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V. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 2 § 1b  
 

Plavební zóny vodních cest 
 

(1) Vnitrozemské vodní cesty jsou zařazeny do plavebních zón 1 až 4 s 
ohledem na jejich plavebně provozní podmínky, jimž musí vyhovovat konstrukce, 
technická a provozní způsobilost plavidel stanovených touto vyhláškou, která jsou na 
nich provozována.  

(2) Technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel jsou stanoveny v 
příloze č. 1 k této vyhlášce.  

(3) Zařazení vodních cest České republiky do jednotlivých plavebních zón je 
uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce. 
 

32006L0087 

 

 

32006L0087 

Příloha I  

 

 

Příloha II  

Seznam vnitrozemských vodních 
cest společenství, zeměpisně 
rozdělených do zón 1, 2, 3 a 4 

 

Minimální technické požadavky na 
plavidla na vnitrozemských vodních 
cestách zón 1, 2, 3 a 4  

Čl. I bod 9  Nadpis § 3 zní: 
„§ 3 

 
Technické požadavky na bezpečnost provozu jednotlivých druhů plavidel 

(K § 10 odst. 2 zákona)“. 
 

32006L0087 Příloha II Minimální technické požadavky na 
plavidla na vnitrozemských vodních 
cestách zón 1, 2, 3 a 4 

Čl. I bod 10 V § 3 odstavec 1 zní: 
 
„(1) Technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel upravené touto vyhláškou 
a postup při provádění technické prohlídky jsou uvedeny v příloze č. 1 k této 

32006L0087 Příloha II Minimální technické požadavky na 
plavidla na vnitrozemských vodních 
cestách zón 1, 2, 3 a 4 
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vyhlášce.“. 

Čl. I bod 12 V § 3 odst. 2 se slova „Plavidlo nepodléhající evidenci, které je plovoucím tělesem“ 
nahrazují slovy „Plovoucí zařízení“. 32006L0087 Příloha II Minimální technické požadavky na 

plavidla na vnitrozemských vodních 
cestách zón 1, 2, 3 a 4 

Čl. I bod 13 V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „v příloze č. 2 této vyhlášky“ nahrazují slovy „ve 
vyhlášce o vedení rejstříku malých plavidel a způsobilosti malých plavidel k provozu 
na vodních cestách“. 

32006L0087 Příloha II Minimální technické požadavky na 
plavidla na vnitrozemských vodních 
cestách zón 1, 2, 3 a 4 

Čl. I bod 16 § 4 
 

Plavidla podléhající ověřování technické způsobilosti odbornou komisí 
 

(K § 10 odst. 3 zákona) 
 

Ověřování technické způsobilosti plavidel odbornou komisí ustavenou plavebním 
úřadem podléhají plavidla, u nichž jsou požadavky na bezpečnost jejich provozu 
včetně vybavení stanovené touto vyhláškou, s výjimkou  
a) plovoucích těles,  
b) plavidel uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až c), která mají platné osvědčení plavidla 
vydané podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně nebo platné 
osvědčení plavidla vydané v jiném členském státě Evropské unie, nebo jiném 
smluvním státě Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace. 

32006L0087 Čl. 10 odst. 1  Technickou prohlídku podle článku 
8 provádějí příslušné orgány, které jí 
nemusí podrobit plavidlo zcela nebo 
zčásti, pokud je z platného osvědčení 
vystaveného uznanou klasifikační 
společností podle článku 1.01 
přílohy II zjevné, že plavidlo zcela 
nebo zčásti splňuje technické 
požadavky přílohy II. Klasifikační 
společnosti jsou uznány pouze 
tehdy, pokud splňují kritéria 
uvedená v části I přílohy VII. 

Čl. I bod 17 § 4a 
 

(1) Odborná komise musí být složena tak, aby sestávala alespoň z 1 zaměstnance 
plavebního úřadu, 1 odborníka na konstrukci plavidel a jejich strojních zařízení a 1 
odborníka v oblasti plavby; plavební úřad přitom může ustavit členem odborné 
komise i další odborníky. 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 2 
bod 2.01 

Subjekty pověřené prohlídkami 

1. Subjekty pověřené prohlídkami 
plavidel jsou zřizovány členskými 
státy. 

2. Subjekty pověřené prohlídkami se 
skládají z předsedy a odborníků. 

Každý subjekt musí tvořit alespoň 
tito odborníci: 

a) úředník z orgánu příslušného pro 
dopravu na vnitrozemských vodních 
cestách; 

b) odborník na konstrukci plavidel 
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vnitrozemské plavby a jejich 
strojních zařízení; 

c) odborník v oblasti plavby, který je 
držitelem průkazu způsobilosti k 
vedení plavidla vnitrozemské 
plavby. 

3. Předsedu a odborníky každého 
subjektu jmenují orgány státu, v 
němž je subjekt zřízen. Při převzetí 
svých funkcí předloží 

předseda a odborníci písemné 
prohlášení, že své funkce budou 
vykonávat zcela nezávisle. Od 
úředníků se prohlášení nevyžaduje. 

4. Subjektům pověřeným 
prohlídkami mohou být nápomocni 
specializovaní odborníci v souladu s 
příslušnými vnitrostátními 

právními předpisy. 

Čl. I bod 29 § 7 
 
(1) Lhůta pro podání žádosti o provedení pravidelné technické prohlídky, stanovená 
ode dne schválení technické způsobilosti plavidla a vydání osvědčení plavidla nebo od 
data provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, je: 
a) 57 měsíců v případě  
1. osobní lodě,  
2. tankové motorové lodě,  
3. tankového tlačného či vlečného člunu nebo  
4. plovoucího zařízení užívaného jako botel nebo restaurace,  
b) 117 měsíců v případě  
1. nákladní motorové lodě, s výjimkou tankové motorové lodě uvedené v písmenu a), 
2. tlačného či vlečného člunu, s výjimkou tankového člunu uvedeného v písmenu a), 
3. remorkéru, 
4. převozní lodě, 
5. speciální lodě,  
6. plovoucího stroje nebo 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 2 čl. 
2.06  
 
 
 
 
 
 
 

Platnost osvědčení Společenství 

1. Dobu platnosti osvědčení 
Společenství vystavených novým 
plavidlům v souladu s touto směrnicí 
stanoví příslušný 

orgán v délce nejvýše 

a) pěti let v případě osobních lodí; 

b) deseti let v případě všech 
ostatních plavidel. 

Doba platnosti se uvede v osvědčení 
Společenství. 
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7. plovoucího zařízení s výjimkou plovoucího zařízení uvedeného v písmenu a),  
c) 57 měsíců v případě lodě starší než 30 let, bez ohledu na její určení, nebo 
d) 3 roky v případě plavidla vyrobeného před 1. lednem 1950. 

Čl. I bod 35 § 11b  
 

Způsob vedení evidence plavidel v plavebním rejstříku 
 

(K § 14 odst. 7 zákona) 
 

(1) Evidence plavidel se v plavebním rejstříku vede v elektronickém seznamu 
technických údajů k plavidlu, údajů o jeho vlastníkovi a provozovateli, o zástavním 
právu k plavidlu, údajů o provedených technických prohlídkách a údajů o technických 
změnách na plavidle majících vliv na způsobilost plavidla k provozu a o změnách 
vlastníka nebo provozovatele plavidla. Součástí seznamu údajů jsou dále informace o 
vydání osvědčení plavidla a přidělení poznávacích znaků, jednotného evropského 
identifikačního čísla, identifikačního kódu automatického systému pro identifikaci 
rádiových stanic na vodních cestách a identifikačního čísla námořní pohyblivé služby, 
pokud byly přiděleny. 
(2) Originály nebo kopie všech písemností, které je povinen vlastník nebo 
provozovatel plavidla předložit při zápisu, změně zápisu nebo při výmazu plavidla z 
plavebního rejstříku jsou vedeny také v listinné podobě (dále jen „rejstříkový spis“) 
pro potřebu dokladování správnosti prováděných evidenčních úkonů a uchování 
podkladů pro rozhodování v plavebním rejstříku.  
(3) V plavebním rejstříku jsou vedeny a uchovávány veškeré údaje o plavidle, jeho 
vlastníkovi a provozovateli po celou dobu, kdy je plavidlo evidováno. Pokud je 
plavidlo na základě žádosti jeho vlastníka vymazáno z plavebního rejstříku, 
uchovávají se údaje o něm vedené elektronicky a v rejstříkovém spise podle jiného 
právního předpisu11). 
(4) Písemnosti vedené v rejstříkovém spise plavidla podle odstavce 2 se uchovávají ve 
spise i v případě, že jsou nahrazeny novými nebo změněnými písemnostmi. 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 2 čl. 
2.17  

 

Plavební rejstřík osvědčení 
Společenství 

1. Příslušné orgány vystavující 
osvědčení Společenství musí 
každému osvědčení přidělit 
pořadové číslo. V souladu 

s přílohou VI vedou plavební rejstřík 
všech osvědčení Společenství, která 
vystavily. 

2. Příslušné orgány uschovávají 
prvopisy nebo opisy všech osvědčení 
Společenství, která vystavily. Do 
nich zapisují 

veškeré informace a změny, včetně 
zrušení osvědčení Společenství a 
vystavení nových osvědčení. 

Čl. I bod 37  V příloze č. 1 v kapitolách 10.03a., 10.03b., 10.03b.6. písm. a), 10.03c., 10.03c.1 se 
slova „Pevné požární soustavy“ nahrazují slovy „Stabilní hasicí zařízení“.          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 38  V příloze č. 1 v kapitolách 10.03a.1 a 10.03b.2 písm. a) se slova „pevnými požárními 
soustavami“ nahrazují slovy „stabilními hasicími zařízeními“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  
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Čl. I bod 39  V příloze č. 1 v kapitolách 10.03a.2 a 10.03a.9 se slovo „soustav“ nahrazuje slovem 
„zařízení“.          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 40  V příloze č. 1 v kapitolách 10.03a.3 až 10.03a.6 se slovo „Soustavy“ nahrazuje 
slovem „Zařízení“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 41  V příloze č. 1 v kapitole 10.03a.5 se slovo „které“ nahrazuje slovem „která“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 42  V příloze č. 1 v kapitolách 10.03a.7 a 10.03b.9 písm. d) se slovo „soustavy“ nahrazuje 
slovem „zařízení“. 

          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 43  V příloze č. 1 v kapitolách 10.03a.7 písm. a) a 10.03b.9 písm. d) se slovo „celé“ 
nahrazuje slovem „celého“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 44  V příloze č. 1 v kapitole 10.03b.1 se slova „pevných hasících soustavách“ nahrazují 
slovy „stabilních hasicích zařízeních“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 45  V příloze č. 1 v kapitolách 10.03b.2 písm. b), 10.03b.5 písm. e) a f) a 10.03b.9 písm. 
a) se slova „požární soustavy“ nahrazují slovy „hasicího zařízení“.          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 46  V příloze č. 1 v kapitolách 10.03b.5 písm. a), 10.03b.10 až 10.03b.13 se slova 
„Požární soustavy“ nahrazují slovy „Hasicí zařízení“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 47  V příloze č. 1 v kapitole 10.03b.5 písm. a) se slovo „přípustné“ nahrazuje slovem 
„přípustná“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 48  V příloze č. 1 v kapitole 10.03b.5 písm. b) se slova „požární soustavu“ nahrazují 
slovy „hasicí zařízení“. 
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  
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Čl. I bod 49  V příloze č. 1 v kapitolách 10.03b.5 písm. d), 10.03b.6 písm. b), 10.03b.11 písm. b), 
10.03b.12 písm. b) a 10.03b.13 písm. b) se slova „požární soustava“ nahrazují slovy 
„hasicí zařízení“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 50  V příloze č. 1 v kapitole 10.03b.6 písm. a) se slovo „opatřeny“ nahrazuje slovem 
„opatřena“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 51 V příloze č. 1 v kapitole 10.03b.6 písm. b) se slovo „spuštěna“ nahrazuje slovem 
„spuštěno“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 52  V příloze č. 1 v kapitole 10.03b.9 písm. a) a b) se slovo „Soustavu“ nahrazuje slovem 
„Zařízení“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 53  V příloze č. 1 v kapitole 10.03b.9 písm. c) se slovo „soustava“ nahrazuje slovem 
„zařízení“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 54  V příloze č. 1 v kapitole 10.03b.9 písm. f) se slova „pevných požárních soustav“ 
nahrazují slovy „stabilních hasicích zařízení“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 55  V příloze č. 1 v kapitole 10.03b.11 písm. a) se slova „vlastní požární soustavou“ 
nahrazují slovy „vlastním požárním zařízením“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 56 V příloze č. 1 v kapitolách 10.03b.11 písm. b), 10.03b.12 písm. b) a 10.03b.13 písm. 
b) se slova „nebyla spuštěna“ nahrazují slovy „nebylo spuštěno“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 57  V příloze č. 1 v kapitole 10.03b.11 písm. h) se slova „Požární soustava“ nahrazuje 
slovy „Hasicí zařízení“. 
          

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  

Výstroj  

Čl. I bod 58  V příloze č. 1 v kapitole 10.03b.13 se slova „požární soustavy“ nahrazují slovy 
„hasicí zařízení“. 32006L0087 Příloha II část Výstroj  
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I kapitola 10  
 

Čl. I bod 59 V příloze č. 1 v kapitole 10.03b.13 písm. b) se slovo „zásobním“ nahrazuje slovem 
„zásobník“. 
          
 

32006L0087 Příloha II část 
I kapitola 10  
 

Výstroj  

Čl. I bod 60  „Příloha č. 2 k vyhlášce č. 223/1995 Sb. 
 

Plavební zóny sledovaných vodních cest České republiky 
  

ZÓNA 1 
 

Vodní cesty České republiky tuto plavební zónu neobsahují (jedná se o příbřežní 
oblasti moří, ústí řek do moře, a velká vnitrozemská jezera). 
 

ZÓNA 2 
 

Přehradní nádrž Lipno. 
 

ZÓNA 3 
 

1. Labe od plavební komory v Ústí nad Labem - Střekov po plavební komoru 
Lovosice. 
2. Přehradní nádrže Baška, Brněnská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), 
Hracholusky, Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny, Plumlov, Rozkoš, 
Seč, Skalka, Slapy, Těrlicko a Žermanice. 
3. Máchovo jezero. 
4. Vodní plocha Velké Žernoseky. 
5. Rybníky Oleksovice, Svět a Velké Dářko. 
6. Těžební jezera štěrkopísku Dolní Benešov, Ostrožská Nová Ves a Tovačov. 
 

ZÓNA 4 
 

       Ostatní vodní cesty neuvedené v plavebních zónách 1, 2, 3. 

32006L0087 

 

 

 

 

 

 

Příloha I 

 

 

 

 

 

 

Seznam vnitrozemských vodních 
cest společenství, zeměpisně 
rozdělených do zón 1, 2, 3 a 4 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 

 

Název předpisu EU 

32006L0087 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje 

směrnici Rady 82/714/EHS 
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