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Platné znění příslušných částí zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 1 

Předmět úpravy  

 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na 

přímo použitelný předpis Evropské unie39) a upravuje  

a) podmínky provozování námořní plavby námořními plavidly pod státní vlajkou České 

republiky a práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené,  

b) výkon státní správy ve věcech námořní plavby.  

 (2) Zákon se nevztahuje na námořní plavbu válečných lodí, vodních skútrů, 

nafukovacích člunů a dále na námořní plavbu malých plavidel, pokud jsou provozována podle 

právních předpisů o vnitrozemské plavbě.1a) 

§ 2  

Základní pojmy 

 (1) Námořní plavbou se rozumí provozování námořních plavidel na volném moři,2) ve 

výlučné ekonomické zóně2) a v souostrovních vodách2), v pobřežním moři2) a na úsecích 

vnitrozemských vodních cest s pobřežním mořem spojených až po poslední přístav, který plní 

funkci přístavu pro námořní lodě a pobyt námořních plavidel v přístavech2). 

 (2) Námořní plavidlo je námořní obchodní loď a námořní jachta. 

 (3) Kabotážní plavbou se rozumí provozování námořních plavidel výlučně v pobřežním 

moři mezi přístavy pobřežního státu nebo pobřežních států. 

 (4) Námořní obchodní loď je námořní plavidlo s vlastním pohonem určené k námořní 

plavbě za účelem přepravy nákladů nebo cestujících nebo přepravy nákladu a cestujících (dále 

jen „loď“). 

 (5) Námořní jachta je námořní plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2,5 metru a 

nepřesahuje 24 metrů, vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím. 

 (6) Trajektová loď je loď určená k přepravě silničních a kolejových vozidel, vjíždějících 

na loď a vyjíždějících z lodě po vlastní ose, a cestujících na pravidelné trase jako mořský přívoz. 

 (7) Loď typu Ro/Ro je loď s odklopnou přídí, boky nebo zádí, určená výhradně k 

přepravě vozidel a jiných nákladů na podvozcích nebo podvalnících. 

 (8) Osobní loď je námořní plavidlo určené k přepravě více než 12 cestujících. Za 

cestujícího se považuje každá přepravovaná osoba s výjimkou velitele lodi, ostatních členů 

posádky lodi a dítěte mladšího 1 roku. 

 (9) Uznaná klasifikační společnost je klasifikační společnost uznaná Evropskou komisí 

(dále jen „Komise“) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie28). 
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 (10) Mezinárodní osvědčení je osvědčení, které dokládá, že námořní plavidlo, jeho 

konstrukce, vybavení, systém bezpečného řízení provozu na něm nebo podmínky pro práci 

členů posádky plavidla splňují požadavky stanovené mezinárodní smlouvou, která je součástí 

právního řádu a upravuje oblast námořní plavby (dále jen „námořní úmluva“)3). 

 (11) Repatriací se rozumí doprava člena posádky lodě po jeho vylodění do místa sídla 

provozovatele námořního plavidla jeho pobytu nebo do jiného sjednaného místa. 

§ 5 

 (1) Pod státní vlajkou České republiky lze provozovat námořní plavbu s výjimkou 

námořní plavby za účelem provozování 

a) rybolovu, 

b) trajektové lodě nebo lodě typu Ro/Ro, 

c) osobní lodě., nebo 

d) lodě s jaderným pohonem. 

 (2) Kabotážní plavbu lze provozovat pod státní vlajkou České republiky pouze se 

souhlasem pobřežních států, v jejichž pobřežním moři se kabotážní plavba provozuje. 

§ 6 

 (1) Vlastníkem námořního plavidla je právnická nebo fyzická osoba, která při zápisu 

námořního plavidla do námořního rejstříku prokáže právní titul k vlastnictví námořního 

plavidla. 

(2) Provozovatelem námořního plavidla je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo 

místem podnikání na území České republiky nebo občan jiného členského státu Evropské unie 

nebo právnická osoba se sídlem nebo organizační složkou na území České republiky, jiného 

členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a osoba, 

která vlastním jménem provozuje námořní plavbu pod státní vlajkou České republiky a je 

současně vlastníkem námořního plavidla anebo je vlastníkem námořního plavidla zmocněna k 

provozování námořního plavidla vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 (3) Za občana jiného členského státu Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje 

též fyzická osoba, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna dočasně poskytovat 

služby na území České republiky3a). 

 (4) (3) Osoba zmocněná k provozování námořního plavidla podle odstavce 2 nesmí 

zmocnit k provozování tohoto plavidla další osobu bez předchozího souhlasu vlastníka 

námořního plavidla. 

§ 9 

Rozhodnutí o zápisu námořního plavidla 

 (1) Úřad rozhodne o zápisu námořního plavidla do námořního rejstříku na základě 

písemné žádosti za těchto podmínek: 

a) provozovatelem námořního plavidla je fyzická osoba, která dosáhla věku 21 let, je způsobilá 

k právním úkonům a bezúhonná, nebo právnická osoba, jejíž statutární orgán nebo členové 

statutárního orgánu dosáhli věku 21 let, jsou způsobilí k právním úkonům a bezúhonní, 
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   provozovatelem  

1. námořní jachty je fyzická osoba, která je občanem členského státu Evropské unie nebo 

státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, dosáhla věku 21 let a je plně svéprávná a 

bezúhonná, nebo právnická osoba se sídlem nebo organizační složkou na území členského 

státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, jejíž členové 

statutárního orgánu dosáhli věku 21 let a jsou plně svéprávní a bezúhonní, nebo 

2. lodi je fyzická osoba, která je občanem členského státu Evropské unie nebo státu 

tvořícího Evropský hospodářský prostor, dosáhla věku 21 let a je plně svéprávná a 

bezúhonná, nebo právnická osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České 

republiky, jejíž členové statutárního orgánu dosáhli věku 21 let a jsou plně svéprávní a 

bezúhonní, 

b) provozovatel lodi splňuje požadavky stanovené Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti 

lidského života na moři30) (dále jen „Mezinárodní úmluva SOLAS“) na zavedení systému 

bezpečného řízení provozu na lodi, 

c) námořní plavidlo má technickou způsobilost k plavbě, 

d) námořní plavidlo není zapsáno v námořním rejstříku jiného státu nebo v jiném plavebním 

rejstříku s výjimkou případu, kdy registrace lodě v námořním rejstříku jiného státu nebo jiného 

plavebního rejstříku je pozastavena z důvodu souběžné registrace., a 

e) ke dni podání žádosti o zápis lodi do námořního rejstříku neuplynulo od započetí stavby 

lodě položením kýlu více než 10 let; to neplatí, byl-li předchozí námořní rejstřík, v němž 

byla loď zapsána, námořním rejstříkem členského státu Evropské unie nebo státu 

tvořícího Evropský hospodářský prostor. 

 (2) Pokud Úřad rozhodne o zápisu námořního plavidla do námořního rejstříku, umožní 

bezprostředně po vydání tohoto rozhodnutí provozovateli námořního plavidla přístup v 

nezbytném rozsahu do systému pro výměnu informací na moři podle předpisu Evropské unie31). 

 (3) Zápisem námořního plavidla do námořního rejstříku získává námořní plavidlo státní 

příslušnost České republiky. Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku osvědčuje 

vlastnictví k námořnímu plavidlu. 

 (4) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku osvědčí Úřad vystavením 

rejstříkového listu. Rejstříkový list lodě se vystavuje na dobu neurčitou. Rejstříkový list 

námořní jachty se vystavuje na dobu platnosti technické způsobilosti námořní jachty k námořní 

plavbě. 

 

§ 11 

Řízení o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku 

 (1) Žádost o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku podává vlastník 

námořního plavidla. 

 (2) Žádost o zápis do námořního rejstříku musí obsahovat 
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a) obchodní jméno a sídlo nebo název, sídlo a právní formu právnické osoby, která je 

vlastníkem námořního plavidla, nebo jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště a 

datum narození fyzické osoby, která je vlastníkem námořního plavidla, 

b) obchodní jméno a sídlo nebo název, sídlo a právní formu právnické osoby, která je 

vlastníkem námořního plavidla oprávněna provozovat námořní plavidlo vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost, není-li vlastník současně provozovatelem námořního plavidla, nebo 

jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště a datum narození fyzické osoby, která je 

vlastníkem námořního plavidla oprávněna provozovat námořní plavidlo vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost, není-li vlastník námořního plavidla současně jeho provozovatelem, 

c) základní technické údaje o námořním plavidle, které jsou předmětem zápisu podle § 8 odst. 

1. 

 (3) Žádost o zápis do námořního rejstříku musí být doložena 

a) výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo u občanů jiných států obdobným dokladem4a), je-li 

žadatelem fyzická osoba, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo u občanů jiných států 

obdobným dokladem4a) všech členů statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba; výpis 

z evidence Rejstříku trestů nesmí být starší než 6 měsíců, 

a) dokladem ne starším 3 měsíců prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti 

provozovatele námořního plavidla, je-li občanem jiného státu, nebo člena statutárního 

orgánu provozovatele námořního plavidla, je-li občanem jiného státu, vydaným státem, 

jehož je tato osoba občanem, nebo čestným prohlášením, pokud tento stát takový doklad 

nevydává; u občana jiného členského státu Evropské unie může být tento doklad 

nahrazen výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace zapsané v evidenci 

trestů jiného členského státu Evropské unie, 

b) dokladem osvědčujícím vlastnictví k námořnímu plavidlu, 

c) dokladem osvědčujícím právní vztah provozovatele námořního plavidla k námořnímu 

plavidlu, 

d) doklady osvědčujícími technickou způsobilost námořního plavidla k plavbě, 

e) dokladem o výmazu námořního plavidla z předchozího námořního rejstříku jiného státu nebo 

dokladem o pozastavení registrace v předchozím námořním rejstříku jiného státu, jedná-li se o 

souběžnou registraci lodě, nebo, jedná-li se o novostavbu lodě, čestným prohlášením, že loď 

není zapsána v námořním rejstříku jiného státu, 

f) ověřeným stejnopisem dokladu o zástavním právu nebo zadržovacím právu váznoucím na 

námořním plavidlu, bylo-li zřízeno, nebo o další skutečnosti omezující nakládání s námořním 

plavidlem, 

g) dokladem osvědčujícím identifikační číslo lodě přidělené Mezinárodní námořní organizací3) 

nebo identifikační číslo trupu námořní jachty přidělené výrobcem nebo uznanou klasifikační 

společností, 

h) dokladem prokazujícím splnění podmínky trvalého pobytu nebo sídla provozovatele 

námořního plavidla v České republice podle § 6 odst. 2 tohoto zákona, 

h) doklady osvědčujícími splnění ostatních podmínek podle § 9 odst. 1 písm. a) a b). 
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i) dokladem prokazujícím splnění podmínek podle § 6 odst. 2, 

 (4) Na zápis námořního plavidla do námořního rejstříku je právní nárok. 

 (5) Náležitosti a vzor žádosti o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku a 

podrobnosti o dokladech, kterými musí být žádost o zápis námořního plavidla do námořního 

rejstříku doložena, stanoví prováděcí předpis. 

§ 12 

Způsobilost lodě k plavbě 

 Loď je způsobilá k plavbě, pokud byla projektována, postavena a je udržována a 

provozována v souladu s požadavky námořní úmluvy a předpisů uznané klasifikační 

společnosti. 

Loď je způsobilá k plavbě, pokud byla projektována, postavena a je udržována a 

provozována v souladu s požadavky kladenými na ni  

a) námořními úmluvami, 

b) předpisy uznané klasifikační společnosti a 

c) přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím recyklaci lodí40). 

§ 12b 

 (1) Soulad s požadavky námořních úmluv schvaluje Úřad na žádost. 

 (2) Účastníkem řízení je pouze žadatel. 

 (3) Úřad schválí soulad lodi s požadavky námořních úmluv, pokud 

a) loď, její konstrukce, vybavení, systém bezpečného řízení provozu na lodi a podmínky pro 

práci členů posádky lodě odpovídají požadavkům námořních úmluv, 

b) námořní zařízení umístěné na lodi je označeno značkou shody a odpovídá požadavkům 

stanoveným v nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení32), nebo pokud 

Úřad vydal povolení k umístění námořního zařízení na palubu lodi, 

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,  

c) je loď o hrubé prostornosti přesahující 300 tun vybavena systémem automatické identifikace 

a sledování lodí na velké vzdálenosti, 

d) je loď o hrubé prostornosti přesahující 3000 tun vybavena záznamovým zařízením, které 

slouží k získání údajů usnadňujících odborné zjišťování příčin námořních nehod nebo 

mimořádných událostí (dále jen "zařízení pro záznam údajů o plavbě"). 

 (4) Úřad provede před schválením souladu lodi s požadavky námořních úmluv 

prohlídky a zkoušky podle těchto námořních úmluv za účelem zjištění, zda jsou splněny 

podmínky podle odstavce 3. Zkoušky uvedené ve větě první se provedou pouze v rozsahu, ve 

kterém není splnění podmínek podle odstavce 3 doloženo doklady přiloženými k žádosti. 

Provozovatel lodi je povinen za účelem provedení prohlídek a zkoušek zajistit potřebnou 

součinnost, zejména 
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a) sdělit po dohodě s Úřadem v dostatečném časovém předstihu místo a čas provedení prohlídky 

lodi, 

b) umožnit vstup na loď, 

c) zajistit bezpečný přístup k lodi, 

d) řídit se pokyny osob pověřených k provedení prohlídek. 

 (5) Je-li to nezbytné pro schválení souladu s požadavky námořních úmluv, obrátí se 

Úřad na příslušný orgán členského státu Evropské unie, do jehož registru byla loď zapsána, se 

žádostí o poskytnutí údajů o prohlídkách a námořních nehodách. 

 (6) Náklady na provedení prohlídek a zkoušek podle odstavce 4 hradí žadatel. 

 (7) Pokud Úřad zcela vyhoví žádosti o schválení souladu lodi s požadavky námořních 

úmluv, vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí mezinárodní osvědčení. 

§ 12h 

Povolení k umístění námořního zařízení na palubu lodi 

 (1) Pokud námořní zařízení nesplňuje požadavky stanovené v nařízení vlády o 

technických požadavcích na námořní zařízení a není opatřeno značkou shody, může být 

umístěno na palubu lodě pouze na základě povolení Úřadu. 

 (2) Úřad vydá povolení podle odstavce 1 na žádost provozovatele lodě, jedná-li se o 

a) nově vyvinuté námořní zařízení a toto zařízení zajišťuje stejnou úroveň bezpečnosti a 

účinnosti jako zařízení schválené podle nařízení o technických požadavcích na námořní 

zařízení, nebo 

b) námořní zařízení, které je předmětem testování, přičemž toto námořní zařízení je určeno 

výlučně pro účely testování a nenahrazuje námořní zařízení, které je na palubě lodě umístěno v 

souladu s nařízením vlády o technických požadavcích na námořní zařízení. 

 (3) Pokud je námořním zařízením uvedeným v odstavci 2 radiokomunikační zařízení, 

vydá Úřad povolení podle odstavce 1 pouze za podmínky, pokud toto zařízení nepůsobí 

nežádoucím způsobem na radiofrekvenční spektrum. 

 (4) Účastníkem řízení o povolení k umístění námořního zařízení na palubu lodi je pouze 

žadatel. 

 (5) Splnění podmínky pro udělení povolení uvedené v odstavci 2 písm. a) se prokazuje 

posudkem vydaným uznanou klasifikační společností, který musí být přiložen k žádosti o 

vydání povolení. 

 (6) V povolení Úřad určí podmínky použití námořního zařízení. Platnost povolení k 

umístění námořního zařízení uvedeného v odstavci 2 písm. b) Úřad omezí na dobu nezbytně 

nutnou pro provedení testování, nejdéle však na 12 měsíců. Povolení musí být uloženo na 

palubě lodi po celou dobu umístění námořního zařízení na palubě lodi.  

 (7) Úřad zašle údaje uvedené v povolení Komisi a příslušným orgánům členských států 

Evropské unie do 1 měsíce od jeho vydání. 

§ 12h 
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 (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 

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). 

 (3) Účastníkem řízení o povolení k umístění lodní výstroje na palubu lodi je pouze 

žadatel. 

  (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) 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. 
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 (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 předpisu upravujícím technické požadavky na lodní 

výstroj32) a je opatřena značkou shody. 

§ 12i 

 (1) Úřad může veřejnoprávní smlouvou pověřit uznanou klasifikační společnost  

a) schvalováním souladu lodě s požadavky námořních úmluv, s výjimkou rozhodování o 

výjimce podle § 12d, a vydáváním mezinárodních osvědčení, 

b) prováděním prohlídek lodí a zkoušek v souvislosti se schvalováním souladu lodi s požadavky 

námořních úmluv, 

c) prováděním pravidelných prohlídek, 

d) prodlužováním platnosti mezinárodních osvědčení, 

e) odnímáním mezinárodních osvědčení.  

 (2) Úřad veřejnoprávní smlouvu vypoví, pokud zjistí v činnosti uznané klasifikační 

společnosti, kterou pověřil podle odstavce 1 (dále jen "pověřená společnost"), závažné 

nedostatky nebo pokud Komise zrušila pověřené společnosti uznání podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie28). Výpovědní lhůta doba je 6 měsíců. 

 (3) Ve veřejnoprávní smlouvě lze sjednat i jiné důvody výpovědi, než které jsou uvedené 

v odstavci 2. 

 (4) Veřejnoprávní smlouva musí vymezit: 

a) rozsah pověření k výkonu státní správy, 

b) rozsah spolupráce při přípravě pravidel vztahujících se ke schvalování technické způsobilosti 

lodí,  

c) seznam předpisů vztahujících se na činnost pověřené společnosti, 

d) údaje, které jsou si smluvní strany povinny sdělovat včetně postupů a lhůt, 

e) povinnost mlčenlivosti, 

f) odpovědnost za škodu vzniklou při výkonu činností v rozsahu pověření, 

g) postupy při pravidelné kontrole pověřené společnosti ze strany Úřadu, 

h) postupy namátkové a podrobné inspekce lodí, 

i) postup při změně smlouvy, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBFW8CS45)



9 
 

j) postup při řešení sporů mezi smluvními stranami, 

k) přístup k vnitřním předpisům pověřené společnosti, 

l) přístup k dokumentaci vztahující se k lodím plujícím pod vlajkou České republiky, 

m) výpovědní lhůta dobu a výpovědní důvody. 

§ 12j 

(1) Úřad kontroluje činnost pověřené společnosti alespoň jednou za 2 roky. 

(2) Pověřená společnost je povinna informovat Úřad o  

a) klasifikovaných lodích a změnách, pozastaveních a odejmutích klasifikační třídy lodí 

plujících pod vlajkou České republiky, 

b) vydaných a odňatých mezinárodních osvědčeních, výsledcích provedených prohlídek a 

prodloužení platnosti mezinárodních osvědčení týkajících se lodí plujících pod vlajkou České 

republiky, 

c) vnitřních předpisech týkajících se projektování, konstrukce, vybavení, údržby a prohlídek 

lodí. 

(3) Úřad informuje pověřenou společnost o vydaných povoleních o umístění námořního 

zařízení k umístění lodní výstroje na palubu lodi a o povolených výjimkách z požadavků 

námořních úmluv. 

(4) Informace získané podle odstavce 3 nesmí pověřená společnost sdělovat třetím 

osobám. 

§ 12o 

Recyklace lodí 

(1) Úřad vykonává působnost správního orgánu podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího recyklaci lodí40). 

(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 

c) vydávala a prodlužovala platnost osvědčení o připravenosti k recyklaci. 

 (3) Pro obsah veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 2 se použije § 12i odst. 4 

obdobně. Pro řízení před uznanou klasifikační společností pověřenou podle odstavce 2 se 

použije § 12l obdobně.  

(4) Uznaná klasifikační společnost pověřená podle odstavce 2 je povinna 

informovat Úřad o vydaných a potvrzených osvědčeních podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího recyklaci lodí40) a o prodloužení jejich platnosti.  

(5) Úřad informuje uznanou klasifikační společnost pověřenou podle odstavce 2 

o vydaných povoleních k umístění lodní výstroje na palubu lodi a o udělených výjimkách 
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z požadavků námořních úmluv. Takto získané informace nesmí pověřená společnost 

sdělit třetím osobám. 

(6) Úřad kontroluje činnost uznané klasifikační společnosti pověřené podle 

odstavce 2 alespoň jednou za 2 roky. Úřad veřejnoprávní smlouvu vypoví, zjistí-li v 

činnosti uznané klasifikační společnosti pověřené podle odstavce 2 závažné nedostatky 

nebo zrušila-li Komise této společnosti uznání podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie28). Výpovědní doba je 6 měsíců. Ve veřejnoprávní smlouvě lze sjednat i jiné 

důvody výpovědi. 

 (7) Provozovatel lodě o hrubé prostornosti alespoň 500 tun poskytne za účelem 

provedení počáteční, opakované, dodatečné nebo závěrečné prohlídky podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího recyklaci lodí40) potřebnou součinnost 

podle § 12b odst. 4 písm. a) až d). Náklady na provedení těchto prohlídek hradí 

provozovatel lodě. 

(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. 

§ 13a 

(1) Pokud námořní jachta musí splňovat kromě podmínek uvedených v § 13 také 

požadavky námořních úmluv, jejichž splnění se prokazuje mezinárodním osvědčením 

uvedeným v § 12c odst. 1 písm. h) nebo l), použijí se pro schválení souladu námořní jachty s 

požadavky stanovenými těmito úmluvami § 12b až 12g obdobně. 

(2) Pokud námořní jachta musí být vybavena podle námořních úmluv 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 lodní výstrojí, musí tato výstroj splňovat požadavky stanovené v právním 

předpisu upravujícím technické požadavky na lodní výstroj32) a být opatřena značkou 

shody; § 12h se použije obdobně. 

§ 13c 

 (1) Pokud Úřad zcela vyhoví žádosti o schválení technické způsobilosti námořní jachty 

k námořní plavbě, vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí osvědčení o způsobilosti 

námořní jachty k námořní plavbě; toto osvědčení je platné po dobu 5 let od jeho vydání. 

 (2) Osvědčení o způsobilosti námořní jachty k námořní plavbě musí obsahovat 

a) identifikační údaje námořní jachty, 

b) technické údaje o námořní jachtě, včetně prohlášení o shodě podle zvláštního právního 

předpisu36), 

c) vymezení oblasti povolené námořní plavby, 

d) dobu platnosti osvědčení, 

e) seznam námořního zařízení, jímž lodní výstroje, jíž je námořní jachta vybavena, včetně 

prohlášení o shodě podle nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení 

právního předpisu upravujícího technické požadavky na lodní výstroj32). 
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§ 24 

Povinnosti provozovatele námořního plavidla 

 (1) Provozovatel námořního plavidla je povinen  

a) provozovat námořní plavbu pod státní vlajkou České republiky pouze na základě zápisu do 

námořního rejstříku nebo rozhodnutí o prozatímním povolení k plavbě,  

b) provozovat námořní plavbu podle tohoto zákona,  

c) zajistit po celou dobu provozování námořního plavidla jeho způsobilost k plavbě,  

d) zajistit bezpečnou plavbu námořního plavidla jmenováním velitele lodě nebo velitele 

námořní jachty způsobilého ke kvalifikovanému vedení námořního plavidla,  

e) zajistit, aby loď byla obsazena kvalifikovanou posádkou v počtu a složení odpovídajícím 

požadavkům mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,7)  

f) vybavit loď výstrojí schváleného typu včetně dokumentace a označení, průběžně pečovat o 

tuto výstroj v souladu s požadavky mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,3)  

g) zajistit průběžné zásobování lodi vodou a potravinami,  

h) zajistit, aby veškerá zařízení na námořním plavidle byla schváleného typu, měla schválenou 

dokumentaci a jejich provoz vyhovoval požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví a mořského 

prostředí v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,8)  

i) neprodleně hlásit Úřadu případy narození, úmrtí, nezvěstnosti nebo pádu přes palubu a vážné 

újmy na zdraví, k nimž došlo na námořním plavidle,  

j) neprodleně oznámit Úřadu účast lodi na námořní nehodě nebo mimořádné události a účast 

námořní jachty na námořní nehodě, při níž došlo ke škodě převyšující 200 000 Kč, a zajistit 

dokumentaci stavu v době námořní nehody, včetně důkazů a výpovědí svědků,  

k) neprodleně oznámit Úřadu událost ovlivňující technickou způsobilost námořního plavidla k 

plavbě nebo jinak ovlivňující technický stav námořního plavidla,  

l) mít po celou dobu provozování lodě uzavřeno pojištění a zaplaceno pojistné v případě 

1. pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě, 

2. pojištění za škody vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání, a 

3. pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací,  

4. pojištění pro pokrytí dlužné mzdy a jiného peněžního plnění vyplývajícího ze 

základního pracovněprávního vztahu za období 4 měsíců a 

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, 

m) zabezpečit, aby při provozování námořní plavby byly na námořním plavidle průkazy 

způsobilosti a osvědčení o zdravotní způsobilosti velitele námořního plavidla a všech členů 

posádky, a  

n) zajistit, aby každý člen posádky obdržel popis způsobu vyřizování stížností v 

pracovněprávních věcech na lodi včetně kontaktních údajů osob pověřených jejich 

vyřizováním, osob, které mohou členu posádky poskytnout radu v pracovněprávních 

záležitostech, a Úřadu.  
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 (2) U lodí o hrubé prostornosti přesahující 300 tun musí být pojištění odpovědnosti z 

provozu lodi sjednáno ve výši, která musí pokrývat nároky  

a) na náhradu škody způsobenou smrtí, újmou na zdraví nebo poškozením, zničením nebo 

ztrátou věci, pokud k ní došlo na palubě lodi,  

b) na náhradu škody vzniklou porušením jiných než smluvních povinností, pokud k nim došlo 

v přímé souvislosti s provozem lodi nebo záchrannou akcí,  

c) na náhradu škody vzniklou zpožděním v přepravě nákladu, cestujících a jejich zavazadel po 

moři,  

d) související s vyzvednutím lodi nebo vyzvednutím, zničením nebo zneškodněním nákladu z 

lodě.  

 (3) Minimální výši sjednaného pojištění podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní 

předpis.  

 (4) Provozovatel lodě v době válečného konfliktu, kterého se Česká republika zúčastní, 

je dále povinen oznámit denně Úřadu údaje o zeměpisné poloze lodě. 

  (5) Provozovatel námořního plavidla nesmí pod státní vlajkou České republiky použít 

námořní plavidlo nebo umožnit jeho použití k neoprávněné přepravě drog, psychotropních 

látek, zbraní, výbušnin nebo otroků. 

 (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. 

(7) Pojistitel může pojištění podle odstavce 1 písm. l) bodů 1, 3, 4 nebo 5 vypovědět 

pouze z důvodů uvedených v ustanoveních občanského zákoníku upravujících pojistnou 

smlouvu.  

§ 25 

 (1) Provozovatel lodě je povinen zabezpečit, aby při provozování námořní plavby byly 

na lodi tyto listinné doklady:  

a) rejstříkový list,  

b) osvědčení o bezpečném obsazení lodě posádkou,  

c) povolení lodní stanice,  

d) mezinárodní výměrný list,  

e) osvědčení o klasifikační třídě,  

f) mezinárodní osvědčení,  

g) deratizační osvědčení,  

h) lodní deník,  

i) strojní deník,  

j) manévrový deník,  

k) zdravotní deník,  
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l) rádiový deník,  

m) radarový deník,  

n) kniha záznamů o manipulacích s ropnými látkami,  

o) kniha odpadků,  

p) kniha nalodění,  

r) technická dokumentace lodě,  

s) doklad o pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě, 

doklad o pojištění  

1. odpovědnosti za škody z provozu lodě, 

2. odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání a  

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

t) pracovní smlouvy členů posádky lodě, 

u) právní předpisy upravující pracovněprávní vztahy členů posádky lodě,  

v) kolektivní smlouva, je-li uzavřena, a  

w) jiné dokumenty podle námořních úmluv.  

 (2) Listinné doklady podle písmen h) až p) musí být Úřadem schváleny před prvním 

zápisem do nich z hlediska jejich pravosti a úplnosti. Schválení vyznačí Úřad na příslušném 

listinném dokladu.  

 (3) Rejstříkový list, lodní deník, strojní deník, rádiový deník, kniha nalodění mají 

povahu veřejné listiny.  

 (4) Listinné doklady uschovává provozovatel lodě tři roky ode dne posledního zápisu 

do nich na lodi. Po uplynutí tří let ode dne posledního zápisu do lodního deníku, strojního 

deníku, rádiového deníku a knihy nalodění zajistí vlastník lodě předání těchto listinných 

dokladů do úschovy archivu Úřadu.  

 (5) 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. Listinné 

doklady podle odstavce 1 písm. u) a v) musí být na lodi umístěny na místě přístupném všem 

členům posádky lodě. 

§ 27 

 (1) Povinné listinné doklady musí být na námořním plavidle v originále s výjimkou 

právních předpisů upravujících pracovněprávní vztahy členů posádky lodě; u pracovní smlouvy 

člena posádky a kolektivní smlouvy může být originál nahrazen stejnopisem. 

 (2) Není-li doklad o pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě sepsán v anglickém, 

francouzském nebo španělském jazyce, musí být doplněn o úřední překlad do jednoho z těchto 

jazyků. 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. Není-li pracovní 

smlouva člena posádky lodě nebo kolektivní smlouva sepsána v anglickém jazyce, musí být 

doplněna o překlad do tohoto jazyka.  
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 (3) Náležitosti listinných dokladů a údaje v nich vedené stanoví prováděcí právní 

předpis. 

§ 47 

Uznání průkazu způsobilosti 

 (1) Na žádost držitele platného průkazu způsobilosti, vydaného jiným členským státem 

Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor, uzná Úřad tento průkaz. 

Jedná-li se o držitele platného průkazu způsobilosti, opravňujícího k výkonu funkce na 

velitelské úrovni, uzná Úřad tento průkaz, prokáže-li žadatel znalosti právních předpisů České 

republiky v oblasti námořní plavby, včetně souvisejících ustanovení trestního, občanského a 

obchodního práva, a znalosti anglického jazyka, osvědčené dokladem osvědčujícím znalost 

právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby a znalost anglického jazyka, nebo 

zkouškou vykonanou u Úřadu nebo u osoby Úřadem pověřené. Obsah zkoušky a jiné doklady 

osvědčující znalost právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby nebo 

anglického jazyka stanoví prováděcí právní předpis.  

 (2) Platný průkaz způsobilosti, vydaný členským státem Mezinárodní námořní 

organizace (IMO) podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky, 

nejedná-li se o stát uvedený v odstavci 1, uzná Úřad na žádost jeho držitele. Jedná-li se o držitele 

platného průkazu způsobilosti, opravňujícího k výkonu funkce na velitelské úrovni, uzná Úřad 

tento průkaz, prokáže-li žadatel, že má znalosti právních předpisů České republiky v oblasti 

námořní plavby, včetně souvisejících ustanovení trestního, občanského a obchodního práva, a 

znalosti anglického jazyka, osvědčené dokladem osvědčujícím znalost právních předpisů České 

republiky v oblasti námořní plavby a znalost anglického jazyka, nebo zkouškou vykonanou u 

Úřadu nebo u osoby Úřadem pověřené. Obsah zkoušky a jiné doklady osvědčující znalost 

právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby nebo anglického jazyka stanoví 

prováděcí právní předpis.  

 (3) Platný průkaz způsobilosti, vydaný státem uvedeným v odstavci 2, jehož držitel je 

oprávněn k výkonu funkce na velitelské nebo provozní úrovni nebo funkce radisty, uzná Úřad 

pouze v případě, že tento stát byl uznán Komisí. Podmínky uvedené v odstavci 2 tím nejsou 

dotčeny.  

 (4) V případě uznání průkazu způsobilosti vydá Úřad potvrzení o uznání průkazu 

způsobilosti. Doba platnosti potvrzení o uznání průkazu způsobilosti se shoduje s dobou 

platnosti tohoto průkazu, činí však nejdéle 5 let.  

 (5) Do doby vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti vydá Úřad žadateli o uznání 

průkazu způsobilosti podle odstavce 1 nebo 2 na jeho žádost prozatímní doklad o uznání 

způsobilosti, pokud  

a) žadatel doloží písemný souhlas provozovatele lodi, jejíž posádky je žadatel členem, s 

vydáním prozatímního dokladu,  

b) s ohledem na obsah žádosti o uznání průkazu způsobilosti a její přílohy lze důvodně 

předpokládat, že průkaz způsobilosti bude uznán. 

 Úřad vydá prozatímní doklad o uznání způsobilosti do 10 dnů od podání žádosti o 

vydání prozatímního dokladu o uznání způsobilosti.  
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 (6) Prozatímní doklad o uznání způsobilosti pozbývá platnosti dnem vydání potvrzení o 

uznání průkazu způsobilosti, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od jeho vydání. 

  (7) Úřad odejme potvrzení o uznání průkazu způsobilosti, jestliže jeho držitel  

a) při výkonu funkce ohrozil zdraví nebo život člena posádky lodě nebo přepravovaných osob,  

b) při výkonu funkce ohrozil bezpečnost námořní plavby,  

c) při výkonu funkce opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti stanovené tímto 

zákonem, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodní smlouvou, 

kterou je Česká republika vázána,  

d) neprokáže na výzvu Úřadu, že jeho odborná způsobilost k výkonu funkce na lodi trvá,  

e) pozbyl zdravotní způsobilost,  

f) pozbyl způsobilost k právním úkonům nebo byl omezen ve svéprávnosti, nebo  

g) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na něj nehledí, jako 

by nebyl odsouzen.  

 (8) Vzor žádosti o uznání průkazu způsobilosti a vzor potvrzení o uznání průkazu 

způsobilosti stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 65 

Repatriace členů posádky lodě 

 (1) Člen posádky lodě má právo na repatriaci v těchto případech: 

a) v souvislosti se zánikem práva lodě plout pod státní vlajkou České republiky, 

b) v případě ztroskotání lodě, 

c) po skončení pracovního poměru, 

d) jestliže pro výkon práce na lodi pozbyl zdravotní způsobilost, 

e) jestliže provozovatel lodě není schopen dostát svým finančním závazkům vůči členům 

posádky lodě. 

 (2) Velitel lodě může nařídit repatriaci člena posádky lodě v případě závažného porušení 

povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané členem 

posádky, nebo je-li člen posádky lodě podezřelý ze spáchání trestného činu. 

 (3) Náklady na repatriaci hradí provozovatel lodě s výjimkou repatriace podle odstavce 

2, kdy hradí náklady na repatriaci člen posádky lodě, prokáže-li se odůvodněnost nařízení jeho 

repatriace. Náklady na repatriaci jsou zejména náklady na přepravu člena posádky a jeho 

osobních zavazadel a dále náklady na jeho stravu a ubytování po dobu repatriace. Přepravu 

člena posádky zajistí provozovatel lodě letecky. Jiný způsob přepravy může provozovatel lodě 

zvolit, pokud doba přepravy není nepřiměřeně dlouhá nebo pokud se na něm se členem posádky 

dohodne. 

 (4) Člen posádky lodě se může dohodnout s provozovatelem lodě na prodloužení 

pracovního poměru. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBFW8CS45)



16 
 

 (5) Pro účely poskytování cestovních náhrad a zdravotních služeb se za dobu repatriace 

považuje doba od vylodění do příjezdu do místa sídla provozovatele lodě pobytu nebo do 

jiného sjednaného místa mimo doby, po kterou člen lodní posádky repatriaci bez vážného 

důvodu přerušil. 

 (6) Pokud provozovatel lodě nesplní svou povinnost repatriace člena posádky, zajistí 

provedení repatriace Úřad a po provedení repatriace uloží provozovateli povinnost uhradit 

náklady, které na ni vynaložil. 

 

§ 68a 

Pracovněprávní vztahy členů posádek námořní jachty 

 

 Jsou-li členové posádky námořní jachty v základním pracovněprávním vztahu k 

provozovateli námořní jachty, použijí se § 24 odst. 1 písm. l) body 2 a 3 body 2 až 5, § 24 odst. 

1 písm. n), § 24 odst. 6, § 25 odst. 1 písm. s) body 2 a 3, § 25 odst. 1 písm. t) až v), § 25 odst. 

5, § 27 a § 62 až 68 na poměry členů posádky a provozovatele námořní jachty obdobně. 

 

§ 78 

Přestupky fyzických osob 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 34 odst. 1 se na námořním plavidle neřídí příkazy velitele námořního plavidla,  

b) jako držitel průkazu způsobilosti v rozporu s § 43 odst. 9 neodevzdá průkaz způsobilosti, 

který pozbyl platnosti nebo jehož platnost byla pozastavena,  

c) jako držitel osvědčení o zdravotní způsobilosti v rozporu s § 48 odst. 8 neodevzdá osvědčení 

o zdravotní způsobilosti, které pozbylo platnosti nebo jehož platnost byla pozastavena,  

d) v rozporu s § 49 odst. 1 vede námořní jachtu bez průkazu způsobilosti, nebo  

e) v rozporu s § 50a vydává listiny, které mohou být s ohledem na jejich vzhled a obsah 

zaměněny s průkazem způsobilosti.  

 (2) Fyzická osoba se jako provozovatel námořního plavidla dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 18 odst. 2 neprodleně neodevzdá Úřadu rejstříkový list,  

b) v rozporu s § 19 odst. 4 neprodleně nevrátí Úřadu rejstříkový list,  

c) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. a) provozuje námořní plavbu pod státní vlajkou České 

republiky bez zápisu námořního plavidla do námořního rejstříku nebo bez rozhodnutí o 

prozatímním povolení k plavbě,  

d) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. c) nezajistí po celou dobu provozování námořního plavidla 

jeho způsobilost k plavbě,  

e) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. d) nejmenuje velitele lodě nebo velitele námořní jachty 

způsobilého ke kvalifikovanému vedení námořního plavidla,  

f) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. h) nezajistí, aby veškerá zařízení na námořním plavidle byla 

schváleného typu, měla schválenou dokumentaci a jejich provoz vyhovoval požadavkům 

bezpečnosti a ochrany zdraví a mořského prostředí,  
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g) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. i) nenahlásí Úřadu případy narození, úmrtí, nezvěstnosti nebo 

pádu přes palubu a vážné újmy na zdraví, k nimž došlo na námořním plavidle,  

h) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. j) neoznámí Úřadu účast lodi na námořní nehodě nebo 

mimořádné události, nebo účast námořní jachty na námořní nehodě, při níž došlo ke škodě 

převyšující 200 000 Kč, nebo, nezajistí dokumentaci stavu v době námořní nehody,  

i) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. k) neoznámí Úřadu událost ovlivňující technickou způsobilost 

námořního plavidla k plavbě nebo jinak ovlivňující technický stav námořního plavidla,  

j) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2 nebo 3  nemá po celou dobu provozování námořního 

plavidla  

1.uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo zaplaceno pojistné, nebo  

2. uzavřeno pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací nebo zaplaceno pojistné  

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, 

k) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. m) nezabezpečí, aby při provozování námořní plavby byly na 

námořním plavidle průkazy způsobilosti a osvědčení o zdravotní způsobilosti velitele 

námořního plavidla a všech členů posádky,  

l) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. n) nezajistí, aby každý člen posádky obdržel popis způsobu 

vyřizování stížností v pracovněprávních věcech včetně kontaktních údajů osob pověřených 

jejich vyřizováním, osob, které mohou členu posádky poskytnout radu v pracovněprávních 

záležitostech, a Úřadu,  

m) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. e) nezajistí, aby loď byla obsazena kvalifikovanou posádkou 

v odpovídajícím počtu a složení,  

n) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. f) nevybaví loď výstrojí schváleného typu včetně dokumentace 

a označení, nebo o ni průběžně nepečuje,  

o) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. g) nezajistí průběžné zásobování lodi vodou a potravinami,  

p) v rozporu s § 24 odst. 5 použije námořní plavidlo nebo umožní jeho použití k neoprávněné 

přepravě drog, psychotropních látek, zbraní, výbušnin nebo otroků,  

q) v rozporu s § 62 odst. 2 nezajistí, aby členem posádky námořního plavidla nebyla osoba, 

která v den nalodění nedosáhla věku 18 let,  

r) v rozporu s § 63a odst. 5 nezajistí, aby byl na palubě námořního plavidla na přístupném místě 

vyvěšen rozvrh pracovní doby členů posádky nebo informace o minimální délce nepřetržitého 

odpočinku,  

s) v rozporu s § 63e odst. 2 nezajistí, aby člen posádky námořního plavidla obdržel stejnopis 

evidence pracovní doby za každý měsíc služby na námořním plavidle,  

t) v rozporu s § 65 odst. 1 nezajistí repatriaci člena posádky,  

u) v rozporu s § 66 odst. 2 provozuje námořní plavidlo, které není vybaveno vhodnými 

prostorami,  

v) v rozporu s § 66 odst. 3 nezajistí zásobování námořního plavidla pitnou vodou nebo 

potravinami,  
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w) v rozporu s § 67a odst. 1 nezajistí, aby námořní plavidlo, včetně jeho zařízení a vybavení, 

bylo udržováno ve stavu zaručujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvládání 

havarijních situací, nebo  

x) v rozporu s § 67e odst. 1 nepověří žádného člena posádky vyřizováním stížností v 

pracovněprávních věcech. 

  (3) Fyzická osoba se jako provozovatel lodě dopustí přestupku tím, že 

a) nemá po celou dobu provozování lodě sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z provozu 

lodě nebo zaplacené pojistné podle § 24 odst. 1 písm. l) bodu 1, nebo toto pojištění nemá 

sjednáno ve výši podle § 24 odst. 2 a 3,  

b) v rozporu s § 24 odst. 4 neoznámí v době válečného konfliktu údaje o zeměpisné poloze 

lodě,  

c) v rozporu s § 25 odst. 1 nezabezpečí, aby při provozování námořní plavby na lodi byly 

povinné listinné doklady,  

d) v rozporu s § 25 odst. 4 neuschová listinné doklady po dni posledního zápisu do nich na lodi,  

e) v rozporu s § 28 odst. 4 nezajistí, aby velitelem lodě byl občan České republiky nebo občan 

členského státu Evropské unie,  

f) v rozporu s § 28 odst. 4 nezajistí, aby velitel lodě měl znalosti českého jazyka doložené 

dokladem o dosaženém vzdělání v českém jazyce nebo složením zkoušky nebo jiným 

osvědčujícím dokladem,  

g) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. a) nezajistí zachování všech informací z námořních map, 

lodních deníků, elektronických a magnetických záznamů a videozáznamů včetně informací ze 

záznamníků cestovních údajů a dalších elektronických zařízení, které se vztahují k období před, 

během i po námořní nehodě či mimořádné události, nebo nezajistí veškeré jiné důkazy a 

informace důležité pro zjištění jejích příčin,  

h) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. b) nezabrání přepisu či jinému zásahu do záznamů uvedených 

v § 55c odst. 1 písm. a),  

i) nespolupracuje s Úřadem nebo příslušnými orgány pobřežního státu s cílem zmírnit následky 

námořní nehody nebo mimořádné události podle § 55c odst. 1 písm. c),  

j) v rozporu s § 67 odst. 1 nezajistí, aby loď odpovídala podmínkám zdravotní péče a 

hygienickým požadavkům,  

k) v rozporu s § 67 odst. 1 nezajistí vybavení lodě zdravotnickým materiálem, výstrojí, léky a 

prostředky zdravotnické techniky v lodní lékárničce a jejich doplňování, nebo  

l) v rozporu s § 67 odst. 2 nezajistí, aby jeden člen posádky lodě byl držitelem průkazu 

způsobilosti zdravotníka., 

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 
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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.  

  (4) Fyzická osoba se jako vlastník námořního plavidla dopustí přestupku tím, že 

 a) v rozporu s § 4 odst. 3 neuhradí poplatek za právo plout pod státní vlajkou České republiky, 

nebo  

b) v rozporu s § 17 odst. 1 neoznámí Úřadu změny týkající se údajů a dokladů, které jsou 

stanoveny jako náležitosti žádosti o zápis do námořního rejstříku, nebo o nich nepředloží 

doklady.  

 (5) Fyzická osoba se jako vlastník lodě dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 16 odst. 4 nevrátí rejstříkový list, nebo  

b) v rozporu s § 25 odst. 4 nezajistí předání listinných dokladů do úschovy archivu Úřadu. 

  (6) Fyzická osoba se jako vlastník námořní jachty dopustí přestupku tím, že 

 a) v rozporu s § 26 odst. 2 nezajistí předání rejstříkového listu Úřadu, nebo 

 b) v rozporu s § 26 odst. 3 nezajistí úschovu lodního deníku. 

  (7) Velitel námořního plavidla se dopustí přestupku tím, že 

 a) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. a) neřídí loď a nezajistí bezpečné nautické vedení lodě, 

 b) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. c) nezajištěním nácviku cvičných poplachů a praktického 

cvičení nouzových situací ohrozí bezpečnost přepravovaných osob a posádky, 

 c) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. d) nezajištěním řádné péče o svěřený náklad ohrozí bezpečnost 

cestujících nebo způsobí škodu na nákladu,  

d) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. e) nezajistí, aby na lodi byly povinné listinné doklady, doklady 

členů posádky a doklady vztahující se k nákladu,  

e) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. f) neprovede opatření nutná k odvrácení škody hrozící osobám, 

lodi a nákladu,  

f) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. h) nezabrání znečištění mořského prostředí námořním 

plavidlem,  

g) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. i) neposkytne pomoc osobě, lodi nebo letadlu v nouzi,  

h) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. n) nezaznamená v lodním deníku čas a místo přechodu lodě 

na jiný druh paliva,  

i) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. o) nezajistí, aby systém automatické identifikace lodi byl 

neustále v provozu,  

j) v rozporu s § 33 odst. 1 písm. p) převezme na loď k přepravě nebezpečnou věc nebo 

znečišťující látku, ke které nebyly veliteli lodě předány příslušné údaje, nebo nemá tyto údaje 

na lodi po celou dobu přepravy takové věci nebo látky,  

k) v rozporu s § 38 odst. 1 nezajistí, aby byla učiněna všechna opatření k záchraně 

přepravovaných osob, posádky a k záchraně povinných listinných dokladů, cenností, map a 

pokladní hotovosti,  
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l) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní opatření k zabránění pokračování v trestné činnosti na 

námořním plavidle nebo vyhnutí se odpovědnosti, nebo nevyslechne osoby, neprovede další 

úkony nezbytné k zajištění důkazů, nebo o nich nesepíše protokol,  

m) v rozporu s § 40 odst. 1 nesepíše zápis o narození nebo úmrtí na námořním plavidle, nebo 

neinformuje o této skutečnosti zastupitelský úřad České republiky,  

n) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. a) nezajistí zachování všech informací z námořních map, 

lodních deníků, elektronických a magnetických záznamů a videozáznamů včetně informací ze 

záznamníků cestovních údajů a dalších elektronických zařízení, které se vztahují k období před, 

během i po námořní nehodě či mimořádné události, nebo nezajistí veškeré jiné důkazy a 

informace důležité pro zjištění jejích příčin,  

o) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. b) nezabrání přepisu či jinému zásahu do záznamů uvedených 

v § 55c odst. 1 písm. a), nebo  

p) nespolupracuje s Úřadem nebo příslušnými orgány pobřežního státu s cílem zmírnit následky 

námořní nehody nebo mimořádné události podle § 55c odst. 1 písm. c)., nebo 

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. 

  (8) Člen posádky lodě se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 42 odst. 5 vykonává na lodi práci nebo činnosti, pro něž nemá oprávnění, k 

jejichž výkonu není zdravotně způsobilý nebo k jejichž výkonu nesplňuje stanovené 

požadavky,  

b) v rozporu s § 53 se před naloděním neprokáže platnými průkazy způsobilosti a osvědčením 

o zdravotní způsobilosti,  

c) v rozporu s § 61 odst. 1 se nepodrobí vyšetření za účelem zjištění, zda není pod vlivem 

alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek, nebo  

d) v rozporu s § 61 odst. 2 přechovává na lodi omamné nebo psychotropní látky, střelné zbraně, 

střelivo nebo výbušniny nebo chráněná zvířata, nebo v takové činnosti pomáhá jinému. 

  (9) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 2 písm. c), d) 

nebo p), odstavce 2 písm. c), d) nebo p) nebo odstavce 3 písm. m) bodu 3,  

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e), h), i), j), k), m), t), u), v) nebo 

w), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h) nebo i) h), i), písm. m) bodu 1 nebo 2 nebo písm. 

n), odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 7 písm. f), g), n), o) nebo p),  

c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f), n), q) nebo x), odstavce 3 písm. 

d), odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. a), odstavce 7 písm. a), b), d), e), i), j), k) nebo l) k), 

l) nebo q) nebo odstavce 8 písm. d),  

d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. a), b) nebo g), 

odstavce 3 písm. j), k) nebo l), odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. h) 

nebo m) nebo odstavce 8 písm. a),  
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e) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c), odstavce 2 písm. l), 

o), r) nebo s), odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. c) nebo odstavce 8 písm. b) nebo c).  

 

§ 79 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) jako držitel akreditace v rozporu s § 45 odst. 5 písm. a) neposkytuje výuku a výcvik v souladu 

s udělenou akreditací nebo vytvořeným plánem výuky a výcviku,  

b) jako držitel akreditace v rozporu s § 45 odst. 5 písm. b) neoznámí ve stanovené lhůtě Úřadu 

změny plánu výuky a výcviku nebo seznamu osob provádějících výuku a výcvik,  

c) v rozporu s § 50a vydává listiny, které mohou být s ohledem na jejich vzhled a obsah 

zaměněny s průkazem způsobilosti, nebo  

d) jako vlastník nebezpečné věci nebo znečišťující látky, která je v době námořní nehody nebo 

mimořádné události na palubě lodi, nespolupracuje s Úřadem nebo příslušnými orgány 

pobřežního státu s cílem zmírnit následky námořní nehody nebo mimořádné události podle § 

55c odst. 2. 

  (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel námořního plavidla 

dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 18 odst. 2 neprodleně neodevzdá Úřadu rejstříkový list, 

b) v rozporu s § 19 odst. 4 neprodleně nevrátí Úřadu rejstříkový list,  

c) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. a) provozuje námořní plavbu pod státní vlajkou České 

republiky bez zápisu námořního plavidla do námořního rejstříku nebo bez rozhodnutí o 

prozatímním povolení k plavbě,  

d) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. c) nezajistí po celou dobu provozování námořního plavidla 

jeho způsobilost k plavbě,  

e) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. d) nejmenuje velitele lodě nebo velitele námořní jachty 

způsobilého ke kvalifikovanému vedení námořního plavidla,  

f) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. h) nezajistí, aby veškerá zařízení na námořním plavidle byla 

schváleného typu, měla schválenou dokumentaci a jejich provoz vyhovoval požadavkům 

bezpečnosti a ochrany zdraví a mořského prostředí,  

g) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. i) nenahlásí Úřadu případy narození, úmrtí, nezvěstnosti nebo 

pádu přes palubu a vážné újmy na zdraví, k nimž došlo na námořním plavidle,  

h) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. j) neoznámí Úřadu účast lodi na námořní nehodě nebo 

mimořádné události, nebo účast námořní jachty na námořní nehodě, při níž došlo ke škodě 

převyšující 200 000 Kč, nebo nezajistí dokumentaci stavu v době námořní nehody,  

i) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. k) neoznámí Úřadu událost ovlivňující technickou způsobilost 

námořního plavidla k plavbě nebo jinak ovlivňující technický stav námořního plavidla,  

j) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2 nebo 3   nemá po celou dobu provozování námořního 

plavidla 

1. uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo zaplaceno pojistné, nebo  

2. uzavřeno pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací nebo zaplaceno pojistné,  
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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, 

k) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. m) nezabezpečí, aby při provozování námořní plavby byly na 

námořním plavidle průkazy způsobilosti a osvědčení o zdravotní způsobilosti velitele 

námořního plavidla a všech členů posádky,  

l) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. n) nezajistí, aby každý člen posádky obdržel popis způsobu 

vyřizování stížností v pracovněprávních věcech včetně kontaktních údajů osob pověřených 

jejich vyřizováním, osob, které mohou členu posádky poskytnout radu v pracovněprávních 

záležitostech, a Úřadu,  

m) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. e) nezajistí, aby loď byla obsazena kvalifikovanou posádkou 

v odpovídajícím počtu a složení,  

n) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. f) nevybaví loď výstrojí schváleného typu včetně dokumentace 

a označení, nebo o ni průběžně nepečuje,  

o) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. g) nezajistí průběžné zásobování lodi vodou a potravinami,  

p) v rozporu s § 24 odst. 5 použije námořní plavidlo nebo umožní jeho použití k neoprávněné 

přepravě drog, psychotropních látek, zbraní, výbušnin nebo otroků,  

q) v rozporu s § 62 odst. 2 nezajistí, aby členem posádky námořního plavidla nebyla osoba, 

která v den nalodění nedosáhla věku 18 let,  

r) v rozporu s § 63a odst. 5 nezajistí, aby byl na palubě námořního plavidla na přístupném místě 

vyvěšen rozvrh pracovní doby členů posádky nebo informace o minimální délce nepřetržitého 

odpočinku,  

s) v rozporu s § 63e odst. 2 nezajistí, aby člen posádky námořního plavidla obdržel stejnopis 

evidence pracovní doby za každý měsíc služby na námořním plavidle,  

t) v rozporu s § 65 odst. 1 nezajistí repatriaci člena posádky,  

u) v rozporu s § 66 odst. 2 provozuje námořní plavidlo, které není vybaveno vhodnými 

prostorami,  

v) v rozporu s § 66 odst. 3 nezajistí zásobování námořního plavidla pitnou vodou nebo 

potravinami,  

w) v rozporu s § 67a odst. 1 nezajistí, aby námořní plavidlo, včetně jeho zařízení a vybavení, 

bylo udržováno ve stavu zaručujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvládání 

havarijních situací, nebo  

x) v rozporu s § 67e odst. 1 nepověří žádného člena posádky vyřizováním stížností v 

pracovněprávních věcech. 

  (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel lodě dopustí 

přestupku tím, že 

a) nemá po celou dobu provozování lodě sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z provozu 

lodě nebo zaplacené pojistné podle § 24 odst. 1 písm. l) bodu 1, nebo toto pojištění nemá 

sjednáno ve výši podle § 24 odst. 2 a 3,  

b) v rozporu s § 24 odst. 4 neoznámí v době válečného konfliktu údaje o zeměpisné poloze 

lodě,  
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c) v rozporu s § 25 odst. 1 nezabezpečí, aby při provozování námořní plavby na lodi byly 

povinné listinné doklady,  

d) v rozporu s § 25 odst. 4 neuschová listinné doklady po dni posledního zápisu do nich na lodi,  

e) v rozporu s § 28 odst. 4 nezajistí, aby velitelem lodě byl občan České republiky nebo občan 

členského státu Evropské unie,  

f) v rozporu s § 28 odst. 4 nezajistí, aby velitel lodě měl znalosti českého jazyka doložené 

dokladem o dosaženém vzdělání v českém jazyce nebo složením zkoušky nebo jiným 

osvědčujícím dokladem,  

g) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. a) nezajistí zachování všech informací z námořních map, 

lodních deníků, elektronických a magnetických záznamů a videozáznamů včetně informací ze 

záznamníků cestovních údajů a dalších elektronických zařízení, které se vztahují k období před, 

během i po námořní nehodě či mimořádné události, nebo nezajistí veškeré jiné důkazy a 

informace důležité pro zjištění jejích příčin,  

h) v rozporu s § 55c odst. 1 písm. b) nezabrání přepisu či jinému zásahu do záznamů uvedených 

v § 55c odst. 1 písm. a),  

i) nespolupracuje s Úřadem nebo příslušnými orgány pobřežního státu s cílem zmírnit následky 

námořní nehody nebo mimořádné události podle § 55c odst. 1 písm. c),  

j) v rozporu s § 67 odst. 1 nezajistí, aby loď odpovídala podmínkám zdravotní péče a 

hygienickým požadavkům,  

k) v rozporu s § 67 odst. 1 nezajistí vybavení lodě zdravotnickým materiálem, výstrojí, léky a 

prostředky zdravotnické techniky v lodní lékárničce a jejich doplňování, nebo  

l) v rozporu s § 67 odst. 2 nezajistí, aby jeden člen posádky lodě byl držitelem průkazu 

způsobilosti zdravotníka., 

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 

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.  

  (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník námořního plavidla 

dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 4 odst. 3 neuhradí poplatek za právo plout pod státní vlajkou České republiky, 

nebo  

b) v rozporu s § 17 odst. 1 neoznámí Úřadu změny týkající se údajů a dokladů, které jsou 

stanoveny jako náležitosti žádosti o zápis do námořního rejstříku, nebo o nich nepředloží 

doklady. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBFW8CS45)



24 
 

  (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník lodě dopustí přestupku 

tím, že 

a) v rozporu s § 16 odst. 4 nevrátí rejstříkový list, nebo  

b) v rozporu s § 25 odst. 4 nezajistí předání listinných dokladů do úschovy archivu Úřadu. 

  (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník námořní jachty dopustí 

přestupku tím, že 

 a) v rozporu s § 26 odst. 2 nezajistí předání rejstříkového listu Úřadu, nebo 

 b) v rozporu s § 26 odst. 3 nezajistí úschovu lodního deníku. 

  (7) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. c), d) 

nebo p), odstavce 2 písm. c), d) nebo p) nebo odstavce 3 písm. m) bodu 3, 

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. e), h), i), j), 

k), m), t), u), v) nebo w), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h) nebo i) h), i), písm. m) bodu 

1 nebo 2 nebo písm. n) nebo odstavce 4 písm. a),  

c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. f), n), q) nebo 

x), odstavce 3 písm. d), odstavce 4 písm. b) nebo odstavce 5 písm. a),  

d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b) nebo g), odstavce 3 písm. j), 

k) nebo l), odstavce 5 písm. b) nebo odstavce 6 písm. a),  

e) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. l), o), r) nebo 

s) nebo odstavce 6 písm. b). 

 

 

§ 80a  

 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu pro výkon 

působnosti podle tohoto zákona  

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,  

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,  

c) údaje z agendového informačního systému cizinců., 

d) údaje z agendového informačního systému evidence občanských průkazů, 

e) údaje z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů. 

 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou  

a) příjmení,  

b) jméno, popřípadě jména,  

c) adresa místa pobytu,  

d) datum narození,  

e) státní občanství.,  

f) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v 

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil, a datum nabytí 
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právní moci tohoto rozhodnutí. 

 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,  

b) datum narození,  

c) státní občanství,  

d) adresa místa trvalého pobytu,  

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti, 

f) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v 

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil, a datum nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí. 

 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,  

b) datum narození,   

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

d) druh a adresa místa pobytu,  

e) číslo a platnost oprávnění k pobytu,  

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti.,  

g) datum úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 

uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 

h) digitalizovaná fotografie. 

 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou digitální zpracování 

podoby občana a jeho podpisu. 

 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou digitální zpracování 

fotografie a podpisu držitele cestovního dokladu. 

 (5)(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního 

systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  

 (6)(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.  

 

§ 80b 

 V řízení o vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty si Úřad pro účely 

vydání tohoto průkazu opatří digitalizovanou fotografii žadatele nebo digitální 

zpracování jeho podoby nebo fotografie a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele. 

Nelze-li některý z těchto údajů získat z agendového informačního systému evidence 

občanských průkazů, agendového informačního systému evidence cestovních dokladů 

nebo agendového informačního systému cizinců, pořídí jej Úřad; obdobně postupuje 

Úřad, došlo-li k podstatné změně podoby žadatele. 
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________________________ 

1) Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení.  

Směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby 

námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství 

(ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST).  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví 

kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice 

Rady 93/75/EHS.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném 

uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 

2001/25/ES.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění 

směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech. Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku 

námořníků.  

Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci 

na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského 

společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění 

směrnice 1999/63/ES.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví 

společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro 

související činnosti námořní správy.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/17/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění 

směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz 

plavidel.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví 

základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 

Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/20/ES ze dne 23. dubna 2009 o pojištění 

majitelů lodí pro námořní nároky.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/21/ES ze dne 23. dubna 2009 o souladu s 

požadavky na stát vlajky.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/35/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se 

mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/54/EU ze dne 20. listopadu 2013 o některých 

povinnostech státu vlajky ohledně souladu s Úmluvou o práci na moři z roku 2006 a jejího 

prosazování. 

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. 

1a) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.  

2) Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, uveřejněná pod č. 240/1996 Sb.  

3) Například Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, 

oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského 

života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.  
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3a) § 69a a 70 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).  

4) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  

4a) § 46 odst. 1 písm. a) body 2 a 3 živnostenského zákona.  

5) Úmluva o Mezinárodní námořní organizaci (IMO), 1948, oznámená pod č. 105/1996 Sb. 

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 

52/1995 Sb.  

5a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.  

6) Úmluva OSN o podmínkách registrace námořních lodí.  

7) Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 

1978, oznámená pod č. 53/1995 Sb.  

8) Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod 

č. 52/1995 Sb. 

Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený 

pod č. 52/1995 Sb.  

Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973, 

oznámený pod č. 71/1995 Sb.  

10) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů.  

11) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

12) Například Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, 

oznámená pod č. 52/1995 Sb. 

Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený 

pod č. 52/1995 Sb.  

Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 

1978, oznámená pod č. 53/1995 Sb.  

Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, 

oznámená pod č. 263/1995 Sb.  

13) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon).  

14) § 161 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů.  

15) Vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví  

16) § 21 a 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.  

17) Úmluva o dokladech totožnosti námořníků, 1958, oznámená pod č. 232/1998 Sb. 

Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 

1978, oznámená pod č. 53/1995 Sb.  

18) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.  

20) Úmluva o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech, oznámená pod č. 432/1991 Sb.  

21) Úmluva o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky, oznámená pod č. 445/1991 Sb.  

22) § 9 odst. 4 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

23) Nařízení vlády č. 63/1992 Sb., o Obchodním věstníku.  

24) Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

26) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.  

26a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 

(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.  

26b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.  

26c) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů.  
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27) Například Úmluva Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží, 1978, 

oznámená pod č. 193/1996 Sb.  

28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým 

se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí.  

29) § 16 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).  

Vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, 

jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány.  

30) Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod 

č. 52/1995 Sb.  

31) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/17/ES.  

32) Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů.  

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. 

33) Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973, 

oznámený pod č. 71/1995 Sb.  

34) Mezinárodní úmluva o nákladové značce, 1966, oznámená pod č. 129/1969 Sb.  

35) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 

358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.  

36) 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.  

37) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým 

se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost.  

38) ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti - Požadavky. 

39) 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. 

40) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, v platném znění. 
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