
 1 

IV. 
Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení 

 

Připomínkové 
místo 

Obsah připomínky Způsob vypořádání 

Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínky 
 
1. K § 2 písm. a) – základní pojmy  
Požadujeme nahradit slovo „plutí“ slovem „plavba“ nebo 
pojem „plutí“ definovat. 
Pojem „plachetnice“ je již uveden v návrhu vyhlášky o 
pravidlech plavebního provozu, je nutné tento pojem 
sjednotit. 

Neakceptováno.  
Bylo vysvětleno na jednání se zástupci resortu zemědělství. 
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, 
definuje plavbu jako pohyb nebo stání plavidla na vodní cestě. Při stání 
jsou plavidla vždy ve výtlačném režimu. Pojem „plutí“ je obecně 
užívaný pojem, stejně jako pojem „jízda“ v případě silničních vozidel. 
Není tedy vhodné a účelné podle připomínky zaměňovat slovo „plutí“ 
slovem „plavba“, ani je podrobněji definovat. Navíc význam pojmu 
„plutí“ lze pochopit z ustanovení uvedeného v § 2 písm. a) 
Definice pojmů jsou vesměs ve vyhláškách uvedeny pro účely daného 
předpisu. Není proto na závadu, pokud se jejich formulace nepatrně liší, 
zejména je-li jejich význam a smysl zachován. V návrhu vyhlášky je 
dále uvedeno, co se pro její potřebu rozumí plavidlem se spalovacím 
motorem. Není proto účelné a potřebné pojem „plachetnice“ použitý 
v návrhu vyhlášky sjednocovat doslovně s pojmem použitým 
v pravidlech plavebního provozu. 

2. K § 4 odst. 1  
Požadujeme slova „spalovací motor o výkonu nejvýše 10 
kW“ nahradit slovy „spalovací motor o výkonu nejvýše 4 
kW“. 
Odůvodnění 
Plavidla se spalovacími motory o výkonu 10 kW se považují 
za příliš silná a umožňují plavbu vyšší rychlostí. Omezení 
rychlosti plavby plavebními znaky je technicky náročné, 
drahé a hůře vymahatelné. Obecně lze konstatovat, že 

K bodu 2. Neakceptováno.  
Bylo vysvětleno na jednání se zástupci resortu zemědělství. 
Z technického hlediska rozhodně výkon motoru nejvýše 10 kW nelze 
považovat za příliš silný. V případě akceptace připomínky MZe by 
omezení mohlo být považováno za nadměrně restriktivní. Předpisy 
omezující plavbu na určitých povrchových vodách by měly být 
odůvodněné a přiměřené. V současné době je vedeno Evropskou komisí 
vůči ČR pilotní řízení (případ č. 2022/11/ENTR). V této souvislosti MD 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9TMHFPR1)



 2 

umožněním plavby malých plavidel i přes omezení plavby 
na režim ve výtlaku i výkonu motoru bude docházet na 
nesledovaných vodních cestách ke zvýšenému namáhání 
břehů vodních toků a nádrží, případně k jejich poškozování 
abrazí, a to zejména v úsecích bez jejich zpevnění. 

upozorňuje na rozsudky ESD (C-142/05 a C-433/05), které se vztahují 
na nepřiměřené omezování užívání určitého druhu plavidel. 
Navržená právní úprava plně respektuje principy volného pohybu zboží 
v rámci Evropské unie a bere v potaz vyjádření jak odborné veřejnosti, 
tak i Evropské komise.   

3. K § 4 odst. 2 
Předkládaný text odstavce požadujeme upravit na znění: 
„(2) Povrchové vody do vzdálenosti 25 m od břehu, 
přehrady, hráze, jezu, vodárenského odběru a dalších objektů 
nebo od vyznačeného prostoru pro koupání a na 
nesledovaných vodních cestách je případná plavba povolena 
pouze na místech 
k tomu určených a ve výtlačném režimu“. 
Odůvodnění 
Nelze použít pojem vodní dílo. Vodním dílem jsou podle § 
55 odst. 1 písm. a) vodního zákona především vodní nádrže a 
zdrže. Pokud by platilo navrhované ustanovení, nesměla by 
být např. na vodních nádržích a zdržích a ve vzdálenosti 
alespoň 25 m od jejich hranice provozována jiná plavba než 
plavba ve výtlačném režimu. Plavbu do vzdálenosti do 25 m 
od břehu jinde než na místech k tomu určených je nutné 
omezit z důvodu bezpečnosti osob využívajících obecného 
nakládání s vodami a s ohledem na možnost střetů, např. při 
výkonu rybářského práva. 

K bodu 3. Připomínka akceptována částečně.  
Text nově upraven dle výsledků jednání se zástupci resortu zemědělství. 
„Povrchové vody do vzdálenosti 25 m od břehu, přehrady, hráze, jezu, 
nebo jiné stavby potřebné k nakládání s povrchovými vodami, nebo od 
vyznačeného prostoru pro koupání je možné užívat k plutí plavidla se 
spalovacím motorem, pouze pluje-li ve výtlačném režimu.“ 
Ochrana jiných zájmů je podle názoru MD mimo jiné dostatečně 
zajištěna rozsáhlým seznamem vodních nádrží a úseků vodních toků, na 
nichž je plavba plavidel se spalovacími motory podle této vyhlášky 
zakázána. 

4. K § 4 odst. 5 
Je třeba definovat pojem „stání plavidel“, případně uvést 
odkaz na právní předpis, který tento pojem definuje (např. v 
§ 1 odst. 1 písm. q) návrhu vyhlášky o pravidlech plavebního 
provozu je definováno stojící plavidlo).  
Bez uvedené definice nelze v praxi posoudit, zda došlo k 
porušení ustanovení vyhlášky. Možnost stání plavidel mimo 
vymezená a vyznačená místa je třeba omezit tak, aby nebylo 

K bodu 4. Připomínka akceptována částečně.  
Text nově upraven dle výsledků jednání se zástupci resortu zemědělství. 
Přidána byla do § 2 definice pojmu „stání plavidla“.  
Stání mimo vymezená a vyznačená místa je omezeno časově pouze na 
denní dobu. Nelze zcela vyloučit z praktických důvodů stání plavidel na 
povrchových vodách v době ledových jevů. Zákon č. 114/1995 Sb. o 
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umožněno stání plavidel v době existence ledových jevů na 
povrchových vodách.  
Stání plavidel mimo vymezená a vyznačená místa, tedy 
například na nechráněných místech, by mohlo způsobit 
škody na plavidlech a znemožňovalo by nebo velmi 
omezovalo možnosti vlastníků vodních děl manipulovat s 
vodními díly podle potřeby, a to včetně manipulací 
směřujících k ochraně obyvatel před povodněmi, resp. by 
takové manipulace mohly vést k soudním sporům s vlastníky 
plavidel. 

vnitrozemské plavbě, v platném znění, v § 23a odst. 4 přímo stanoví 
povinnost provozovatele nebo vlastníka plavidla umístěného na vodní 
nádrži před zimním obdobím vytáhnout plavidlo na břeh nebo přemístit 
na vhodné místo, kde je možné převazovat plavidlo podle manipulace 
s hladinou. Takovým místem nepochybně je vymezené a vyznačené 
místo pro stání plavidel.  

5. K § 7 odst. 1 písm. a) a b) 
V uvedených ustanoveních nahradit slova 
„provozovatelů/provozovatele“  
slovem „vlastníků“. 
Odůvodnění 
Jedná se o terminologické zpřesnění odpovídající § 59 
vodního zákona. 
 

K bodu 5. Neakceptováno.  
Bylo vysvětleno. V § 59 zákona o vodách jsou uvedeny povinnosti 
vlastníka vodního díla. Ve vyhlášce se jedná o výjimku ze stanovených 
omezení při užívání povrchových vod. Původně byl v návrhu vyhlášky 
použit pojem „správce vodního díla“. Při projednávání s podniky 
Povodí byl vznesen požadavek na změnu označení na „provozovatel 
vodního díla“ jako výstižnější alternativa. Zdůvodněno bylo tím, že 
vlastník nemusí vždy vodní dílo provozovat a oprávnění užívat plavidla 
na povrchových vodách mělo být vztaženo na osobu provozující vodní 
dílo. MD tedy neshledává důvod ke změně ve smyslu připomínky.    

6. K přílohám č. 1 a 2 
6.1 V příloze č. 1 tabulce č. 1 a v příloze č. 2 požadujeme 
opravit název „hydrologické číslo povodí“ na „číslo 
hydrologického pořadí“. 
Nádrže i toky uvedené v přílohách požadujeme seřadit podle 
tohoto čísla. 
 
6.2 Požadujeme, aby vodní nádrž Hracholusky byla 
přeřazena z přílohy č. 2 – Povrchové vody, které jsou 
účelovými vodními cestami, na kterých je upraveno užívání 
k plavbě malými plavidly se spalovacím motorem, do 

K bodu 6. Akceptováno. 
V přílohách č. 1 a 2 je „hydrologické číslo povodí“ opraveno na „číslo 
hydrologického pořadí“. 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
Na jednání se zástupci MZe byla tato část připomínky vysvětlena s tím, 
že vodní nádrž Hracholusky zůstane součástí přílohy č. 2. 
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přílohy č. 1 – Vodní nádrže a vodní toky, na nichž je 
zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a to 
zejména s ohledem na specifickou morfologii této vodní 
nádrže. 
Stejné přeřazení požadujeme pro nádrž Pastviny II. z důvodu 
významného rekreačního využívání ke koupání osob (po celé 
ploše nádrže), strmých břehů trpících silnou abrazí a úzkého 
profilu údolí nádrže. 
 

 
 
 
 
 
Vodní nádrž Pastviny II. zůstává zařazena v příloze č. 1, tj. je na ní 
plavba se spalovacím motorem zakázána. 
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