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            III. 

N á v r h 

ZÁKON 

ze dne ….. 2021, 

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

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona 

č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 

zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., 

zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 339/2020 Sb. a zákona č. …Sb. se mění takto: 

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „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.“ zrušuje.  

CELEX: 32019L1159 

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 ze dne 17. dubna 2019 o přístavních zařízeních 

pro příjem odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU a zrušuje směrnice 2000/59/ES. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1159 ze dne 20. června 2019, kterou se 

mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 

2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými 

státy.“. 

CELEX: 32019L0883 

CELEX: 32019L1159 

3. Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje. 

4. V § 23a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí: 

„(3) Provozovatel nebo velitel lodi o hrubé prostornosti přesahující 300 tun, která 

směřuje do přístavu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský 

prostor, je povinen oznámit orgánu tohoto státu příslušnému podle jeho předpisů údaje o lodi, 

průběhu plavby, druhu a množství odpadu nacházejícím se na lodi, skladovací kapacitě lodi 

pro jednotlivé druhy odpadu a o jeho předání přístavnímu zařízení pro příjem odpadu; tyto 

údaje je povinen uschovat na palubě lodi alespoň do přístavu následujícího po přístavu, 

v němž se nachází toto přístavní zařízení, a to v elektronické podobě, je-li to možné, a na 

žádost je zpřístupnit příslušnému orgánu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího 

Evropský hospodářský prostor. Oznamovací povinnost podle věty první nemusí být splněna, 

byla-li příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 

hospodářský prostor udělena výjimka z této povinnosti z důvodu přepravy prováděné 

s pravidelnými a častými zastávkami. 
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(4) Údaje uvedené v odstavci 3 je provozovatel nebo velitel lodi povinen oznámit  

a) alespoň 24 hodin před předpokládaným připlutím do přístavu, 

b) nejpozději v době, kdy loď opouští předchozí přístav, pokud doba plavby trvá méně než 24 

hodin, nebo 

c) neprodleně po zjištění přístavu určení, je-li znám méně než 24 hodin před připlutím do 

přístavu. 

(5) Provozovatel nebo velitel lodi o hrubé prostornosti přesahující 300 tun zaznamená 

do systému pro výměnu informací na moři údaje obsažené v potvrzení o předání odpadu 

přístavnímu zařízení pro příjem odpadu nacházejícímu se v členském státu Evropské unie nebo 

státu tvořícím Evropský hospodářský prostor neprodleně po jeho vystavení provozovatelem 

tohoto zařízení, nebo před tím, než loď opustí přístav, v němž se toto zařízení nachází; tyto 

údaje je povinen uschovat na palubě lodi alespoň po dobu 2 let ode dne vystavení potvrzení a 

na žádost je zpřístupnit příslušnému orgánu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího 

Evropský hospodářský prostor.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 6 až 10. 

CELEX: 32019L0883 

5. V § 23a odst. 7 se slova „odstavci 3“ nahrazují slovy „odstavci 6“. 

6. V § 23a odst. 9 se slova „odstavcích 1 a 3 až 5“ nahrazují slovy „odstavcích 1, 3 a 6 až 8“. 

CELEX: 32019L0883 

7. V § 23a odst. 10 se slova „Rozsah údajů předávaných podle odstavců 3 až 5“ nahrazují 

slovy „Vzor oznámení podle odstavce 3 a rozsah údajů předávaných podle odstavců 6 až 8“. 

CELEX: 32019L0883 

8. V § 24 odst. 1 písm. m) se za slova „průkazy způsobilosti“ vkládají slova „, potvrzení o 

uznání průkazu způsobilosti, byla-li vydána,“. 

CELEX: 32019L1159 

9. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu zní:  

„§ 33a 

Zajištění předávání odpadu velitelem námořního plavidla 

Velitel námořního plavidla je povinen před opuštěním přístavu členského státu 

Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor zajistit předání odpadu 

nacházejícího se na palubě námořního plavidla přístavnímu zařízení pro příjem odpadu 

v souladu s Mezinárodní úmluvou MARPOL; to neplatí,  

a) byla-li z této povinnosti příslušným orgánem tohoto státu udělena výjimka z důvodu 

přepravy prováděné s pravidelnými a častými zastávkami a na námořním plavidle je dostatečná 

skladovací kapacita pro veškerý odpad, který vznikl a vznikne během plavby do následujícího 

přístavu určení, nebo 

b) je-li znám následující přístav určení, v tomto přístavu je odpovídající přístavní zařízení pro 

příjem odpadu a 
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1. z údajů oznámených provozovatelem nebo velitelem lodi o hrubé prostornosti přesahující 

300 tun podle § 23a odst. 3 a z údajů obsažených v potvrzení o předání odpadu 

přístavnímu zařízení pro příjem odpadu nebo, jde-li o jiné námořní plavidlo, z údajů 

dostupných na jeho palubě vyplývá, že na námořním plavidle je dostatečná skladovací 

kapacita pro veškerý odpad, který vznikl a vznikne během plavby do tohoto přístavu, 

nebo 

2.  námořní plavidlo připlulo do přístavu za nepříznivých povětrnostních podmínek nebo se 

v něm zdrží po dobu kratší než 24 hodin.“. 

CELEX: 32019L0883 

10. V § 43 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slova „držitel průkazu způsobilosti“ vkládají 

slova „vydaného Úřadem“. 

11. V § 43 odst. 6 větě první se za slovo „držitele“ vkládají slova „jím vydaného“. 

12. V § 43 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slovo „Úřad“ vkládají slova „jím udělené“. 

13. V § 43 odst. 9 se za slova „průkazu způsobilosti“ vkládají slova „vydaného Úřadem“. 

14. V § 43 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní: 

„(10) Oprávnění pro výkon zvláštní činnosti a oprávnění pro výkon práce spojené s 

funkcí člena posádky lodě osvědčuje rovněž platný průkaz způsobilosti vydaný jiným členským 

státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor; jde-li o průkaz 

způsobilosti pro člena posádky lodě na velitelské nebo provozní úrovni, musí být tento průkaz 

způsobilosti uznán Úřadem.“. 

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11. 

CELEX: 32019L1159 

15. V § 47 odst. 1 se věta první zrušuje. 

16. V § 47 odst. 1 větě první se slova „Jedná-li se o držitele platného průkazu způsobilosti, 

opravňujícího k výkonu funkce na velitelské úrovni, uzná Úřad tento průkaz“ nahrazují slovy 

„Na žádost držitele platného průkazu způsobilosti, vydaného jiným členským státem Evropské 

unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor pro člena posádky lodě na velitelské 

nebo provozní úrovni, uzná Úřad tento průkaz“. 

CELEX: 32019L1159 

17. V § 47 odst. 1 větě první a v § 47 odst. 2 větě druhé se slova „a znalosti anglického jazyka,“ 

zrušují. 

18. V § 47 odst. 1 větě první a v § 47 odst. 2 větě druhé se slova „a znalost anglického jazyka“ 

zrušují. 

19. V § 47 odst. 1 větě druhé a v § 47 odst. 2 větě třetí se slova „nebo anglického jazyka“ 

zrušují. 

20. V § 47 odst. 4 se za slovo „Úřad“ vkládají slova „po ověření jeho platnosti“.  

CELEX: 32019L1159 
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21. V § 47 odstavec 5 zní:  

„(5) Je-li to nezbytné pro provoz lodi, lze jako člena posádky lodě na velitelské nebo 

provozní úrovni nalodit po dobu nejvýše 3 měsíců ode dne podání žádosti o uznání průkazu 

způsobilosti rovněž držitele platného průkazu způsobilosti vydaného jiným členským státem 

Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor, jehož průkaz způsobilosti 

dosud nebyl Úřadem uznán. Provozovatel a velitel lodi zajistí, aby doklad o podání žádosti byl 

na palubě lodi.“. 

CELEX: 32019L1159 

22. V § 47 se odstavec 6 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7. 

23. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 47a 

Zasílání informací o vydaných nebo uznaných průkazech způsobilosti 

Úřad zasílá každoročně do 31. ledna Komisi informace týkající se průkazů způsobilosti 

pro člena posádky na velitelské nebo provozní úrovni, které vydal nebo uznal za předchozí 

kalendářní rok.“. 

CELEX: 32019L1159 

24. V § 48 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zdravotní způsobilost osvědčuje rovněž platné 

osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané jiným členským státem Evropské unie nebo státem 

tvořícím Evropský hospodářský prostor.“. 

CELEX: 32019L1159 

25. V § 48 odst. 3, § 48 odst. 6 větě první a v § 48 odst. 8 se za slova „osvědčení o zdravotní 

způsobilosti“ vkládají slova „vydaného Úřadem“. 

26. V § 78 odst. 2 písm. k) a v § 79 odst. 2 písm. k) se za slova „průkazy způsobilosti“ vkládají 

slova „, potvrzení o uznání průkazu způsobilosti“. 

CELEX: 32012L0035 

27. V § 78 odst. 3 a v § 79 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní: 

„a) neoznámí nebo nezaznamená údaje podle § 23a,“. 

Dosavadní písmena a) až n) se označují jako písmena b) až o). 

CELEX: 32019L0883 

28. V § 78 odst. 3 a v § 79 odst. 3 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní: 

„h) v rozporu s § 47 odst. 5 nezajistí, aby byl na palubě lodi doklad o podání žádosti o uznání 

průkazu způsobilosti,“. 

Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena i) až p). 

CELEX: 32012L0035 

29. V § 78 odst. 7 se vkládá nové písmeno a), které zní: 
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„a) neoznámí nebo nezaznamená údaje podle § 23a,“. 

Dosavadní písmena a) až q) se označují jako písmena b) až r). 

CELEX: 32019L0883 

30. V § 78 odst. 7 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní: 

„l) v rozporu s § 33a nezajistí předání odpadu přístavnímu zařízení pro příjem odpadu,“. 

Dosavadní písmena l) až r) se označují jako písmena m) až s). 

CELEX: 32019L0883 

31. V § 78 odst. 7 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní: 

„p) v rozporu s § 47 odst. 5 nezajistí, aby byl na palubě lodi doklad o podání žádosti o uznání 

průkazu způsobilosti,“. 

Dosavadní písmena p) až s) se označují jako písmena q) až t). 

CELEX: 32012L0035 

32. V § 78 odst. 9 písm. a) se slova „odstavce 3 písm. m) bodu 3“ nahrazují slovy „odstavce 3 

písm. o) bodu 3“. 

33. V § 78 odst. 9 písm. b) se slova „odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h), i) písm. m) bodu 

1 nebo 2 nebo písm. n)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. b), c), d), f), g), h), i), j), k), písm. 

o) bodu 1 nebo 2 nebo písm. p)“. 

34. V § 78 odst. 9 písm. b) se slova „odstavce 7 písm. f), g), n), o) nebo p)“ nahrazují slovy 

„odstavce 7 písm. g), h), p), q), r) nebo s)“. 

35. V § 78 odst. 9 písm. c) se slova „odstavce 3 písm. d)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. 

e)“. 

36. V § 78 odst. 9 písm. c) se slova „odstavce 7 písm. a), b), d), e), i), j), k), l) nebo q)“ nahrazují 

slovy „odstavce 7 písm. b), c), e), f), j), k), m), n) nebo t)“. 

37. V § 78 odst. 9 písm. d) se slova „odstavce 3 písm. j), k) nebo l)“ nahrazují slovy „odstavce 

3 písm. a), l), m) nebo n)“. 

38. V § 78 odst. 9 písm. d) se slova „odstavce 7 písm. h) nebo m)“ nahrazují slovy „odstavce 7 

písm. a), i), l) nebo o)“. 

39. V § 78 odst. 9 písm. e) se slova „odstavce 7 písm. c)“ nahrazují slovy „odstavce 7 písm. 

d)“. 

40. V § 79 odst. 7 písm. a) se slova „odstavce 3 písm. m) bodu 3“ nahrazují slovy „odstavce 3 

písm. o) bodu 3“. 

41. V § 79 odst. 7 písm. b) se slova „odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h), i), písm. m) bodu 

1 nebo 2 nebo písm. n)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. b), c), d), f), g), h), i), j), k), písm. 

o) bodu 1 nebo 2 nebo písm. p)“. 

42. V § 79 odst. 7 písm. c) se slova „odstavce 3 písm. d)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. 

e)“. 
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43. V § 79 odst. 7 písm. d) se slova „odstavce 3 písm. j), k) nebo l)“ nahrazují slovy „odstavce 

3 písm. a), l), m) nebo n)“. 

44. V § 85 se text „§ 23a odst. 7“ nahrazuje textem „§ 23a odst. 10“, text „§ 43 odst. 10“ se 

nahrazuje textem „§ 43 odst. 11“ a slova „§ 47 odst. 1, 2 a 8“ se nahrazují slovy „§ 47 odst. 1, 

2 a 7“. 

Čl. II  

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021. 

CELEX: 32019L0883 

CELEX: 32019L1159 
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           IX. A 

N á v r h  

 

VYHLÁŠKA 

ze dne       2021, 

 

kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s 

provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné 

události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně 

vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a 

dokladech námořních plavidel 

 

 Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní 

plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 

zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,  zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 

Sb. a zákona č. 81/2015 Sb. (dále jen „zákon“) k provedení § 23a odst. 10 a § 33 odst. 1 písm. 

p) zákona: 

Čl. I 

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní: 

„§ 1a 

Vzor oznámení podle § 23a odst. 3 zákona je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.“ 

CELEX: 32019L0883 

2. V § 2 se slova „§ 23a odst. 3 a 4 zákona“ nahrazují slovy „§ 23a odst. 6 a 7 zákona“. 

3. V § 3 se slova „§ 23a odst. 5 zákona“ nahrazují slovy „§ 23a odst. 8 zákona“. 

4. V § 5 se slova „§ 33 odst. 1 písm. q) zákona“ nahrazují slovy „§ 33 odst. 1 písm. p) zákona“. 

5. V § 6 se slova „v příloze č. 1 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „v příloze č. 2 k této vyhlášce“. 

6. V § 7 se slova „v příloze č. 2 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „v příloze č. 3 k této vyhlášce“. 

7. Před přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 1, která včetně nadpisu zní: 

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 327/2011 Sb.  

VZOR OZNÁMENÍ PODLE § 23a ODST. 3 ZÁKONA 

Oznámení o předání odpadu do: (název přístavu určení)  
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Dosavadní přílohy č. 1 a 2 se označují jako přílohy č. 2 a 3. 

CELEX: 32019L0883 

Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021. 
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              IX. B 

Teze vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné 

a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, 

námořnických knížkách a kapitánském slibu 

 

Vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů 

posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském 

slibu, bude aktualizována, pokud jde o výčet zvláštních činností obsažený v § 7.  

Výčet zvláštních činností by tak měl nově obsahovat rovněž zejména 

činnosti vykonávané na lodích  

1) podléhajících Mezinárodnímu předpisu pro bezpečnost lodí 

používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutí (předpis IGF) ve 

smyslu pravidla V/3 přílohy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1159 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2008/106/ES 

o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES 

o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými 

státy, a 

2)   působících v polárních vodách ve smyslu pravidla V/4 přílohy ke shora 

uvedené směrnici. 
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