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IV. 

Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení 
 

Připomínkové 
místo 

Obsah připomínky Způsob vypořádání 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility Po stránce formální: 

Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády v platném znění a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování 
prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. V rozporu s Přílohou č. 
5 čl. II odstavcem 4 LPV v návrhu nejsou vyznačena implementační 
ustanovení a není ani přiložena rozdílová tabulka. Dále navrhujeme 
aktualizovat srovnávací tabulky vložené do databáze ISAP č. 2 k 
níže uvedeným směrnicím. 
 

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhem vyhlášky se transponují následující akty práva 
EU: 

 

• směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o 
vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro 
přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách a  
• směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o 
harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců 
plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních 
cestách ve Společenství (dále též „směrnice“). 
 

Připomínky a případné návrhy změn - obecně:  
Vzhledem k nepředložení rozdílové tabulky není možné 

jednoznačně identifikovat transpoziční ustanovení ke směrnicím, 
zejména ke směrnici 96/50/ES. 

Dále, na většině vzorů průkazů je vlajka EU, což má zřejmě 
znamenat, že jejich držitelé splňují harmonizované požadavky. U 
některých tomu tak není (např. vůdce rekreačního plavidla), přestože 
se tyto osoby budou pohybovat na vodních cestách jiného státu. 
Požadujeme objasnit, které kategorie mají být považovány za 
harmonizační, případně proč je na nich zobrazena vlajka EU. Týká 
se to zejm. převozníka a strojmistra. 
 
K § 1 - úvodní ustanovení: 

Vzhledem k transpozičnímu charakteru předkládaného 
návrhu vyhlášky navrhujeme dát ustanovení § 1 do souladu s čl. 48 
Legislativních pravidel vlády. 
Zásadní připomínka.  
 
K § 2 odst. 1 – kategorie plavidel, § 5 vedení plavidla bez průkazu 
způsobilosti a § 14 – vůdce malého plavidla: 

 
 
 
 
 
Akceptováno, materiál doplněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, materiál doplněn. 
 
 
Vysvětleno, symboly ve vzorech 
průkazů nevyjadřují harmonizaci se 
směrnicí. Průkazy doposud byly 
v této podobě již vydávány. 
 
 
 
 
 
Akceptováno, text návrhu vyhlášky 
upraven. 
 
 
 
Vysvětleno, neakceptováno. Odbor 
kompatibility s vysvětlením souhlasí. 
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Upozorňujeme, že plavidla nejsou rozdělena tak, jak je dělí 
směrnice v čl. 3, takže ani rozdělení požadavků na způsobilost vůdců 
se pak nekryje se směrnicí (výjimka pro nákladní plavidla pod 20 m 
délky a osobní do 12 osob).1 To se týká také zvláštních případů 
vedení plavidel, uvedených v § 5 a § 14. Požadujeme zavést 
kategorie v souladu se směrnicí. 
Zásadní připomínka. 
 
K § 12 – kapitán: 

Máme za to, že všechny kategorie osvědčení by měly 
splňovat minimální požadavky dané směrnicí. Zejména pokud jde o 
kategorie osvědčení C a D, máme pochybnosti o jejich slučitelnosti 
zejm. s čl. 7 směrnice. 

Upozorňujeme, že podle čl. 1 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 
směrnice, jakož i její příloha II kapitoly A jsou harmonizovány jak 
požadavky na osvědčení skupiny A, tak skupiny B, tedy jak pro 
vodní cesty námořního charakteru ve smyslu směrnice 91/672/EHS, 
tak pro ostatní vodní cesty. Ve smyslu judikatury SD EU (srov. 
případ 420/85) jsou z transpozice vyloučena jen ta ustanovení, která 
jsou bezpředmětná z geografického hlediska, což je však třeba 
s ohledem na další judikaturu (např. C-441/00 Komise v UK) 
vykládat úzce. V daném případě není vyloučeno, že bude zájem o 
udělení způsobilosti kapitána pro plavidla plavící se pod českou 
vlajkou po vodních cestách námořního charakteru. Není tak 
z geografického hlediska vyloučeno, že udělování způsobilosti těmto 
kapitánům bude opodstatněné. V souvislosti s tím je nutno uvést, že 
§ 12 odst. 1 návrhu udělování této způsobilosti vylučuje, ale 
v Příloze č. 1 k návrhu jsou přesto zkoušené předměty odpovídající 
osvědčení skupině A Přílohy II směrnice uvedeny. Zdá se tedy, že je 
možné tuto způsobilost udělovat. Požadujeme doprovést směrnici i 
pro osvědčení skupiny A. 
Zásadní připomínka. 
 
K § 15: 

Oprávnění vést plavidlo v pobřežních mořských vodách je 
nutno považovat za oprávnění skupiny A podle směrnice  
91/672/EHS i směrnice 96/50/ES. Oprávnění vést plavidla na moři je 
pak nejednoznačné nejen ve vztahu ke směrnicím, ale dostává se 
zřejmě do rozporu také s § 12 odst. 1 návrhu. Jak o tom svědčí 
vyžadované znalosti podle Přílohy 1 k vyhlášce, jedná se o překryv 
s požadavky kapitoly A Přílohy II směrnice pro osvědčení skupiny A 
(které se však podle § 12 odst. 1 návrhu v České republice 
neuděluje). Požadujeme vyjasnit, jak se liší oprávnění vést plavidlo 
v pobřežních mořských vodách od oprávnění vést plavidlo na 
vodních cestách námořního charakteru, a případně toto rozlišení také 
uvést v návrhu, či jej upravit pro vydávání způsobilosti kategorie A. 
Zásadní připomínka. 
 
K § 17: 

Obdobně jak je v ustanovení § 17 návrhu upraveno zvláštní 
osvědčení k vedení plavidla pomocí radaru (viz čl. 9 směrnice), tak 
je předpokládáno v čl. 10 směrnice zvláštní osvědčení k vedení 
plavidla přepravujícího cestující na důkaz složení odborné zkoušky 
z příslušných předmětů. Ustanovení upravující tento druh zvláštního 
osvědčení však návrh neobsahuje. Třeba objasnit. 
Zásadní připomínka. 
 
K § 18: 

Upozorňujeme, že tento paragraf má pouze jeden odstavec, 

Kategorizace plavidel nemusí být 
shodná s kategorizací plavidel 
uvedenou ve směrnici, působnost 
směrnice je však návrhem vyhlášky 
respektována. 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Jde-li 
o způsobilost kapitána kategorie A, 
není v České republice vydáván 
z geografického hlediska. 
Požadovaná praxe u všech kategorií 
způsobilosti kapitána byla dána do 
souladu se směrnicí s tím, že 
v případě způsobilosti kapitána 
kategorie C byl využit článek 7 odst. 
4 směrnice, podle kterého může být 
požadovaná praxe snížena na 12 
měsíců, pokud žadatel složí zkoušku 
praktických dovedností při vedení 
plavidla. Pro kategorii kapitána B je 
délka požadované praxe zvýšena 
v souladu se směrnicí na 48 měsíců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno. Na 
kategorii rekreačních plavidel se 
působnost směrnice nevztahuje. 
Rozlišení kategorií průkazů k vedení 
rekreačních plavidel vychází 
z rezoluce č. 40 EHK OSN, přijaté 
dne 16. 10. 1998, upravující 
mezinárodní průkaz pro vůdce 
rekreačních plavidel, ze které 
vyplývá i okruh zkoušených 
předmětů uvedených pro tuto 
kategorii v příloze č. 1. 
 
 
 
Akceptováno, text návrhu vyhlášky 
doplněn. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, text návrhu vyhlášky 

 
1 Kategorie nesledují ani kritéria zakotvena ve směrnici 2006/87/ES, kterou se stanoví technické 
požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby. 
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a není jej tedy třeba číslovat.  
Dále, zdravotní prohlídka má být podle čl. 6 odst. 2 směrnice 
podstupována po dosažení věku 65 následně každý rok, nikoli každý 
druhý rok. Je třeba uvést návrh do souladu se směrnicí. 
Zásadní připomínka. 
 

K § 18 a 19: 
1. Požadujeme objasnit, jak je zajištěna transpozice 

požadavku směrnice v čl. 6 odst. 1, aby zdravotní prohlídka byla 
provedena lékařem uznaným příslušným orgánem. 

2. Ustanovení § 19 odst. 3 vyhlášky předpokládá u žadatele 
pouze místo trvalého pobytu. Navrhujeme - s ohledem na volný 
pohyb osob v rámci EU - doplnit slovy "nebo obdobného", čímž by 
byl zohledněn i přechodný pobyt občanů jiných členských států EU. 
Zásadní připomínky. 
 

Závěr: 

Návrh vyhlášky je s právem EU částečně slučitelný, 
formální nedostatky je však nutno napravit. Další hodnocení 
slučitelnosti návrhu může být provedeno až po zpracování 
odpovídajícího výkaznictví. 
 

upraven. 
Akceptováno, text návrhu vyhlášky 
upraven. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno. Nelze 
upravit na úrovni vyhlášky. 
 
Neakceptováno, vysvětleno. 
Připomínka se stala bezpředmětnou 
s ohledem na vypuštění textu 
k připomínce Ministerstva 
zdravotnictví.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Úvod 
Ministerstvo zdravotnictví uplatňuje k návrhu vyhlášky připomínky 
zásadního charakteru, na jejichž zohlednění trvá. 
 
Ministerstvo zdravotnictví konstatuje, že vyhláška v hlavě II 
upravující zdravotní způsobilost je zmatečná a vyžaduje 
podstatné přepracování. K tomu uvádíme:  
 
Obecně  
Není zřejmé, proč do návrhu vyhlášky nebyla převzata v rozsahu 
nového zmocnění podle § 25 odst. 11 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, ((11) Rozsah a 
délku praxe při obsluze plavidla a způsob jejího získání, činnosti, 
které nemohou ohrozit bezpečnost plavby, předměty, ze kterých se 
skládá zkouška, podrobnosti o zaměření praxe a skládání zkoušky a 
o vydání průkazu způsobilosti vůdce plavidla a člena posádky 
plavidla a podmínky zdravotní způsobilosti, formu zkoušky pro 
jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob provádění, hodnocení 
a podmínky pro opakování zkoušky odborné způsobilosti, rozsah a 
obsah ověřování praktických dovedností při vedení plavidla, vzor 
průkazu způsobilosti vůdce plavidla, vzor průkazu způsobilosti člena 
posádky plavidla, dobu platnosti a náležitosti lékařského posudku o 
zdravotní způsobilosti a intervaly pravidelných zdravotních 
prohlídek stanoví prováděcí předpis.) úprava posuzování zdravotní 
způsobilosti podle stávající vyhlášky č. 224/1995 Sb při zohlednění 
právní úpravy posuzování zdravotní způsobilosti podle zákona č. 
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Stávající úprava posuzování zdravotní způsobilosti z převážné části 
koresponduje s postupy a terminologií užívanou ve 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Část návrhu vyhlášky 
upravující zdravotní způsobilost 
a příloha č. 2 byla revidována 
ve spolupráci s Ministerstvem 
zdravotnictví.  

Ministerstvo zdravotnictví 
s vypořádáním souhlasí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9T6HQBZ6)



4 
 

„zdravotnických“ právních předpisech. Nyní se navrhuje, z pohledu 
MZ, nahradit ji zcela nedostatečnou a v některých aspektech i zcela 
nevyváženou úpravou, zejména v příloze č. 2.  Podotýkáme, že tento 
postup není vysvětlen ani v odůvodnění dotčených ustanovení 
návrhu vyhlášky. 
 
K tomu se blíže uvádí: 

 
1. Chybí jakékoliv věcné provázání se „zdravotnickými“ právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 373/2011 Sb. (zejména část týkající 
se posudkové péče a vydávání lékařských posudků - § 41 a násl.). 
Pouze v odůvodnění k § 18 se uvádí, že návrhovaná právní úprava 
byla terminologicky sladěna se zákonem č. 372/2011 Sb. 
V návaznosti na to upozorňujeme například, že „zdravotnické“ 
právní předpisy používají pojem „lékařská prohlídka“, nikoliv 
„zdravotní prohlídka“, jak je uvedeno v § 18 návrhu vyhlášky. 

 
2. Z návrhu vyhlášky není vůbec zřejmé, zda se posuzování 
zdravotní způsobilosti vztahuje pouze na fyzické osoby vykonávající 
dotčené činnosti mimo pracovněprávní vztahy, nebo i na osoby 
v pracovněprávním vztahu, pro které je zaměstnavatel povinen 
zajistit podle zákona č. 373/2011 Sb. pracovnělékařské služby (§ 53 
a násl zákona č. 373/2011 Sb.). Vzhledem k tomu, že náležitostmi 
lékařského posudku podle § 19 odst. 3 návrhu vyhlášky jsou pouze 
identifikační údaje o žadateli a žádné identifikační údaje o 
zaměstnavateli, dovozujeme, že se vyhláška na osoby, které vedou 
nebo obsluhují plavidlo v rámci pracovněprávního vztahu, 
nevztahuje (i když v příloze u dg. Diabetes mellitus je zmínka o 
lékařském posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu práce člena 
posádky).  
Není vůbec jasné, jak se bude postupovat při posuzování zdravotní 
způsobilosti k práci u členů posádky – zaměstnanců. 

 
3. Ze zákona č. 114/1995 Sb. a ani z návrhu vyhlášky nevyplývá, jak 
se bude postupovat, pokud ošetřující lékař zjistí nebo bude mít 
podezření na změnu zdravotní způsobilosti k výkonu vedení nebo 
obsluhy plavidla v důsledku zjištěné změny zdravotního stavu vůdce 
plavidla nebo člena posádky.  Bude tato informace sdělována 
Plavebnímu úřadu, případně zaměstnavateli, nebo pouze posuzované 
osobě a bude ponecháno na ní, zda s tím seznámí Plavební úřad (viz 
§ 45 zákona č. 373/2011 Sb.)? 
V zákoně č. 114/1995 Sb. a ani ve vyhlášce není vyjádřen „vztah“ 
k zákonu č. 373/2011 Sb. 

 
4. Požadovaný rozsah vyšetření k vyloučení nemocí, vad a stavů, 
které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k navrhované 
činnosti, tj. vedení a obsluze plavidel, který je uveden v příloze č. 2 a 
vztahuje se k jednotlivým tělesným orgánům (ústrojím), je značně 
nevyvážený a vůbec nezohledňuje náročnost vykonávané funkce na 
plavidle. Stejné požadavky na zdravotní způsobilost jsou kladeny jak 
na kapitána, tak např. na plavčíka nebo převozníka. To nelze 
považovat z odborného hlediska za správné, neboť nároky na výkon 
činností na těchto pozicích jsou určitě odlišné.  
Od posouzení „odlišnosti“ výkonu činnosti (práce) se musí odvíjet i 
nároky na zdravotní stav a zdravotní způsobilost. Jako příklad lze 
uvést třeba požadavky na zdravotní způsobilost u žadatelů o řidičské 
oprávnění, které se liší co do rozahu vyšetření i lhůt pro provádění 
lékařských prohlídek i podle jednotlivých skupin motorových 
vozidel.  
 
 5. V případě smyslových orgánů - zrakové ústrojí nebo sluchové 
ústrojí -  jsou požadavky na rozsah vyšetření velmi přísné, 

 

 

 

 

 

Akceptováno, text upraven.  

 

 

 

 

 

Akceptováno. Text upraven. Bylo 
upraveno jak ve zvláštní části 
odůvodnění – doplnění k § 18 i v 
textu vyhlášky. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vysvětleno, není možné upravit na 
úrovni vyhlášky.  Navrhovaná právní 
úprava bude zohledněna u další 
novelizace zákona č. 114/1995 Sb., 
o vnitrozemské plavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 

 

Akceptováno, text upraven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Akceptováno, text upraven.  
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požadovaná vyšetření jsou časově i finančně náročná a vyžadují 
vždy odborné vyšetření u specialisty. Dovolujeme si poznamenat, že 
tak přísné požadavky nejsou z medicínského hlediska důvodné i 
vzhledem k tomu, že nejsou vyžadována ani u srovnatelných nebo 
obdobných profesí, např. profesionálních řidičů, strojvůdců, obsluhy 
motorových nebo elektrických vozíků, a to dokonce ani u posádek 
námořních plavidel, které mají při práci jistě náročnější podmínky. 
 
6. V případě některých jiných ústrojí jsou stanovené  
„kontraindikace“ naopak velmi volné nebo nevyvážené, kdy jdou od 
velkých podrobností až k úplnému rozvolnění (viz např. onemocnění 
krve a krvetvorby). U řady posuzování zdravotní způsobilosti 
nebude dostačující posouzení poskytovatelem v oboru všeobecné 
praktické lékařství, ale budou muset být provedena vyšetření u 
poskytovatelů se způsobilostí v příslušném oboru.  

  
7. Stanovení inteligenčního kvocientu nelze zařadit pod zdravotní 
způsobilost, protože jde o osobnostní předpoklad k výkonu určité 
činnosti, nikoliv o zdravotní stav. Vzhledem k tomu, že IQ se 
s věkem mění, bude nutné k jeho stanovení provést 
klinickopsychologické vyšetření u každé periodické prohlídky.  
Máme také vážné pochybnosti o tom, že například na pozici kapitána 
kategorie A - D  je dostatečné IQ, které není nižší než 80.  

 
8. Omezovat zdravotní způsobilost přítomností infekce viru HIV lze 
označit za diskriminační. Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, lze vyšetření na HIV provést, s výjimkou zde 
vyjmenovaných případů, pouze se souhlasem fyzické osoby. 
Vyšetření HIV jako součást lékařské prohlídky za účelem posouzení 
zdravotní způsobilosti k práci mezi tyto výjimky nepatří a není 
vyžadováno ani u tak exponované profese jako jsou zdravotničtí 
pracovníci.  
 
Dále upozorňujeme, že je nesmyslné podmiňovat zdravotní 
způsobilost tím, že dotčená osoba netrpí „aktivní tuberkulozou“ a 
jiným závažným onemocněním, které by mohlo být příčinou 
epidemie. Posouzení zdravotního stavu za účelem posouzení 
zdravotní způsobilosti k činnosti (práci) se provádí v době, kdy je 
zdravotní stav stabilizován, nikoliv v akutním stádiu nemoci. 

 
9. Není zřejmé, co je míněno „normálním zdravotním stavem“ a 
rovněž co je míněno „odchylkami“. 

 
 

Závěr: Pro rozsah nedostatků návrhu vyhlášky v části upravující 
zdravotní způsobilost nelze provést jejich úplný výčet. Tato část 
návrhu vyhlášky (§ 18, § 19 a příloha č. 2) je z věcného hlediska 
nedostatečně upravená, nevyvážená a v příloze až zmatečná, podle 
našeho názoru nenaplňuje zmocnění stanovené v zákoně č. 114/1995 
Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, ani není 
v souladu se „zdravotnickými“ právními předpisy, zejména zákonem 
č. 373/2011 Sb. Uvedená ustanovení návrhu vyhlášky a příloha č. 2 
vyžadují podstatné věcné přepracování. 
 

Na základě výše uvedeného požadujeme návrh vyhlášky v této 
části zcela přepracovat. Při úpravě návrhu vyhlášky nabízíme 
 předkladateli spolupráci. 
Doporučující připomínka 
 

Neuplatňuje se. 

 

 

 

 

 

Akceptováno, text upraven.  

 

 

 

 

Akceptováno, text upraven. 

 

 

 

 

 

Akceptováno, text upraven.  

 

 

 

 

 

Akceptováno, text upraven.  

 

 

 
 
 
Akceptováno, text upraven.  
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Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka: 
 
K příloze č. 4: 

V příloze ve vzoru průkazu člena posádky plavidla - 
Plavecká služební knížka požadujeme zrušit slova „Rodné číslo/ 
Numéro d´immatriculation de la naissance Geburtsnummer“. 

V Plavecké služební knížce nelze požadovat uvedení 
rodného čísla, neboť je to  
v rozporu s ustanovením § 13c odst. 1 písm. b) zákona č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, 
kde je stanoveno, že rodné číslo lze využívat, jen stanoví-li tak 
zvláštní zákon. Vzhledem k tomu, že zákon o vnitrozemské plavbě, 
k jehož provedení má být vyhláška vydána, neumožňuje využívat 
údaj o rodném čísle, je nezbytné výše uvedená slova vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

 
Doporučující připomínky: 
 
Nad rámec návrhu k počtu a odbornému složení členů posádky 
pro jednotlivé druhy plavidel: 
 Dle § 24 odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě by měl 
prováděcí právní předpis stanovit počet a odborné složení členů 
posádky pro jednotlivé druhy plavidel. Tato problematika však není 
upravena ani v návrhu této vyhlášky, ani ve vyhlášce o způsobilosti 
plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách. Z tohoto 
důvodu doporučujeme problematiku týkající se počtu a odborného 
složení členů posádky jednotlivých druhů plavidel upravit v tomto 
návrhu. 
 
K § 2 odst. 1: 
 Doporučujeme zvážit, zda-li by nebylo vhodné sjednotit 
základní pojmy týkající se rozdělení plavidel uvedené v návrhu 
vyhlášky se základními pojmy uvedenými v § 9 odst. 4 zákona o 
vnitrozemské plavbě. Například zákon považuje převozní loď za 
malé plavidlo, avšak návrh vyhlášky považuje toto plavidlo za loď. 
Tato nejednotnost by mohla působit nejasnosti při výkladu.  
 
 
 
 
 
K § 2 odst. 2: 
 Doporučujeme upravit definici pomocného lodníka 
nacházející se v § 2 odst. 2  
písm. d). Dle navržené definice pomocný lodník může vykonávat 
palubní práce na plavidle pod dohledem člena posádky, tedy i 
plavčíka, což s ohledem na hierarchii jednotlivých pozic je 
nelogické. Tato definice je taktéž v rozporu s § 6 písm. b) návrhu. 
 V ustanovení dále postrádáme definici vůdce plavidla. S 
pojmem návrh vyhlášky opakovaně pracuje, ale definice zde chybí.  
 
K § 5: 
 Navrhujeme v odst. 1 doslovně uvést, při dosažení jakého 
věku je možné vést plavidla uvedená v tomto ustanovení. Možnost 
vedení plavidla by neměla být zcela neomezená a měla by odpovídat 
určitému stupni mentální vyspělosti. 
 
 
 
K § 11 odst. 1: 
 Navrhujeme doplnit, zda je možné kombinovat praxi ve 

 
 
 
Akceptováno, text upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Počet a složení posádky řeší novela 
prováděcího předpisu vyhlášky 
č. 223/1995 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v § 11a. 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Zákon č. 114/1995 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, v § 9 odst. 4 
říká: 
„(4) Plavidla se dělí na 
a) lodě, 
b) malá plavidla, jejichž délka trupu 
nepřesahuje 20 metrů; MALÝM 
PLAVIDLEM NENÍ 
1. PŘEVOZNÍ LOĎ, 
2. tlačný člun,…………“. 
 
Akceptováno částečně. 
Definice bude upravena takto:  
„d) pomocným lodníkem člen 
posádky plavidla vykonávající 
palubní práce na plavidle pod 
dohledem vůdce plavidla nebo 
lodníka“. 
 
 
 
Neakceptováno. 
K tomuto nemá vyhláška zákonné 
zmocnění. Zákon zmocňuje vyhlášku 
ke stanovení činností, které nemohou 
ohrozit bezpečnost plavby (budou 
vykonávány pod dohledem). 
 
 
Neakceptováno. 
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funkci kormidelníka a praxi ve funkci lodníka, popř. v jakém 
poměru. 
 
K § 12 odst. 3 a § 13 odst. 1: 
 Doporučujeme do ustanovení doplnit, v jaké pozici je nutné 
vykonat praxi v požadované délce. Z navrhovaného textu totiž lze 
dovodit, že vystačí například pouhá praxe plavčíka. Toto se týká 
obdobně také ustanovení § 13 odst. 1, kdy u požadované praxe 
v případě převozníka není jasně určeno, v jaké pozici musí 
převozník danou praxi v délce tří měsíců vykonat. 
 
K vykonané praxi:  
 Doporučujeme v samotném textu vyhlášky jasně uvést, 
jakým způsobem bude ověřována celková doba vykonané praxe na 
jednotlivých pozicích.  
 
K § 22 odst. 2: 
 Navrhujeme spojit písmena d) a e) do jednoho, jelikož 
podstatná část textu těchto ustanovení je stejná.  
 Dále považujeme za nutné vysvětlit a vypořádat se náležitě 
s výměnou průkazů způsobilosti. V  přechodném ustanovení není 
uvedeno, zda budou stávající průkazy považovány dále za platné, 
anebo zda je bude nutné do určité doby vyměnit za nové. Při volbě 
druhé varianty upozorňujeme na tu skutečnost, že výměna všech 
průkazů způsobilosti může mít za následek nepřiměřené náklady 
všech stran a zároveň pro nositele oprávnění bude znamenat 
nepřiměřenou administrativní zátěž.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K příloze č. 1: 
 V bodě 8.2 se jako jedna z náležitostí vykonání praktické 
zkoušky uvádí na třetím řádku „proplavení plavební komorou – 
vplutí, vyvázání, vyplutí“, která je povinná mimo jiné pro vůdce 
malého plavidla kategorie M a S. Navrhujeme tuto náležitost 
praktické zkoušky vypustit v případě prověřování praktických 
dovedností vůdců malého plavidla kategorie  
M a S.  
 
K příloze č. 2: 
 Dle našeho názoru by se měly rozlišovat podmínky 
zdravotní způsobilosti podle zastávané funkce v rámci vedení 
plavidla, tak jak tuto záležitost rozlišuje příloha č. 2 dosavadní 
vyhlášky č. 224/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jistě budou 
jiné nároky na zdravotní způsobilost kapitána kategorie B a vůdce 
rekreačního plavidla. 
 
 
K příloze č. 4: 
 Navrhujeme v samotném textu vyhlášky uvést, jaké budou 
rozměry jednotlivých průkazů způsobilosti a zda budou obsahovat 
ochranné prvky. 
 
 
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 

Vyhláška kombinování nevylučuje. 
 
 
 
Neakceptováno. 
Nerozlišovat praxi získanou 
v různých pozicích bylo záměrem 
návrhu vyhlášky. 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Praxe je ověřována v PSK. 
 
 
 
Akceptováno. 
Pro vystižení smyslu výměny 
průkazů budou odstavce d), e), f), g) 
vypuštěny bez náhrady. Odstavec h) 
bude přeformulován takto: „průkaz 
způsobilosti strojmistra podle této 
vyhlášky nahrazuje průkaz 
způsobilosti strojmistra I. třídy, 
strojmistra II. třídy, vůdce 
plovoucího stroje dálkové plavby, 
vůdce plovoucího stroje úsekové 
plavby, vůdce plovoucího stroje 
místní plavby, vůdce plovoucího 
stroje bez vlastního pohonu dálkové 
plavby, vůdce plovoucího stroje bez 
vlastního pohonu úsekové plavby a 
vůdce plovoucího stroje bez 
vlastního pohonu místní plavby. 
 
 
Neakceptováno. 
Proplutí plavební komorou je jednou 
ze základních dovedností pro vedení 
plavidla. Návrh na vypuštění navíc 
není nijak zdůvodněn. 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
Příloha č. 2 byla upravena 
i v návaznosti na připomínky MZD.  
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, 
k uvedení těchto údajů nemá 
vyhláška zákonné zmocnění. 
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K odůvodnění: 
1. Na straně 5 v odstavci osmém a na straně 6 v odstavci 

čtvrtém, šestém a osmém je uveden chybný odkaz na 
plaveckou služební knížku, která je definována v § 2 odst. 2 
písm. h) návrhu vyhlášky. Proto bude nutné odkaz v těchto 
odstavcích upravit.  

2. Na konci odůvodnění ve zvláštní části doporučujeme 
doplnit odůvodnění taktéž k § 23 návrhu vyhlášky, 
především proč byla zvolena účinnost vyhlášky  
k 1. lednu 2015, a dále bude vhodné odůvodnit jednotlivé 
přílohy návrhu. 

 
K úvodní větě vyhlášky: 

Podle čl. 64 odst. 1 Legislativních pravidel vlády se v 
případě citace ustanovení uvádí právní předpisy, které přímo daná 
ustanovení novelizovaly. Z tohoto důvodu bude nutné v úvodní větě 
uvést právní předpisy, které novelizovaly uvedená ustanovení. 
 
K § 2 odst. 2 písm. g): 
 Na konci textu navrhujeme tečku nahradit čárkou, jelikož se 
nejedná o poslední písmeno v daném odstavci. 
 
K § 4: 
 V odst. 1 doporučujeme za slova „způsobilosti vůdce“ 
doplnit slovo „plavidla“. 
 V odst. 2 navrhujeme slovo „třídy“ nahradit slovem 
„kategorie“, jelikož návrh vyhlášky v § 12, na rozdíl od nyní platné 
vyhlášky, pracuje s pojmem kategorie. 
 
K § 9 odst. 3: 
 V tomto ustanovení by bylo vhodné za slovem „odstavce“ 
odstranit čárku. 
 
K § 15 odst. 5 písm. a): 
 Slova „kategorie M nebo M a S“ by měla být nahrazena 
slovy „kategorie M nebo S“.  
Dle výkladu textu návrhu vyhlášky není podmínkou, aby v rámci 
kategorie S její držitel vždy disponoval i povolením pro kategorii M.  
 
K § 22 odst. 5: 
 Doporučujeme zrušovací ustanovení uvést v samostatném 
paragrafu a neuvádět jej ve stejném paragrafu jako ustanovení 
přechodná. 
 
K příloze č. 1: 
 V bodě 8.2 ve čtvrtém řádku by měl být opraven překlep ve 
slově „plavidel“ a dále v bodě 9.2 v prvním řádku bude nutné slova 
„kurzová linie“ od sebe oddělit mezerníkem.  
 Dále by měly být odstraněny poznámky pod čarou „*)“ a 
„**)“, které se v textu přílohy nikde neobjevují.  
 
K příloze č. 2: 

Z důvodu stylistického navrhujeme v bodě 2. písm. b) uvést 
odkaz na písm. a) malými písmeny. 

Dále na straně 3 této přílohy ve třetí odrážce bude nezbytné 
opravit překlepy ve slově „poklesu“ a ve slově „ke“. Následně bude 
potřeba odstranit pátou odrážku, která  
je nadbytečná. 
 
K příloze č. 4: 

1. Navrhujeme jednotlivé body plavecké služební knížky 
z důvodu větší přehlednosti očíslovat.  

 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
Text byl doplněn o formulaci „ve 
znění pozdějších předpisů“.  
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
Neakceptováno. 
V tomto případě je podmínkou, aby 
držitel vlastnil oprávnění tak, jak jsou 
uvedena. 
 
 
Neakceptováno.  
Povinnost uvádět zrušovací 
ustanovení samostatně nevyplývá 
z Legislativních pravidel vlády.  
 
Akceptováno částečně. 
Odkaz na poznámku „**)“doplněn 
do tabulky, poznámky pod čarou 
příslušně upraveny. 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Formát i text plavecké služební 
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2. Na kartě nazvané „ZPŮSOBILOSTI DRŽITELE“ 

navrhujeme v návětí za název zákona uvést „, ve znění 
pozdějších předpisů,“ a dále uvést přesný název návrhu 
vyhlášky.  

3. Dále bude nutné upravit odkazy na jednotlivé pozice, 
jelikož plavčík je upraven  
v § 7, pomocný lodník v § 8, lodník v § 9, lodní 
strojník v § 10 a kormidelník v § 11 návrhu vyhlášky.  

4. V poučení a v pokynech k vedení plavecké knížky 
v bodě A) doporučujeme v prvním odstavci slova 
„(dále PSK)“ nahradit slovy „(dále jen PSK)“.  
Ve druhém a třetím odstavci dále navrhujeme uvést 
přesný název vyhlášky.  
Dáváme ke zvážení, zda text uvedený v tomto poučení 
v bodě B), 1.4 nebude vhodné uvést v samotném textu 
vyhlášky.  
V bodě B), 3.3 navrhujeme uvést, k čemu slouží 
písmena F a G uvedená v rubrice nazvané „DOBY A 
ÚSEKY PLAVBY ZA ROK…“. 

 

knížky je přesně shodný s 
plaveckými knížkami států EU. 
Strany jsou číslovány. Není možné 
připustit odchylky. 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Prázdné kolonky F, G jsou 
kompatibilní s knížkami jiných států. 
 
 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Úvod 
K předloženému materiálu uplatňujeme níže uvedené připomínky. 
Doporučující připomínky: 
1. K § 7  
Slova „žák střední školy se zaměřením na lodní dopravu“ nahradit 
slovy „žák střední školy vzdělávající se v oboru   vzdělání 
s maturitní zkouškou nebo s výučním listem se zaměřením na lodní 
dopravu“. 
Doporučujeme však zvážit znění odstavce 1, neboť z něj vyplývá, že 
plavčíkem nemůže být nikdo jiný, než osoba vzdělávající se ve 
střední škole, zejména když návrh vyhlášky již neurčuje věk pro 
výkon člena posádky ve funkci plavčík.  (Ustanovení § 5 stanoví věk 
pro vedení plavidla a nikoliv pro členy posádky).   
 
2. K § 9 
V odstavci 3 slova „dosáhl středního vzdělání s výučním listem 
v oboru lodní doprava“ nahradit slovy „získal střední vzdělání 
s výučním listem v oboru vzdělání se zaměřením na lodní dopravu“, 
nebo slovy „získal střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo 
s výučním listem v oboru vzdělání se zaměřením na lodní dopravu“. 
 
3. K § 16 
V odstavci 2 slova „dosáhl středního vzdělání s výučním listem, 
obor vzdělání“ nahradit slovy „získal střední vzdělání s výučním 
listem v oboru vzdělání“. 
Závěr 

MŠMT doporučuje zapracovat uvedené připomínky.   

 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Ministerstvo spravedlnosti uplatňuje k předloženému materiálu 
následující připomínky: 

 
K návrhu vyhlášky: 

K úvodní větě vyhlášky 
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Doporučujeme v úvodní větě vyhlášky citaci zákona č. 114/1995 
Sb., o vnitrozemské plavbě, dát do souladu s Legislativními pravidly 
vlády (čl. 64 odst. 1 a čl. 65 odst. 2). 
 
K § 4 odst. 1 
Doporučujeme v tomto ustanovení z důvodu srozumitelnosti a 
v souladu 
s čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády nahradit slovo 
„to“ slovem „ho“. 

K § 9 odst. 3 
Doporučujeme v tomto ustanovení z důvodu srozumitelnosti vypustit 
čárku za slovem „odstavce“. 

K § 15 odst. 4 
Doporučujeme v návětí tohoto ustanovení vložit zkratku slova číslo 
„č.“ za slovo „přílohy“. 

 

Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Úvod 

 

Zásadní připomínky: 

Neuplatňujeme.  

Doporučující připomínky: 

V úvodu vyhlášky za text „č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě“ 
doporučujeme doplnit text „ve znění pozdějších předpisů,“. Zákon 
byl již několikrát novelizován. 

Vzhledem k rozsahu změn provedených novelou zákona 
doporučujeme zvážit vydání zcela nové vyhlášky.     

Závěr: 
 

MPO doporučuje vypořádat připomínky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
Neakceptováno. 
Vyhláška byla předložena jako nový 
právní předpis. 
 
 
 
 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. K § 17 odst. 1 
 

Doporučujeme za slova „k vedení plavidla“ vložit slovo „plujícího“. 

 

2. K § 17 odst. 4 
 

Doporučujeme za slova „způsobilosti k vedení plavidla“ vložit slovo 
“plujícího“ a za slova „ověření teoretických znalostí pro vedení 
plavidla“ vložit slova „plujícího pomocí radaru“. 

 

3. K § 17 odst. 5 
 

Doporučujeme za slova „při vedení plavidla“ vložit slova „plujícího 
pomocí radaru“. 

 
 
Odůvodnění: 
S odkazem na název § 17 a přílohu č. 1 doporučujeme v tomto 

 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9T6HQBZ6)



11 
 

ustanovení důsledně užívat pojmy „plavidlo plující pomocí radaru“, 
„průkaz způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru“ a 
„ověření teoretických znalostí/praktických dovedností pro vedení 
plavidla plujícího pomocí radaru“. 

 

 
 
 
 

Ministerstvo 
financí 

Připomínky Ministerstva financí k materiálu pro schůzi vlády 
ČR „Návrh zákona o Úřadu pro ochranu podnikání v dopravě a 
o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o Úřadu pro ochranu podnikání v 
dopravě)“ 
 
A. Ostatní 
 

1. K návrhu vyhlášky, části čtvrté  
 

K uvedenému návrhu vyhlášky upozorňujeme na 
povinnost vyplývající z čl. 52 Legislativních pravidel vlády 
výslovně zrušit veškeré právní předpisy, kterými byl rušený 
předpis novelizován. Doporučujeme proto upravit znění části 
čtvrté, § 22, odst. 5 návrhu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, text upraven. 
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