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ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 1 

(poznámka pod 

čarou č. 1) 

V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Rady 

96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení.“ 

zrušuje. 

32014L0090 Čl. 40 odst. 1 Směrnice 96/98/ES se zrušuje s účinkem ode dne 18. září 

2016. 

Čl. I bod 2 

(poznámka pod 

čarou č. 1) 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné 

řádky doplňují věty „Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní 

výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES. Směrnice 

Rady (EU) 2018/131 ze dne 23. ledna 2018, kterou se 

provádí dohoda uzavřená Svazem provozovatelů 

námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a 

Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) za 

účelem změny směrnice 2009/13/ES v souladu se 

změnami Úmluvy o práci na moři z roku 2006 přijatými v 

roce 2014, které Mezinárodní konference práce schválila 

dne 11. června 2014.“. 

32014L0090 Čl. 39 odst. 1 Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 

do 18. září 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 

Tyto předpisy použijí od 18. září 2016. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz 

na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 

jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy. 

  32018L0131 Čl. 3 odst. 1 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 16. února 

2020. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz 

na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 
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jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy. 

Čl. I bod 4 

(§ 2 odst. 11) 

V § 2 odst. 11 se slova „sídla provozovatele námořního 

plavidla“ nahrazují slovy „jeho pobytu“. 

 

32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 10 

Náklady na repatriaci pokrývají cestování vhodnými a 

rychlými prostředky, obvykle letecky, a zahrnují poskytnutí 

stravy a ubytování námořníkovi od okamžiku, kdy námořník 

opustil loď, do okamžiku, kdy námořník dorazí domů, 

nezbytnou lékařskou péči, přepravu osobních věcí a jakékoli 

jiné přiměřené náklady nebo poplatky vyplývající z 

opuštění. 

Čl. I bod 14 

(§ 12b odst. 3 

písm. b) 

V § 12b odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 

32 zní: 

„b) lodní výstroj umístěná na palubě lodi splňuje 

požadavky stanovené v právním předpisu upravujícím 

technické požadavky na lodní výstroj32) a je opatřena 

značkou shody, nebo Úřad vydal povolení k umístění 

lodní výstroje na palubu lodi podle § 12h odst. 2, 

32) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění 

pozdějších předpisů, 

Nařízení vlády č. 345/2016 Sb., o lodní výstroji.“. 

32014L0090 Čl. 4 odst. 1 Lodní výstroj, která je umístěna na palubě lodi EU ke dni 

uvedenému v čl. 39 odst. 1 druhém pododstavci nebo po 

tomto dni, musí splňovat požadavky na návrh, zhotovení a 

funkčnost stanovené v mezinárodních nástrojích platných v 

době umístění uvedené výstroje na palubu. 

  32014L0090 Čl. 5 odst. 1 Členské státy při vydávání, potvrzování nebo obnovování 

osvědčení lodí plujících pod jejich vlajkou podle požadavků 

mezinárodních úmluv zajistí, aby lodní výstroj na palubě 

těchto lodí splňovala požadavky této směrnice. 

  32014L0090 Čl. 6 Členské státy nesmějí zakázat uvést na trh ani zakázat 

umístit na palubě lodi EU lodní výstroj ani odmítnout vydat 

osvědčení pro uvedenou výstroj lodím plujícím pod jejich 

vlajkou nebo prodloužit platnost uvedených osvědčení, 

pokud tato výstroj splňuje požadavky této směrnice. 

  32014L0090 Čl. 7 odst. 1 V případě lodě ze země mimo EU, která má být převedena 
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pod vlajku členského státu, podléhá uvedená loď při 

převodu inspekci ze strany přijímajícího členského státu za 

účelem ověření, zda skutečný stav její lodní výstroje 

odpovídá jejím bezpečnostním osvědčením a zda je tato 

výstroj v souladu s touto směrnicí a nese značku shody nebo 

je podle názoru správních orgánů tohoto členského státu 

rovnocenná lodní výstroji, pro niž je vydáváno osvědčení 

podle této směrnice ke dni 18. září 2016. 

  32014L0090 Čl. 7 odst. 3 Pokud výstroj není opatřena značkou shody ani není 

správním orgánem považována za rovnocennou, musí být 

vyměněna. 

  32014L0090 Čl. 9 odst. 1 
Lodní výstroj, jejíž soulad s požadavky stanovenými v této 

směrnici byl prokázán v souladu s příslušnými postupy 

posuzování shody, musí být opatřena značkou shody. 

Čl. I bod 15 

(§ 12h odst. 1, 

2, 4 až 8) 

§ 12 h zní: 

„§ 12h 

(1) Nesplňuje-li lodní výstroj požadavky stanovené 

v právním předpisu upravujícím technické požadavky na 

lodní výstroj32) nebo není-li opatřena značkou shody, 

může být umístěna na palubu lodi na základě povolení 

Úřadu. 

 (2) Úřad vydá povolení k umístění lodní výstroje na 

palubu lodi na žádost provozovatele lodi, jde-li o 

a) nově vyvinutou lodní výstroj, která zajišťuje stejnou 

úroveň bezpečnosti a účinnosti jako lodní výstroj splňující 

požadavky stanovené v právním předpisu upravujícím 

technické požadavky na lodní výstroj32), 

b) lodní výstroj, která má být umístěna na palubu lodi 

výlučně pro účely testování a nenahrazuje lodní výstroj, 

která splňuje požadavky stanovené v právním předpisu 

32014L0090 Čl. 7 odst. 1, 3 

a 4 

1.   V případě lodě ze země mimo EU, která má být 

převedena pod vlajku členského státu, podléhá uvedená loď 

při převodu inspekci ze strany přijímajícího členského státu 

za účelem ověření, zda skutečný stav její lodní výstroje 

odpovídá jejím bezpečnostním osvědčením a zda je tato 

výstroj v souladu s touto směrnicí a nese značku shody nebo 

je podle názoru správních orgánů tohoto členského státu 

rovnocenná lodní výstroji, pro niž je vydáváno osvědčení 

podle této směrnice ke dni 18. září 2016. 

3.   Pokud výstroj není opatřena značkou shody ani není 

správním orgánem považována za rovnocennou, musí být 

vyměněna. 

4.   Pro lodní výstroj, která je považována za rovnocennou 

podle tohoto článku, musí členský stát vydat osvědčení, jež 

musí být vždy na palubě spolu s výstrojí. Uvedeným 

osvědčením uděluje stát vlajky povolení, že výstroj může 

být ponechána na palubě lodi, a ukládá veškerá omezení 
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upravujícím technické požadavky na lodní výstroj32) a je 

umístěna na palubě lodi,  

c) lodní výstroj, která v míře nezbytné pro ochranu 

lidského života a mořského prostředí splňuje požadavky 

stanovené v právním předpisu upravujícím technické 

požadavky na lodní výstroj32) a nahrazuje lodní výstroj na 

trhu nedostupnou, která by tyto požadavky splňovala 

v celém rozsahu, nebo 

d) lodní výstroj umístěnou na lodi zapsané v námořním 

rejstříku státu, který není členským státem Evropské unie 

nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor, jejíž 

provozovatel hodlá tuto loď zapsat do námořního 

rejstříku, zajišťuje-li tato lodní výstroj stejnou úroveň 

bezpečnosti a účinnosti jako lodní výstroj splňující 

požadavky stanovené v právním předpisu upravujícím 

technické požadavky na lodní výstroj32). 

(…) 

(4) Splnění podmínek pro vydání povolení k umístění 

lodní výstroje na palubu lodi podle odstavce 2 písm. a), c) 

nebo d) se prokazuje posudkem vydaným uznanou 

klasifikační společností, který musí být přiložen k žádosti 

o vydání povolení. 

 (5) V povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi 

určí Úřad podmínky použití lodní výstroje zajišťující 

bezpečnost námořní plavby a ochranu mořského 

prostředí. V povolení k umístění lodní výstroje na palubu 

lodi podle odstavce 2 písm. c) uvede Úřad lodní výstroj, 

která má být nahrazena, požadavky, které lodní výstroj 

splňuje, a postupy, na základě kterých bylo splnění těchto 

požadavků ověřeno. Platnost povolení k umístění lodní 

výstroje na palubu lodi podle odstavce 2 písm. b) nebo c) 

nebo stanoví veškerá opatření vztahující se na používání 

výstroje. 
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Úřad omezí na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na 12 

měsíců. Povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi 

podle odstavce 2 písm. d) pozbývá platnosti, pokud 

provozovatel lodi nepodal ve lhůtě 2 měsíců ode dne 

nabytí právní moci povolení žádost o zápis lodi do 

námořního rejstříku nebo této žádosti nebylo vyhověno. 

Povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi musí 

být uloženo na palubě lodi po celou dobu umístění lodní 

výstroje na palubě lodi.  

 (6) Lodní výstroj, která není opatřena značkou shody, 

může být výjimečně umístěna na palubu lodi rovněž 

v případě, že 

a) je třeba nahradit lodní výstroj umístěnou na palubě 

lodi, která se nachází v přístavu mimo Evropskou unii, a 

b) umístění lodní výstroje, která je opatřena značkou 

shody, na palubu lodi by trvalo nepřiměřeně dlouhou 

dobu nebo bylo spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady. 

(7) K lodní výstroji umístěné na palubu lodi podle 

odstavce 6 musí být po celou dobu jejího umístění na 

palubě lodi uloženy doklady 

a) osvědčující její soulad s požadavky Mezinárodní 

námořní organizace na tuto výstroj a 

b) vydané státem, který je členským státem Mezinárodní 

námořní organizace a smluvní stranou mezinárodních 

smluv stanovících požadavky na tuto lodní výstroj.  

(8) Velitel lodi, na jejíž palubě byla lodní výstroj 

umístěna podle odstavce 6, neprodleně poskytne Úřadu 

údaje uvedené v dokladech podle odstavce 7. Tato lodní 

výstroj musí být bez zbytečného odkladu nahrazena lodní 

výstrojí, která splňuje požadavky stanovené v právním 
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předpisu upravujícím technické požadavky na lodní 

výstroj32) a je opatřena značkou shody.“. 

 

  32014L0090 Čl. 30 odst. 1 

až 3 

1. Za výjimečných okolností na základě technických inovací 

mohou správní orgány státu vlajky povolit, aby lodní 

výstroj, která nevyhovuje postupům posuzování shody, byla 

umístěna na palubě lodi EU, je-li na základě zkoušky nebo 

jinak se souhlasem správních orgánů státu vlajky stanoveno, 

že tato výstroj splňuje cíle této směrnice. 

2. Zkušební postupy nesmí žádným způsobem zvýhodňovat 

lodní výstroj vyrobenou v členském státě vlajky vůči lodní 

výstroji vyrobené v jiných státech. 

3. Lodní výstroj, na kterou se vztahuje tento článek, obdrží 

od členského státu vlajky osvědčení, které musí být vždy na 

palubě spolu s výstrojí a kterým členský stát vlajky uděluje 

povolení, že výstroj může být umístěna na palubě lodi, a 

ukládá případná omezení nebo stanoví případná opatření 

vztahující se na používání výstroje. 

  32014L0090 Čl. 31 Správní orgány státu vlajky mohou povolit, aby lodní 

výstroj, která není v souladu s postupy posuzování shody 

nebo na kterou se nevztahuje článek 30, byla umístěna na 

palubě lodi EU z důvodů zkoušení nebo hodnocení, avšak 

pouze při dodržení všech těchto podmínek: 

a) lodní výstroj musí obdržet osvědčení členského státu 

vlajky, které musí být vždy na palubě spolu s výstrojí a které 

uvádí, že členský státu vlajky povoluje, že výstroj může být 

umístěna na palubě lodi EU, ukládá veškerá nezbytná 

omezení a stanoví jakákoli další opatření vztahující se na 

používání dotčené výstroje; 

b) povolení musí být omezeno na dobu, kterou stát vlajky 
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považuje za nezbytnou k dokončení zkoušek a jež by měla 

být co nejkratší; 

c) na tuto lodní výstroj se nelze spoléhat namísto výstroje, 

která vyhovuje požadavkům této směrnice, a výstroj nesmí 

nahrazovat takovou výstroj, která musí zůstat na palubě lodi 

EU v provozuschopném stavu a připravená k okamžitému 

použití. 

  32014L0090 Čl. 32 odst. 1 

až 7  

1.   Za výjimečných okolností, které musí být správním 

orgánům státu vlajky náležitě odůvodněny, jestliže je třeba 

nahradit výstroj v přístavu mimo Unii, kde s ohledem na 

přiměřenou dobu, zdržení a náklady není proveditelné 

umístit na palubě výstroj, která je opatřena značkou shody, 

může být na palubu umístěna jiná lodní výstroj v souladu s 

odstavci 2 až 4 

2.   Lodní výstroj umístěná na palubě musí být doprovázena 

doklady osvědčujícími soulad s příslušnými požadavky IMO 

a vydanými členským státem IMO, který je smluvní stranou 

příslušných úmluv. 

3.   Správní orgány státu vlajky jsou okamžitě informovány 

o povaze a vlastnostech této jiné lodní výstroje. 

4.   Správní orgány státu vlajky musí při nejbližší příležitosti 

zajistit, aby lodní výstroj uvedená v odstavci 1 spolu s 

doklady o provedených zkouškách vyhovovala příslušným 

požadavkům mezinárodních nástrojů a této směrnice. 

5.   Pokud bylo prokázáno, že konkrétní lodní výstroj se 

značkou shody není na trhu k dispozici, členský stát vlajky 

může povolit, aby na palubě byla umístěna jiná lodní 

výstroj, s výhradou ustanovení odstavců 6 až 8 tohoto 

článku. 

6.   Povolená lodní výstroj musí pokud možno splňovat 
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požadavky a zkušební normy uvedené v článku 4. 

7.   K lodní výstroji umístěné na palubě je přiloženo 

prozatímní osvědčení o schválení vydané členským státem 

vlajky nebo jiným členským státem, v němž se uvádí: 

a) výstroj označená značkou shody, která má být 

certifikovanou výstrojí nahrazena; 

b) přesně popsané okolnosti, za nichž bylo osvědčení o 

schválení vydáno, a zejména nedostupnost výstroje 

označené značkou shody na trhu; 

c) přesně stanovené požadavky na návrh, zhotovení a 

funkčnost, podle nichž byla tato výstroj schválena členským 

státem, který osvědčení vydal; 

d) případně zkušební normy použité v příslušných 

schvalovacích postupech. 

Čl. I bod 19 

(§ 12o odst. 1) 

Za § 12n se vkládá nový § 12o, který včetně nadpisu zní: 

„§ 12o 

Recyklace lodí 

(1) Úřad vykonává působnost správního orgánu podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

recyklaci lodí40). 

32013R1257 Čl. 18 odst. 1 Členské státy určí příslušné orgány a správní orgány 

odpovědné za uplatňování tohoto nařízení a oznámí je 

Komisi. Členské státy neprodleně Komisi oznámí veškeré 

změny těchto údajů. 

Čl. I bod 19 

(§ 12o odst. 2) 

Úřad může veřejnoprávní smlouvou pověřit uznanou 

klasifikační společnost, aby podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího recyklaci lodí40) 

a) prováděla počáteční, opakované, dodatečné a závěrečné 

prohlídky,  

b) vydávala, potvrzovala a prodlužovala platnost osvědčení 

soupisu nebezpečných materiálů, nebo 

32013R1257 Čl. 8 odst. 1 a 

2 

1. Prohlídky lodí provádějí úředníci správního orgánu nebo 

jím pověřeného uznaného subjektu při zohlednění 

příslušných pokynů IMO. 

2. Jestliže správní orgán pověří provedením prohlídek 

uznaný subjekt, jak je uvedeno v odstavci 1, svěří mu 

alespoň tyto pravomoci: 

— požadovat, aby loď, kterou kontroluje, splňovala 
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c) vydávala a prodlužovala platnost osvědčení o 

připravenosti k recyklaci. 

požadavky tohoto nařízení a 

— provádět prohlídky na vyžádání relevantních orgánů 

členského státu. 

 

  32013R1257 Čl. 9 1. Po úspěšném dokončení počáteční nebo opakované 

prohlídky vydá správní orgán nebo jím pověřený uznaný 

subjekt osvědčení soupisu. Toto osvědčení je doplněno částí 

I soupisu nebezpečných materiálů uvedených v čl. 5 odst. 5 

písm. a). 

Pokud se počáteční prohlídka a závěrečná prohlídka 

provádějí současně, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 8, vydává se 

pouze osvědčení o připravenosti k recyklaci podle odstavce 

9 tohoto článku. 

Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví formát 

osvědčení soupisu, aby se zajistil jeho soulad s dodatkem 3 

Hongkongské úmluvy. Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle článku 25 tohoto nařízení. 

2. Po úspěšném dokončení dodatečné prohlídky provedené v 

souladu s čl. 8 odst. 6 potvrdí osvědčení soupisu na žádost 

majitele lodi správní orgán nebo jím pověřený uznaný 

subjekt. 

3. S výhradou odstavce 4, je-li úspěšně dokončena 

opakovaná prohlídka, správní orgán nebo jím pověřený 

uznaný subjekt vydá nebo případně potvrdí osvědčení 

soupisu: 

a) v době tří měsíců před uplynutím doby platnosti 

stávajícího osvědčení soupisu; platnost nového osvědčení 

začíná ode dne úspěšného dokončení opakované prohlídky a 

nepřesáhne dobu pěti let ode dne uplynutí doby platnosti 

stávajícího; 
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b) po uplynutí doby platnosti stávajícího osvědčení soupisu; 

platnost nového osvědčení začíná ode dne úspěšného 

dokončení opakované prohlídky a nepřesáhne dobu pěti let 

ode dne uplynutí doby platnosti stávajícího; 

c) více než tři měsíce před uplynutím doby platnosti 

stávajícího osvědčení soupisu; platnost nového osvědčení 

začíná ode dne úspěšného dokončení opakované prohlídky a 

nepřesáhne dobu pěti let ode dne dokončení opakované 

prohlídky. 

4. Pokud byla úspěšně dokončena opakovaná prohlídka a 

nové osvědčení soupisu nemůže být vydáno nebo umístěno 

na loď před uplynutím doby platnosti stávajícího osvědčení, 

potvrdí správní orgán nebo jím uznaný subjekt stávající 

osvědčení, které bude považováno za platné po další dobu 

nepřesahující pět let ode dne uplynutí doby platnosti. 

5. V případě osvědčení soupisu vydaného na období kratší 

než pět let může správní orgán nebo jím pověřený uznaný 

subjekt prodloužit platnost stávajícího osvědčení na další 

dobu nepřesahující pět let. 

6. Ve zvláštních případech stanovených správním orgánem 

nemusí nové osvědčení soupisu platit ode dne uplynutí doby 

platnosti stávajícího osvědčení, jak je vyžadováno v odst. 3 

písm. a) a b) a v odstavcích 7 a 8. V těchto zvláštních 

případech nové osvědčení platí po dobu nepřesahující pět let 

ode dne dokončení opakované prohlídky. 

7. Pokud se loď v okamžiku uplynutí doby platnosti 

osvědčení soupisu nenachází v přístavu či kotvišti, kde má 

být provedena její prohlídka, může správní orgán, je-li to 

vhodné, prodloužit dobu platnosti osvědčení soupisu o 

období nepřesahující tři měsíce, aby lodi umožnil dokončit 

plavbu do přístavu, kde má být provedena prohlídka. 
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Jakékoli poskytnuté prodloužení je podmíněno tím, že v 

daném přístavu bude provedena prohlídka lodi předtím, než 

odpluje. Loď, které je prodloužena platnost osvědčení, není 

při příjezdu do přístavu, kde má být provedena její 

prohlídka, na základě tohoto prodloužení oprávněna opustit 

přístav bez nového osvědčení. Po provedení opakované 

prohlídky platí nové osvědčení soupisu po dobu, která 

nepřesáhne pět let ode dne uplynutí doby platnosti 

stávajícího osvědčení před prodloužením jeho platnosti. 

8. Platnost osvědčení soupisu pro loď používanou na krátké 

plavby, jež nebyla prodloužena za podmínek uvedených v 

odstavci 7, může správní orgán prodloužit o dobu nejvýše 

jednoho měsíce od uplynutí doby jeho platnosti. Po 

dokončení opakované prohlídky platí nové osvědčení 

soupisu po dobu, která nepřesáhne pět let ode dne uplynutí 

doby platnosti stávajícího osvědčení před prodloužením 

doby jeho platnosti. 

9. Po úspěšném dokončení závěrečné prohlídky podle čl. 8 

odst. 7 vydá správní orgán nebo jím pověřený uznaný 

subjekt osvědčení o připravenosti k recyklaci. Toto 

osvědčení je doplněno soupisem nebezpečných materiálů a 

plánem recyklace lodi. 

Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví formát 

osvědčení o připravenosti k recyklaci, aby se zajistil jeho 

soulad s dodatkem 4 Hongkongské úmluvy. Tyto prováděcí 

akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 25 

tohoto nařízení. Osvědčení o připravenosti k recyklaci 

vydané po závěrečné prohlídce v souladu s prvním 

pododstavcem tohoto odstavce je přijímáno ostatními 

členskými státy a pro účely tohoto nařízení je považováno za 

osvědčení mající stejnou platnost jako osvědčení o 

připravenosti k recyklaci, které samy vydaly. 
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  32013R1257 Čl. 10 odst. 5 Odchylně od odstavce 3 může být doba platnosti osvědčení 

o připravenosti k recyklaci prodloužena správním orgánem 

nebo jím pověřeným uznaným subjektem na jednu plavbu z 

jednoho předem určeného místa do zařízení na recyklaci 

lodí. 

Čl. I bod 19 

(§ 12o odst. 8) 

Provozovatel lodě o hrubé prostornosti alespoň 500 tun 

písemně oznámí Úřadu záměr recyklovat loď podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

recyklaci lodí40) nejpozději 6 měsíců před zahájením její 

recyklace.“. 

32013R1257 Čl. 6 odst. 1 

písm. b) 

Při přípravě odeslání lodi na recyklaci majitelé lodí: 

(…) 

b) písemně oznámí příslušnému správnímu orgánu záměr 

recyklovat loď v konkrétním zařízení či konkrétních 

zařízeních na recyklaci lodí, a to ve lhůtě, kterou dotčený 

správní orgán určí. Oznámení musí obsahovat alespoň: 

i) soupis nebezpečných materiálů a 

ii) veškeré informace o lodi podle písmene a). 

Čl. I bod 20 

(§ 13a odst. 2) 

V § 13a odst. 2 se slova „námořním zařízením, musí být 

toto námořní zařízení označeno značkou shody, která 

dokládá, že toto námořní zařízení splňuje požadavky 

stanovené v nařízení vlády o technických požadavcích na 

námořní zařízení“ nahrazují slovy „lodní výstrojí, musí 

tato výstroj splňovat požadavky stanovené v právním 

předpisu upravujícím technické požadavky na lodní 

výstroj32) a být opatřena značkou shody“. 

32014L0090 Čl. 4 odst. 1 Lodní výstroj, která je umístěna na palubě lodi EU ke dni 

uvedenému v čl. 39 odst. 1 druhém pododstavci nebo po 

tomto dni, musí splňovat požadavky na návrh, zhotovení a 

funkčnost stanovené v mezinárodních nástrojích platných v 

době umístění uvedené výstroje na palubu. 

  32014L0090 Čl. 5 odst. 1 Členské státy při vydávání, potvrzování nebo obnovování 

osvědčení lodí plujících pod jejich vlajkou podle požadavků 

mezinárodních úmluv zajistí, aby lodní výstroj na palubě 

těchto lodí splňovala požadavky této směrnice. 

  32014L0090 Čl. 6 Členské státy nesmějí zakázat uvést na trh ani zakázat 

umístit na palubě lodi EU lodní výstroj ani odmítnout vydat 

osvědčení pro uvedenou výstroj lodím plujícím pod jejich 

vlajkou nebo prodloužit platnost uvedených osvědčení, 
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pokud tato výstroj splňuje požadavky této směrnice. 

  32014L0090 Čl. 7 odst. 1 V případě lodě ze země mimo EU, která má být převedena 

pod vlajku členského státu, podléhá uvedená loď při 

převodu inspekci ze strany přijímajícího členského státu za 

účelem ověření, zda skutečný stav její lodní výstroje 

odpovídá jejím bezpečnostním osvědčením a zda je tato 

výstroj v souladu s touto směrnicí a nese značku shody nebo 

je podle názoru správních orgánů tohoto členského státu 

rovnocenná lodní výstroji, pro niž je vydáváno osvědčení 

podle této směrnice ke dni 18. září 2016. 

  32014L0090 Čl. 7 odst. 3 Pokud výstroj není opatřena značkou shody ani není 

správním orgánem považována za rovnocennou, musí být 

vyměněna. 

  32014L0090 Čl. 9 odst. 1 Lodní výstroj, jejíž soulad s požadavky stanovenými v této 

směrnici byl prokázán v souladu s příslušnými postupy 

posuzování shody, musí být opatřena značkou shody. 

Čl. I bod 23 

(§ 24 odst. 1 

písm. l) bod 4) 

V § 24 odst. 1 se na konci písmene l) doplňují body 4 a 5, 

které znějí: 

„4. pojištění pro pokrytí dlužné mzdy a jiného peněžního 

plnění vyplývajícího ze základního pracovněprávního 

vztahu za období 4 měsíců a 

  

32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 3 

Každý členský stát zajistí, aby pro lodi plující pod jeho 

vlajkou existoval systém finanční záruky splňující 

požadavky této normy. Systém finanční záruky může mít 

podobu systému sociálního zabezpečení nebo pojištění nebo 

vnitrostátního fondu či jiných podobných opatření. Jeho 

podobu určí členský stát po konzultaci s dotčenými 

organizacemi majitelů lodí a námořníků. 

  32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 4 

Systém finanční záruky poskytuje přímý přístup, dostatečné 

krytí a urychlenou finanční pomoc v souladu s touto normou 

jakémukoli opuštěnému námořníkovi na lodi plující pod 

vlajkou členského státu. 

  32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 9 

písm. a) 

S ohledem na pravidlo 2.5 musí být pomoc poskytovaná 

systémem finanční záruky dostatečná k pokrytí: 

a) dlužné mzdy a jiných nároků, které má majitel lodi 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBFW8CQH7)



 14 

uhradit námořníkovi na základě pracovní dohody, příslušné 

kolektivní smlouvy nebo vnitrostátního právního předpisu 

státu vlajky, s omezením na čtyři měsíce uvedených 

dlužných mezd a čtyři měsíce kteréhokoli z uvedených 

dlužných nároků; 

  32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 11 

Finanční záruka neskončí před koncem doby své platnosti, 

pokud její poskytovatel neinformoval příslušný orgán státu 

vlajky nejméně 30 dnů předem. 

Čl. I bod 23 

(§ 24 odst. 1 

písm. l) bod 5) 

5. pojištění pro pokrytí nákladů spojených se zajištěním 

sociálních podmínek členů posádky lodě uvedených v § 

66 odst. 1 a paliva nezbytného pro přežití na palubě 

lodi,“. 

32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 3 

Každý členský stát zajistí, aby pro lodi plující pod jeho 

vlajkou existoval systém finanční záruky splňující 

požadavky této normy. Systém finanční záruky může mít 

podobu systému sociálního zabezpečení nebo pojištění nebo 

vnitrostátního fondu či jiných podobných opatření. Jeho 

podobu určí členský stát po konzultaci s dotčenými 

organizacemi majitelů lodí a námořníků. 

  32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 4 

Systém finanční záruky poskytuje přímý přístup, dostatečné 

krytí a urychlenou finanční pomoc v souladu s touto normou 

jakémukoli opuštěnému námořníkovi na lodi plující pod 

vlajkou členského státu. 

  32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 5 

Pro účely odst. 2 písm. b) této normy nezbytné zajištění a 

podpora námořníků zahrnují: adekvátní potraviny, 

ubytování, zásoby pitné vody, palivo nezbytné pro přežití na 

palubě lodi a nezbytnou lékařskou péči. 

  32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 9 

písm. c) 

S ohledem na pravidlo 2.5 musí být pomoc poskytovaná 

systémem finanční záruky dostatečná k pokrytí: 

(…) 

c) základních potřeb námořníka, včetně položek, jako jsou 

adekvátní potraviny, případné ošacení, ubytování, zásoby 

pitné vody, palivo nezbytné pro přežití na palubě lodi, 

nezbytná lékařské péče a jakékoli jiné přiměřené náklady 
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nebo poplatky vyplývající z konání nebo opomenutí, které 

představuje opuštění, až do okamžiku, kdy námořník dorazí 

domů. 

  32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 11 

Finanční záruka neskončí před koncem doby své platnosti, 

pokud její poskytovatel neinformoval příslušný orgán státu 

vlajky nejméně 30 dnů předem. 

Čl. I bod 24 

(§ 24 odst. 6) 

V § 24 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

„(6) Pojištění podle odstavce 1 písm. l) bodů 3 až 5 musí 

být uzavřeno tak, aby pojistné plnění bylo vypláceno 

neprodleně po podání žádosti člena posádky odůvodněné 

tím, že provozovatel lodi neuhradil náklady na jeho 

repatriaci, nezajistil tomuto členu posádky sociální 

podmínky uvedené v § 66 odst. 1 nebo palivo nezbytné 

pro přežití na palubě lodi anebo neuhradil tomuto členu 

posádky mzdu nebo jiné peněžní plnění vyplývající ze 

základního pracovněprávního vztahu za období alespoň 2 

měsíců. 

32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 2 

Pro účely této normy se námořník považuje za opuštěného, 

pokud majitel lodi v rozporu s požadavky této dohody nebo 

podmínkami pracovní dohody námořníka:  

a) neuhradil náklady na repatriaci námořníka nebo  

b) opustil námořníka bez nezbytného zajištění a podpory 

nebo  

c) jinak jednostranně přerušil své vazby s ním, včetně 

nevyplacení smluvní mzdy po dobu alespoň dvou měsíců. 

  32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 4 

Systém finanční záruky poskytuje přímý přístup, dostatečné 

krytí a urychlenou finanční pomoc v souladu s touto normou 

jakémukoli opuštěnému námořníkovi na lodi plující pod 

vlajkou členského státu. 

  32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 8 

Pomoc poskytovaná systémem finanční záruky se udělí 

neprodleně na žádost podanou námořníkem nebo jím 

jmenovaným zástupcem, která se opírá o nezbytné 

odůvodnění nároku v souladu s odstavcem 2 této normy. 

Čl. I bod 25 

(§ 25 odst. 1 

písm. s) 

V § 25 odst. 1 písmeno s) zní: 

„s) doklad o pojištění  

1. odpovědnosti za škody z provozu lodě, 

2. odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku smrti člena 

32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 6 

Každý členský stát vyžaduje, aby lodě plující pod jeho 

vlajkou, které musí mít na palubě osvědčení o práci na moři 

podle vnitrostátních právních předpisů nebo od nichž to od 

nich majitel vyžaduje, měly na palubě k dispozici osvědčení 

nebo jiný písemný doklad finanční záruky vydaný 

poskytovatelem finanční záruky. Kopie musí být na palubě 
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posádky, jeho pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a  

3. podle § 24 odst. 1 písm. l) bodů 3 až 5,“. 

vyvěšena na dobře viditelném místě, kde k ní mají námořníci 

přístup. Pokud krytí poskytuje více poskytovatelů finanční 

záruky, musí být na palubě k dispozici doklad vydaný 

každým z nich. 

  32018L0131 Příloha norma 

A4.2.1 odst. 11 

Každý členský stát vyžaduje, aby lodě plující pod jeho 

vlajkou měly na palubě k dispozici osvědčení nebo jiný 

písemný doklad finanční záruky vydaný poskytovatelem 

finanční záruky. Kopie musí být na palubě vyvěšena na 

dobře viditelném místě, kde k ní mají námořníci přístup. 

Pokud krytí poskytuje více poskytovatelů finanční záruky, 

musí být na palubě k dispozici doklad vydaný každým z 

nich. 

  32009L0020 Čl. 6 odst. 1 Existence pojištění uvedeného v článku 5 musí být potvrzena 

jedním nebo několika doklady vydanými jeho 

poskytovatelem, které jsou uchovávány na palubě lodi. 

Čl. I bod 26 

(§ 25 odst. 5) 

V § 25 se na začátek odstavce 5 vkládá věta „Kopie 

listinných dokladů podle odstavce 1 písm. s) bodů 2 a 3 

musí být na lodi umístěny na dobře viditelném místě 

přístupném všem členům posádky lodě.“. 

32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 6 

Každý členský stát vyžaduje, aby lodě plující pod jeho 

vlajkou, které musí mít na palubě osvědčení o práci na moři 

podle vnitrostátních právních předpisů nebo od nichž to od 

nich majitel vyžaduje, měly na palubě k dispozici osvědčení 

nebo jiný písemný doklad finanční záruky vydaný 

poskytovatelem finanční záruky. Kopie musí být na palubě 

vyvěšena na dobře viditelném místě, kde k ní mají 

námořníci přístup. Pokud krytí poskytuje více poskytovatelů 

finanční záruky, musí být na palubě k dispozici doklad 

vydaný každým z nich. 

  32018L0131 Příloha norma 

A4.2.1 odst. 11 

Každý členský stát vyžaduje, aby lodě plující pod jeho 

vlajkou měly na palubě k dispozici osvědčení nebo jiný 

písemný doklad finanční záruky vydaný poskytovatelem 

finanční záruky. Kopie musí být na palubě vyvěšena na 

dobře viditelném místě, kde k ní mají námořníci přístup. 

Pokud krytí poskytuje více poskytovatelů finanční záruky, 

musí být na palubě k dispozici doklad vydaný každým z 
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nich. 

Čl. I bod 27 

(§ 27 odst. 2) 

V § 27 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Není-li 

doklad o pojištění podle § 24 odst. 1 písm. l) bodu 2, 3, 4 

nebo 5 sepsán v anglickém jazyce, musí být doplněn o 

úřední překlad do tohoto jazyka.“. 

32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 7 

Osvědčení nebo jiný písemný doklad finanční záruky musí 

být vystaveny v angličtině nebo doprovázeny překladem do 

angličtiny a obsahovat tyto informace: 

a) název plavidla; 

b) přístav registrace plavidla; 

c) volací značku plavidla; 

d) číslo IMO plavidla; 

e) jméno a adresu poskytovatele nebo poskytovatelů 

finanční záruky; 

f) kontaktní údaje osob nebo subjektu, které 

odpovídají za vyřizování žádosti námořníků o 

pomoc; 

g) jméno majitele lodi; 

h) dobu platnosti finanční záruky a 

potvrzení vydané poskytovatelem finanční záruky, že 

finanční záruka splňuje požadavky normy A2.5.2. 

  32018L0131 Příloha norma 

A4.2.1 odst. 14 

Osvědčení nebo jiný písemný doklad finanční záruky musí 

být vystaveny v angličtině nebo doprovázeny překladem do 

angličtiny a obsahovat tyto informace: 

a) název plavidla;  

b) přístav registrace plavidla; 

c) volací značku plavidla; 

d) číslo IMO plavidla; 

e) jméno a adresu poskytovatele nebo poskytovatelů finanční 
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záruky; 

f) kontaktní údaje osob nebo subjektu, které odpovídají za 

vyřizování smluvních nároků námořníků; 

g) jméno majitele lodi; 

h) dobu platnosti finanční záruky a 

i) potvrzení vydané poskytovatelem finanční záruky, že 

finanční záruka splňuje požadavky normy A4.2.1. 

Čl. I bod 29 

(§ 65 odst. 5) 

V § 65 odst. 5 se slova „sídla provozovatele lodě“ 

nahrazují slovem „pobytu“. 

32018L0131 Příloha norma  

A2.5.2 odst. 10 

Náklady na repatriaci pokrývají cestování vhodnými a 

rychlými prostředky, obvykle letecky, a zahrnují poskytnutí 

stravy a ubytování námořníkovi od okamžiku, kdy námořník 

opustil loď, do okamžiku, kdy námořník dorazí domů, 

nezbytnou lékařskou péči, přepravu osobních věcí a jakékoli 

jiné přiměřené náklady nebo poplatky vyplývající z 

opuštění. 

Čl. I bod 30 

(§ 68a) 

V § 68a se slova „body 2 a 3“ nahrazují slovy „body 2 až 

5“, za text „§ 24 odst. 1 písm. n),“ se vkládají slova „§ 24 

odst. 6, § 25 odst. 1 písm. s) body 2 a 3,“ a za slova „§ 25 

odst. 1 písm. t) až v),“ se vkládá text „§ 25 odst. 5,“. 

32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 3 

Každý členský stát zajistí, aby pro lodi plující pod jeho 

vlajkou existoval systém finanční záruky splňující 

požadavky této normy. Systém finanční záruky může mít 

podobu systému sociálního zabezpečení nebo pojištění nebo 

vnitrostátního fondu či jiných podobných opatření. Jeho 

podobu určí členský stát po konzultaci s dotčenými 

organizacemi majitelů lodí a námořníků. 

  32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 6 

Každý členský stát vyžaduje, aby lodě plující pod jeho 

vlajkou, které musí mít na palubě osvědčení o práci na moři 

podle vnitrostátních právních předpisů nebo od nichž to od 

nich majitel vyžaduje, měly na palubě k dispozici osvědčení 

nebo jiný písemný doklad finanční záruky vydaný 

poskytovatelem finanční záruky. Kopie musí být na palubě 

vyvěšena na dobře viditelném místě, kde k ní mají 

námořníci přístup. Pokud krytí poskytuje více poskytovatelů 

finanční záruky, musí být na palubě k dispozici doklad 
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vydaný každým z nich. 

  32018L0131 Příloha norma 

A4.2.1 odst. 11 

Každý členský stát vyžaduje, aby lodě plující pod jeho 

vlajkou měly na palubě k dispozici osvědčení nebo jiný 

písemný doklad finanční záruky vydaný poskytovatelem 

finanční záruky. Kopie musí být na palubě vyvěšena na 

dobře viditelném místě, kde k ní mají námořníci přístup. 

Pokud krytí poskytuje více poskytovatelů finanční záruky, 

musí být na palubě k dispozici doklad vydaný každým z 

nich. 

Čl. I bod 31 

(§ 78 odst. 2 

písm. j) 

V § 78 odst. 2 písmeno j) zní:  

„j) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2, 3, 4 nebo 5 

anebo § 24 odst. 6 nemá po celou dobu provozování 

námořního plavidla uzavřeno příslušné pojištění splňující 

stanovené podmínky nebo nemá zaplaceno pojistné,“. 

32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 3 

Každý členský stát zajistí, aby pro lodi plující pod jeho 

vlajkou existoval systém finanční záruky splňující 

požadavky této normy. Systém finanční záruky může mít 

podobu systému sociálního zabezpečení nebo pojištění nebo 

vnitrostátního fondu či jiných podobných opatření. Jeho 

podobu určí členský stát po konzultaci s dotčenými 

organizacemi majitelů lodí a námořníků. 

Čl. I bod 33 

(§ 78 odst. 3 

písm. m) a n) 

V § 78 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a 

doplňují se písmena m) a n), která znějí: 

„m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 

unie upravujícím recyklaci lodí40) nezajistí, aby 

1. na palubě lodi byl umístěn soupis nebezpečných 

materiálů nebo tento soupis byl veden ve stanoveném 

rozsahu a stanoveným způsobem, 

2. na palubě lodi bylo platné osvědčení soupisu 

nebezpečných materiálů nebo platné osvědčení o 

připravenosti k recyklaci, nebo 

3. byla loď recyklována v zařízení na recyklaci lodí 

uvedeném na evropském seznamu zařízení na recyklaci 

lodí, nebo 

32013R1257 Čl. 22 odst. 1 Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a 

přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich 

uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. 
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 n) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 

unie upravujícím recyklaci lodí40) neprovozuje nebo 

nepřipraví loď určenou k recyklaci stanoveným 

způsobem, neopatří ji osvědčením o připravenosti lodi k 

recyklaci nebo kopii tohoto osvědčení neposkytne 

provozovateli zařízení na recyklaci lodí.“. 

Čl. I bod 35 

(§ 78 odst. 7 

písm. q) 

V § 78 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem 

„,nebo“ a doplňuje se písmeno q), které zní: 

„q) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 

unie upravujícím recyklaci lodí40) nezajistí, aby na palubě 

lodi 

1. byl umístěn soupis nebezpečných materiálů nebo tento 

soupis byl veden ve stanoveném rozsahu a stanoveným 

způsobem, nebo 

2. bylo platné osvědčení soupisu nebezpečných materiálů 

nebo platné osvědčení o připravenosti k recyklaci. 

32013R1257 Čl. 22 odst. 1 Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a 

přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich 

uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. 

Čl. I bod 39 

(§ 79 odst. 2 

písm. j) 

V § 79 odst. 2 písmeno j) zní:  

„j) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2, 3, 4 nebo 5 

anebo § 24 odst. 6 nemá po celou dobu provozování 

námořního plavidla uzavřeno příslušné pojištění splňující 

stanovené podmínky nebo nemá zaplaceno pojistné,“. 

32018L0131 Příloha norma 

A2.5.2 odst. 3 

Každý členský stát zajistí, aby pro lodi plující pod jeho 

vlajkou existoval systém finanční záruky splňující 

požadavky této normy. Systém finanční záruky může mít 

podobu systému sociálního zabezpečení nebo pojištění nebo 

vnitrostátního fondu či jiných podobných opatření. Jeho 

podobu určí členský stát po konzultaci s dotčenými 

organizacemi majitelů lodí a námořníků. 

Čl. I bod 41 

(§ 79 odst. 3 

písm. m) a n) 

V § 79 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a 

doplňují se písmena m) a n), která znějí: 

„m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 

unie upravujícím recyklaci lodí40) nezajistí, aby 

1. na palubě lodi byl umístěn soupis nebezpečných 

materiálů nebo tento soupis byl veden ve stanoveném 

32013R1257 Čl. 22 odst. 1 Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a 

přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich 

uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. 
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rozsahu a stanoveným způsobem, 

2. na palubě lodi bylo platné osvědčení soupisu 

nebezpečných materiálů nebo platné osvědčení o 

připravenosti k recyklaci, nebo 

3. byla loď recyklována v zařízení na recyklaci lodí 

uvedeném na evropském seznamu zařízení na recyklaci 

lodí, nebo 

n) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 

unie upravujícím recyklaci lodí40) neprovozuje nebo 

nepřipraví loď určenou k recyklaci stanoveným 

způsobem, neopatří ji osvědčením o připravenosti lodi k 

recyklaci nebo kopii tohoto osvědčení neposkytne 

provozovateli zařízení na recyklaci lodí.“. 

Čl. II Tento zákon nabývá účinnosti dnem 16. února 2020, 

s výjimkou ustanovení čl. I bodů 44, 48 až 50, která 

nabývají účinnosti dnem 1. července 2021. 

32018L0131 Čl. 3 odst. 1 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 16. února 

2020. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Tato opatření 

přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 

úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

 

 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32018L0131 Směrnice Rady (EU) 2018/131 ze dne 23. ledna 2018, kterou se provádí dohoda uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel 

Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) za účelem změny směrnice 2009/13/ES v souladu se 
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změnami Úmluvy o práci na moři z roku 2006 přijatými v roce 2014, které Mezinárodní konference práce schválila dne 11. června  2014 

32014L0090 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES 

32013R1257 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 

a směrnice 2009/16/ES 

32009L0020 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/20/ES ze dne 23. dubna 2009 o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky 
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