Navrhujeme vykázat 

jako transpoziční k čl. 7 písm. b) směrnice. Dále žádáme 

vysvětlit, zda neabsentují mezi lodními listinami dodatečná 

Akceptováno – upraveno 

 

 

 

Z tohoto důvodu vyhláška nerozlišuje terminologii „osvědčení“ a  

„dodatečné osvědčení“. Obě osvědčení jsou osvědčeními ve 

smyslu zákona. 
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osvědčení. Dále navrhujeme zkontrolovat označení 

písmeny v odstavci 1.  

 

K čl. I bodu 43 (§ 7): 

Navrhujeme zrevidovat ustanovení § 7 návrhu. Například 

odst. 2 je zřejmě vhodné vykládat v kontextu § 10 odst. 5 

zákona o vnitrozemské plavbě a čl. 10 odst. 2 směrnice 

2016/1629 – možnost zkrácení doby platnosti.  

 

 

 

 

 

Dále, v odst. 3 je chybně odkazováno na neexistující § 12a 

vyhlášky.  

 

V odst. 4 navrhujeme zvážit, zda v písm. b) nemají být 

uvedena také plovoucí tělesa.  

 

V odst. 5 navrhujeme vydávat prozatímní osvědčení jen 

harmonizovaným plavidlům, neboť jde o osvědčení Unie – 

viz název přílohy č. 11. V odst. 6 navrhujeme zvážit, zda 

 

 

Vysvětleno 

U ustanovení odstavců 1 a 2 je třeba vycházet ze zákonných 

zmocnění, tj. § 10 odst. 5 zákona („Vzor osvědčení plavidla, údaje 

do něj zapisované a dobu jeho platnosti, která pro jednotlivé druhy 

plavidel činí nejméně 4 roky a nejvýše 10 let, stanoví prováděcí 

právní předpis.“) a § 10b odst. 1 zákona („Plavební úřad na žádost 

vlastníka nebo provozovatele plavidla prodlouží dobu platnosti 

osvědčení plavidla o dobu stanovenou prováděcím právním 

předpisem, která pro jednotlivé druhy plavidel činí nejméně 4 roky 

a nejvýše 10 let, pokud plavidlo splňuje podmínky technické 

způsobilosti.“). Zmocnění tedy hovoří o stanovení „základní“ nebo 

možná spíše „maximální“ doby platnosti, kterou lze na základě 

zákonem svěřené pravomoci „přiměřeně zkrátit“.  

 

 

Akceptováno – upraveno 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Plovoucí tělesa nejsou ve smyslu § 14 odst. 4 plavidla podléhající 

evidenci, a tudíž ve smyslu § 10 odst. 1 nepodléhají schvalování 

technické způsobilosti a osvědčení se jim tedy nevydává. 

 

 

Neakceptováno 

I u uvedených plavidel je třeba institut prozatímních osvědčení 
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nehovořit o dodatečných osvědčeních, když je má příloha 

č. 12 v názvu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nad to žádáme vyjasnit, jak předkladatel chápe koncept 

dodatečných požadavků/osvědčení – viz čl. 8 a čl. 23 

směrnice 2016/1629. Dodatečným osvědčením bychom 

rozuměli jako dokumentům osvědčujícím dodatečné 

zvýšené požadavky, které jdou nad rámec požadavků 

osvědčených standardním unijním osvědčením, neboť jsou 

vydávána k tomuto základnímu osvědčení (viz čl. 8 odst. 1 

směrnice). Předkladatel však transponuje dodatečné 

požadavky jako požadavky snižující – viz navrhovaný § 

3b, což odpovídá čl. 23 odst. 4 směrnice. Není jasné, jak je 

možno získat základní osvědčení, když plavidlo splňuje 

pouze snížené požadavky. 

zachovat, protože je v některých případech nezbytný. 

Směrnice sama navzdory obecnému vymezení okruhu plavidel, na 

které se vztahuje, umožňuje podrobit se jejím požadavkům. 

Ačkoliv to není výslovně ve směrnici uvedeno lze na základě 

logického argumentu a maiori ad minus vydávat prozatímní 

osvědčení i pro neharmonizovaná plavidla, a to s ohledem na 

skutečnost, že samotné osvědčení Unie je možné vydat 

neharmonizovanému plavidlu. Bylo by zcela nelogické, pokud by 

plavidlo mohlo mít v souladu s právem EU vydáno klasické 

osvědčení na dobu až 10 let, ale nemohlo dostat prozatímní 

osvědčení, které je platné pro jednu plavbu nebo nejvýše 6 měsíců.  

Předkladatel rovněž musí uvést, že neharmonizovaným plavidlům 

bude vydáváno prozatímní osvědčení pouze s platností na vodních 

cestách ČR, což je plně slučitelné se směrnicí a právem EU, pokud 

tedy nebudou aspirovat na vydání osvědčení Unie. 

Uvedené má i ryze praktický dopad, protože pokud by nebylo výše 

uvedeného akceptováno, musela by být doplněna další příloha 

vyhlášky obsahující „neharmonizované“ prozatímní osvědčení, 

které by s výjimkou názvu bylo stejné, jako to harmonizované.  

 

 

Vysvětleno 

Předně je třeba vnímat jazykový rozdíl překladů směrnice. 

V českém překladu jsou použity termíny „dodatečné požadavky“ a 

„dodatečné osvědčení“ což jazykově vyvolává jisté nesprávné 

konotace. V anglickém překladu jsou použity termíny „additional 

requirements“ a „supplementary Union inland navigation 

certificate“. Skutečnost, že „dodatečné osvědčení“ není určeno jen 

pro „dodatečné požadavky“ také podtrhuje čl. 23 odst. 6, který 

hovoří o „změněných technických požadavcích“, tj. nejen 

dodatečných, ale i těch „snížených“. 

Je třeba brát do úvahy, že směrnice pojímá „technické požadavky“ 

velmi široce, a to od konstrukčních požadavků, jako je např. 

tloušťka trupu, po výstroj plavidla, jako jsou např. záchranné 
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prostředky. Je tedy zcela reálné, že i plavidlo splňující technické 

požadavky pro plavbu v příslušné zóně EU může velmi snadno, 

např. odebráním některých záchranných prostředků, splňovat 

pouze národní „snížené“ technické požadavky. 

K čl. II (přechodné ustanovení): 

Přechodné ustanovení je zřejmě transpozicí k čl. 29 

směrnice 2016/1629. Nenacházíme transpozici druhé věty 

odstavce 1 tohoto článku směrnice, které upravuje, do kdy 

je nutno podstoupit technickou prohlídku, tj. v každém 

případě nejpozději 30. prosince 2018. Navrhujeme upravit. 

Vysvětleno 

 

Uvedené není dle našeho možné na úrovni prováděcího právního 

předpisu řešit, navíc s ohledem na legislativní stav novely zákona 

o této vyhlášky „retroaktivně“, protože datum 30. prosince 2018 

již proběhlo.  

Nicméně je třeba uvést, že příslušné ustanovení čl. 29 odst. 1 

směrnice 2016/1629 v zásadě navazuje na ustanovení čl. 8 odst. 2 

staré směrnice 2006/87: 

 

čl. 29 odst. 1 směrnice 2016/1629: 

„Plavidlu, jež bylo vyňato z oblasti působnosti směrnice Rady 

82/714/EHS (1), ale vztahuje se na ně tato směrnice podle čl. 2 

odst. 1 této směrnice, se vydá osvědčení Unie pro plavidla 

vnitrozemské plavby po technické prohlídce za účelem ověření, 

zda splňuje technické požadavky stanovené v přílohách II a V této 

směrnice. Tato technická prohlídka se provede po skončení 

platnosti stávajícího osvědčení plavidla, a v každém případě 

nejpozději 30. prosince 2018.“ 

 

čl. 8 odst. 2 

„Plavidlu, jež bylo vyňato z oblasti působnosti směrnice 

82/714/EHS, ale vztahuje se na ně tato směrnice podle čl. 2 odst. 1 

a 2, se vystaví osvědčení Společenství plavidla vnitrozemské 

plavby po technické prohlídce, jež je provedena po uplynutí 

platnosti stávajícího osvědčení plavidla, avšak v každém případě 

nejpozději 30. prosince 2008, za účelem ověření, zda jsou splněny 

technické požadavky stanovené v příloze II. V členských státech, 

v nichž je doba platnosti stávajícího vnitrostátního osvědčení 

plavidla kratší než pět let, lze tato osvědčení vystavovat do pěti let 
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po 30. prosinci 2008.“ 

 

S ohledem na skutečnost, že v ČR byla před transpozicí směrnice 

2006/87 osvědčení vydávána na 5 a 10 let (s tím, že tuto dobu bylo 

možné zkrátit s ohledem na technický stav plavidla) jsou již dnes 

všechna plavidla podléhající nyní směrnici 2016/1629 vybavena 

harmonizovanými osvědčeními, která je třeba vyměnit až po 

uplynutí jejich platnosti. 

Úřad vlády 

ČR – 

Předseda 

RVVI 

  

Úřad vlády 

ČR – Kabinet 

VÚV 

Bez připomínek  

V Praze 4. 4. 2019 

Vypracoval: Martin Kozák Podpis: 
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