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III. 
 

Odůvodnění  
 
Obecná část 

 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů  
Předkládaný návrh vyhlášky ponese název „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška  
č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách,  
ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „novela vyhlášky“). 
Novelizovaná vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vnitrozemské plavbě“). Upravuje 
podmínky technické způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, tím 
se rozumí zejména technické požadavky na bezpečnost jejich provozu.   
Novela vyhlášky je předkládána v souvislosti s novelou zákona o vnitrozemské plavbě.  
Vyhláška v části vedení plavebního rejstříku reaguje na změny nastalé v důsledku 
účinnosti nového občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
vztahu k plavebnímu rejstříku jakožto veřejnému seznamu. Návrh také obsahuje úpravy 
vyvolané vypracováním nové vyhlášky ošetřující podmínky technické způsobilosti a vedení 
rejstříku malých plavidel.  
Podstatnou úpravou je také stanovení, respektive opětné zavedení plavebních zón, pro něž se 
stanovuje technická způsobilost plavidla dle tuzemských legislativních předpisů. Jde  
o podstatný posun směrem k plnému souladu s příslušnou evropskou směrnicí a k vyjasnění 
konkrétních technických požadavků uvedených v stále platných přílohách vyhlášky. 
Novela nově podrobněji stanovuje složení posádek jednotlivých druhů plavidel a sestav tak, 
aby také tuzemská legislativní úprava obsahovala jednoznačná ustanovení a dostala se tak  
do souladu s evropskou legislativou a pravidly uplatňovanými v okolních státech. S ohledem 
na to, že převážná část činnosti tuzemských přepravců v ranku nákladní vodní dopravy  
se odehrává na zahraničních vodních cestách, je taková úprava nezbytná. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním a právem Evropské unie 
Návrh vyhlášky je v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony České 
republiky. Stejně tak je v souladu se zákonem o vnitrozemské plavbě, a to se zákonným 
zmocněním obsaženým v ustanoveních§ 9 odst. 6, § 10 odst. 2 písm. a), § 10 odst. 3,  
§ 10 odst. 6, § 10 odst. 9, § 14 odst. 7, § 17 odst. 1, § 17 odst. 3, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3, 
§ 20 odst. 1, § 21 a § 24 odst. 4.  
Právní úprava je navrhována v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/87/ES ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/137/ES, Směrnice Rady 
2008/59/ES, Směrnice Komise 2008/87/ES, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/68/ES, Směrnice Komise 2008/126/ES, Směrnice Komise 2009/46/ES, Směrnice 
Komise 2012/48/EU, Směrnice Komise 2012/49/EU a s dalšími předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými zásadami práva Evropské unie. 
Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 223/1995 Sb. je technickým právním předpisem  
ve smyslu směrnice 98/34/ES, v konsolidovaném znění. Předmětná vyhláška byla řádně 
notifikována. Vzhledem k tomu, že se novelou do textu této vyhlášky věcně nezasahuje (tj. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9TMHAES3)

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=53529&fulltext=&nr=241%7E2F2002&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51514&fulltext=&nr=254%7E2F2001&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51514&fulltext=&nr=254%7E2F2001&part=&name=&rpp=15#local-content


 2 

nemění se technické požadavky), není nutné dle čl. 8 odst. 1 směrnice právní úpravu opětovně 
notifikovat.   
S ohledem na výše uvedené je navržená právní úprava plně slučitelná s právem Evropské unie. 
Navrhovaná úprava je rovněž v souladu s mezinárodními smlouvami, které jsou součástí 
právního řádu. 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti změny 
Na základě přijetí novely zákona č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., 
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona o 
vnitrozemské plavbě“) došlo k potřebě nově reagovat na právní úpravu technické způsobilosti 
plavidel.  
Navrhuje se upravit problematiku technické způsobilosti tak, že tato oblast bude upravena 
dvěma právními předpisy. Prvním právním předpisem je předkládaná novela vyhlášky. 
Druhým právním předpisem bude nová vyhlášky o vedení rejstříku malých plavidel 
a způsobilosti malých plavidel k provozu na vodních cestách, která je v současné době 
v legislativním procesu.  
Návrh novely vyhlášky bude upravovat technickou způsobilost tzv. velkých plavidel na 
vodních cestách, způsob vedení evidence plavidel v plavebním rejstříku a nově i cejchování 
plavidel. 
 
Hodnocení finančních a jiných dopadů navrhované právní úpravy, resp. zdůvodnění 
neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 
Ministerstvo dopravy požádalo Legislativní radu vlády v rámci plánu legislativních prací 
vyhlášek pro rok 2014 o výjimku z povinnosti zpracování závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace u předmětné vyhlášky, neboť toto hodnocení bylo zpracováno v rámci 
novely zákona o vnitrozemské plavbě. Dopisem pana ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu ze dne 15. května 2014, č. j.: 6482/2014 – OKL byla tato výjimka 
Ministerstvu dopravy udělena. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah na státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady  
na životní prostředí 
Nepředpokládají se žádné dopady. 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace 
Nepředpokládají se žádné dopady. 
 
Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí  
a osobních údajů 
Nepředpokládají se žádné dopady. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
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Navrhovaný předpis nebude mít vliv na korupční jednání.  
 
 
Kontakty na zpracovatele  

Mgr. Katarína Koleničková, ředitelka Odbor plavby MD, tel.: 225 131 213, 
katarina.kolenickova@mdcr.cz, 
Mgr. Zuzana Darivčáková, Odbor plavby MD, tel.: 225 131 078, 
zuzana.darivcakova@mdcr.cz, 
Ing. Václav Novák, ředitel SPS, Státní plavební správa, tel: 234 637 310, 
novak.vaclav@plavebniurad.cz,  
Ing. Ladislav Míšek, Státní plavební správa, tel: 234 637 340, 
misek.ladislav@plavebniurad.cz. 
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Zvláštní část 
Čl. I 
K bodu 1 (§ 1) 
S ohledem na vznik nové vyhlášky o technické způsobilosti malých plavidel bylo třeba 
vymezit precizněji skupiny plavidel, na něž se nadále bude vztahovat tímto předpisem 
novelizovaná vyhláška 223/1995 Sb. Vymezení koresponduje s definicemi uvedenými 
v zákoně a také s vymezením provedeným v rámci stanovení působnosti vyhlášky pro malá 
plavidla. 
 
K bodu 2 (§ 1a a 1b) 
Nové ustanovení v § 1a vysvětluje základní pojmy délku, šířku a ponor plavidla. Nově 
navržené ustanovení § 1b zařazuje v souladu s evropskými předpisy vodní cesty  
do plavebních zón, které jsou stanoveny v příloze č. 2 vyhlášky. Pomocí rozdělení vodních 
cest do plavebních zón se zvýší bezpečnost plavby v souvislosti s technickými požadavky 
plavidel na jejich konstrukci. 
 
K bodům 3 - 8 (§ 2) 
Upravuje se terminologie v návaznosti na zákon o vnitrozemské plavbě a dochází k vypuštění 
ustanovení o malých plavidlech, protože technické požadavky na malá plavidla budou nadále 
upravena zvláštním právním předpisem (vyhláškou o vedení rejstříku malých plavidel 
a způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních 
cestách), která je v současnosti v mezirezortním připomínkovém řízení. 
 
K bodu 9 – 14 (§ 3) 
Text paragrafu se mění s ohledem na změnu textace a obsahu jiných, logicky propojených, 
ustanovení vyhlášky. 
 
K bodu 15 a 27 (§ 3a a 6) 
Slova Státní plavební správa se nahrazují víc obecným pojmem plavební úřad. 
 
K bodu 16 (§ 4) 
Upravuje se znění ustanovení v návaznosti na vyjmutí malých plavidel z působnosti této 
vyhlášky a také v návaznosti na další změny, které byly provedeny ve vyhlášce.  
 
K bodu 17 (§ 4a) 
Stávající znění je nevhodné, protože omezuje možnost plavebního úřadu přizvat do komise 
další odborníky potřebné dle uvážení předsedy komise ke korektnímu posouzení všech 
aspektů technické způsobilosti.  
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K bodu 18 (§ 4b) 
Návrhem dochází ke zpřesnění ustanovení. 
 
K bodu 19 (§ 4c)  
Ruší se ustanovení, které uvádí, že před uplynutím platnosti osvědčení se plavidlo podrobuje 
pravidelné technické prohlídce.  
  
K bodu 20 (§ 4e) 
Problematika typového osvědčení se zcela přesouvá do nové vyhlášky o vedení rejstříku 
malých plavidel a způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení  
k provozu na vodních cestách. 
 
K bodu 21 a 22 (§ 5) 
Změna byla provedena v návaznosti na úpravu působnosti vyhlášky, jelikož se na malá 
plavidla budou vztahovat ustanovení nového prováděcího právního předpisu. Návrh upravuje 
v nově vložené příloze č. 5 problematiku cejchování. Dosavadní právní úprava ve vyhlášce 
federálního ministerstva dopravy č. 128/1976 o cejchování lodí vnitrozemské plavby je 
zastaralým předpisem, který neodpovídá novým pravidlům pro tvorbu právních norem.  
 
K bodu 23 a 24 (§ 6) 
Na základě zmocnění v § 18 odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě se stanovují údaje 
zapisované do lodních listin (knihy zaolejovaných vod). Souhrn zapisovaných údajů do knihy 
zaolejovaných vod je stanoven v příloze č. 7. 
Na základě zmocnění v § 18 odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě se stanovují údaje 
zapisované do lodních listin (lodního deníku). Souhrn zapisovaných údajů do lodního deníku 
je stanoven v příloze č. 6. 
 
K bodům 25, 26, 32, 33 a 36 (§ 6, 8 a 13a)  
Podobně jako u jiných ustanovení návrhu se vypouští úprava týkající se malých plavidel.  
 
K bodu 27 (§ 6) 
V souladu s novelou zákona se upravuje název (zkratka) státního orgánu. 
  
K bodům 28 až 30 (§ 7)  
Upravuje se znění § 7, včetně úpravy nadpisu, ve smyslu zmocnění uvedeného v zákoně 
o vnitrozemské plavbě.  
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K bodu 31 (§ 8)  
V návaznosti na jiné provedené úpravy a změny ve vyhlášce se stejně mění, aktualizují se, i 
dřív použité odkazy.  
 
K bodu 34 (§ 9) 
Ruší se označení odstavce, protože má § 9 pouze jeden odstavec.  
 
K bodu 35 (§ 11a a 11b) 
Nově se § 11a upravují požadavky na počet a složení členů posádky jednotlivých druhů 
plavidel. V důsledku účinnosti nového občanského zákoníku, která upravuje konstitutivní 
zápis do plavebního rejstříku, se dále stanovuje způsob vedení evidence v plavebním rejstříku. 
Formulace tohoto ustanovení vyhlášky umožňuje evidovat nejen majetkové údaje o plavidlu, 
ale také údaje o jeho technické způsobilosti a ostatní údaje rozhodné pro posouzení 
bezpečnosti jeho provozovaní na vnitrozemských vodních cestách.  
 
K bodům 37 až 59 (Příloha č. 1) 
V příloze č. 1 kapitole 10 se upravuje terminologie ve vztahu k výstroji, konkrétně se 
nahrazuje pojem „pevné požární soustavy“ pojmem „stabilní hasicí zařízení“. Věcně se 
technické požadavky nemění.  
 
K bodu 60 (Příloha č. 2) 
Ruší se obsah předchozí přílohy č. 2, obsahující podmínky technické způsobilosti malých 
plavidel (nově přílohou nové vyhlášky), a nahrazuje se přehledem plavebních zón vodních 
cest (§ 1b). 
 
K bodu 61 (Příloha č. 5) 
Dřívější obsah této přílohy (osvědčení plavidla vnitrozemské plavby – nově přílohou nové 
vyhlášky) se nahrazuje cejchovním řádem (§ 5a). 
 
K bodu 62 (Příloha č. 6) 
Stanovuje údaje, které se zapisují do lodního deníku v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 2 
tohoto návrhu. 
 
K bodu 63 (Příloha č. 7) 
Stanovuje údaje, které se zapisují do knihy zaolejovaných vod v návaznosti na ustanovení § 6 
odst. 3 tohoto návrhu. 
 
Čl. II (Přechodné ustanovení) 
Upravuje se doba platností osvědčení, která byla vydána podle stávajícího znění vyhlášky.  
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Čl. III (Zrušovací ustanovení)  
Návrh obsahuje zrušující ustanovení. Problematika cejchování je nyní nově,  
na základě zákonného zmocnění, zapracována do § 5 a přílohy č. 5 a dosavadní právní 
předpisy obsahující problematiku cejchování se doporučuje zrušit. 
 
Čl. IV (Účinnost) 
Účinnost vyhlášky se navrhuje k patnáctému dni po dni jejího vyhlášení. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9TMHAES3)


	Kontakty na zpracovatele



