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VI. 
Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení 

 

Připomínkové 
místo 

Obsah připomínky Způsob vypořádání 

OKOM Po stránce formální: 
Předkladatel splnil s níže uvedenými výhradami formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 
jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 Předkladatel v odůvodnění návrhu uvádí, že příčinou 
novelizace vyhlášky je také novelizace směrnice 
2006/87/ES. Není zřejmé, jakou novelu směrnice 
2006/87/ES – kterou by bylo nutno transponovat – má na 
mysli. Poslední dvě novely směrnice (směrnice 2013/22/EU 
a směrnice 2013/49/EU) předkladatel vyhodnotil tak, že 
nevyžadují přijetí či změnu úpravy. Požadujeme objasnit. 

 Srovnávací tabulku ke směrnici 2006/87/ES v databázi ISAP 
č. 2 navrhujeme s ohledem na předkládaný návrh 
aktualizovat. 

 Upozorňujeme na minimální zpracování výkaznictví 
v předloženém návrhu. Navrhujeme dopracovat. Příklady 
ustanovení, která považujeme za implementační, uvádíme 
níže. 
Nutno upravit. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby jsou 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text o novelizaci směrnice bude v odůvodnění vypuštěn.  
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Výkaznictví bude doplněno.  
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upraveny v těchto sekundárních právních aktech práva EU: 
 směrnici 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, v konsolidovaném znění; 

 směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. 
června 1994 o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se rekreačních plavidel, v 
konsolidovaném znění, která je s účinností k 18. lednu 2016 
nahrazována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních 
plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 
94/25/ES; 

 směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 
6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro 
osobní lodě, v konsolidovaném znění.  
Pro návrh vyhlášky je relevantní také směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o 
postupu při poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti, v konsolidovaném znění. 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Obecně 
1. O relevanci směrnice 2006/87/ES, v konsolidovaném 
znění, u tohoto návrhu není sporu. Navrhujeme však objasnit 
vztah návrhu k dalším směrnicím upravujícím technické 
požadavky na plavidla vnitrozemské plavby.  
Směrnice 2009/45/ES, v konsolidovaném znění, je 
vykazována jako nerelevantní pro transpozici v podmínkách 
České republiky. Uvedenou skutečnost je nutno objasnit.  
Obdobně je nutno vyjasnit vztah návrhu ke směrnicím o 
rekreačních plavidlech, tj. směrnici 94/25/ES, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Směrnice 2009/45/ES není relevantní z hlediska tohoto návrhu, protože 
podle jejího čl. 3 se tato směrnice se vztahuje na osobní lodě a plavidla 
bez ohledu na jejich vlajku, provozují-li vnitrostátní plavbu, přičemž 
„vnitrostátní plavbou“ se dle čl. 1 písm. p) směrnice rozumí plavba v 
námořních oblastech z přístavu členského státu do stejného přístavu 
nebo jiného přístavu tohoto členského státu.  
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v konsolidovaném znění, a nové směrnici 2013/53/EU, která 
dříve jmenovanou nahrazuje. U některých plavidel 
spadajících do rozsahu vyhlášky č. 223/1995 Sb., ve znění 
předkládané novely, je nutno ověřovat také splnění 
požadavků daných směrnicemi o rekreačních plavidlech, jež 
se týkají jak uvádění na trh, tak rovněž uvádění do provozu. 
Stávající směrnice 94/25/ES, v konsolidovaném znění, je 
transponována do nařízení vlády č. 174/2005 Sb., které se 
týká problematiky uvádění na trh. Navrhujeme vysvětlit 
provázanost vyhlášky s daným nařízením vlády. K tomu dále 
uvádíme, že vyhláška o „malých plavidlech“, která je 
souběžně předložena do připomínkového řízení, samostatně 
upravuje uvádění těchto malých plavidel do provozu, 
přičemž uvedení na trh obsahuje nařízení vlády č. 174/2005. 
V případě „velkých plavidel“ takové rozlišování již není 
opodstatněné? Tedy v předloženém návrhu není nutno u 
rekreačních „velkých“ plavidel zohledňovat požadavky 
směrnic o rekreačních plavidlech ve fázi jejich uvádění do 
provozu? Navrhujeme objasnit.  
Tato připomínka je zásadní. 
2. Navrhujeme, aby předkladatel vyhodnotil, zda návrh 
nepředstavuje tzv. technický předpis dle směrnice 98/34/ES, 
v konsolidovaném znění, z čehož by vyplývala povinnost 
notifikovat návrh Evropské komisi. Pokud by směrnice byla 
relevantní, bylo by také nutno do návrhu doplnit odkaz na 
uvedenou směrnici v souladu s čl. 48 odst. 7 LPV, resp. čl. 
12 této směrnice. 
Výše uvedené považujeme za relevantní, neboť návrh 
upravuje také technické a jiné požadavky na plavidla mimo 
harmonizovanou oblast, tj. nespadající do rozsahu 
působnosti směrnice 2006/87/ES, v konsolidovaném znění. 
Např. v § 3 se upravují technické požadavky na převozní 

Směrnice 94/25/ES byla do právního řádu ČR transponována nařízením 
vlády č. 174/2005 Sb. k zákonu č. 22/1997 Sb. a vyhláškou č. 223/1995 
Sb. v zákonu č. 114/1995 Sb.  I v případě rekreačních plavidel (s délkou 
20 m a více nebo objemem 100 m a více) se nařízení vlády č. 174/2005 
Sb. uplatňuje při jejich dodávání na trh. Při uvádění těchto plavidel do 
provozu se uplatňuje vyhláška č. 223/1995 Sb. (Příloha č. 1, Kapitola 
21). Tímto návrhem vyhlášky nedochází k transpozici směrnice 
2013/53/EU, její transpozice bude provedena jiným právním předpisem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Vyhláška č. 223/1995 Sb. je technickým právním předpisem ve smyslu 
směrnice 98/34/ES, který byl řádně notifikován v roce 2009. Vzhledem 
k tomu, že se novelou do textu této vyhlášky věcně nezasahuje (tj. 
nemění se technické požadavky), není nutné dle čl. 8 odst. 1 směrnice 
právní úpravu opětovně notifikovat.   
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lodě, jejichž úprava nespadá do působnosti zejm. směrnice 
2006/87/ES, nebo v § 11a počet členů posádky na 
plavidlech.  
Tato připomínka je zásadní. 
K jednotlivým ustanovením 
K bodu 1. návrhu (poznámka pod čarou č. 1) 
Navrhujeme objasnit, zda je dotčenou vyhláškou nadále 
skutečně transponována směrnice 2009/100/ES, která dopadá 
na plavidla dle jejího čl. 1, tj. zřejmě pouze na naše „malá“ 
plavidla. Tato plavidla jsou ovšem dle navrhovaného § 1 
z předmětu působnosti vyhlášky č. 223/1995 Sb. vyňata a 
jsou upravena v nové vyhlášce, předkládané do 
připomínkového řízení souběžně s tímto návrhem. 
Navrhujeme objasnit, zda by neměla být zajištěna 
transpozice této směrnice v nové vyhlášce týkající se 
„malých“ plavidel. V závislosti na vypořádání této 
připomínky požadujeme případně rovněž upravit srovnávací 
tabulku ke směrnici 2009/100/ES. 
Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 2. návrhu (§ 1b – plavební zóny vodních cest) 

 Upozorňujeme na rozpor navrhovaného znění v rozdílové 
tabulce a ve vlastním návrhu. Nutno upravit. 

 Předpokládáme, že členění vodních cest do plavebních zón 1 
až 4 má reálný dopad v tom, že v jednotlivých zónách je 
třeba naplňovat rozdílné technické požadavky. Vzhledem k 
tomu, že technické požadavky jsou obsaženy v příloze č. 1 
vyhlášky a tímto návrhem nedochází k novelizaci uvedené 
přílohy, je nutno objasnit, zda rozsáhlá příloha č. 1 již 
s těmito zónami počítá a tudíž takové rozdílné technické 
požadavky stanoví způsobem odpovídajícím směrnici, a 
proto do ní není třeba nyní zasahovat. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

 
 
 
 
Akceptováno. Upraveno dle připomínky. 
Směrnice 2009/100/ES bude transponována návrhem vyhlášky o vedení 
rejstříku malých plavidel a způsobilosti malých plavidel k provozu na 
vodních cestách. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Znění přílohy 1 obsahuje ustanovení, která se odkazují na plavební zóny 
v členění podle směrnice, a není třeba do ní zasahovat. Dřívější novely 
vyhlášky provedly odstranění ustanovení o členění do plavebních zón 
z legislativně technických důvodů. Do novely zákona 114/1995 Sb. 
nově uvedené zákonné zmocnění umožnilo toto napravit. Paradoxně tak 
bylo třeba zasáhnout do textu vyhlášky a nikoli do přílohy 1. 
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K bodu 9. návrhu (§ 3 – technické požadavky na provoz 
jednotlivých druhů plavidel) 
Ustanovení § 3 návrhu lze mít v odpovídajícím rozsahu za 
transpoziční ke směrnici 2006/87/ES v konsolidovaném 
znění, a to patrně vůči jejímu čl. 2 ve spojení s přílohou II. 
Navrhujeme doplnit výkaznictví. 
Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 11. návrhu (§ 4 – plavidla podléhající ověřování 
technické způsobilosti odbornou komisí) 
Současné znění ustanovení § 4 vyhlášky je vykazováno jako 
transpoziční k čl. 10 odst. 1 směrnice 2006/87/ES, 
v konsolidovaném znění. Navrhujeme doplnit výkaznictví. 
Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 12. návrhu (§ 4a odst. 1) 
Odborná komise v navrhovaném § 4a odst. 1 může být 
chápána jako „směrnicový“ subjekt pověřený prohlídkami. 
Ustanovení tedy lze mít za transpoziční k čl. 2.01 části I 
Přílohy II směrnice 2006/87/ES, v konsolidovaném znění. 
Navrhujeme doplnit výkaznictví. 
Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 24. návrhu (§ 7 odst. 1) 
Vyhláška by měla zohledňovat ustanovení kapitoly 2 části I 
Přílohy II směrnice 2006/87/ES, v konsolidovaném znění, 
která se týká technických prohlídek. Lze přepokládat, že také 
navrhovaná úprava v § 7 odst. 1 je transpozičního rázu. 
Minimálně v současném znění je § 7 odst. 1 vykazován jako 
transpoziční vůči čl. 11 odst. 1 směrnice 2006/87/ES. 
Navrhujeme doplnit výkaznictví. 
Dále, není zřejmé, zda je zajištěna řádná transpozice čl. 2.06 
v části I Přílohy II této směrnice, který stanoví, že doba 
platnosti osvědčení nepřesáhne 5, resp. 10 let. Podám-li 
žádost o provedení pravidelné technické prohlídky 

 
Akceptováno.  
Výkaznictví doplněno.   
 
 
 
Akceptováno.  
Výkaznictví doplněno.   
 
 
Akceptováno.  
Výkaznictví doplněno.   
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky na jednání se zástupci OKOM. Text vyhlášky 
byl upraven tak, aby byl v souladu s čl. 2.06 v části I Přílohy II směrnice 
2006/87/ES.  
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v poslední den lhůty dle § 7 odst. 1, lze předpokládat, že 
lhůta pěti či deseti let nebude dodržena, jelikož osvědčení – 
v tomto případě hned druhý den – nepozbyde platnosti 
(dovozeno z § 10 odst. 7 zákona o vnitrozemské plavbě), a 
tedy bude platné déle, než je maximální doba stanovená 
směrnicí. Navrhujeme vysvětlit.  
Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 30. návrhu (§ 11b – způsob vedení evidence plavidel 
v plavebním rejstříku) 
Navrhované ustanovení § 11b lze mít v určitém rozsahu za 
transpoziční k čl. 2.17 části I Přílohy II a k příloze VI 
směrnice 2006/87/ES, v konsolidovaném znění. Navrhujeme 
doplnit výkaznictví. 
Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 32. návrhu (příloha č. 2 – plavební zóny sledovaných 
vodních cest České republiky) 
Návrh nijak neodůvodňuje uvedení přehradních nádrží Nové 
Mlýny I, II a III v plavební zóně 3 v příloze č. 2 návrhu. 
V Příloze I směrnice 2006/87/ES, v konsolidovaném znění, 
jejíž transpozice je přílohou č. 2 zajišťována, tyto vodní 
cesty uvedeny nejsou. Navrhujeme upravit.  
Tato připomínka je zásadní. 
Závěr: 
Návrh vyhlášky je částečně slučitelný s právem EU. 
Formální připomínky nutno zohlednit. 
Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
V novelizovaném § 3 odst. 4 vyhlášky navrhujeme upravit 
název vyhlášky o „malých“ plavidlech. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Výkaznictví doplněno.   
 
 
Akceptováno. 
Text přílohy vyhlášky upraven. 
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MV 

 
Zásadní připomínky: 
K příloze č. 1: 

V kapitole 10 „Výstroj“ dosavadní přílohy č. 1 
požadujeme dát terminologii zde uvedených věcných 
prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních 
zařízení do souladu s terminologií zavedenou zákonem o 
požární ochraně a jeho prováděcími předpisy (například 
pojem „pevná požární soustava“ nahradit pojmem „stabilní 
hasicí zařízení“ nebo pojem „hasicí přístroje“ nahradit 
pojmem „přenosné hasicí přístroje“). Dále požadujeme dát 
dvouleté lhůty kontrol provozuschopnosti požárně 
bezpečnostních zařízení uvedené v bodu 10.03b.9 písm. b) 
pododstavci dd), v bodu 10.03a.6 písm. d), jakož i lhůty 
kontrol přenosných hasicích přístrojů uvedené v bodu 
10.03.5 do souladu se zákonem o požární ochraně a 
prováděcími právními předpisy, tedy uvést lhůtu "nejméně 
jednou za rok". 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 12 - k § 4a odst. 1:  

Ustanovení upravuje složení odborné komise, kdy 
jsou stanoveny minimální personální požadavky na její 
obsazení, přičemž plavebnímu úřadu je dána pravomoc 
ustavit členy komise i další odborníky. Považujeme za 
vhodné určit, zda má počet členů komise po jejím doplnění o 
další členy být lichý či sudý. Rovněž navrhujeme slovo 
„sestávala“ nahradit slovy „se skládala“, případně před něj 
doplnit zvratné sloveso „se“. 
 

 
Akceptováno.  
K dispozici je znění kapitoly 10 s úpravami podle připomínky takto: 

- „pevná požární soustava“ nahrazena „stabilním hasicím 
zařízením“ 

- pojem „přenosný hasicí přístroj“ je ve vyhlášce uváděn; pokud je 
slovo „přenosný“ vynecháno, je z kontextu jasné, že o takový 
přístroj jde 

Ve věci lhůt pro kontrolu přenosných hasicích přístrojů předkladatel 
vysvětlil, že tyto lhůty budou sjednoceny v novém prováděcím předpise, 
který bude transponovat novou směrnici o technické způsobilosti 
vnitrozemských plavidel. 
  
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh vyhlášky stanovuje tříčlennou komisi, přizvání dalších odborníků 
bude probíhat s ohledem na nutnost rozhodování hlasováním podle § 4d 
odst. 2 vyhlášky. 
 
Neakceptováno.  
Výraz je gramaticky i významově v pořádku. 
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K čl. I bodu 33  - k příloze č. 5: 

V Kapitole 1 se v bodu č. 9 uvádí, že délka a šířka 
lodě se udává v centimetrech, výška v milimetrech. 
Důvodová zpráva neposkytuje vysvětlení, proč byly zvoleny 
jiné délkové jednotky, než jsou např. v § 1a odst. 1 a 2 
vyhlášky, kde tyto údaje jsou uváděny v metrech. 
Doporučujeme v celém textu zvolit jednotnou délkovou 
jednotku. 
 
K čl. II – k přechodnému ustanovení: 

S ohledem na délku legislativního procesu je 
nereálné, aby vyhláška nabyla účinnosti přede dnem 
1.1.2015, považujeme proto ustanovení za matoucí. 
Doporučujeme přechodné ustanovení obecně formulovat tak, 
že lhůta pro podání žádostí neskončí dříve než uplynutím 
doby platnosti osvědčení vydaných podle vyhlášky ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti posuzované novely. 
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
K čl. I bodu 9 – k § 3 odst. 4 písm. b): 

1. Doporučujeme slovo „písmeni“ nahradit výrazem 
„písmenu“, aby normativní text odpovídal pravidlům 
skloňování. 

2. Větu druhou navrhujeme vyčlenit jako samostatný 
odstavec. 

 
K čl. I k bodu 33 – k příloze č. 5: 

Upozorňujeme na překlep v kapitole 2 bodu 1 
v poslední větě, kde by mělo být místo slova „volní“ 
uvedeno sloveso „volí“. 

 
Akceptováno. 
Bod 9. z textu ve smyslu připomínky odstraněn. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text opraven dle připomínky. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text opraven dle připomínky. 
 
Akceptováno. 
Úprava odstavců provedena. 
 
Akceptováno. 
Opraveno. 
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