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III. 
Odůvodnění 

Obecná část 

 

1. Název 

Předkládaný návrh vyhlášky ponese název „Vyhláška 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“ (dále jen nová vyhláška). 

 
2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, důvod jejího předložení 

Návrh vyhlášky je předkládán v souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Upravuje užívání povrchových 
vod k plavbě, zejména plavidel se spalovacím motorem. Stanoví povrchové vody, na kterých 
je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory nad rámec povrchových vod uvedených ve 
vodním zákoně v ustanovení § 7 odst. 5 v prvé větě. Dále stanoví povrchové vody, na nichž je 
plavba plavidel se spalovacími motory omezena nebo upravena. Aby nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti osob a vodních děl, vyhláška stanoví, že povrchové vody nelze používat k plutí 
v době vyhlášení 2. a 3. stupně povodňové aktivity. 

Ve vyhlášce jsou uvedeny také definice některých pojmů v ní použitých a výjimky 
z jejích ustanovení pro některá plavidla (např. Policie ČR, správců vodních toků, Hasičského 
záchranného sboru, plavidla použitá při ochraně před povodněmi apod.)  

Stávající právní úprava byla provedena vyhláškou č. 241/2002 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. Od 
nabytí účinnosti této vyhlášky (2. července 2002) uplynulo více než 12 let. Za tu dobu došlo v 
České republice k významným změnám, například ke vstupu do Evropské unie. Během této 
doby se také výrazně stoupl zájem o rekreační plavbu. V současné době je evidováno více než 
11 tisíc malých plavidel podléhajících evidenci, jejichž podstatná část je používána právě pro 
volnočasové aktivity. Kromě toho další tisíce lidí používají pro zábavu a rekreaci a sport malá 
plavidla nepodléhající evidenci. Je tedy patrné, že využívání plavidel pro zábavu, oddech a 
sport, je významným segmentem vnitrozemské plavby u nás. Změnila se také struktura plavidel, 
pro rekreační plavbu používaných. Ubylo plavidel se starými spalovacími motory. Naopak 
výrazně přibylo plavidel, jejichž spalovací motory splňují přísná kritéria týkající se emisí 
výfukových plynů a hluku stanovená v předpisech EU a promítnutá do vnitrostátních předpisů 
(např. nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační 
plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a 
pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů nebo vyhláška č. 173/2009 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 
cestách, ve znění pozdějších předpisů.). V souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb. je 
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připravena k vydání nová samostatná vyhláška upravující požadavky na technickou způsobilost 
malých plavidel, včetně plavidel používaných pro rekreační aktivity.  

Novela zákona o vnitrozemské plavbě mimo jiné významným způsobem upravila 
povinnosti a práva účastníků plavebního provozu a to jak vůdců plavidel, tak i osob 
využívajících povrchové vody, které jsou vodními cestami, k jiným aktivitám např. koupání, 
potápění, lovu ryb apod. S rozvojem rekreační plavby souvisí i rozvoj využívání plavidel ke 
sportovním účelům. Jde o aktivity, jejichž provozování nelze v některých případech vykonávat 
v rámci běžného plavebního provozu kdekoli na vodní cestě. Jedná se například o vodní 
lyžování, které se provádí pomocí vleku za plavidlem nebo vodním vlekem, akrobatické a 
figurální jízdy, skoky plavidel či slalom. S ohledem na bezpečnost osob, které je chtějí 
provozovat i na bezpečnost ostatních účastníků plavebního provozu je nutno tento způsob 
užívání plavidel odkázat do vymezených vodních ploch. Novela zákona o vnitrozemské plavbě 
významně změnila způsob určování vymezených vodních ploch. Vymezené vodní plochy 
nejsou vázány na konkrétní druhy plavidel, ale spíše na určité činnosti nebo účely, které budou 
s plavidly vykonávány.  

Předkládaná nová vyhláška se zaměřuje na přizpůsobení právní úpravy novým 
společenským potřebám a nárokům a na zajištění souladu s novou úpravou předpisů pro 
provozování plavidel na vodních cestách v ČR.  

Projednání navrhované právní úpravy s dotčenými resorty a zájmovými skupinami 

Předmětný návrh vyhlášky byl projednán v souladu se zmocňovacím ustanovením 
obsaženým v § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem 
zemědělství a se státními podniky Povodí, konkrétně Vltavy, Labe, Moravy, Odry a Ohře.  

 S Ministerstvem životního prostřední proběhlo následně další jednání, na kterém bylo 
projednáno zapracování připomínek tohoto resortu. Na závěr jednání bylo konstatováno, že 
návrh vyhlášky je předkládán v dohodě s Ministerstvem životního prostředí. 

 Dále byla navrhovaná právní úprava projednána i se sdružením zástupců firem 
zabývajících se výrobou a prodejem lodí a lodního příslušenství – Asociací lodního průmyslu. 

 

Hodnocení finančních a jiných dopadů navrhované právní úpravy, resp. zdůvodnění 
neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Ministerstvo dopravy požádalo Legislativní radu vlády o výjimku z povinnosti 
zpracování závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace, jež byla dopisem pana ministra a 
předsedy Legislativní rady vlády, č. j.: 6482/2014 – OKL, ze dne 15. května 2014, Ministerstvu 
dopravy udělena. Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo zpracováno v souladu s částí I bod 
3.8 písm. g) Obecných zásad, protože předmětné hodnocení bylo provedeno ke zmocňovacím 
ustanovením obsaženým v RIA k návrhu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. 

 
3. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění změny  

Užívání povrchových vod k plavbě je upraveno především v zákoně č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zde je také 
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uvedeno zmocnění pro Ministerstvo dopravy, aby v dohodě s Ministerstvem životního prostředí 
ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vydalo prováděcí předpis podrobněji upravující 
zákaz a omezení používání povrchových vod k plavbě plavidel se spalovacími motory. Tímto 
předpisem je v současné době vyhláška č. 241/2002 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 (dále jen stávající vyhláška). 

Provozování plavby na povrchových vodách, které jsou vodními cestami, upravuje 
zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
vnitrozemské plavbě). Dne 1. září 2014 nabyla platnosti novela zákona o vnitrozemské plavbě 
č. 187/2014 Sb. Na tento zákon navazují prováděcí právní předpisy doplňující zákonnou právní 
úpravu, a to  

- vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů (v současnosti 
připravována novela předpisu), 

- vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 
cestách, ve znění pozdějších předpisů (v současnosti připravována novela předpisu) a 

- vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění 
pozdějších předpisů (v současnosti připravován nový předpis). 
V souvislosti s novelizací zákona o vnitrozemské plavbě jsou novelizovány i výše 

uvedené vyhlášky. Z vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na 
vnitrozemských vodních cestách je vyčleněna jako samostatná vyhláška o způsobilosti malých 
plavidel k provozu a vedení rejstříku malých plavidel. Tato vyhláška mimo jiné reaguje též na 
novou směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a 
vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES, ve které jsou stanoveny přísnější limity pro 
emise spalovacích motorů a hluku rekreačních plavidel a vodních skútrů. Pravidla plavebního 
provozu jsou obsažena ve vyhlášce č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti 
na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění 
vyhlášky č. 223/1995 Sb. (dále jen „vyhláška č. 344/1991 Sb.“). Tento prováděcí právní předpis 
byl ovšem vydán na základě zmocnění obsaženého v zákoně č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, ve znění pozdějších předpisů, který byl stávajícím zákonem o vnitrozemské plavbě 
zrušen. V souvislosti s novelou zákona o vnitrozemské plavbě je tento předpis nahrazen zcela 
novým předpisem o pravidlech plavebního provozu. 

Do právního rámce této oblasti patří ještě nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a 
na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů 
(dále jen nařízení vlády). Toto nařízení vlády však bude třeba v souvislosti s novou směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady č. 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o 
zrušení směrnice 94/25/ES novelizovat.  

Stávající vyhláška o užívání vod k plavbě je poplatná době, v níž vznikla. Nebyly 
například stanoveny limity emisí spalovacích motorů používaných na rekreačních plavidlech, 
novým druhem plavidel byly vodní skútry. Technické požadavky na způsobilost malých 
plavidel, včetně rekreačních byly stanoveny při vydání příslušného předpisu v roce 1995. Pouhá 
novelizace stávající vyhlášky, reagující na všechny výše uvedené změny by tento předpis 
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učinila nepřehledným a pro širokou veřejnost obtížně srozumitelným. Proto je navržen zcela 
nový předpis, který však zachovává základní zásady stávající vyhlášky. 

Subjekty dotčenými navrhovanou úpravou vyhlášky jsou uživatelé povrchových vod, 
které jsou vodními cestami. Jsou to především účastníci plavebního provozu, např. vůdci a 
provozovatelé plavidel. Dalšími dotčenými subjekty jsou správci vodních toků, plavební úřad 
(Státní plavební správa) a vodoprávní úřady. V neposlední řadě jsou dotčenými subjekty osoby 
využívající povrchové vody, které jsou vodními cestami různé kategorie, k jiným aktivitám, 
než je plavba. 

Vzhledem k tomu, že i nová vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o vodách, řeší 
používání plavidel na povrchových vodách především z hlediska ochrany vod, vodních děl 
nebo vodních ekosystémů. Nezabývá se problematikou vlastního provozu jednotlivých druhů 
plavidel, která je řešena v rámci zákona o vnitrozemské plavbě. Podstatná část ustanovení 
v nové vyhlášce se týká malých plavidel se spalovacími motory, protože tato plavidla jsou 
především využívána pro různé rekreační a sportovní aktivity na povrchových vodách. 

Nová vyhláška nepřebírá definice některých pojmů ze stávající vyhlášky, protože jsou 
definovány v jiných předpisech, staly se obecně známými nebo nejsou pro účely vyhlášky třeba. 
Nově jednodušeji a srozumitelněji je definován pojem „plutí ve výtlačném režimu“, který je ve 
vyhlášce dále používán. Definován je také pojem „plachetnice“ s ohledem na jeho použití ve 
vyhlášce a jednoznačné rozlišení, kdy je plavidlo považováno za plachetnici a kdy nikoli. 
Přidána byla také definice pojmu “plavidlo se spalovacím motorem“. Za plavidlo se spalovacím 
motorem je považováno plavidlo, u kterého spalovací motor je hlavním pohonem a to bez 
ohledu na to, zda přímo mechanicky pohání propulsní zařízení, nebo je hnací síla přenášena 
například hydraulickým nebo elektrickým převodem. Vzhledem k novým trendům v pohonu 
dopravních prostředků je za plavidlo se spalovacím motorem považováno též plavidlo 
s hybridním pohonem, jehož součástí je i spalovací motor. 

Zákaz plavby se spalovacími motory na povrchových vodách uvedených v příloze č. 1 
zůstává v podstatě zachován. Seznam vodních nádrží a vodních toků či jejich částí vznikl 
v době, kdy v právním řádu nebyl žádný předpis stanovující limity emisí výfukových plynů ze 
spalovacích motorů použitých na malých plavidlech. Pokud se týká hluku, byla stanovena 
prakticky jediná hodnota vztahující se na veškerá plavidla bez ohledu na druh plavidla a na 
výkon spalovacího motoru instalovaného na plavidle. V nové vyhlášce je navrženo vyřazení 
jedná vodní nádrže z této přílohy - Nové Mlýny III (povodí Moravy). Jedná se o nádrž, kde jsou 
podmínky pro provoz plavidel se spalovacími motory a kde jsou vydávány výjimky 
vodoprávním úřadem nejen na jednorázové akce, ale i dlouhodobě. Navíc se jedná o vodní 
nádrž, které je zařazena jako účelová vodní cesta mezi vodní cesty sledované ve smyslu zákona 
o vnitrozemské plavbě právě vzhledem k jejich intenzivnějšímu využívání pro plavbu 
rekreačních plavidel. Uvedené nádrže, které jsou zařazeny do nové přílohy č. 2 a je na nich 
umožněna plavba malých plavidel se spalovacími motory o omezeném výkonu (do 10 kW) a 
pouze při plutí ve výtlačném režimu. Odpadne tím administrativní zátěž vodoprávního úřadu, 
zjednoduší se pozice uživatelů plavidel a odpadnou důvody pro podezření z korupčního jednání 
při vydávání výjimek. Dle názoru předkladatele určité zmírnění zákazu používání plavidel se 
spalovacími motory využijí na těchto vodních nádržích zejména rybáři a subjekty vlastnící či 
provozující rekreační objekty na jejich březích a sportovní kluby při zajišťování organizace a 
bezpečnosti sportovních akcí. Vzhledem ke stanoveným limitům emisí ve výfukových plynech 
a hluku spalovacích motorů s omezeným výkonem a omezení rychlosti plutí při výtlačném 
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režimu nebude provoz rekreačních plavidel významnějším omezením jiných rekreačních aktivit 
nebo životního prostředí. 

Zcela nově je upraveno omezené užívání povrchových vod malými plavidly se 
spalovacími motory. Vzhledem k nové úpravě pro stanovení vymezených vodních ploch pro 
některé činnosti provozované s malými plavidly se spalovacími motory, jako je například vodní 
lyžování, provádění figurálních či akrobatických prvků, skoků či slalomu, v novele zákona 
o vnitrozemské plavbě, je část zabývající se obdobnou problematikou v nové 
vyhlášce vypuštěna. Zpracovatel vychází též z předpokladu, že nejsou všude shodné podmínky 
pro stanovení jednotného časového omezení pro takovéto činnosti. Zachována je pouze výluka 
vymezovat vodní plochy pro takovéto činnosti na povrchových vodách, které se nacházejí na 
územích s různým stupněm ochrany přírody a krajiny.   

Běžné plutí malých plavidel se spalovacími motory je také nově upraveno. Na 
povrchových vodách, které jsou nesledovanými vodními cestami (menší vodní toky, malé vodní 
nádrže apod.), na kterých není plavba plavidel se spalovacími motory obecně zakázána, mohou 
malá plavidla plout, je-li výkon motoru omezen do 10 kW a plavidla plují ve výtlačném režimu. 
Stejné omezení je stanoveno také pro některé účelové vodní cesty (např. Lipno, Máchovo 
jezero, a další) intenzivněji využívané i pro jiné druhy rekreačních aktivit. V uvedených 
případech se jedná převážně o vodní cesty izolované, nepropojené s ostatními vodními cestami. 
Omezení výkonu motoru a požadavek plutí ve výtlačném režimu jsou vztaženy pouze na malá 
plavidla. Je tomu tak proto, že na těchto vodách se plavidla, která nejsou malými plavidly, buď 
nevyskytují vůbec, nebo jen ojediněle a plují prakticky pouze ve výtlačném režimu. Pro ostatní 
povrchové je užívání upraveno tak, že plavidla se spalovacím motorem mohou v ochranném 
pásmu 25 metrů od břehu, vodních děl či prostorů vyznačených pro koupání plout pouze ve 
výtlačném režimu. Nová vyhláška obsahuje také výjimky z uvedených omezení v případě 
plachetnic, používajících spalovací motor k manévrům v místech stání nebo v mimořádných 
situacích, nebo v případě plavidel použitých při akcích povolených plavebním úřadem či 
plujících pouze ve vymezených vodních plochách podle § 30a zákona o vnitrozemské plavbě. 
Předkladatel vychází ze skutečnosti, že plachetnice vybavené pomocným motorem jsou 
plavidla schopná obvykle pouze výtlačné plavby a vzhledem k určení jsou na plachetnicích 
použity spalovací motory o malých výkonech (do 20 kW). V případě akcí povolovaných 
plavebním úřadem nebo při vymezování vodních ploch plavební úřad nepochybně bude 
zvažovat konkrétní podmínky pro plutí plavidel se spalovacím motorem v daném místě. 
Úpravou není přitom nikterak dotčena pravomoc vodoprávního úřadu podle § 7 odst. 7 zákona 
o vodách ani zákaz užívání plavidel se spalovacím motorem na některých povrchových vodách 
uvedený ve vodním zákoně nebo v nové vyhlášce.  

Jiná úprava rychlosti plavby není již v nové vyhlášce provedena. Vypuštěna jsou také 
ustanovení regulující plutí některých plavidel podle poměru výkonu motoru k výtlaku plavidla 
nebo hodnoty Freudeho čísla. Tato ustanovení byla pro veřejnost málo srozumitelná a 
z hlediska kontroly málo účinná. Obecná úprava rychlosti plavby bude stanovena v nové 
vyhlášce o pravidlech plavebního provozu, která nahradí stávající vyhlášku č. 344/1991 Sb. 
Rychlost plutí různých plavidel ve výtlačném režimu není stejná a je ovlivněna rozměry 
plavidla, především jeho délkou a celkovou hmotností. Větší plavidla při plutí ve výtlačném 
režimu mohou plout vyšší rychlostí než plavidla menší. Zpracovatel vychází z toho, že 
signálními znaky podle pravidel plavebního provozu lze upravit maximální rychlost, kterou 
mohou v určitém místě plavidla plout a která platí pro všechna plavidla shodně.  
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Nová vyhláška zachovává ustanovení, že povrchové vody či jejich úseky nelze k plavbě 
využívat, je-li vyhlášen 2. nebo 3. stupeň povodňové aktivity. Obdobné omezení je stanoveno 
i pro případ vyhlášení krizového stavu z důvodu povodně. Krizový stav může trvat déle, než 
stupně povodňové aktivity a může být vhodné v době jeho trvání rozhodnutím krizového štábu 
užívání povrchových vod k plutí plavidel omezit či zcela vyloučit. 

Ze stávající vyhlášky převzala nová vyhláška ustanovení o požadavcích na pohonné 
hmoty a mazací oleje použité na plavidlech se spalovacími motory. Upraven však byl text 
tohoto ustanovení s ohledem na novou právní úpravu, která se pohonných hmot týká. 

Zachovány v nové vyhlášce jsou také výjimky pro plavidla osob vykonávajících 
povinnosti podle zákona, při ochraně před povodněmi a odstraňování jejich následků nebo při 
údržbě vodních toků, vodních děl apod. V návaznosti na znění textu nové vyhlášky jsou 
upraveny i její přílohy. Počet příloh je omezen na dvě přílohy. Tak jako ve stávající vyhlášce 
příloha č. 1 zahrnuje vodní toky a vodní nádrže, na nichž je plavba plavidel se spalovacími 
motory zakázána. Příloha č. 2 zahrnuje vodní nádrže dříve uvedené v příloze č. 4 a nově vodní 
nádrž přesunutou z přílohy č. 1, a to VD Nové Mlýny – dolní nádrž (III.) po dohodě s Povodím 
Moravy, s.p. Dále jsou v ní nově zahrnuty rybník Svět a úseky Vltavy a Malše v Českých 
Budějovicích. Na povrchových vodách uvedených v příloze č. 2 je umožněna plavba malých 
plavidel s výkonem motoru nejvýše 10 kW a plutí pouze ve výtlačném režimu. 

 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, s mezinárodními smlouvami a s právními akty Evropské unie 

Navržená právní úprava je v souladu se zákonem č. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná vyhláška 
nepřekračuje rozsah zákonného zmocnění a upravuje dle zmocnění jenom rozsah a podmínky 
užívaní povrchových vod k plavbě a vymezuje vodní nádrže a vodní toky, kde je plavba se 
spalovacími motory zakázána.  

Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení § 79 odst. 3 ústavního zákona 
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 
ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích 
zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 

Prostřednictvím navrhované vyhlášky je do českého právního řádu implementován 
právní předpis Evropské unie, a to čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/25/ES o rekreačních plavidlech. Návrh vyhlášky nezasahuje do oblasti upravené 
mezinárodním právem. 

 

5. Předpokládané dopady navrhované právní úpravy 

Hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy, zejména nároky na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky 

Hospodářské dopady spojené s přijetím této právní úpravy se nepředpokládají. Návrh 
vyhlášky upravuje technické parametry podmínek a rozsahu užívaní povrchových vod plavidly 
se spalovacím motorem.  
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Sociální dopady  

 Sociální dopady včetně dopadu na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé a národnostní menšiny a vliv na rovné postavení mužů a žen se v důsledku přijetí 
navrhované vyhlášky nepředpokládají. 

Dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nepřináší žádné negativní dopady na životní prostředí. Např. 
v ustanovení § 6 návrhu vyhlášky je upraveno jaký typ pohonných hmot a oleje je možné na 
plavidlech se spalovacím motorem používat. Dále je upraveno omezení, že na stanovených 
úsecích vodních toků a nádrží, uvedených v návrhu vyhlášky, je možné plout jenom se 
spalovacím motorem s omezeným výkonem ve výtlačném režimu, což nebude znamenat 
omezením jiných rekreačních aktivit a nebude to představovat zátěž na životní prostředí. 

Dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 V této oblasti se nepředpokládají žádné dopady. 

Zhodnocení předkládaného návrhu korupčních rizik 

 Z hlediska zvažování korupčních rizik nezakládá navrhovaná úprava prostor pro možné 
korupční jednání v této oblasti. 
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Zvláštní část 

K § 1 

Uveden je předmět právní úpravy 

K § 2 

Upravuje definici plutí ve výtlačném režimu, dále definuje plachetnici, tedy plavidlo, jehož 
hlavní pohon je zajištěn pomocí plachet, nikoli strojního pohonu, také definuje plavidlo se 
spalovacím motorem včetně zahrnutí plavidla s hybridním pohonem jako plavidlo, u kterého 
spalovací motor přímo či nepřímo pohání propulsní zařízení. 

K § 3 

Stanoví zákaz plavby plavidel se spalovacími motory na vybraných vodních nádržích a vodních 
tocích či jejich částech. Odkazuje na přílohu č. 1, ve které je seznam těchto povrchových vod. 

K § 4 

Upravuje omezené užívání některých povrchových vod pro plavbu plavidel se spalovacími 
motory. Jedná se o povrchové vody, které jsou nesledovanými vodními cestami, a o některé 
účelové vodní cesty. Omezení spočívá ve stanovení limitu pro výkon spalovacího motoru 
použitého k pohonu plavidla a v podmínce plutí pouze ve výtlačném režimu. Ustanovení 
odkazuje na přílohu č. 2, ve které je seznam povrchových vod, na nichž platí pro plavidla 
omezení výkonu použitého spalovacího motoru do 10 kW a plutí pouze ve výtlačném režimu. 
Stanoví též výjimku z omezení výkonu motoru pro plachetnice používající spalovací motor 
pouze jako pomocný pohon. 

Dále stanoví, že při použití povrchových vod plavidlem se spalovacím motorem je třeba plout 
ve stanoveném ochranném pásu 25 m od břehu, vodního díla či vyznačeného prostoru pro 
koupání plout pouze ve výtlačném režimu. Tímto ani předchozím ustanovením není dotčena 
možnost upravit rychlost plutí veškerých plavidel signálními znaky podle předpisu o pravidlech 
plavebního provozu. Není tím také prolamován zákaz používání plavidel se spalovacími motory 
na některých povrchových vodách. 

 Výše uvedená omezení se nevztahují na plavidla se spalovacím motorem použitá při akci na 
vodní cestě povolené plavebním úřadem nebo použitá k plutí na vymezené vodní ploše ve 
smyslu § 30a zákona o vnitrozemské plavbě. Dále stanoví omezení pro užívání povrchových 
vod k vymezení vodní plochy v území s různým stupněm ochrany, např. národní park, chráněná 
krajinná oblast a podobně. 

Upravuje také podmínky užití povrchových vod pro stání plavidel mimo vymezená a vyznačení 
stání. Jako podmínku pro omezené stání však stanoví existenci vymezených a vyznačených 
stání na dané vodní cestě. 

K § 5 

Ustanovení vylučuje s ohledem na bezpečnost osob a vodních děl užívání povrchových vod 
v případě vyhlášení 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity a obdobně i v případě vyhlášení 
krizového stavu z důvodu povodně. Úprava je vhodná proto, že ani vyhlášení třetího stupně 
povodňové aktivity nemusí znamenat krizový stav. Ten naopak může trvat po povodni i po té, 
kdy žádný povodňový stav není, ale je vhodné upravit užívání povrchových vod mimo jiné i k 
plavbě. 
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K § 6 

Stanoví podmínky pro užití povrchových vod k plavbě plavidlem se spalovacím motorem. 
Jedná se o stanovení druhu paliva a maziva pro spalovací motory.  

K § 7 

Uvádí okruhu subjektů, na něž se předchozí ustanovení vyhlášky nevztahují a současně stanoví 
rozsah výjimek pro jednotlivé subjekty. Výjimka se pro uvedené subjekty nevztahuje na 
ustanovení, která se týkají použitých paliv a maziv pro spalovací motory plavidel.  

K § 8 

Zrušovací ustanovení. 

K § 9 

Stanovení účinnosti, která je stanovena patnáctým dne po jejím vyhlášení.  

 

Přílohy 

Příloha č. 1, se týká povrchových vod, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími 
motory.  

Příloha č. 2 obsahuje seznam povrchových vod, na kterých je užití plavidel se spalovacím 
motorem omezeno limitem výkonu motoru a podmínkou plutí pouze ve výtlačném režimu.  
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