
Návrh 

 

ZÁKON 

ze dne…………2019, 

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 

ve znění pozdějších předpisů 

Čl. I 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 

254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 327/2005 Sb., zákona 

č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 

Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb. a zákona č. 135/2019 Sb.  se mění takto: 

1. V § 43 odst. 3 písmeno c) zní:  

„c) v rozporu se zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

1. vede plavidlo ve stavu, ve kterém je jeho schopnost k vedení plavidla ovlivněna 

požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky; to neplatí, je-li schopnost k vedení 

plavidla ovlivněna požitím alkoholu vůdcem malého plavidla bez vlastního strojního 

pohonu nepodléhajícího evidenci podle tohoto zákona, u něhož je zjištěný obsah 

alkoholu nižší než 0,5 promile, a toto plavidlo je vedeno na nesledované vodní cestě, 

účelové vodní cestě, dopravně významné vodní cestě uvedené v bodu 2 písm. b) 

přílohy č. 2 k tomuto zákonu nebo na vodním toku Moravy od ústí vodního toku Bečvy 

po říční km 196,0 (jez Strž),  

2. vykonává činnost spojenou s plavbou ve stavu, ve kterém je jeho schopnost 

k vykonávání této činnosti ovlivněna požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové 

látky; to neplatí, je-li schopnost vykonávat tuto činnost ovlivněna požitím alkoholu 

členem posádky malého plavidla bez vlastního strojního pohonu nepodléhajícího 

evidenci podle tohoto zákona a tato činnost je vykonávána na nesledované vodní cestě, 

účelové vodní cestě, dopravně významné vodní cestě uvedené v bodu 2 písm. b) 

přílohy č. 2 k tomuto zákonu nebo na vodním toku Moravy od ústí vodního toku Bečvy 

po říční km 196,0 (jez Strž), nebo 

3. při vedení plavidla nebo výkonu činnosti spojené s plavbou se odmítne podrobit 

vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové 

látky.“. 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 
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