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IV.  

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

 

§ 1  
 

nadpis vypuštěn 
 

Předmět úpravy 
 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
a) technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel podléhajících evidenci a 
plovoucích těles, s výjimkou plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a 
ponoru je menší než 100 m3, jde-li o  
1. malá plavidla, s délkou trupu menší než 20 m, 
2. převozní lodě určené k přepravě nejvýše 12 cestujících, nebo 
3. plovoucí zařízení s délkou menší než 20 m, 
b) způsob vedení evidence plavidel v plavebním rejstříku, 
c) plavidla, jejichž technickou způsobilost ověřuje odborná komise,  
d) postup při provádění technické prohlídky, organizační zabezpečení technické 
prohlídky, složení odborné komise, slib člena odborné komise, způsob jednání odborné 
komise a její činnost při provádění technické prohlídky plavidla, 
e) postup při provádění pravidelné technické prohlídky a její rozsah, 
f) rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla, 
g) určená technická zařízení na plavidlech podléhajících dozoru, rozsah odborné 
způsobilosti a ostatní podmínky k získání oprávnění osob způsobilých k provádění 
technických prohlídek a zkoušek, 
h) vzor osvědčení plavidla, 
i) plavební zóny, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, znaky jednotlivých 
druhů plavidel a podmínky bezpečného provozu plavidla nepodléhajícího evidenci, 
j) počet a odborné složení členů posádky pro jednotlivé druhy plavidel, 
k) plavidla, u nichž musí být provedeno cejchování, a podmínky pro jeho provedení 
a pro jeho postup, 
l) druhy plavidel, která musí být opatřena nákladovými značkami a ponorovými 
stupnicemi, náležitosti nákladových značek a ponorových stupnic pro jednotlivé druhy 
plavidel a způsob jejich umístění na plavidle a lodní listiny, kterými musí být plavidlo 
vybaveno, a údaje do nich zaznamenávané. 
  

§ 1a  
 

zrušen 
 

Základní pojmy 
 

(1) Délkou plavidla se rozumí maximální délka jeho trupu plavidla v metrech, 
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bez kormidla a příďového čelenu; v případě vícetrupých plavidel se uvažuje délka 
nejdelšího trupu. 

(2) Šířkou plavidla se rozumí maximální šířka jeho trupu v metrech, měřená 
z vnější strany obšívky, bez kolesnic, oděrek apod.; v případě vícetrupých plavidel je 
šířkou míněn součet šířek všech trupů. 

(3) Ponorem plavidla se rozumí svislá vzdálenost v metrech mezi nejnižším 
bodem lodního trupu, bez ohledu na kýl nebo jiné pevně uchycené příslušenství, a 
rovinou největšího přípustného ponoru; u vícetrupých plavidel se vychází z trupu s 
 největším ponorem. 

 
§ 1b  

 
Plavební zóny vodních cest 

 
(K § 9 odst. 6 zákona) 

 
(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. 

 
 

§ 2  
 

Určující znaky jednotlivých druhů plavidel 
 

Znaky jednotlivých druhů plavidel 
 

(k § 9 odst. 1 zákona) 
 
 

 (1) Jednotlivé druhy plavidel tvoří 
a) lodě, které se dále rozdělují na  
1. osobní lodě,  
2. nákladní motorové lodě,  
3. tankové motorové lodě,  
4. remorkéry,  
5. vlečné čluny,  
6. tlačné čluny,  
7. převozní lodě,  
8. speciální lodě, 
 
b) malá plavidla, která se dále rozdělují na  
1. malá plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet (dále jen "bez vlastního 
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strojního pohonu"),  
2. malá plavidla s vlastním strojním pohonem,  
3. malá plavidla s plachtou (dále jen "plachetnice"),  
  
c) b) plovoucí stroje,  
d) c) plovoucí zařízení, 
e) d) jiná ovladatelná plovoucí tělesa (dále jen „plovoucí těleso“).  
 (2) Základním určujícím znakem lodě je její určení pro  
a) dopravu osob, nákladů nebo nesených zařízení,  
b) dopravu jiných plavidel vlečením, tlačením nebo bočním vedením, nebo  
c) jiné účely spojené s opakovaným přemísťováním po vodní cestě.  
 (3) Dílčími určujícími znaky některých druhů lodí jsou dále  
a) rozlišitelná příď a záď lodi a její vybavení kormidelním nebo jiným zařízením k jejímu 
ovládání při plavbě; tyto znaky nemusí splňovat tlačné čluny,  
b) u osobní lodě její určení pro dopravu více než 12 cestujících; za cestujícího se nepovažuje 
člen posádky plavidla včetně vůdce plavidla,  
c) u remorkéru jeho určení pouze k vlečení, tlačení nebo bočnímu vedení plavidel v sestavě 
plavidel,  
d) u převozní lodě její určení k dopravě cestujících, nákladu a vozidel z jednoho břehu vodní 
cesty na druhý, která je součástí přívozu navazujícího na pozemní komunikaci a nahrazujícího 
přemostění vodní cesty,  
e) u speciální lodě její určení k jiným účelům než k dopravě osob či nákladů nebo k vlečení či 
tlačení v sestavě plavidel stanoveným v lodním osvědčení; speciální loď je např. požární loď, 
potápěčská loď, vyměřovací loď, rybářská loď, ledoborec, loď pro vojenské účely apod.  
 (4) Základním určujícím znakem plovoucího stroje je jeho určení a vybavení 
mechanickým zařízením pro práci na vodní cestě nebo v přístavu. Plovoucím strojem je např. 
plovoucí bagr, plovoucí jeřáb, plovoucí čerpací stanice, plovoucí beranidlo apod.  
 (5) Základním určujícím znakem plovoucího zařízení je, že není vybaveno vlastním 
strojním pohonem ani zařízením pro své ovládání při plavbě, není určeno pro opakované 
přemisťování na vodní cestě a je zpravidla vyvázané nebo jinak upevněné na stálém 
stanovišti. Plovoucím zařízením je např. plovoucí přístavní můstek, plovoucí dok, plovoucí 
garáž, plovoucí plovárna, botel apod.  
 (6) Základním určujícím znakem plovoucího tělesa je to, že jako předmět nebo pevné 
seskupení předmětů je schopné ovladatelně plout na hladině, přičemž není lodí, plovoucím 
zařízením ani plovoucím strojem.  
  

§ 3  
 

Technické požadavky na bezpečnost a podmínky technické a provozní způsobilosti 
jednotlivých druhů plavidel 

 
(K § 9 odst. 1 a § 10 odst. 2 a 10 zákona) 

 
Technické požadavky na bezpečnost provozu jednotlivých druhů plavidel  

 
(K § 10 odst. 2 zákona) 

 
(1) Technické požadavky na bezpečnost lodí, plovoucích strojů a plovoucích zařízení 

o délce (L) 20 m a více nebo s objemem vyjádřeným jako součin délky (L), šířky (B) a ponoru 
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(T) 100 m3 a více, podmínky jejich provozní způsobilosti a postup při jejich ověřování jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. 

(1) Technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel upravených touto 
vyhláškou a postup při provádění technické prohlídky jsou uvedeny v příloze č. 1 k této 
vyhlášce. 
 (2) Technické požadavky na bezpečnost malých plavidel a plovoucích zařízení, pro 
něž nejsou stanoveny technické požadavky na bezpečnost podle odstavce 1, a podmínky jejich 
provozní způsobilosti jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. 
 (3) Malá plavidla uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) určená pro používání v půjčovně, 
plovárně nebo na koupališti a malá plavidla používaná jako záchranná musí mít na viditelném 
místě vyznačen nejvyšší přípustný počet osob, které smějí být na plavidle, určený plavebním 
úřadem a musí být provedena jako nepotopitelná podle bodu 2.02.1 přílohy č. 2 této vyhlášky. 
 (4) Plavidla, která nepodléhají evidenci podle § 14 odst. 5 zákona, mohou být 
provozována na vodních cestách, jestliže svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídají 
bezpečnosti provozu, přepravovaných osob a věcí, neohrožují životní prostředí, jsou 
dostatečně pevná, stabilní a bezpečně ovladatelná při obvyklém zatížení, pro které jsou 
zhotovena. 
 (5) Je-li plavidlo nepodléhající evidenci malým plavidlem s vlastním strojním 
pohonem, musí splňovat požadavky na emise výfukových plynů a hluku stanovené pro malé 
plavidlo s vlastním strojním pohonem podléhající evidenci v příloze č. 2 této vyhlášky. 
 (6) Plavidlo nepodléhající evidenci může být provozováno pouze v plavebních zónách 
vodních cest Společenství 3 a 42); plavidlo nepodléhající evidenci může být provozováno i v 
plavební zóně vodních cest Společenství 22), je-li provedeno jako nepotopitelné podle bodu č. 
2.02.1 přílohy č. 2 této vyhlášky nebo splňuje-li požadavek na bezpečnostní vzdálenost podle 
bodu č. 2.02.4 písm. b) přílohy č. 2 této vyhlášky. 
 (7) (2) Plavidlo nepodléhající evidenci, které je plovoucím tělesem Plovoucí zařízení, 
a) jehož délka je 20 m a více a jehož objem vyjádřený jako součin délky, šířky a ponoru je 
100 m3 a více, může být provozováno na vodní cestě, jestliže s ohledem na účel a způsob 
použití přiměřeně splňuje požadavky stanovené v příloze č. 1 této vyhlášky, 
b) jehož rozměry jsou menší než uvedené v písmeni a), může být provozováno na vodní cestě, 
jestliže s ohledem na účel a způsob použití přiměřeně splňuje požadavky stanovené v příloze 
č. 2 této vyhlášky ve vyhlášce o vedení rejstříku malých plavidel a způsobilosti malých 
plavidel k provozu na vodních cestách. 
 Plavidlo nepodléhající evidenci, které je plovoucím tělesem, může být provozováno na 
vodní cestě pouze při splnění podmínek podle zvláštního právního předpisu2a). 
 
  

§ 3a  
 

Rovnocennost 
 
  

 (1) Na plavidle mohou být používána jiná technická řešení než technická řešení 
uvedená v příloze č. 1 této vyhlášky, pokud jsou Evropskou komisí uznána za rovnocenné.  
 (2) K vystavení prozatímního osvědčení plavidla není rozhodnutí o rovnocennosti 
podle odstavce 1 nezbytné. Státní plavební správa Plavební úřad uvědomí Evropskou komisi 
ve lhůtě jednoho měsíce od vystavení prozatímního osvědčení plavidla, přičemž uvede název 
a ENI plavidla, druh odchylky a stát, v němž je plavidlo registrováno nebo v němž má svůj 
domovský přístav.  
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 (3) Státní plavební správa Plavební úřad může na základě konzultace s Evropskou 
komisí vystavit osvědčení plavidla za účelem zkoušek a na omezenou dobu určitému plavidlu 
s novým technickým vybavením, které se odchyluje od požadavků přílohy č. 1 této vyhlášky, 
zajišťuje-li toto vybavení rovnocennou bezpečnost.  
 (4) Údaje podle odstavců 1 a 2 se zapíší do osvědčení plavidla a je o nich informována 
Evropská komise. 
  

§ 4  
 

Plavidla podléhající ověřování technické způsobilosti odbornou komisí 
  

(K § 10 odst. 3 zákona) 
 

 Ověřování technické způsobilosti plavidel odbornou komisí ustavenou k ověřování 
technické způsobilosti plavidel podléhají všechna plavidla s výjimkou 
a) malých plavidel, 
b) plovoucích zařízení, která svými rozměry nebo obsaditelností nepřesahují rozměry nebo 
obsaditelnost malého plavidla podle § 9 odst. 1 zákona a která nejsou plovoucím dokem, 
c) plovoucích těles, 
d) převozních lodí s obsaditelností maximálně 12 osob, 
e) plavidel uvedených v § 3 odst. 1, 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. 

 
 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.  
 

 
Odborná komise a její činnost 

 
§ 4a 

 
(K § 10 odst. 3 zákona) 

  
(1) Odborná komise se skládá ze 3 členů jmenovaných a odvolávaných plavebním 

úřadem na dobu dvou let, jimiž jsou 
a) zaměstnanec plavebního úřadu, 
b) odborník na konstrukci plavidel a jejich strojních zařízení, 
c) odborník v oblasti plavby. 
 

(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 
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komise i další odborníky. 
 (2) Ze členů odborné komise jmenuje plavební úřad předsedu odborné komise.  
 (3) Odborník na konstrukci plavidel a jejich strojních zařízení musí mít minimálně 
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání strojírenství a strojírenská výroba2b) a 
praxi alespoň 5 let v oblasti technické způsobilosti plavidel uvedených v § 4. Odborník v 
oblasti plavby musí být držitelem průkazu způsobilosti vůdce plavidla, které není malým 
plavidlem.  
 (4) Funkce člena odborné komise vzniká složením slibu před plavebním úřadem. Slib 
člena komise zní: „Slibuji, že budu při činnosti člena odborné komise dodržovat právní 
předpisy, že budu tuto činnost vykonávat nezávisle a nestranně podle svého nejlepšího 
vědomí.“ Slib je složen, jestliže po přečtení slibu prohlásí člen odborné komise „Tak slibuji.“ 
a podepíše se na záznamu o složení slibu. V písemném záznamu o složení slibu musí být 
uvedeno datum složení slibu. Odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 
následek, že funkce člena odborné komise nevznikne.  
 
 

§ 4b  
 
 (1) Odborná komise ověřuje technickou způsobilost plavidla na žádost vlastníka nebo 
provozovatele plavidla. Podkladem pro ověření technické způsobilosti plavidla je vždy 
posudek zpracovaný jejím členem, který je odborník na konstrukci plavidel a jejich strojních 
zařízení. V případě, že ověření technické způsobilosti plavidla vyžaduje též provedení 
plavební zkoušky, účastní se této zkoušky odborník v oblasti plavby.  
 (2) V případě pověření právnické osoby prováděním technické prohlídky plavidel 
uvedených v § 4 podle § 10 odst. 4 zákona (dále jen „pověřená právnická osoba“) provádí 
technickou prohlídku plavidel tato právnická osoba. V tomto případě se technické prohlídky 
plavidla účastní nejméně jeden člen odborné komise. Ustanovení věty třetí odstavce 1 platí 
obdobně. Doklad o provedené technické prohlídce plavidla a jejích výsledcích předkládá 
pověřená právnická osoba odborné komisi. Tento doklad je podkladem pro rozhodování 
odborné komise.  
 (3) Plavidlo se k technické prohlídce přistaví bez nákladu, vyčištěné a vybavené v 
souladu s technickými požadavky na bezpečnost. V rámci provádění technické prohlídky 
plavidla musí být umožněno prohlédnout části lodního trupu nebo zařízení, která nejsou přímo 
přístupná nebo viditelná.  
 (4) Ten kdo provádí technickou prohlídku je oprávněn v případě potřeby požadovat 
provedení technické prohlídky na suchu, plavební zkoušku, předložení dalších dokumentů 
uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, atestů, posudků a potvrzení nebo součinnost dalších 
specializovaných odborníků. Při ověřování technické způsobilosti plavidla nezkoumá odborná 
komise ani pověřená právnická osoba skutečnosti ověřené platnou technickou prohlídkou 
provedenou v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státu Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace; to neplatí, má-li 
odborná komise nebo pověřená právnická osoba důvodné pochybnosti o technickém stavu 
plavidla.  
  

§ 4c  
 
 (1) Před uplynutím doby platnosti osvědčení plavidla uvedené v § 7 se plavidlo 
podrobuje pravidelné technické prohlídce plavidla.  
 (2) (1) Technická prohlídka plavidla před vydáním osvědčení plavidla zahrnuje 
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prohlídku na souši. Od prohlídky na souši může být upuštěno, pokud této prohlídce již bylo 
plavidlo podrobeno. V případě další technické prohlídky může být požadována prohlídka na 
souši, je-li to nezbytné pro posouzení technické způsobilosti plavidla.  
 (3) (2) Technická prohlídka plavidla před vydáním osvědčení plavidla vybaveného 
motorem pro pohon plavidla nebo sestav plavidel nebo v případě významných změn 
pohonného nebo kormidelního zařízení zahrnuje provedení zkušební plavby. Při technické 
prohlídce plavidla mohou být požadovány i další provozní zkoušky a jiné podpůrné doklady.  
  

§ 4d  
 
 (1) Technická prohlídka plavidla se provádí na náklady žadatele.  
 (2) Do 5 pracovních dnů od provedení technické prohlídky plavidla odbornou komisí 
nebo od předložení dokladu o provedené technické prohlídce plavidla pověřenou právnickou 
osobou vydá odborná komise stanovisko, ve kterém uvede, zda plavidlo splňuje podmínky 
pro schválení technické způsobilosti plavidla; ve zvlášť složitých případech vydá toto 
stanovisko do 10 pracovních dnů. Odborná komise rozhoduje většinou hlasů. Každý člen 
odborné komise je oprávněn vznášet písemné námitky týkající se provedení technické 
prohlídky plavidla a tyto námitky předkládat předsedovi odborné komise nejdéle do 2 
pracovních dnů od provedení technické prohlídky plavidla nebo od předložení dokladů 
uvedených ve větě první; odborná komise projedná uplatněné námitky a přijme k nim 
stanovisko.  
  

§ 4e 
 

zrušen 
 

Náležitosti typového osvědčení plavidla  
 

(K § 12 odst. 4 zákona) 
 

 Typové osvědčení plavidla obsahuje:  
  
a) základní identifikační údaje o výrobci, autorizovaném dovozci nebo prodejci, na jehož 
žádost plavební úřad vydal průkaz způsobilosti typu,  
b) datum vydání průkazu způsobilosti typu a číslo jednací, pod nímž byl vydán,  
c) základní údaje o plavidle:  
1. druh, typ a výrobní číslo,  
2. konstrukční kategorie podle zvláštního právního předpisu, nebo údaj o plavební zóně, pro 
kterou je plavidlo konstruováno a určeno,  
3. konstrukce a materiál trupu,  
4. délka, šířka, boční výška, volný bok, bezpečnostní vzdálenost,  
5. největší přípustný ponor a největší výška plavidla nad hladinou,  
6. výtlak odpovídající největšímu přípustnému zatížení,  
7. největší povolené zatížení,  
8. největší povolený počet osob,  
9. druh pohonu,  
10. u strojního pohonu počet strojů, typ, rok výroby, výrobní číslo nebo čísla, výkon, druh 
propulzního zařízení,  
11. u plachet plocha základního oplachtění a celková největší plocha plachet, pro níž je 
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plavidlo konstruováno, a  
d) prohlášení výrobce, autorizovaného dovozce nebo prodejce o tom, že plavidlo se shoduje 
se schváleným typem a při jeho výrobě byly dodrženy schválené výrobní postupy2c).  
  

 
§ 5  

 
Plavidla podléhající cejchování  

 
(k § 17 odst. 1 zákona) 

 
(1) Cejchování podléhají všechna plavidla podle § 2 odst. 1, jejichž největší přípustný 

výtlak přesahuje 100 m3, s výjimkou malých plavidel, plovoucích zařízení a plovoucích těles.  
(2) Podmínky pro provedení cejchování a pro jeho postup jsou obsaženy v Řádu pro 

cejchování lodí vnitrozemské plavby, který tvoří přílohu č. 5 této vyhlášky. 
 

§ 6  
 

Vybavení plavidel lodními listinami  
 

(k § 18 odst. 2 zákona) 
 
 (1) Plavidla podléhající evidenci plavidel jsou vybavena lodními listinami. Lodní 
listiny jsou:  
a) lodní osvědčení,  
b) lodní deník,  
c) seznam posádky a cestujících,  
d) cejchovní průkaz,  
e) kniha odběru zaolejovaných vod,  
f) lodní osvědčení malého plavidla,  
g) osvědčení plovoucího zařízení,  
h) zvláštní povolení k provozu plavidla,  
i) revizní kniha parních kotlů,  
j) revizní kniha tlakových nádob,  
k) povolení ke zřízení a provozu radiofonní stanice,  
l) ostatní listiny (osvědčení určených technických zařízení, listiny týkající se plavby, které 
jsou vyžadovány v souladu s mezinárodními dohodami, doklady vydávané na základě jiných 
předpisů, které se vztahují na plavidla, apod.).  
 (2) Lodním osvědčením, lodním deníkem a seznamem posádky a cestujících, přičemž 
jako cestující se uvádějí osoby přítomné na plavidle po dobu delší než 24 hodin, musí být 
vybavena všechna plavidla podle § 2 odst. 1 podléhající evidenci s výjimkou malých plavidel, 
plovoucích zařízení a plovoucích těles. Údaje zapisované do lodního deníku jsou obsaženy 
v příloze č. 6 této vyhlášky. 
 (3) Knihou odběru zaolejovaných vod, ve které příslušná odběrní místa potvrzují 
odběr těchto vod z plavidla, musí být vybaveny všechny lodě s vlastním strojním pohonem a 
plovoucí stroje. Údaje zapisované do knihy zaolejovaných vod jsou obsaženy v příloze č. 
7 této vyhlášky. 
 (4) Lodním osvědčením malého plavidla musí být vybavena malá plavidla podle § 2 
odst. 1 písm. b) podléhající evidenci, přičemž malá plavidla podléhající evidenci a určená k 
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plavbě v zahraničí za účelem rekreace jejich provozovatele musí být vybavena mezinárodním 
osvědčením pro rekreační plavidla. Vzor lodního osvědčení malého plavidla je uveden v 
příloze č. 5 této vyhlášky. Vzor mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla je uveden v 
příloze č. 6 této vyhlášky. 

 (5) (4) Osvědčením plovoucího zařízení musí být vybavena plovoucí zařízení 
podléhající evidenci.  
 (6) (5) Zvláštním povolením k provozu plavidla musí být vybavena plovoucí tělesa a 
plavidla podle § 2 odst. 1 podléhající evidenci, která nemají platné lodní osvědčení, lodní 
osvědčení malého plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení.  
 (7) (6) Revizní kniha parních kotlů a revizní kniha tlakových nádob, včetně platných 
osvědčení těchto určených technických zařízení, musí být vedeny na plavidlech, na kterých 
jsou tato zařízení umístěna.  
 (8) (7) Povolení ke zřízení radiofonní stanice musí být k dispozici na plavidle, na 
kterém jsou zřízeny radiofonní stanice. Na těchto plavidlech musí být veden i deník 
radiofonní stanice.  
 (9) (8) Rozsah vybavení ostatními lodními listinami pro jednotlivé druhy plavidel 
podle § 2 odst. 1 podléhajících evidenci plavidel určí plavební správa úřad při vydání 
osvědčení plavidla.  
 (10) (9) Lodní deník, seznam posádky a cestujících, deník radiofonní stanice musí být 
vedeny řádně s tím, že vedení těchto listin začíná dnem, kdy plavidlo nebo lodní radiofonní 
stanice byly uvedeny do provozu, a končí dnem, kdy toto plavidlo nebo stanice byly trvale 
vyřazeny z provozu. Tyto listiny musí být uschovány po dobu tří let od posledního zápisu. 
 (11) (10) Ztráta nebo znehodnocení lodní listiny musí být neprodleně oznámeny 
orgánu, který listinu vydal.  
  

§ 7  
 

Doba platnosti osvědčení plavidla  
 

Lhůty pro pravidelné technické prohlídky a vzory osvědčení plavidla 
 

(k § 10 odst. 6 zákona) 
 

 (1) Osvědčení plavidla se vydává pro plavidlo, jehož technická způsobilost byla 
schválena, na dobu omezenou takto:  
a) pro osobní lodě, tankové motorové lodě, tankové vlečné a tlačné čluny na dobu nejvýše pěti 
let,  
b) pro nákladní motorové lodě, vlečné a tlačné čluny s výjimkou tankových člunů, remorkéry, 
převozní lodě, plovoucí stroje a speciální lodě na dobu nejvýše deseti let, u lodí starších 30 let 
na dobu nejvýše pěti let,  
c) pro malá plavidla na dobu nejvýše osmi let, jde-li o nové plavidlo, a na dobu nejvýše čtyři 
roky, jde-li o plavidlo již provozované; při každé druhé prohlídce k prodloužení platnosti 
osvědčení musí být zkontrolována podponorová část plavidla, u plavidel starších 25 let se 
provede kontrola podponorové části při každé prohlídce; pro plavbu v zahraničí může být k 
lodnímu osvědčení malého plavidla vydáno mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidlo na 
dobu nejvýše čtyř let,  
d) pro plovoucí zařízení na dobu nejvýše deseti let. Doba platnosti osvědčení plavidla 
vydaného na základě platného osvědčení plavidla vydaného podle článku 22 Revidované 
úmluvy pro plavbu na Rýně nebo platného osvědčení plavidla2d) vydaného v jiném členském 
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státě Evropských společenství musí být shodná s dobou platnosti tohoto dříve vydaného 
osvědčení plavidla. Doba platnosti se uvede v osvědčení plavidla. 

(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 
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.   
  (2) Doba platnosti osvědčení plavidla musí odpovídat předpokladu trvání technické 
způsobilosti plavidla ověřené technickou prohlídkou plavidla.  

(3) Doba platnosti osvědčení plavidla může být u plavidla v provozu splňujícího 
podmínky pro schválení technické způsobilosti plavidla prodloužena na základě technické 
prohlídky plavidla nejvýše na dobu stanovenou podle odstavce 1 s respektováním ustanovení 
podle odstavce 2.   

(4) (2) Vzor Osvědčení Společenství plavidla vnitrozemské plavby je uveden v příloze 
č. 3 této vyhlášky, vzor Prozatímního osvědčení Společenství plavidla vnitrozemské plavby je 
uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.  

 
§ 8  

 
Plavidla podléhající pojištění  

 
(k § 19 odst. 1 zákona) 

 
 (1) Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla podléhají všechny druhy 
plavidel uvedených v § 1 2 odst. 1 s výjimkou  
a) vlečných a tlačných člunů nedopravujících nebezpečné věci,  
b) malých plavidel, kterými se neprovádí koncesovaná osobní vodní doprava,  
c) b) plovoucích zařízení,  
d) c) plovoucích těles.  
 (2) Minimální limit plnění, na který musí být sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem plavidla, činí  
a) 250 000 Kč u malých plavidel do maximálního výtlaku 10 tun, kterými se provádí 
koncesovaná vodní doprava, a u převozních lodí určených k přepravě méně než 12 
cestujících,  
b) 500 000 Kč u malých plavidel nad maximální výtlak 10 tun, kterými se provádí 
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koncesovaná vodní doprava,  
c) a) 40 000 Kč na jednoho cestujícího z celkového počtu cestujících uvedeného v lodním 
osvědčení u osobních lodí a převozních lodí určených k přepravě více než 12 cestujících,  
d) b) 2 000 Kč na jeden kilowatt (kW) z celkového výkonu motoru u remorkérů uvedeného v 
lodním osvědčení,  
e) c) 1 000 Kč na jednu tunu maximálního výtlaku u nákladních motorových lodí, speciálních 
lodí a plovoucích strojů uvedeného v lodním osvědčení,  
f) d) 1 500 Kč na jednu tunu nosnosti u tankových motorových lodí a lodí přepravujících 
nebezpečný náklad uvedené v lodním osvědčení.  
 

 
Určená technická zařízení na plavidlech  

 
§ 9  

 
Stanovená technická zařízení  

 
(k § 20 odst. 1 zákona) 

 
 
 (1) Určená technická zařízení na plavidlech jsou:  
  
a) zařízení tlaková  
1. kotle parní, kotle kapalinové včetně jejich příslušenství, s konstrukčním přetlakem vyšším 
než 0,05 MPa (0,5 bar),  
2. tlakové nádoby s výjimkou tlakových nádob těžebních zařízení plovoucích strojů,  
3. tlakové nádoby na dopravu plynů a kapalin vestavěné v plavidlech,  
  
b) zařízení plynová  
1. zařízení pro rozvod a spotřebu plynů včetně připojovacích zařízení,  
2. speciální nádoby a zásobníky na přepravu zkapalněných topných plynů a nebezpečných 
látek,  
  
c) elektrická zařízení silnoproudá  
1. elektrická zařízení plavidel včetně přípojného kabelu ze břehu, jejichž napětí přesahuje 
50 V a jimiž protéká stejnosměrný proud nad 25 mA nebo střídavý proud nad 10 mA, s 
výjimkou těžebních zařízení na plovoucích strojích,  
2. zařízení na ochranu před atmosférickým přepětím na plavidlech,  
  
d) zdvihací zařízení  
1. jeřáby a zdvihadla mající nejméně jeden motorický pohon, s výjimkou těžebních zařízení 
na plovoucích strojích,  
2. jeřáby a zdvihadla ruční.  
 

§ 10  
 

Rozsah odborné způsobilosti oprávněných osob  
 

(k § 21 zákona) 
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 (1) Oprávněnou osobou pro technické prohlídky a zkoušky určených technických 
zařízení je inspektor určeného technického zařízení.  
 (2) Požadavky pro získání odborné způsobilosti inspektora určeného technického 
zařízení jsou:  
a) znalost právních předpisů týkajících se vnitrozemské plavby a způsobilosti plavidel,  
b) znalost obecně závazných právních, hygienických a bezpečnostních předpisů, týkajících se 
určených technických zařízení, jakož i mezinárodních úmluv, kterými je Česká republika v 
této oblasti vázána,  
c) znalost způsobu provádění a dokladování prohlídek, revizí a zkoušek určených technických 
zařízení podle zvláštního předpisu3) a znalost konstrukce, obsluhy a údržby příslušných 
určených technických zařízení,  
d) znalost rozsahu, termínů a způsobu provádění údržby určených technických zařízení, 
včetně technologie svařování a defektoskopie (podle druhu zkoušky),  
e) znalost měření a měřicích přístrojů podle druhu zkoušky,  
f) znalosti v elektrotechnice podle zvláštního předpisu4) u zařízení tlakových, plynových, 
zdvihacích alespoň v rozsahu osoba poučená a u zařízení elektrických silnoproudých v 
rozsahu osoba znalá.  
  

§ 11  
 

Podmínky k získání odborné způsobilosti  
 

(k § 21 zákona) 
 
 (1) Odborné znalosti inspektora určeného technického zařízení se ověřují na základě 
splnění podmínek způsobilosti zkouškou před zkušební komisí.  
 (2) Ke zkoušce inspektora určeného technického zařízení se může přihlásit uchazeč, 
který má vysokoškolské vzdělání získané absolvováním studijního programu v oblasti 
strojírenství nebo v oblasti elektrotechniky5), nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední 
vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání strojírenství a strojírenská výroba2b) nebo v 
oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky6) a který má odbornou praxi v příslušném oboru v 
délce nejméně pěti let.  
 (3) Za odbornou praxi ve smyslu této vyhlášky se považuje činnost při projektování, 
konstruování, výrobě, montáži, opravách, údržbě a obsluze příslušného zařízení doložená 
písemným potvrzením zaměstnavatele nebo předchozích zaměstnavatelů uchazeče.  
 (4) Spolehlivost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů, ne starším tří měsíců. 
Spolehlivým není ten, kdo byl pro úmyslný trestný čin pravomocně odsouzen nebo komu byl 
uložen zákaz činnosti inspektora určeného technického zařízení.  
 (5) Zkušební komisi a jejího předsedu jmenuje ředitel plavební správy písemnou 
formou z odborníků příslušného oboru, přičemž alespoň jeden člen komise musí mít odbornou 
způsobilost inspektora určeného technického zařízení. Zkušební komise je nejméně tříčlenná. 
Zkušební komise se usnáší většinou hlasů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  
 (6) Zkouška se provádí na základě žádosti sepsané na předepsaném formuláři a skládá 
se z písemné a ústní části. Předmětem zkoušky je ověření odborných znalostí stanovených 
touto vyhláškou. O zkoušce se vyhotoví protokol podepsaný všemi členy zkušební komise. 
Žadateli, který při zkoušce prospěje, je vydáno osvědčení o odborné způsobilosti. Jestliže 
uchazeč při zkoušce neprospěje, může jí opakovat nejdříve po uplynutí tří měsíců.  
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9TMHAGOL)



13 

 

§ 11a 
 

Počet a odborné složení členů posádky pro jednotlivé druhy plavidel 
 

(K § 24 odst. 4 zákona) 
 

(1) Posádku lodě a tlačné nebo bočně svázané sestavy tvoří minimálně 1 kapitán 
a 2 lodníci, není-li dále stanoveno jinak. 

(2) Posádka se rozšíří o jednoho nebo více lodníků v případě, že strojní, 
kormidelní nebo jiné pro plavbu nezbytné zařízení vyžaduje samostatnou obsluhu. 

(3) Posádku lodě je možné snížit na 1 vůdce plavidla a 1 lodníka v případě, že loď 
a) nemá vlastní strojní pohon,  
b) má délku do 30 m nebo  
c) má alespoň jedno vázací zařízení v dosahu místa obsluhy strojního a kormidelního 
zařízení. 

(4) Posádku převozní lodě tvoří 1 převozník. Posádka převozní lodě se rozšíří 
o jednoho nebo více lodníků s přihlédnutím k druhu, místu a způsobu jejího provozu. 

(5) Posádku plovoucího stroje tvoří 1 strojmistr. Pro přepravu plovoucího stroje 
po dopravně významných vodních cestách se stanoví posádka jako pro lodě. 

(6) Na lodi přepravující nebezpečné věci musí být nejméně jeden člen posádky 
osoba, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti podle mezinárodní smlouvy 
upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je 
součástí právního řádu10).  

 

§ 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 
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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. 
 

 
Přechodná a závěrečná ustanovení  

 
 § 12  

 
 (1) Určené technické zařízení uvedené do provozu před účinností této vyhlášky, jehož 
provozní způsobilost byla prověřena podle dřívějších předpisů, se do vykonání prohlídky  
a zkoušky podle této vyhlášky považuje za provozně způsobilé.  
 (2) Průkazy způsobilosti inspektorů určených technických zařízení vystavené podle 
dřívějších předpisů zůstávají v platnosti do doby, na kterou byly vydány.  
 

§ 13  
 
 Zrušuje se čl. 1.10 Řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách 
České a Slovenské Federativní Republiky, který je přílohou k vyhlášce Federálního 
ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti 
na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky.  
 

§ 13a  
 
 Hodnoty emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech uvedené v kapitole 8 
přílohy č. 1 této vyhlášky se nevztahují na vznětové motory plavidel Státní plavební správy, 
Hasičského záchranného sboru České republiky, ozbrojených sil a bezpečnostních sborů 
České republiky, obecní policie a správců vodních toků, pokud jsou určena ke služebním 
účelům, plavidel složek integrovaného záchranného systému, pokud jsou určena k provádění 
záchranných a likvidačních prací. Hodnoty emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech 
se dále nevztahují na vznětové motory plavidel určených k výstavbě, údržbě nebo zajištění 
provozu vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích používaných při správě vodní 
cesty, a plavidel určených k ochraně před povodněmi, plavidel určených k dopravě nejvýše 12 
cestujících kromě posádky a rekreačních plavidel podle zvláštního právního předpisu.  
  

Přechodné ustanovení 
 

Lhůta pro podání žádosti o provedení pravidelné technické prohlídky plavidla 
neskončí dříve než uplynutím doby platnosti osvědčení tohoto plavidla podle § 7 
vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 
cestách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 
Zrušovací ustanovení  

 
1. Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 128/1976 Sb., o cejchování lodí 

vnitrozemské plavby, se zrušuje. 
2. Výnos č. 27 Federálního ministerstva dopravy ze dne 30. září 1976, kterým se 
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vydává Řád pro cejchování lodí vnitrozemské plavby, se zrušuje. 
 
 

Účinnost 
 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.  
 
 
 

ministr 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 223/1995 Sb.  

 
 10.03.5 Přenosné hasící přístroje musí být kontrolovány nejméně jednou za dva roky. 
Na kontrolu se přiměřeně použijí ustanovení zvláštního právního předpisu3).  
  
 10.03.6 Pokud jsou požární zařízení umístěná z dohledu, musí být předměty, které je 
kryjí, označeny symbolem pro hasicí přístroje podle obrázku 3 v dodatku I, který má délku 
strany nejméně 10 cm.  
  
 10.03a. Pevné požární soustavy Stabilní hasicí zařízení k ochraně obytných prostorů, 
kormidelen a prostorů pro cestující  
  
 10.03a.1 Požární ochrana v obytných prostorech, kormidelnách a prostorech pro 
cestující musí být zajištěna pouze vhodnými sprinklerovými požárními soustavami s tlakovou 
vodou jako pevnými požárními soustavami stabilními hasicími zařízeními. Požadavky na 
stabilní sprinklerové hasicí zařízení s tlakovou vodou jsou stanoveny ve "Správním pokynu č. 
9" uvedeném v dodatku II k příloze II "Minimální technické požadavky na plavidla na 
vnitrozemských vodních cestách zón 1, 2, 3 a 4" směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje 
směrnice Rady 82/714/EHS, ve znění směrnice 2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice 
2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES a směrnice 2008/126/ES.  
  
 10.03a.2 Zabudování nebo přestavbu těchto soustav zařízení musí provádět pouze 
osoby mající oprávnění podle zvláštního právního předpisu4).  
  
 10.03a.3 Soustavy Zařízení musí být vyrobeny z oceli nebo rovnocenných 
ohnivzdorných materiálů.  
  
 10.03a.4 Soustavy Zařízení musí být schopné rozstřikovat vodu o objemu nejméně 5 
l/m2 za minutu nad plochou největšího prostoru, který má být chráněn.  
  
 10.03a.5 Soustavy Zařízení, které která rozstřikují menší množství vody, musí 
odpovídat požadavkům podle rezoluce IMO A 800(19) nebo jiné normy uznané Evropskou 
komisí. Ověření požadavků provádí uznaná klasifikační společnost nebo odborně způsobilá 
osoba splňující harmonizované normy pro činnost zkušebních laboratoří (EN ISO/IEC 
17025:2000).  
  
 10.03a.6 Soustavy Zařízení musí zkontrolovat osoba způsobilá podle zvláštního 
právního předpisu5)  
  
a) před prvním uvedením do provozu;  
  
b) před opětovným uvedením do provozu po spuštění;  
  
c) před opětovným uvedením do provozu po jakékoli závažnější úpravě nebo opravě;  
  
d) pravidelně nejméně každé dva roky.  
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 10.03a.7 Při kontrole podle odstavce kap. 10.03a.6 je ověřováno, zda soustavy 
zařízení splňují požadavky kap. 10.03a. Kontrola musí zahrnovat alespoň  
  
a) vnější prohlídku celé celého soustavy zařízení;  
  
b) kontrolu funkčnosti bezpečnostních systémů a trysek;  
  
c) kontrolu funkčnosti tlakových nádob a čerpacího systému.  
  
 10.03a.8 Doklad o provedení prohlídky obsahuje  
  
a) datum,  
  
b) závěr kontroly, a  
  
c) podpis osoby, která prohlídku vykonala.  
  
 10.03a.9 Počet instalovaných soustav zařízení se zapíše do osvědčení plavidla.  
  
 10.03b. Pevné požární soustavy Stabilní hasicí zařízení k ochraně strojoven, kotelen 
a strojoven čerpadel  
  
 10.03b.1 Hasící náplně  
  
 K ochraně strojoven, kotelen a strojoven čerpadel v pevných hasících soustavách 
stabilních hasicích zařízeních se použijí tyto hasící náplně:  
  
a) C02 (oxid uhličitý);  
  
b) HFC 227ea (heptafluorpropan);  
  
c) IG-541 (52 % dusík, 40 % argon, 8 % oxid uhličitý);  
  
d) FK-5-1-12 (dodekafluoro-2-methylpentan-3-on).  
  
 Jiné hasící náplně lze na základě souhlasného vyjádření Evropské komise.  
  
 10.03b.2 Větrání, přívod vzduchu  
  
a) Spalovací vzduch pro pohonné motory nesmí být nasáván z prostor, které mají být 
chráněny pevnými požárními soustavami stabilními hasicími zařízeními. Toto neplatí, 
pokud existují dvě navzájem nezávislé a hermeticky oddělené hlavní strojovny nebo pokud se 
vedle hlavní strojovny nachází samostatná strojovna příďového pohonu, aby bylo zajištěno, že 
se v případě požáru v hlavní strojovně plavidlo může pohybovat vlastní silou rychlostí 
nejméně 6,5 km/hod vzhledem k vodní hladině tak, že je schopné dosáhnout a udržet rychlost 
otáčení plavidla 20 °/min, což musí být ověřeno plavební zkouškou za podmínek podle kap. 
4.03 a 4.04.  
  
b) Větrání s nuceným prouděním vzduchu v prostoru, který má být chráněn, se musí při 
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spuštění požární soustavy hasicího zařízení automaticky vypnout.  
  
c) Musí být k dispozici zařízení, pomocí nichž lze rychle uzavřít všechny otvory, kterými by 
mohl do prostoru, který má být chráněn, vnikat vzduch nebo z něj unikat plyn. Musí být 
jednoznačně rozpoznatelné, zda jsou otvory otevřené nebo zavřené.  
  
d) Vzduch unikající z přetlakových ventilů ve vzduchojemech instalovaných ve strojovnách 
musí být odváděn do otevřeného prostoru.  
  
e) Přetlak nebo podtlak vznikající při přívodu hasící látky nesmí zničit konstrukční prvky 
prostoru, který má být chráněn. Musí být možné bez jakéhokoli nebezpečí tlak vyrovnat.  
  
f) Chráněné prostory musí mít zařízení k odčerpání hasící náplně a kouřových plynů. 
Ovládání těchto zařízení musí být možné ze stanoviště mimo chráněné prostory, které nebude 
kvůli požáru v těchto prostorech nepřístupné. Jsou-li na plavidle instalována pevná odsávací 
zařízení, nesmí být možné tyto během hašení požáru zapnout.  
  
 10.03b.3 Systém požárního poplachu  
 Prostor, který má být chráněn, musí být monitorován pomocí vhodného systému 
požárního poplachu. Hlášení požáru musí být patrné v kormidelně, v obytných prostorech a v 
prostoru, který má být chráněn. Vhodnost systému požárního poplachu musí být posouzena 
dle správního pokynu č. 17 uvedeném v dodatku II k příloze II "Minimální technické 
požadavky na plavidla na vnitrozemských vodních cestách zón 1, 2, 3 a 4" směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky na 
plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS, ve znění směrnice 
2006/137/ES, směrnice 2008/59/ES, směrnice 2008/87/ES, směrnice 2008/68/ES, směrnice 
2008/126/ES a směrnice 2012/48/EU.  
  
 10.03b.4 Potrubní soustava  
  
a) Hasivo je dopravováno do prostoru, který má být chráněn, a zde rozváděno pomocí pevné 
potrubní soustavy. Uvnitř prostoru, který má být chráněn, musí být potrubí a příslušné 
armatury vyrobeny z oceli. Z tohoto požadavku jsou vyňata potrubí spojující nádrže a 
dilatační spoje, pokud použité materiály mají v případě požáru rovnocenné vlastnosti. Potrubí 
musí být zevnitř i zvenku chráněno proti korozi.  
  
b) Výstupní trysky musí být dimenzovány a uspořádány tak, aby hasivo bylo rozstřikováno 
rovnoměrně. Hasivo musí být účinné i pod podlahovými deskami.  
  
 10.03b.5 Spouštěcí zařízení  
  
a) Požární soustavy Hasicí zařízení s automatickým spouštěním nejsou přípustné přípustná.  
  
b) Musí být možné spustit požární soustavu hasicí zařízení z vhodného stanoviště mimo 
prostor, který má být chráněn.  
  
c) Spouštěcí zařízení musí být namontována tak, aby jejich ovládání bylo možné i v případě 
požáru a aby v případě poškození ohněm nebo výbuchem v prostoru, který má být chráněn, 
mohlo být stále dopravováno potřebné množství hasiva. Nemechanická spouštěcí zařízení 
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musí být napájena ze dvou různých, navzájem nezávislých zdrojů energie. Tyto zdroje energie 
se musí nacházet mimo prostor, který má být chráněn. Řídící vedení v prostoru, který má být 
chráněn, musí být navržena tak, aby zůstala funkční i v případě požáru pod dobu nejméně 30 
minut. V případě elektrického vedení je tento požadavek splněn, pokud toto vedení vyhovuje 
normě IEC 60331- 21:1999. Jsou-li spouštěcí zařízení umístěná z dohledu, musí být 
předměty, které je kryjí, označeny symbolem "požární zařízení" podle obrázku 6 v dodatku I 
k této příloze, který má délku strany nejméně 10 cm a tento text vyhotovený červeným 
písmem na bílém pozadí:  
  
"Hasicí zařízení  
  
Feuerlöscheinrichtung 
  
Installation dextinction  
  
Brandblusinstallatie 
 
Fire-fighting installation".  
  
d) Má-li požární soustava hasicí zařízení chránit několik místnosti, musí být spouštěcí 
zařízení pro každou místnost samostatné a zřetelně označeno.  
  
e) Vedle každého spouštěcího zařízení musí být viditelně umístěn nesmazatelný návod k 
obsluze v českém jazyce a v jednom z jazyků členských států Evropské unie. Návod k obsluze 
obsahuje zejména pokyny o  
  
aa) spuštění požární soustavy hasicího zařízení;  
  
bb) nutnosti zkontrolovat, že prostor, který má být chráněn, opustily všechny osoby;  
  
cc) opatřeních, která musí přijmout posádka v případě spuštění požární soustavy hasicího 
zařízení a v případě vstupu do chráněných prostor po spuštění nebo zaplnění, zejména s 
ohledem na možnou přítomnost nebezpečných látek;  
  
dd) opatřeních, která musí přijmout posádka v případě poruchy požární soustavy hasicího 
zařízení.  
  
f) Návod k obsluze musí obsahovat upozornění, že před spuštěním požární soustavy hasicího 
zařízení musí být zastaveny spalovací motory s nasáváním vzduchu z prostoru, který má být 
chráněn.  
  
 10.03b.6 Výstražný systém  
  
a) Pevné požární soustavy Stabilní hasicí zařízení musí být opatřeny opatřena akustickými a 
optickými výstražnými systémy.  
  
b) Výstražný systém se vypne automaticky, jakmile je požární soustava hasicí zařízení 
spuštěna spouštěno. Výstražný signál musí znít po přiměřeně dlouhou dobu před uvolněním 
hasiva a nesmí být možné jej vypnout.  
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c) Výstražné signály musí být zřetelně viditelné v prostorech, které mají být chráněny, a před 
přístupy k těmto prostorům a musí je být zřetelně slyšet i za provozních podmínek, při nichž 
dochází k největšímu hluku. Musí být jednoznačně rozeznatelné od jiných akustických a 
vizuálních signálů v prostoru, který má být chráněn.  
  
d) Akustické výstražné signály musí být zřetelně slyšitelné v okolních prostorech i tehdy, 
jsou-li uzavřeny spojovací dveře, a za provozních podmínek, při nichž dochází k největšímu 
hluku.  
  
e) Nemá-li výstražný systém vlastní kontrolu zkratu, přerušení vodiče a poklesu napětí, musí 
být možné zkontrolovat jeho správnou funkci.  
  
f) U každého vstupu do prostoru, do něhož může být přivedeno hasivo, musí být umístěn 
zřetelně viditelný štítek s tímto textem vyhotoveným červeným písmem na bílém pozadí:  
  
"Pozor, hasicí zařízení!  
  
Opusťte prostor, jakmile zazní varovný signál!  
  
Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung!  
  
Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen!  
  
Attention, installation ďextinction ďincendie!  
  
Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)  
  
Let op, brandblusinstallatie!  
  
Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte 
onmiddellijk verlaten!  
  
Warning, fire-fighting installation!  
  
Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)".  
  
 10.03b.7 Tlakové nádoby, armatury a tlaková vedení  
  
a) Tlakové nádoby, armatury a tlaková vedení musí být v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů. 6)  
  
b) Tlakové nádoby musí být namontovány podle pokynů výrobce.  
  
c) Tlakové nádoby, armatury a tlaková vedení nesmějí být umístěna v obytných prostorech.  
  
d) Teplota ve skříních a montážních prostorech, kde jsou tlakové nádoby umístěny, nesmí 
překročit 50 °C.  
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e) Skříně nebo montážní prostory na plavidle musí být pevně upevněny a mít větrací otvory, 
které jsou uspořádány tak, aby v případě netěsnosti tlakové nádoby nemohl do plavidla 
uniknout žádný plyn. Přímé přípojky k ostatním prostorům nejsou přípustné.  
  
 10.03b.8 Množství hasiva  
  
 Je-li množství hasiva určeno k ochraně více než jedné místnosti, nemusí být celkové 
množství dostupné hasicí látky větší než množství potřebné pro největší prostor, který má být 
chráněn.  
  
 10.03b.9 Instalace, prohlídka a dokumentace  
  
a) Soustavu Zařízení může instalovat nebo přestavět pouze osoba, oprávněná podle 
zvláštního právního předpisu7) k výkonu těchto činností. Musí být splněny požadavky 
stanovené výrobcem hasiva a výrobcem požární soustavy hasicího zařízení (list s údaji o 
výrobku, bezpečnostní list).  
  
b) Soustavu Zařízení musí zkontrolovat osoba způsobilá podle zvláštního právního předpisu6) 

  

aa) před prvním uvedením do provozu;  
  
bb) před opětovným uvedením do provozu po spuštění;  
  
cc) před opětovným uvedením do provozu po jakékoliv závažnější úpravě nebo opravě;  
  
dd) pravidelně nejméně každé dva roky.  
  
c) Při prohlídce se kontroluje, zda soustava zařízení splňuje požadavky kapitoly 10.  
  
d) Prohlídka zahrnuje alespoň  
  
aa) vnější prohlídku celé celého soustavy zařízení;  
  
bb) zkoušku těsnosti potrubí;  
  
cc) zkoušku funkčnosti ovládacích a spouštěcích systémů;  
  
dd) kontrolu tlaku nádob a jejich obsahu;  
  
ee) kontrolu těsnosti a zařízení k uzavření prostoru, který má být chráněn;  
  
ff) kontrolu systému požárního poplachu;  
  
gg) kontrolu výstražného systému.  
  
e) Musí být vystaven doklad o provedené prohlídce, který obsahuje výsledek prohlídky, 
datum a podpis osoby, která prohlídku vykonala.  
  
f) Počet pevných požárních soustav stabilních hasicích zařízení se zapíše do osvědčení 
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plavidla.  
  
 10.03b.10 Požární soustavy s CO2  
  
 Požární soustavy Hasicí zařízení používající jako hasící náplň CO2 musí kromě 
požadavků podle kap. 10.03b.1. až 10.03b.9 splňovat tato ustanovení:  
  
a) Nádoby s CO2 musí být uloženy mimo prostor, který má být chráněn, v prostoru nebo 
skříni hermeticky oddělené od ostatních prostor. Dveře do těchto prostor a skříní se musí 
otevírat směrem ven, musí být uzamykatelné a být opatřeny na vnější straně symbolem 
"Všeobecné nebezpečí" podle obrázku 4 v dodatku I, který je nejméně 5 cm vysoký, společně 
s označením "CO2" ve stejné barvě a se stejnou výškou.  
  
b) Prostory k uložení nádob s CO2, které se nacházejí pod palubou, musí být přístupné pouze 
zvenku. Tyto prostory musí být opatřeny vlastním dostatečným umělým větráním s 
odsávacími kanály; tento systém větrání musí být zcela nezávislý na jiných systémech větrání 
na plavidle.  
  
c) Nádoby s CO2 nesmí být naplněny na více než 0,75 kg/l. Měrný objem nestlačeného plynu 
CO2 je 0,56 m3/kg.  
  
d) Objem CO2 pro prostor, který má být chráněn, musí být nejméně 40 % jeho hrubého 
objemu. Musí být možné uvolnit tento objem do 120 sekund a zkontrolovat, zda k uvolnění 
došlo.  
 
e) Otevření ventilů nádob a obsluha napouštěcího ventilu musí být zajištěna samostatnými 
ovládacími úkony.  
  
f) Přiměřená doba uvedená v kap. 10.03b.6 písm. b) činí nejméně 20 sekund. Musí existovat 
spolehlivé zařízení, které zajistí prodlevu před dopravou CO2.  
  
 10.03b.11 Požární soustavy Hasicí zařízení s HFC-227ea  
  
 Požární soustavy Hasicí zařízení používající jako hasící náplň HFC 227ea musí 
kromě požadavků podle kap. 10.03b. 1 až 10.03b.9 splňovat tato ustanovení:  
  
a) Má-li být chráněno několik prostor s různým hrubým objemem, musí být každý prostor 
opatřen vlastní požární soustavou vlastním požárním zařízením.  
  
b) Každá nádoba s HFC 227ea, která je instalována v prostoru, který má být chráněn, musí být 
opatřena ventilem k uvolnění přetlaku. Tento musí bez nebezpečí uvolnit obsah nádoby do 
prostoru, který má být chráněn, pokud je nádoba vystavena účinkům požáru a požární 
soustava hasicí zařízení nebyla spuštěna nebylo spuštěno.  
  
c) Každá nádoba musí být vybavena zařízením ke kontrole tlaku plynu.  
  
d) Nádoby se nesmí plnit na více než 1,15 kg/l. Měrný objem nestlačeného HFC 227ea je 
0,1374 m3/kg.  
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e) Objem HFC 227ea pro prostor, který má být chráněn, musí být nejméně 8 % hrubého 
objemu tohoto prostoru. Tento objem musí být uvolněn do 10 sekund.  
  
f) Nádoby s HFC 227ea musí být opatřeny zařízením ke sledování tlaku, které v případě 
nepřípustného úbytku hnacího plynu spouští akustický a vizuální výstražný signál v 
kormidelně. Neexistuje-li kormidelna, výstražný signál musí být dán mimo prostor, který má 
být chráněn.  
  
g) Po napuštění nesmí koncentrace v prostoru, který má být chráněn, být větší než 10,5 %.  
  
h) Požární soustava Hasicí zařízení nesmí obsahovat součásti vyrobené z hliníku.  
  
 10.03b.12 Požární soustava Hasicí zařízení  s IG-541  
  
 Požární soustava Hasicí zařízení používající jako hasící náplň IG-541 musí kromě 
požadavků podle kap. 10.03b.1 až 10.03b.9 splňovat tato ustanovení:  
  
a) Má-li být chráněno několik prostor s různým hrubým objemem, musí být každý prostor 
opatřen vlastní požární soustavou.  
  
b) Každá nádoba s IG-541, která je instalována v prostoru, který má být chráněn, musí být 
opatřena ventilem k uvolnění přetlaku. Tento musí bez nebezpečí uvolnit obsah nádoby do 
prostoru, který má být chráněn, pokud je nádoba vystavena účinkům požáru a požární 
soustava hasicí zařízení nebyla spuštěna nebylo spuštěno. 
  
c) Každá nádoba musí být opatřena zařízením ke kontrole obsahu.  
  
d) Plnicí tlak nádoby nesmí při +15 °C překročit 200 barů.  
  
e) Objem IG-541 pro prostor, který má být chráněn, musí být nejméně 44 % a nejvýše 50 % 
hrubého objemu tohoto prostoru. Tento objem musí být uvolněn do 120 sekund.  
  
 10.03b.13 FK-5-1-12-požární soustavy hasicí zařízení  
  
  Požární soustavy Hasicí zařízení s FK-5-1-12 jako hasicí náplní musí kromě 
požadavků kap. 10.03b.1 až 10.03b.9 splňovat tato ustanovení:  
  
a) Má-li být chráněno několik prostor s různým objemem, musí být každý prostor opatřen 
vlastní požární soustavou;  
  
b) Každý zásobním zásobník s FK-5-1-12, který je instalován v prostoru, jež má být chráněn, 
musí být opatřen přetlakovým ventilem k uvolnění přetlaku. Přetlakový ventil musí bez 
nebezpečí uvolnit obsah zásobníku do prostoru, který má být chráněn, pokud je zásobník 
vystaven účinkům požáru a požární soustava hasicí zařízení nebyla spuštěna nebylo 
spuštěno;  
  
c) Každý zásobník musí být vybaven zařízením ke kontrole tlaku plynu.  
  
d) Zásobníky nesmějí být naplněny na více než 1,00 kg/l. Měrný objem nestlačeného FK-5-1-

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9TMHAGOL)



24 

 

12 je 0,0719 m3/kg;  
  
e) Objem nestlačeného FK-5-1-12 pro prostor, který má být chráněn, musí být nejméně 5,5% 
hrubého objemu prostoru. Zaplnění prostoru musí být uskutečněno do 10 s;  
  
f) Zásobníky FK-5-1-12 musí být opatřeny zařízením ke sledování tlaku, které v případě 
nepřípustného úbytku náplně spouští akustický a vizuální signál v kormidelně. Není-li na 
plavidle kormidelna, výstražný signál musí být spuštěn mimo prostor, který má být chráněn;  
  
g) Po zaplnění chráněného prostoru FK-5-1-12, nesmí být koncentrace FK-5-1-12 v tomto 
prostoru větší než 10 %.  
  
 10.03c. Pevné požární soustavy Stabilní hasicí zařízení k ochraně objektů  
  
 10.03c.1 Pevné požární soustavy Stabilní hasicí zařízení k ochraně objektů jsou 
přípustné pouze po konzultaci Evropské komise.  
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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. 
 
6. Rybníky Oleksovice, Svět a Velké Dářko. 
7. Těžební jezera štěrkopísku Dolní Benešov, Ostrožská Nová Ves a Tovačov. 
 

ZÓNA 4 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

        Příloha č. 5 k vyhlášce č. 223/1995 Sb. 
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Řád pro cejchování lodí vnitrozemské plavby 

 
Kapitola 1 

 
Všeobecná ustanovení 

1. Cejchování lodi se provádí měřením přímo na lodi. Cejchování podléhá část lodě 
nacházející se mezi rovinou vodorysky, která odpovídá největšímu ponoru, při 
kterém loď může plout (horní cejchovní rovinou), a rovinou vodorysky prázdné lodě 
(dolní cejchovní rovinou). Jako dolní cejchovní rovina může být použita též 
vodorovná rovina procházející nejnižším bodem lodního tělesa. 

2. Rovina vodorysky prázdné lodě (dolní cejchovní rovina) je rovina procházející ve 
výši hladiny vody, když 
a) na lodi není palivo ani pohyblivá zátěž a je na ní pouze výstroj, zásoby a posádka, 
které se obvykle nacházejí na lodi za plavby, zásoba pitné vody nesmí však podstatně 
převyšovat 0,5 % největšího výtlaku lodě nebo voda, kterou nelze vypumpovat z lodních 
prostorů obvyklými čerpacími prostředky; 
b) stroje, kotle, systémy potrubí a zařízení, sloužící k pohybu lodě, k ohřevu nebo 
chlazení obsahují vodu, olej a jiné tekutiny nutné pro jejich provoz; 
c) loď se nachází ve sladké vodě, tj. ve vodě, jejíž hustota se rovná 1000 kg/m3. 

3. Jestliže loď v době cejchování nesplňuje podmínky uvedené v bodě 2 nebo podmínky 
dávající stejný ponor a přibližně stejný náklon, pak se při výpočtu přihlíží k rozdílu 
zatížení lodě a k rozdílu v hustotě vody. 

4. Cejchovním prostorem je prostor mezi vnějšími stěnami lodního tělesa omezený 
horní cejchovní rovinou a dolní cejchovní rovinou. 

5. Horní cejchovní rovina je určena bezpečnostní vzdálenosti a volným bokem 
předepsanými nebo obvyklými pro vodní cestu, pro niž je loď určena. 

6. U plavidel, která nenaložená mají větší ponor na zádi, avšak při naložení plují 
v rovnovážné poloze, stanoví se horní cejchovní rovina takovým způsobem od střední 
rovné části dna nebo kýlu, aby byly dodrženy bezpečnostní vzdálenost a volný bok 
předepsané nebo obvyklé pro vodní cestu, po které má plavidlo plout. 

7. Přesnost cejchování musí být taková, aby velikost chyby v hodnotách výtlaku 
zapisovaných do cejchovního průkazu (ať jde o největší výtlak odpovídající určitému 
rozdílu v ponoru), nepřekročila 

      a) 1 % pro hodnoty výtlaku do 500 m3, 
      b) 5 m3 pro hodnoty výtlaku od 500 m3 do 2000 m3, nebo 
      c) 0,25 % pro hodnoty výtlaku nad 2000 m3. 
8. Zatížení lodě, odpovídající ponoru prázdné lodě, musí být uvedeno v cejchovním 

průkazu. 
 

Kapitola 2 
 

Cejchování lodí určených k dopravě zboží 
1. Měřená část lodě se rozdělí na cejchovní vrstvy vodorovnými rovinami nebo 

v případě, 
že horní a dolní cejchovní rovina nejsou rovnoběžné, rovinami procházejícími 
přímkou představující průsečnici těchto rovin (sečnými rovinami). Výška cejchovní 
vrstvy se volí taková, aby s přihlédnutím k tvaru lodního tělesa byla dostatečná pro 
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přesný výpočet objemu; pro výpočet objemu v tvarovaných částech je vzdálenost 
mezi vodorovnými rovinami nebo střední výška cejchovní vrstvy mezi sečnými 
rovinami stejná a zpravidla se rovná 10 cm. 

2. Objem cejchovní vrstvy ohraničené vodorovnými rovinami se vypočítá násobením 
poloviny součtu ploch horní a dolní roviny výškou vrstvy. Objem cejchovní vrstvy 
ohraničené sečnými rovinami se vypočítá podobným způsobem, přičemž za střední 
výšku cejchovní vrstvy se volí délka svislice ohraničená horní a dolní rovinou a 
procházející těžištěm plochy střední části cejchovní vrstvy. Pro zjednodušení lze 
použít pro všechny cejchovní vrstvy délku svislice procházející středním těžištěm. 

3. Pro výpočet obsahu každé plochy se tato rozdělí pořadnicemi kolmými k střední 
podélné rovině lodě na díly stejné délky ve střední části lodě, která je obvykle 
podobná obdélníku, jakož i v příďových a záďových částech, počet dílů nemá být 
menší než čtyři, kromě toho, v případě potřeby, plošný obsah příďových a záďových 
výběžků se vypočítává zvlášť. 

4. Pro výpočet ploch omezených křivkami se použije Simpsonova pravidla. 
v/3 (1a + 4b + 2c + 4d + 1e) 

 
 

 
Obr. 1 

 
 

 
Obr. 2 

 
Pro koncové části lodě mohou být křivky zaměněny známými křivkami, jako např. 

elipsou, parabolou, atd. 
Při středních dílech postačí součin délky a střední šířky. 

5. Součet objemu všech cejchovních vrstev je pak objemem cejchovního prostoru. 
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6. Jestliže změny plošných obsahů mají dostatečně pravidelný průběh, lze se omezit na 
výpočet takového počtu ploch, který bude dostatečný k tomu, aby bylo možné 
vykreslit křivku průběhu vodorovných ploch nebo některých jejich prvků 
v závislosti na jejich výšce a určit ostatní plochy na základě této křivky. 

7. Podíl vzniklý dělením objemu libovolné cejchovní vrstvy její střední výškou v cm je 
hodnotou výtlaku lodě na každý cm středního ponoru této cejchovní vrstvy. 

8. O postupném zvětšování výtlaku pro každý centimetr středního ponoru, jímž se 
rozumí aritmetický průměr údajů odečtených na všech cejchovních stupních 
počínajíc dolní cejchovní rovinou, se vyhotoví tabulka. 

 
Kapitola 3 

 
Cejchování lodí, které nejsou určeny k dopravě zboží 

 
1. U lodí, které nejsou určeny k dopravě zboží, postačí stanovit pouze výtlak pro 

vodorysku největšího ponoru a vodorysku prázdné lodě nebo pro jednu z těchto 
vodorysek. Pro tento výpočet se vychází z geometrických údajů zjištěných přímo na 
lodi nebo z výrobních výkresů. Za hodnotu výtlaku lze uznat součin koeficientu 
plnosti a tří následujících rozměrů lodě 
a) délky, tj. vzdálenosti mezi průsečíky střední podélné roviny s křivkou vodorysky; 
b) největší šířky na vodorysce; 
c) středního ponoru, tj. svislé vzdálenosti mezi vodoryskou a nejnižším bodem 

lodního tělesa v rovině žebrorysky, uprostřed délky plavidla podle písmene a). 
 Tyto rozměry se zjišťují přímo na lodi nebo z výkresů, bez zřetele na vystupující 

části lodního tělesa. Zvolená hodnota koeficientu plnosti se rovná hodnotě volené 
obvykle pro lodě příslušného typu; pro lodě, které mají ostrý tvar lodního tělesa 
(osobní lodě, remorkéry atd.) se volí hodnota 0,7 jestliže k jejímu zjištění chybí jiné 
podklady. 

2. Rozdíl obou výtlaků udává výtlak prostoru mezi horní a dolní cejchovní rovinou. 
3. Tabulka postupného výtlaku se nevyhotovuje. 

 

Kapitola 4 
 

Cejchovní značka, znaky a cejchovní stupnice 
 

1. Cejchovní značky se vyznačují na obou bocích lodě; musí být zřetelně viditelné 
a umístěné souměrně ke střední podélné rovině. Každou cejchovní značku tvoří 
vodorovná ryska nejméně 30 cm dlouhá, umístěná na úrovni ponoru, pro který loď 
byla cejchována a svislá ryska, nejméně 20 cm dlouhá, umístěná pod vodorovnou 
ryskou v bodě jejího středu; na cejchovní značce mohou být také další rysky, které 
spolu s vodorovnou ryskou tvoří obdélník, jehož spodní stranou je tato ryska. Rysky 
musí být vyryty nebo vyraženy. 

2. Roviny procházející svislou ryskou cejchovní značky musí být rozmístěny v přibližně 
stejných vzdálenostech od sebe a symetricky ke střednímu těžišti. Vzdálenost mezi 
těmito rovinami musí být pro lodě, které mají “n“ párů cejchovních značek přibližně 
1/n délky lodě. 

3. Každá loď musí mít nejméně 3 páry cejchovních značek s výjimkou 
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a) lodí, které neslouží k přepravě nákladů, u nichž se připouští jeden pár 
cejchovních značek; 

b) lodí do délky 40 m, u nichž se připouštějí dva páry cejchovních značek. 
4. Cejchovní značky mohou sestávat z pevně připevněné destičky nejméně 30 cm 

dlouhé 
a 4 cm vysoké, jejíž spodní strana odpovídá ponoru, pro který loď byla cejchována a 
jejíž střed je označen ryskou. 

5. Na destičkách sloužících jako cejchovní značky nebo vedle cejchovních značek 
provedených podle bodu 7 musí být zřetelně vyryt nebo vyražen cejchovní znak 
skládající se z následujících údajů: 
a) rozpoznávacích písmen Státní plavební správy, 
b) čísla cejchovního průkazu, 
c) rozpoznávacích písmen státu (CZ), která jsou posledními písmeny cejchovního 
znaku.  

6. Cejchovní znak se též vyznačí nesmazatelnými písmeny na dobře viditelném místě na 
některé pevné části přídě lodě, která nepodléhá nárazům a mimořádnému 
opotřebení. Toto místo se uvede v cejchovním průkazu. 

7. K určení velikosti ponořené části cejchovního prostoru zhotoví se na obou bocích 
lodě cejchovní stupnice (stupnice ponoru), a to v místech cejchovních značek, 
symetricky po dvou rovinách kolmých k podélné ose lodě a k vodní hladině. Každá 
loď musí mít 3 páry cejchovních stupnic s výjimkou: 
a) lodí, které neslouží k přepravě nákladů, u nichž se připouští jeden pár 

cejchovních (ponorových) stupnic; 
b) lodí do délky 40 m, u nichž se připouštějí dva páry cejchovních (ponorových) 
stupnic. 

8. Při vyznačení těchto stupnic musí nulový bod odpovídat úrovni dna lodě v místě 
stupnice nebo, má-li loď kýl, nejnižšímu bodu kýlu v místě stupnice. 

9. Cejchovní stupnice uprostřed lodi dosahuje až k horní cejchovní rovině. Cejchovní 
stupnice na přídi a na zádi mají podle možnosti sahat o 20 cm výše. 

10. Konce cejchovních stupnic a každý desátý centimetr se označují značkami. Další 
rozdělení cejchovních stupnic po 2 cm se vyznačuje barvou. 

11. U lodí, které nemají cejchovní stupnice uprostřed délky lodě, vyznačí se horní 
cejchovní rovina na obou bocích lodě zřetelnou vodorovnou úsečkou 30 cm dlouhou, 
4 cm širokou. Spodní hrana úsečky se kryje s vodoryskou největšího ponoru. 

 
Kapitola 5 

 
Cejchovní zkouška a přecejchování 

 
1. Před cejchovní zkouškou plavebního úřadu přezkouší, zda od posledního cejchování 

nebyly na lodi provedeny stavební změny, jež by měly vliv na výsledek cejchování, a 
zda cejchovní stupnice nebo cejchovní znaky a značky jsou neporušené. 

2. Zjistí-li se, že na lodi byly provedeny stavební změny (změna rozměrů lodě v místech 
cejchovních značek nebo trvalé deformace lodního tělesa) mající vliv na výsledek 
cejchování nebo chybí-li cejchovní stupnice nebo cejchovní znaky nebo značky 
v takovém rozsahu, že nemohou být doplněny, musí být loď přecejchována. 

3. Při cejchovní zkoušce se zjišťuje, o kolik procent následkem většího nebo menšího 
ponoru prázdné lodě se zvětšil nebo zmenšil výtlak cejchovního prostoru. V případě, 
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že změna výtlaku přesahuje objem cejchovní vrstvy stanovené podle Kapitoly 2 bodu 
1, je nutné loď přecejchovat. 

4. Ukáže-li se při cejchovní zkoušce, že je nutno snížit horní cejchovní rovinu, zmenší se 
výtlak cejchovního prostoru o výtlak odpovídající výšce snížení cejchovního 
prostoru. Při zvětšení výšky cejchovního prostoru (připouští-li to tvar lodě), doplní 
se tabulka nosnosti pro každý centimetr ponoru. Jinak je nutno loď přecejchovat. 

5. Po přecejchování se vyhotoví nový cejchovní průkaz a starý cejchovní průkaz se jako 
neplatný odebere. Podle možnosti se při cejchování použije výsledků předchozího 
cejchování. 

6. Plavební úřad vede rejstřík vydaných průkazů o cejchování, cejchovních zkouškách 
a přecejchování lodí. Průkazy se zapisují do rejstříku pod samostatným číslem, 
přičemž se číslování provádí v nepřetržitém sledu. V rejstříku se dále zaznamená 
datum vydání průkazu, poznávací znak lodě, jakož i ostatní údaje umožňující loď 
identifikovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 223/1995 Sb. 

 
Údaje zapisované do lodního deníku 
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Seznam údajů v záhlaví: 
 

1. Pořadové číslo lodního deníku 
2. Jméno lodi 
3. Evidenční označení 
4. Místo a datum vydání 
5. Úřední podpis a otisk úředního razítka 

 
Seznam údajů v tabulce jízd – část o plavbě: 
 

1. Datum, čas, místo a ř. km začátku plavby 
2. Povětrnostní údaje a vodní stavy 
3. Všechny závažné události nastalé v průběhu plavby 
4. Datum, čas, místo a ř. km ukončení plavby 

 
Seznam údajů v tabulce jízd – část o posádce: 
 

1. Funkce člena posádky 
2. Jméno člena posádky 
3. Číslo plavecké služební knížky 
4. Čas začátku a konce odpočinku člena posádky 
5. Čas nalodění a vylodění člena posádky 
6. Časy zahájení a ukončení služeb člena posádky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 223/1995 Sb. 
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Údaje zapisované do knihy odběru zaolejovaných vod 

 
Seznam údajů v záhlaví: 

1. Běžné (pořadové) číslo knihy 
2. Druh plavidla 
3. Jméno plavidla 
4. Rejstříkové číslo plavidla 
5. Místo a datum vystavení knihy 
6. Úřední podpis a otisk úředního razítka 

 

Seznam údajů na jednotlivých stranách (záznamech o jednotlivých odběrech): 

1. Přijaté množství upotřebeného oleje 
2. Přijaté množství zaolejované vody ze strojovny na přídi 
3. Přijaté množství zaolejované vody ze strojovny na zádi 
4.  Přijaté množství zaolejované vody ostatní 
5.  Přijaté množství použitých mazacích tuků 
6. Přijaté množství jiných ropných odpadů 
7.  Přijaté množství upotřebených ředidel 
8. Přijaté množství ostatních látek 
9. Poznámky – nepřijaté odpady 
10. Jiné poznámky 
11. Místo a datum odběru 
12. Podpis a otisk razítka odběrného místa 
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____________________  

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se 
stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 
82/714/EHS.  
  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/137/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se 
mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické 
požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.  
  
Směrnice Rady 2008/59/ES ze dne 12. června 2008, kterou se v důsledku přistoupení 
Bulharské republiky a Rumunska upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.  
  
Směrnice Komise 2008/87/ES ze dne 22. září 2008, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla 
vnitrozemské plavby.  
  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování 
právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících 
látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, ve 
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se 
mění směrnice 97/68/ES.  
  
Směrnice Komise 2008/126/ES ze dne 19. prosince 2008, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro 
plavidla vnitrozemské plavby.  
  
Směrnice Komise 2009/46/ES ze dne 24. dubna 2009, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla 
vnitrozemské plavby.  
  
 
Směrnice Komise 2012/48/EU ze dne 10. prosince 2012, kterou se mění přílohy směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro 
plavidla vnitrozemské plavby.  
  
Směrnice Komise 2012/49/EU ze dne 10. prosince 2012, kterou se mění příloha II směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro 
plavidla vnitrozemské plavby.  
  
2) Příloha I Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, 
kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice 
Rady 82/714/EHS.  
  
2a) Čl. 1.21 přílohy vyhlášky č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na 
vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky.  
  
2b) Sdělení Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb., o zavedení Klasifikace kmenových 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9TMHAGOL)

aspi://module='EU'&link='32006L0087%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='31982L0714%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32006L0137%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32006L0087%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32008L0059%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32006L0087%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32008L0087%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32006L0087%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='31997L0068%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32004L0026%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='31997L0068%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32008L0126%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32006L0087%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32009L0046%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32006L0087%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32012L0048%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32006L0087%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32012L0049%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32006L0087%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32006L0087%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='31982L0714%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='ASPI'&link='344/1991%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='320/2003%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


34 

 

oborů vzdělání (KKOV).  
  
2c) 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.  
  
2d) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se 
stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 
82/714/EHS.  
  
Směrnice Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro 
plavidla vnitrozemské plavby.  
  
3) Např. ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení apod.  
  
4) Např. ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým 
napětím apod.  
  
5) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(vysokoškolský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
  
6) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 
7) 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.  
  
8) Směrnice 94/25/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 1994 o sbližování 
zákonů, jiných právních předpisů a správních opatření členských států týkajících se 
rekreačních plavidel.  
  
Směrnice 2003/44/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 2003, kterou se mění 
směrnice 94/25/ES o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a správních opatření 
členských států týkajících se rekreačních plavidel.  
  
1) Např. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR, 1. díl, 
příloha A, podrobný seznam nebezpečných věcí je uveřejňován v publikacích SEVT.  
  
2) Např. ČSN 32 5700 Požární ustanovení pro instalaci topidel na vnitrozemských plavidlech, 
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla apod.  
  
3) Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád 
plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní 
Republiky.  
  
4) Článek 4 a následující Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování 
právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících 
látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje ve 
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znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se 
mění směrnice 97/68/ES.  
  
5) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.  
  
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).  
  
Zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých 
souvisejících předpisů.  
  
6) 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.  
  
9) Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů. 
  
10) Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských 
vodních cestách (Dohoda ADN), vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv pod 
č. 102/2011 Sb. m. s. 

11) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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