
1 
 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
VIII. 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 29. března 2019, 
s termínem sdělení připomínek do 29. dubna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
financí 

K otázce financování 
V Důvodové zprávě části G) je uvedeno, že související 
náklady budou hrazeny z rozpočtu kapitoly Ministerstva 
dopravy bez nároku na jeho navýšení. O tuto informaci 
požadujeme explicitně doplnit též Předkládací zprávu. 

Akceptováno. 
Text předkládací zprávy byl v intencích uplatněné připomínky 
doplněn o následující větu: „Výdaje spočívající v úpravě 
informačního systému Námořní plavba i výdaje související budou 
hrazeny z rozpočtovaných výdajů kapitoly Ministerstva dopravy, 
a to bez nároku na její navýšení v této souvislosti.“. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodům 27 až 30 [k § 78 odst. 2 písm. j)] a bodům 
38 až 41 [k § 79 odst. 2 písm. j)]: 
Za protiprávní jednání v jednotlivých bodech je stanovena 
stejně přísná pokuta (do 1 mil. Kč) a jde tedy o typově stejně 
závažné porušení povinností týkajících se pojištění.  Na 
základě toho v souladu se Zásadami tvorby právní úpravy 
přestupků schválenými usnesením vlády ze dne 31. července 
2018 č. 498 požadujeme znění skutkových podstat omezit 
na nejpodstatnější znaky protiprávního jednání, resp. 
jednotlivé body sloučit do jedné skutkové podstaty 
(písmene). Znění lze upravit například takto:  
„j) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2, 3, 4 nebo 5 
anebo § 24 odst. 6 nemá po celou dobu provozování 
námořního plavidla uzavřeno příslušné pojištění nebo 

Akceptováno. 
 
Text návrhu zákona byl v intencích uplatněné připomínky upraven.  
§ 78 odst. 2 písm. j) a § 79 odst. 2 písm. j) budou znít: 
„j) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2, 3, 4 nebo 5 anebo § 24 
odst. 6 nemá po celou dobu provozování námořního plavidla 
uzavřeno příslušné pojištění nebo nemá zaplaceno pojistné anebo 
nezajistí, aby uzavřené pojištění splňovalo stanovené podmínky,“. 
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nezajistí, aby uzavřené pojištění splňovalo stanovené 
podmínky.“.   

 K čl. I bodu 32 [§ 78 odst. 3 písm. n)] a bodu 43 [§ 79 
odst. 3 písm. n)]: 
V souladu se zásadou jasnosti, určitosti a přesnosti znaků 
skutkové podstaty přestupku požadujeme alespoň druhovým 
způsobem uvést podmínky (povinnosti), které provozovatel 
lodě neplní před recyklací lodě. Skutečnost, že nepostupuje 
v souladu s nařízením Evropské unie je jako znak skutkové 
podstaty velmi vágní a obecný, což je v rozporu se zásadou 
zákonnosti. 

Akceptováno. 
 
Text návrhu zákona byl v intencích uplatněné připomínky upraven. 
§ 78 odst. 3 písm. n) a § 79 odst. 3 písm. n) budou znít: 
„n) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím recyklaci lodí40) neprovozuje nebo nepřipraví loď 
určenou k recyklaci stanoveným způsobem, neopatří ji osvědčením 
o připravenosti lodi k recyklaci nebo kopii tohoto osvědčení 
neposkytne provozovateli zařízení na recyklaci lodí.“.  
 

 Nad rámec – k § 11 odst. 3 písm. a): 
Ve stávajícím znění zákona o námořní plavbě je obsažena 
nesystémová odchylka ve vztahu k výpisům z evidence 
Rejstříku trestů. Tato odchylka spočívá v tom, že podle  
§ 10a zákona o námořní plavbě obstarává ve vztahu k 
provozovateli výpis samo Ministerstvo dopravy, avšak 
podle § 11 odst. 3 písm. a) ve vztahu k vlastníkovi platí, že 
výpis je vlastník povinen obstarat a předložit sám. 
Požadujeme danou odchylku odstranit, a to tím způsobem, 
že bude v právní úpravě postup sjednocen, tj. Ministerstvo 
dopravy si výpis z evidence Rejstříku trestů obstará vždy 
samo. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) zákona o námořní plavbě bylo 
upraveno tak, aby doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů byl 
jakožto příloha žádosti o zápis námořního plavidla do námořního 
rejstříku vyžadován pouze v případě cizinců, kteří jsou 
provozovateli námořního plavidla, jedná-li se o fyzické osoby, nebo 
členy statutárního orgánu provozovatele námořního plavidla, je-li 
provozovatelem námořního plavidla právnická osoba. V případě 
občanů České republiky si vždy výpis z Rejstříku trestů vyžádá 
námořní úřad podle ustanovení § 10a zákona o námořní plavbě. 
Ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) bude znít: 
„a) dokladem ne starším 3 měsíců prokazujícím splnění podmínky 
bezúhonnosti provozovatele námořního plavidla, je-li občanem 
jiného státu, nebo člena statutárního orgánu provozovatele 
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námořního plavidla, je-li občanem jiného státu, vydaným státem, 
jehož je tato osoba občanem, nebo čestným prohlášením, pokud 
tento stát takový doklad nevydává; u občana jiného členského státu 
Evropské unie může být tento doklad nahrazen výpisem z Rejstříku 
trestů s přílohou obsahující informace zapsané v evidenci trestů 
jiného členského státu Evropské unie,“. 

Odbor 
kompatibility 
Úřadu vlády  

Obecně 
1. Navrhujeme vyjasnit, zda je zajištěna adaptace zákona o 
námořní plavbě na čl. 19 (určení kontaktních osob) a čl. 22 
odst. 3 (určení osob odpovídajících za spolupráci) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013. 

Vysvětleno. 
 
Návrh zákona určuje správní orgán ve smyslu článku 18 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013. 
Obdobně zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (viz ustanovení § 37u 
odst. 2) stanoví, který vnitrostátní orgán je příslušným orgánem ve 
smyslu článku 18 odst. 1 uvedeného nařízení. V současné době je 
projednáván nový návrh zákona o odpadech, který obsahuje 
ustanovení určující příslušný orgán v ustanovení § 89 odst. 2. 
Samotné určení kontaktních osob podle článku 19 nařízení 
č. 1257/2013 a osob odpovídajících za spolupráci podle článku 22 
odst. 3 nařízení č. 1257/2013 bylo provedeno fakticky (Komisi již 
byli oznámeni určení zaměstnanci Ministerstva dopravy 
a Ministerstva životního prostředí). 

 2. Vnitrostátní právní řád – jde-li o věcnou působnost úpravy 
recyklace lodí - adaptujeme pouze ve vztahu k námořním 
obchodním lodím (§ 2 odst. 4 zákona), nikoli ve vztahu 
k námořním jachtám (§ 2 odst. 5 zákona). Viz formulace 
sankcí v novelizačních bodech 32., 34. a 43. hovoří pouze o 
„lodích“. Je uvedené souladné s čl. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013? 

Vysvětleno. 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 se 
podle svého článku 2 odst. 2 písm. b) nevztahuje na lodě o hrubé 
prostornosti menší než 500 tun. Vzhledem k tomu, že námořní 
jachty nemohou dosahovat uvedené hrubé prostornosti, nařízení se 
na ně nevztahuje. 

 3. Nutno vyjasnit zajištění implementace těchto ustanovení 
směrnice Rady (EU) 2018/131: 

Akceptováno. 
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- norma A2.5.2 odst. 3 a norma A4.2.2 odst. 2 – určení 
podoby systému finanční záruky „po konzultaci 
s dotčenými organizacemi majitelů lodí a námořníků“; 

V návaznosti na projednání připomínky byla doplněna důvodová 
zpráva o informaci o provedené konzultaci zahrnující výčet 
subjektů, se kterými byla tato konzultace provedena. 
 
 

 - norma A2.5.2 odst. 6 a norma A4.2.1 odst. 11 – věta 
„Kopie musí být na palubě vyvěšena na dobře 
viditelném místě, kde k ní mají námořníci přístup.“ – 
směrnicové ustanovení formuluje dle našeho názoru 
kvalitativně vyšší stupeň přístupnosti než ustanovení § 
25 odst. 5 zákona o námořní plavbě, který hovoří 
„umístění na místě přístupném všem členům posádky 
lodě“.  
 

- Nadto, není zřejmé, zda je směrnicová úprava 
transponována i ve vztahu k námořním jachtám.  

 
 
 
- Dále, z výkaznictví není zřejmé, kde je zakotvena 

povinnost poskytovatele finanční záruky vydat 
„osvědčení nebo jiný písemný doklad finanční záruky“, 
jak je stanoveno výše uvedenými normami. Obdobná 
povinnost je stanovena v normě A2.5.2 odst. 7 písm. i) a 
normě A4.2.1 odst. 14 písm. i), kde se předpokládá 
vydání „potvrzení vydané poskytovatelem finanční 
záruky, že finanční záruka splňuje požadavky normy 
…“; 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 25 odst. 5 zákona bylo doplněno o povinnost 
provozovatele lodi vyvěsit kopii dokladu o pojištění na dobře 
viditelném místě na palubě lodi.  
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Ustanovení § 68a zákona o námořní plavbě obsahující výčet 
ustanovení dopadajících na provozovatele námořní jachty bylo 
doplněno o § 25 odst. 1 písm. s) body 2 a 3 a § 25 odst. 5 zákona o 
námořní plavbě.  
 
Vysvětleno. 
 
Směrnice Rady (EU) 2018/131 nevyžaduje výslovně, aby 
poskytovatel finanční záruky byl povinen vystavit potvrzení o tom, 
že finanční záruka splňuje stanovené požadavky. Je vyžadováno 
pouze to, aby provozovatel lodi zajistil, aby jím provozovaná loď 
měla na palubě takové potvrzení k dispozici. V tomto smyslu je na 
provozovateli lodě si potřebné potvrzení opatřit a jeho kopii umístil 
na palubě lodi na dobře viditelném místě. Pojišťovny nabízející 
standardně pojistné služby v oblasti námořní plavby jsou většinou 
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zahraničními subjekty, kterým nelze ukládat povinnosti 
prostřednictvím právního předpisu České republiky. Směrnicí 
požadované potvrzení je předvídáno Úmluvou o práci na moři, jejíž 
ratifikaci ukládá členským státům právo Evropské unie. Z tohoto 
důvodu lze předpokládat, že pojišťovny nabízející tento druh 
pojištění budou na splnění tohoto požadavku připraveny. 

 - norma A2.5.2 odst. 9 písm. b) ve spojení s odst. 10 
(náklady na repatriaci) se jeví podrobnější než 
ustanovení § 65 odst. 3 zákona o námořní plavbě – 
hovoří výslovně i o nezbytné zdravotní péči či 
jakýchkoli jiných přiměřených nákladech nebo 
poplatcích vyplývajících z opuštění. Dále hovoří o 
repatriaci „do okamžiku, kdy se námořník vrátí domů“; 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Náklady na repatriaci vypočtené v ustanovení § 65 odst. 3 zákona 
o námořní plavbě jsou uvedeny příkladmo, přičemž ustanovení § 65 
odst. 5 téhož zákona výslovně počítá rovněž s náklady 
vynaloženými na zdravotní služby. Z tohoto důvodu není nutno 
zákon o námořní plavbě doplňovat o „náklady na nezbytnou 
zdravotní péči či jakékoliv jiné přiměřené náklady nebo poplatky 
vyplývající z opuštění“. 
 
Ve vztahu k požadavku směrnice, aby náklady byly hrazeny „do 
okamžiku, kdy se námořník vrátí domů“, byla relevantní ustanovení 
zákona o námořní plavbě precizována tak, aby bylo zřejmé, že 
repatriace spočívá v dopravě člena posádky do místa jeho pobytu 
(míněno „domů“ ve smyslu směrnice), případně do jiného 
sjednaného místa. Uvedená úprava se týká § 2 odst. 11 (definice 
repatriace) a § 65 odst. 5 (vymezení doby repatriace) zákona 
o námořní plavbě. 

 - norma A2.5.2 odst. 9 písm. c) – není jasné provedení 
podmínek „včetně případného ošacení“ a „až do 
okamžiku, kdy námořník dorazí domů; 

Vysvětleno. 
 
Podle ustanovení § 66 odst. 1 je provozovatel lodi povinen 
poskytnout členům posádky lodě mimo jiné „ochranné pracovní 
pomůcky“, přičemž pod toto slovní spojení lze „případné ošacení“ 
ve smyslu směrnice zahrnout. Tuto povinnost provozovatel lodi 
musí plnit po celou dobu, po kterou je člen posádky lodě na palubě.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBCUDB930)



6 
 

 - norma A2.5.2 odst. 13 a 14; Vysvětleno. 
 
Navrhovaná právní úprava nijak nevylučuje ani nezužuje jakékoliv 
právo pojistitele nebo poskytovatele finanční záruky na náhradu 
škody vyplývající z ustanovení jiných právních předpisů. Stejně tak 
nevylučuje jiná práva, nároky nebo opravné prostředky směřující 
k odškodnění opuštěných námořníků vyplývající z jiných právních 
předpisů. Druhá věta normy A2.5.2 odst. 14 přílohy směrnice Rady 
(EU) 2018/131 je pak fakultativní a není ji tudíž nutno vnitrostátně 
provádět. Uvedené bude doplněno i do relevantní srovnávací 
tabulky. 

 - norma A4.2.1 odst. 8 písm. c) – předběžné platby; Vysvětleno. 
 
Podle ustanovení § 271m odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel 
povinen náhradu za ztrátu na výdělku vyplácet pravidelně jednou 
měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty. Tím je na 
zákonné úrovni zajištěno, že určitá finanční částka bude 
námořníkovi poskytována pravidelně a tím nedojde (ve smyslu 
směrnice) k jeho „nepřiměřené zátěži“. 

 - norma A4.2.1 odst. 8 písm. d); Vysvětleno. 
 
Vnitrostátní předpisy obsahují právní úpravu pro zaměstnance 
příznivější, když v souladu s § 146 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, který obsahuje taxativní výčet případů, kdy je 
zaměstnavatel oprávněn provádět srážky ze mzdy. Srážky 
prováděné v souvislosti s poskytnutým odškodněním mezi tyto 
případy nepatří. Tento přístup výslovně připouští čl. 3 odst. 3 
směrnice 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci 
na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních 
plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací 
pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES, 
podle něhož: „používáním ani výkladem této směrnice nejsou 
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dotčeny žádné předpisy Společenství ani vnitrostátní předpisy, 
zvyklosti či praxe, které dotčeným námořníkům zajišťují příznivější 
podmínky.“ 

 - norma A4.2.2 odst. 1 – není zřejmé, zda existuje systém 
finanční záruky také pro nároky vyplývající (pouze) 
z pracovní dohody námořníka nebo kolektivní smlouvy. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 24 odst. 1 písm. l) bod 2 zákona o námořní plavbě 
ukládá povinnost provozovatele námořního plavidla mít po celou 
dobu jeho provozování uzavřeno pojištění za škody vzniklé 
v důsledku smrti člena posádky, jeho pracovního úrazu nebo 
nemoci z povolání. Předmětné ustanovení je formulováno obecně a 
nevylučuje uspokojení nároků založených na základě pracovních 
smluv či kolektivní smlouvy. Důvodová zpráva a srovnávací 
tabulka byla v tomto smyslu doplněna. 

 Předkladatel vykazuje implementaci některý směrnicových 
ustanovení tohoto právního aktu překvapivě prostřednictvím 
starého zákoníku práce. Navrhujeme vypustit z příslušné 
srovnávací tabulky. 

Akceptováno jinak. 
 
Srovnávací tabulka ke směrnici Rady (EU) 2018/131 byla doplněna 
o ustanovení § 365 odst. 1 zákoníku práce, podle kterého do dne 
nabytí účinnosti jiné právní úpravy pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se řídí 
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ustanovením § 205d 
původního zákoníku práce (zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, 
ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a zákona 
č. 220/2000 Sb.) a vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví 
podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 
Sb., vyhlášky č. 74/2000 Sb., vyhlášky č. 487/2001 Sb. a zákona 
č. 365/2011 Sb., a zákonem č. 182/2014 Sb.  

 K novelizačnímu bodu 7. [navrhovaný § 9 odst. 1 písm. a) 
zákona – provozovatel námořního plavidla] 

Vysvětleno. 
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1. Prostřednictvím navrhovaného znění dochází – oproti 
dosavadní úpravě v § 6 odst. 2 zákona – k zúžení okruhu 
právnických osob, které se mohou stát provozovatelem 
námořního plavidla. Navrhujeme v důvodové zprávě 
ospravedlnit. 

Zúžení okruhu právnických osob, které se mohou stát 
provozovatelem námořního plavidla, je vysvětleno v důvodové 
zprávě (viz strana 22 – k ustanovení § 9 odst. 1 písm. a)). 
V návaznosti na projednání této připomínky byl nicméně 
precizován text ustanovení § 9 odst. 1 návrhu zákona tak, aby z něj 
bylo patrné, že navrhované zúžení se týká pouze provozovatelů 
námořních obchodních lodí. 

 K novelizačnímu bodu 13. (navrhovaný § 12h zákona 
týkající se lodní výstroje) 
1. Dáváme ke zvážení, zda neupravit také zrušení povolení 
k umístění lodní výstroje, jako implementační ustanovení 
k čl. 30 odst. 5 a čl. 32 odst. 8 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/90/EU, které pracují s možností 
odejmutí povolení, resp. zrušení osvědčení.  

Vysvětleno. 
 
Zrušení povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi bude 
realizováno prostřednictvím obecné právní úpravy přezkumného 
řízení obsažené ve správním řádu.  

 
Vypracoval:                        Podpis: …………………………… 
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