
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

VIII. 

 

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

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 3. srpna 2020, 

s termínem sdělení připomínek do 31. srpna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo  

vnitra 
Zásadní připomínka 

K důvodové zprávě – k § 78 a § 79: 

Žádáme o podrobnější zdůvodnění výší pokut 

stanovených pro nově zaváděné přestupky. Nerozporujeme 

vlastní horní hranice sazeb pokut stanovených již platným 

zněním zákona č. 61/2000 Sb., ani včlenění nových 

skutkových podstat do stávajícího systému správních trestů 

za přestupky. Postrádáme však bližší odůvodnění konkrétně 

zvolených hranic, neboť důvodová zpráva pouze obecně 

uvádí, že správní tresty jsou odstupňovány podle závažnosti 

přestupku. 

Konkrétně lze např. poukázat na přestupek velitele 

námořního plavidla spočívající v tom, že nezajistí předání 

odpadu přístavnímu zařízení pro příjem odpadu podle § 33a 

[§ 78 odst. 7 písm. l)]. Přestupek je doplňován pod sankcí 

200 000 Kč, tj. ve stejné výši, jakou je postihováno 

nesplnění oznamovací povinnosti ohledně druhu a množství 

odpadu před jeho předáním přístavnímu zařízení (§ 23a odst. 

3), nebo nesplnění oznamovací povinnosti, pokud jde o 

údaje obsažené v potvrzení o předání odpadu vydaném 

přístavním zařízením (§ 23 a odst. 5). Domníváme se, že 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla doplněna o text odkazující na Zásady tvorby 

právní úpravy přestupků, které předkladatel při zpracování návrhu 

zákona zohlednil. Rovněž bylo doplněno podrobné zdůvodnění 

výší sankcí stanovených pro nově zaváděné přestupky. 
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vlastní nepředání odpadu přístavnímu zařízení je přitom 

typově závažnější, než „pouhé“ nesplnění oznamovacích 

povinností s tím souvisejících. Žádáme proto o doplnění 

úvah, kterými se předkladatel při úpravě správnětrestní 

odpovědnosti řídil. 

Poukazujeme rovněž na skutečnost, že zásady právní 

úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech 

upravujících výkon veřejné správy, na něž je odkazováno 

(str. 18 důvodové zprávy), byly nahrazeny Zásadami tvorby 

právní úpravy přestupků, které vycházejí z nové právní 

úpravy zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (viz usnesení 

vlády ze dne 31. 7. 2018 č. 498). Z těchto zásad je třeba při 

přípravě materiálu vycházet. 

 

Odbor 

kompatibility 

Úřadu vlády 

ČR 

Zásadní připomínka 

1. Předně navrhujeme vyjasnit postoj předkladatele k 

transpozici směrnice 2019/883, jejímž cílem je především 

ochrana mořského prostřední před nepříznivými účinky 

vypouštění odpadu z lodí. Obecně platí, že transpozici 

směrnice je nutno zajistit prostřednictvím transpozičního 

předpisu, který má být jasný, srozumitelný, přehledný a 

jednoznačný (viz čl. 20 Metodických pokynů). V čl. 3 odst. 

3 směrnice je explicite vyjádřena možnost odchylky pro 

členské státy, které nemají žádné přístavy ani lodě plující 

pod jejich vlajkou, resp. odchylky pro státy, které nemají 

přístavy, a to za předpokladu oznámení Komisi. 

Předkladatel však možnost odchylek vykazuje jako 

ustanovení, které nevyužívá. Velká část směrnice přitom 

Akceptováno. 

Česká republika splňuje pouze podmínky druhého pododstavce 

daného ustanovení směrnice, tedy že nemá žádné přístavy, 

a ustanovení týkající se pouze přístavních států tudíž pro ni není 

relevantní. Informace o absenci přístavů na území České republiky 

je již uvedena na str. 2 odst. 2 obecné části důvodové zprávy. Ve 

srovnávací tabulce bude pozměněno výkaznictví čl. 3 odst. 3 tak, 

aby z něj bylo lépe patrné, které odchylky bylo využito a které 

nikoli (zejména rozdělením tohoto ustanovení na relevantní 

pododstavce). Notifikační povinnosti vůči Komisi si je předkladatel 

vědom, tato povinnost nicméně není relevantní z hlediska 

transpozice.  
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zůstává netransponována a o sdělení Komisi předkladatel v 

předloženém materiálu nehovoří. Nutno vyjasnit. 

 
Zásadní připomínka 

2. Navrhujeme lépe vykázat, resp. zajistit transpozici těchto 

ustanovení směrnic: 

- čl. 3 odst. 2 směrnice 2019/883 – opatření ve vztahu k 

lodím nespadajícím do rámce směrnice; 

Vysvětleno. 

Srovnávací tabulka k této směrnici obsahuje vysvětlení v poznámce 

pod čarou č. 1, tzn. že „nově navrhovaná transpoziční ustanovení 

v zákoně o námořní plavbě se vztahují na všechna plavidla 

spadající do působnosti zákona, tato působnost je omezena pouze 

v případech, kdy takovou úpravu obsahuje sama směrnice (jedná se 

omezení na lodě o hrubé prostornosti přesahující 300 tun. Zákon se 

obecně týká námořních plavidel, tedy námořních obchodních lodí a 

námořních jachet. V §33a návrhu se klíčová povinnost předávat 

odpad z lodí týká všech námořních plavidel bez omezení).“. 

Samotné znění ustanoví čl. 3 odst. 2 směrnice 2019/883 je poněkud 

matoucí, jelikož není zřejmé, za jakých podmínek („v případech, 

kdy je to přiměřeně možné“) a na jaká plavidla by se úprava měla 

vztahovat.  

Pokud by záměrem unijního zákonodárce bylo, aby se veškerá 

úprava směrnice vztahovala i na jiná plavidla, omezení uvedená 

v některých jejích ustanovení (hrubá prostornost) by postrádala 

smysl. 

 
Zásadní připomínka 

- čl. 7 odst. 4 druhý pododstavec směrnice 2019/883 – 

vyjasnit, zda má předkladatel informace o prováděcích 

aktech Komise, které se chystají, a které bude nutno 

provázat se zákonem o námořní plavbě; 

Vysvětleno. 

Předkladatel bohužel o zde zmíněných aktech nemá bližší 

informace. V tuto chvíli není žádný takový akt Komise přijat, 

nicméně prováděcí akty mají stanovit toliko metodu výpočtu 

skladovací kapacity, přičemž tato úprava pouze doplní povinnost 

předvídanou § 33a návrhu zákona 

 
Zásadní připomínka Vysvětleno. 
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- čl. 13 odst. 2 písm. a) směrnice 2019/883 – informace o 

připlutí/odplutí; 
Podle názoru předkladatele tyto informace o připlutí nebo odplutí 

lodi předává stát přístavu, nikoli stát vlajky. Předkladatel v tomto 

smyslu upraví příslušnou srovnávací tabulku. 

 
Zásadní připomínka 

- čl. 1 odst. 5 směrnice 2019/1159 - čl. 5b odst. 2 poslední 

věta směrnice 2008/106/ES – vzor potvrzení v souladu s 

úmluvou STCW; 

Vysvětleno. 

Zákon již nyní zná potvrzení o uznání průkazu způsobilosti (viz § 

47). V souladu s požadavky směrnice se napříště toto potvrzení 

bude vydávat pouze pro některé typy průkazu způsobilosti, které 

budou podléhat procesu uznávání. Ustanovení § 47 odst. 8 odkazuje 

na prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 112/2015 Sb., o 

odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech 

způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu, 

konkrétně její příloha č. 8, kde je obsažen vzor potvrzení o uznání 

průkazu způsobilosti. Přímo na tomto vzoru je uvedeno, že je toto 

potvrzení „vydáváno na základě pravidla I/10 Úmluvy STCW 1978 

ve znění pozdějších změn“.  

Rovněž dle preambule směrnice „všechny členské státy jsou 

signatáři úmluvy STCW, a proto se harmonizovaného provedení 

jejich mezinárodních závazků dosáhne sladěním pravidel Unie 

o výcviku a vydávání průkazů způsobilosti s úmluvou STCW.“  

Vzor potvrzení i na vnitrostátní úrovni tedy přímo z Úmluvy STCW 

vychází. Dle požadavku připomínkového místa bude srovnávací 

tabulka doplněna o odkaz na přílohu č. 8 vyhlášky č. 112/2015 Sb. 

 
Zásadní připomínka 

- čl. 1 odst. 6 písm. a) směrnice 2019/1159 (čl. 12 odst. 1 

směrnice 2008/106/ES) ve vztahu k osobě radisty; 

Vysvětleno. 

Tato funkce ve vnitrostátním právním řádu odpovídá funkci 

radiodůstojníka dle § 28 odst. 2 písm. f) zákona, tato osoba je tedy 

zároveň i důstojníkem. S ohledem na tuto skutečnost se 

domníváme, že zmiňované ustanovení směrnice týkající se radisty 

lze vykázat přes ustanovení již uvedená ve srovnávací tabulce, která 
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se uplatní i pro důstojníka (§ 42 odst. 1, § 43 odst. 3 a § 43 odst. 5 

zákona).   

 
Zásadní připomínka 

- čl. 1 odst. 7 směrnice 2019/1159 (čl. 19 odst. 3 třetí 

pododstavec směrnice 2008/106/ES) – možnost 

jednostranného uznání třetí země; 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že toto ustanovení je fakultativní. Česká republika 

nemá v úmyslu toto ustanovení využít. V tomto smyslu bude 

upravena srovnávací tabulka. 

 
Zásadní připomínka 

- čl. 1 odst. 10 směrnice 2019/1159 (čl. 25a odst. 1 směrnice 

2008/106/ES) – není jasný vztah k navrhovanému § 47a 

zákona, který obsahuje informování Komise; 

Vysvětleno. 

Ustanovení čl. 1 odst. 4 směrnice 2019/1159 (čl. 5a směrnice 

2008/106/ES) a čl. 1 odst. 10 směrnice 2019/1159 (čl. 25a odst. 1 

směrnice 2008/106/ES) se dle našeho názoru obsahově překrývají. 

Lze dodat, že účel existence obou ustanovení vedle sebe není zcela 

zřejmý. Druhé z citovaných ustanovení je transponováno právě 

prostřednictvím § 47a návrhu zákona. Navrhujeme tedy vykázat 

toto zákonné ustanovení jako transpozici obou těchto unijních 

ustanovení. 

 
Zásadní připomínka 

- příloha směrnice 2019/1159 – příloha obsahuje řadu 

konkrétních požadavků na výcvik a kvalifikace námořníků, 

přičemž ze srovnávací tabulky nelze vyčíst, zda jsou 

skutečně všechny naplněny. Navrhujeme lépe vykázat, aby 

bylo bez pochybností, zda jsou naplněny, jinak nejsme 

schopni posoudit slučitelnost. 

Akceptováno. 

Část konkrétních požadavků týkajících se rozdělení zvláštních 

činností je obsažena v příloze č. 7 vyhlášky č. 112/2015 Sb., o 

odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech 

způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu, jejíž 

novelizace se předpokládá v souvislosti s uvedenou směrnicí (viz 

srovnávací tabulka).  

Transpozice ostatních požadavků je zajištěna prostřednictvím 

mezinárodní úmluvy, konkrétně Mezinárodní úmluvy o normách 

výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), která je 

tzv. prezidentskou smlouvou a je součástí českého právního řádu. 

Tímto způsobem byly požadavky na výcvik a kvalifikace 

námořníků vykázány již při transpozici směrnice 2012/35/EU 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU8DH8W9)



(novely původní směrnice 2008/106/ES). Výkaznictví ke směrnici 

(EU) 2019/1159 bude tedy doplněno o odkaz na příslušnou 

mezinárodní úmluvu. Doplnění odkazu na Úmluvu STCW 

postačuje i s ohledem na to, že předpis IGF a polární předpis jsou 

do této úmluvy inkorporovány (viz k tomu bod 2 preambule 

směrnice (EU) 2019/1159). 

 
Zásadní připomínka 

3. Vzhledem k zásahu do implementační úpravy k dalším 

předpisům EU (např. změnou § 47 či § 78 - § 79) je nutno 

aktualizovat také další srovnávací tabulky. Dle našich 

poznatků jde k tyto (uvádíme celexovým číslem): 

32002L0059, 32006L0100, 32008L0106, 32009L0013, 

32009L0018, 32009L0020, 32003L0054, 32013R1257. 

Akceptováno. 

V případě vyjmenovaných srovnávacích tabulek se jedná toliko o 

legislativně-technické a definiční změny, není tedy účelné je v tuto 

chvíli opatřovat příslušným ID číslem návrhu zákona. Předkladatel 

počítá s aktualizací těchto tabulek po přijetí návrhu zákona.   

  

 
Zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 4. (§ 23a odst. 3) 

1. Navrhovaná úprava § 23a odst. 3 zákona má za cíl 

transponovat čl. 6 odst. 1 směrnice 2019/883, který stanoví 

věcnou působnost úpravy - vztahuje se na lodě spadající do 

oblasti působnosti směrnice 2002/59/ES. Navrhované 

ustanovení zákona dopadá na lodě o hrubé prostornosti 

přesahující 300 tun. Takovou implementační úpravu 

považujeme v zásadě za správnou, avšak je nutno vyjasnit, 

jak je zohledněno negativní vymezení působnosti obsažené 

ve směrnici 2002/59/ES, která v čl. 2 odst. 2 vylučuje použití 

např. na válečné lodě, rybářské lodě atd. Obdobné negativní 

vymezení nacházíme i v čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 

2019/883, jehož transpozici je nutno také vykázat.  

Vysvětleno. 

Podle článku 6 odst. 1 směrnice 2019/883 se povinnost 

předběžného oznámení odpadu vztahuje pouze na provozovatele 

nebo velitele lodi spadající do působnosti směrnice 2002/59/ES. 

Podle článku 2 směrnice 2002/59/ES se úprava v ní obsažená 

vztahuje na lodě o hrubé prostornosti alespoň 300 tun, pokud není 

stanoveno jinak. Druhý pododstavec uvedeného ustanovení pak 

stanoví, že se tato směrnice nevztahuje na 

a) válečné lodi, pomocná válečná plavidla a ostatní lodi vlastněné 

nebo provozované členským státem a užívané pro neobchodní 

veřejné služby, 

b) rybářské lodi, tradiční lodi a rekreační plavidla o délce méně než 

45 metrů, 

c) zásobníky na lodích s hrubou prostorností menší než 1 000 tun a 

lodní zásoby a vybavení pro použití na palubě všech lodí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU8DH8W9)



Nadto je nutno vyjasnit (potvrdit), zda se směrnicová úprava 

nemůže vztahovat na námořní jachty (viz členění plavidel v 

§ 2 odst. 2 zákona o námořní plavbě). 

 

 

Samotná směrnice 2019/883 pak ze své působnosti vylučuje 

všechny lodě bez ohledu na to, pod jakou vlajkou plují, směřující 

do přístavu členského státu nebo v něm provozované, s výjimkou 

lodí poskytujících přístavní služby ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení 

(EU) 2017/352 a veškerých válečných lodí, pomocných válečných 

plavidel či jiných lodí v majetku státu nebo jím provozovaných 

a využívaných dočasně pouze pro vládní neobchodní účely. 

Jde-li o válečné lodě (tedy i pomocná válečná plavidla), jsou 

vyloučeny z působnosti zákona o námořní plavbě (vizte § 1 odst. 

2).  

Ustanovení § 23a dopadá pouze na námořní obchodní loď ve 

smyslu zákona, tudíž nemůže jít o loď užívanou pro neobchodní 

veřejné služby (ve smyslu směrnice 2002/59/ES) nebo využívanou 

dočasně pouze pro vládní neobchodní účely (ve smyslu směrnice 

2019/883).  

Směrnice 2002/59/ES vylučuje ze své působnosti rekreační plavidla 

o délce méně než 45 metrů (vizte článek 2 písm. b)), z čehož se dá 

dovodit, že i takové plavidlo může dosahovat hrubé prostornosti 

300 registrovaných tun. Námořní jachta ve smyslu zákona 

o námořní plavbě je plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2,5 metru 

a nepřesahuje 24 metrů. Takové plavidlo však nemůže dosáhnout 

uvedené hrubé prostornosti a tudíž se na ně povinnost stanovená v 

§ 23a návrhu zákona vztahovat nemůže. Navíc dané ustanovení 

dopadá pouze na lodě. 

Jde-li o rybářské lodě, jejich provozování pod vlajkou České 

republiky vylučuje ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona o námořní 

plavbě. 

Pokud jde o tradiční lodě, z působnosti zákona explicitně vyloučeny 

nejsou, jedná se o marginální výjimku, která v současné době nemá 

využití v praxi. Není proto účelné zavádět takovou výjimku do 
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zákona. V případě, že by takové plavidlo existovalo a současně 

přesahovalo hrubou prostornost 300 registrovaných tun, úprava by 

se na takové plavidlo vztahovala. Tento přístup však není se 

směrnicí v rozporu. 

Článek 2 písm. c) směrnice 2002/59/ES pak nedopadá na lodě jako 

takové, ale na zařízení na lodích se nacházející. 

Srovnávací tabulka bude doplněna o komentář k čl. 6 odst. 1 

směrnice, k němuž se výjimky z působnosti vztahují.  

 
Zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 4. (§ 23a odst. 3) a bodu 9. (§ 33a) 

V rozdílové tabulce navrhujeme u § 23a odst. 3 a § 33a 

zákona vykazovat čl. 9 odst. 1 směrnice 2019/883 včetně 

jeho písm. a). Navrhovanou vnitrostátní úpravu chápeme 

jako transpozici výjimky uvedené v tomto písmeni. Dále 

uvádíme, že formulace ve směrnicové výjimce je nutno 

vykládat v souladu s definice daných pojmů v čl. 2 odst. 11 

až 13 této směrnice. Není zřejmé, že zákonná úprava tyto 

definice zohledňuje. Nadto uvádíme, že udělení výjimky má 

být dle čl. 9 odst. 2 směrnice 2019/883 stvrzováno vydáním 

osvědčení dle přílohy 5 směrnice a informace z osvědčení o 

udělení výjimky má být dle čl. 13 odst. 2 písm. d) směrnice 

ohlašováno do příslušného systému (SafeSeaNet). 

Ustanovení je nutno transponovat. 

Akceptováno částečně. 

Máme za to, že výjimky podle čl. 9 udělují členské státy, v nichž se 

nacházejí přístavy, tedy nikoli členské státy vlajky. V tom případě 

se povinnosti vztahující se k udělení těchto výjimek týkají pouze 

členských států majících přístavy. České republiky se dle názoru 

předkladatele týká toliko transpozice ustanovení přímo se 

vztahující k předávání odpadu z lodí, popř. oznámení s tímto 

předáváním související. Vnitrostátní úprava tak obsahuje odchylky 

z povinnosti předávat odpad (§ 33a písm. a návrhu zákona) nebo 

zpracovávat oznámení (§ 23a odst. 3 věta poslední návrhu zákona), 

pro případy, kdy byla státem přístavu udělena výjimka. Definice 

nejsou do návrhu zákona zahrnuty proto, že se ustanovení, k nimž 

se tyto definice vztahují, týkají povinností třetích států.   

 
Zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 4. (§ 23a odst. 5) 

Navrhovaná úprava § 23a odst. 5 je transpoziční k čl. 7 odst. 

3 směrnice 2019/883. Směrnice však v uvedeném odstavci 

stanoví povinnost nahlásit příslušné informace před 

Akceptováno. 

Znění § 23a odst. 5 návrhu zákona bude v návaznosti na uplatněnou 

připomínku změněno následujícím způsobem (jsou zde zohledněny 

i připomínky ostatních připomínkových míst): 
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vyplutím nebo okamžitě po obdržení potvrzení o předání 

odpadu. V předložené transpoziční úpravě nenacházíme obě 

alternativy, neboť návrh zákona hovoří pouze o oznámení 

údajů obsažených v potvrzení o předání odpadu neprodleně 

pro jeho vystavení provozovatelem […] zařízení. Nutno 

upravit, či vysvětlit. 

Dále nenacházíme vykázanou transpozici povinnosti 

zpřístupnit v náležitých případech a na požádání informace 

obsažené v potvrzení o předání odpadu, které jsou k 

dispozici na palubě lodi, jak stanoví čl. 7 odst. 3 směrnice 

2019/883. 

 „(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.“ 

 

Vypracoval:                        Podpis: …………………………… 
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