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ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název: 

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

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 1 

(poznámka pod 

čarou č. 1) 

V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice 

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. 

32019L1159 Čl. 2 Směrnice 2005/45/ES se zrušuje. 

Čl. I bod 2 

(poznámka pod 

čarou č. 1) 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné 

řádky doplňují věty „Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (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.“. 

32019L0883 Čl. 24 odst. 1 

věta třetí a 

čtvrtá 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz 

na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 

jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy. 

  32019L1159 Čl. 3 odst. 1 

věta třetí a 

čtvrtá 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz 

na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 

jejich úředním vyhlášení. Způsob provedení tohoto odkazu 

si stanoví členské státy. 
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Čl. I bod 6 

(§ 23a odst. 3 a 

5) 

V § 23a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, 

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 prostřednictvím 

k tomu určeného formuláře 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; to 

neplatí, 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. 

(…) 

(5) Údaje oznámené podle odstavce 3 je provozovatel 

nebo velitel lodi povinen uschovat na palubě lodi alespoň 

do doby vyplutí z přístavu následujícího po přístavu, 

v němž se nachází přístavní zařízení, jemuž byl odpad 

předán, a na žádost tyto údaje zpřístupnit příslušnému 

orgánu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího 

Evropský hospodářský prostor. Údaje musí být uschovány 

v elektronické podobě, nebrání-li tomu okolnosti, které 

provozovatel nebo velitel lodi nemohl odvrátit.“. 

32019L0883 Čl. 6 odst. 1 

(návětí) 

Provozovatel, zástupce nebo velitel lodi spadající do 

oblasti působnosti směrnice 2002/59/ES, jež směřuje do 

přístavu v Unii, pravdivě a přesně vyplní formulář 

uvedený v příloze 2 této směrnice (dále jen „předběžné 

oznámení o odpadu“) a oznámí informace v něm uvedené 

orgánu nebo subjektu určenému k tomuto účelu členským 

státem, ve kterém se přístav nachází: 

 

(…) 

  32019L0883 Čl. 6 odst. 3 Informace z předběžného oznámení o odpadu musí být k 

dispozici na palubě, pokud možno v elektronické podobě, 

alespoň do následujícího přístavu určení a na žádost jsou 

zpřístupněny příslušným orgánům členských států. 

  32019L0883 Čl. 9 odst. 1 

(návětí) 

Členské státy mohou osvobodit loď vplouvající do jejich 

přístavů od povinností podle článku 6, čl. 7 odst. 1 a 

článku 8 (dále jen „výjimka“), existují-li dostatečné 
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důkazy, že jsou splněny tyto podmínky: 

  32019L0883 Příloha 2  

Čl. I bod 6 

(§ 23a odst. 4 

písm. a)) 

V § 23a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, 

které znějí: 

(…) 

 

(4) Údaje uvedené v odstavci 3 je provozovatel nebo 

velitel lodi povinen oznámit  

a) alespoň 24 hodin před předpokládaným připlutím do 

přístavu, 

32019L0883 Čl. 6 odst. 1 

písm. a) 

Provozovatel, zástupce nebo velitel lodi spadající do 

oblasti působnosti směrnice 2002/59/ES, jež směřuje do 

přístavu v Unii, pravdivě a přesně vyplní formulář 

uvedený v příloze 2 této směrnice (dále jen „předběžné 

oznámení o odpadu“) a oznámí informace v něm uvedené 

orgánu nebo subjektu určenému k tomuto účelu členským 

státem, ve kterém se přístav nachází: 

a) | nejpozději 24 hodin před připlutím, je-li znám přístav 

určení; 

Čl. I bod 6 

(§ 23a odst. 4 

písm. b)) 

V § 23a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, 

které znějí: 

(…) 

 

(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 

(…) 

32019L0883 Čl. 6 odst. 1 

písm. c) 

 

Provozovatel, zástupce nebo velitel lodi spadající do 

oblasti působnosti směrnice 2002/59/ES, jež směřuje do 

přístavu v Unii, pravdivě a přesně vyplní formulář 

uvedený v příloze 2 této směrnice (dále jen „předběžné 

oznámení o odpadu“) a oznámí informace v něm uvedené 
orgánu nebo subjektu určenému k tomuto účelu členským 

státem, ve kterém se přístav nachází: 

(…) 

c) | nejpozději při vyplutí z předchozího přístavu, je-li 

délka plavby kratší než 24 hodin. 

 

Čl. I bod 6 
(§ 23a odst. 4 

písm. c)) 

V § 23a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, 
které znějí: 

(...) 

 

(4) Údaje uvedené v odstavci 3 je provozovatel nebo 

velitel lodi povinen oznámit  

a) alespoň 24 hodin před předpokládaným připlutím do 

přístavu, 

(…) 

c) neprodleně po zjištění přístavu určení, je-li znám méně 

32019L0883 Čl. 6 odst. 1 
písm. b) 

Provozovatel, zástupce nebo velitel lodi spadající do 
oblasti působnosti směrnice 2002/59/ES, jež směřuje do 

přístavu v Unii, pravdivě a přesně vyplní formulář 

uvedený v příloze 2 této směrnice (dále jen „předběžné 

oznámení o odpadu“) a oznámí informace v něm uvedené 

orgánu nebo subjektu určenému k tomuto účelu členským 

státem, ve kterém se přístav nachází: 

(…) 

b) | jakmile je znám přístav určení, je-li tato informace 

známa méně než 24 hodin před připlutím; nebo 
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než 24 hodin před připlutím do přístavu. 

Čl. I bod 6 

(§ 23a odst. 6) 

V § 23a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, 

které znějí: 
(…) 

(6) Provozovatel nebo velitel lodi o hrubé prostornosti 

přesahující 300 tun je povinen 

a) zaznamenat 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 před vyplutím z přístavu, v němž se 

nachází přístavní zařízení, jemuž byl odpad předán, nebo 

neprodleně po vystavení potvrzení provozovatelem tohoto 

zařízení, a 

b) uschovat potvrzení o předání odpadu přístavnímu 

zařízení pro příjem odpadu na palubě lodi alespoň po 

dobu 2 let ode dne jeho vystavení a na žádost je 

zpřístupnit příslušnému orgánu členského státu Evropské 

unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.“. 
 

32019L0883 Čl. 7 odst. 3 Provozovatel, zástupce nebo velitel lodi, jež spadá do 

oblasti působnosti směrnice 2002/59/ES, před vyplutím 
nebo okamžitě po obdržení potvrzení o předání odpadu 

nahlásí elektronicky informace obsažené v tomto 

potvrzení do části systému pro informování, sledování a 

prosazování pravidel uvedené v článku 13 této směrnice v 

souladu se směrnicemi 2002/59/ES a 2010/65/EU. 

Informace obsažené v potvrzení o předání odpadu jsou k 

dispozici na palubě lodi po dobu alespoň dvou let a v 

náležitých případech společně s příslušnými knihami 

záznamů o manipulaci s ropnými látkami, záznamů o 

nákladu a záznamů o odpadcích nebo plánem likvidace 

odpadků a orgánům členských států se na požádání 

zpřístupní. 

Čl. I bod 9 

(§ 23a odst. 10) 

V § 23a odst. 10 se slova „odstavcích 1 a 3 až 5“ 

nahrazují slovy „odstavcích 1, 3 a 7 až 9“. 

32019L0883 Čl. 6 odst. 2 Informace z předběžného oznámení o odpadu se 

elektronicky nahlásí do části systému pro informování, 

sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 13 této 

směrnice v souladu se směrnicí 2002/59/ES a směrnicí 

2010/65/EU. 

  32019L0883 Čl. 13 odst. 1 a 
2 písm. a) až c) 

1.   Ohlašování a výměna informací jsou založeny na 
systému Unie pro výměnu informací na moři (dále jen 

„SafeSeaNet“) podle čl. 22a odst. 3 a přílohy III směrnice 

2002/59/ES. 

2.   Členské státy zajistí, aby byly elektronicky 

a v přiměřené lhůtě v souladu se směrnicí 2010/65/EU 
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ohlášeny tyto informace: 

a) informace o skutečném čase připlutí a odplutí každé lodě 

spadající do oblasti působnosti směrnice 2002/59/ES, 

která vplouvá do přístavu Unie, společně s identifikací 

dotčeného přístavu; 

b) informace z předběžného oznámení o odpadu uvedené 

v příloze 2; 
c) informace z potvrzení o předání odpadu uvedené v příloze 

3; 
 

Čl. I bod 10 

(§ 23a odst. 11) 

V § 23a odst. 11 se slova „Rozsah údajů předávaných 

podle odstavců 3 až 5“ nahrazují slovy „Vzor formuláře 

podle odstavce 3 a rozsah údajů předávaných podle 

odstavců 7 až 9“. 

32019L0883 Příloha 2 STANDARDNÍ FORMÁT FORMULÁŘE 

PŘEDBĚŽNÉHO OZNÁMENÍ O PŘEDÁNÍ ODPADU 

DO PŘÍSTAVNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍJEM 

ODPADU 

Čl. I bod 11  

(§ 24 odst. 1 

písm. m)) 

V § 24 odst. 1 písm. m) se za slova „průkazy 

způsobilosti“ vkládají slova „, potvrzení o uznání průkazu 

způsobilosti, byla-li vydána,“. 

32019L1159 Čl. 1 bod 3) 

písm. a)  

(čl. 5 odst. 10) 

S výhradou čl. 19 odst. 7 se musí originál každého 

průkazu způsobilosti požadovaného touto směrnicí 

nacházet na lodi, na které držitel průkazu způsobilosti 

slouží, v tištěné podobě nebo v digitální podobě, přičemž 

jeho pravost a platnost mohou být ověřeny v rámci 

postupu podle odst. 12 písm. b) tohoto článku. 

Čl. I bod 12 

(§ 33a písm. a)) 

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 

32019L0883 Čl. 7 odst. 1 Velitel lodi využívající přístav Unie předá před opuštěním 

tohoto přístavu veškerý odpad této lodi, který je na 

palubě, přístavnímu zařízení pro příjem odpadu v souladu 

s příslušnými normami úmluvy MARPOL pro vypouštění 

odpadu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBWAC4DL3)



 6 

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 

  32019L0883 Čl. 9 odst. 1 

(návětí) 

Členské státy mohou osvobodit loď vplouvající do jejich 

přístavů od povinností podle článku 6, čl. 7 odst. 1 a 

článku 8 (dále jen „výjimka“), existují-li dostatečné 

důkazy, že jsou splněny tyto podmínky: 

  32019L0883 Čl. 9 odst. 5 Bez ohledu na udělenou výjimku loď nepokračuje do 

následujícího přístavu určení, nemá-li k dispozici 

dostatečnou vyhrazenou skladovací kapacitu pro veškerý 

odpad, který vznikl a vznikne během její plánované 
plavby do následujícího přístavu určení. 

Čl. I bod 12 

(§ 33a písm. b) 

bod 1.) 

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,  
(…) 

b) je-li znám následující přístav určení, v tomto přístavu 

je odpovídající přístavní zařízení pro příjem odpadu a 

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 

32019L0883 Čl. 7 odst. 1 Velitel lodi využívající přístav Unie předá před opuštěním 

tohoto přístavu veškerý odpad této lodi, který je na 

palubě, přístavnímu zařízení pro příjem odpadu v souladu 

s příslušnými normami úmluvy MARPOL pro vypouštění 

odpadu. 
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palubě vyplývá, že na námořním plavidle je dostatečná 

skladovací kapacita pro veškerý odpad, který vznikl a 

vznikne během plavby do tohoto přístavu, nebo 

  32019L0883 Čl. 7 odst. 4 

písm. a) a b)  

Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 1, může loď 

pokračovat do následujícího přístavu určení, aniž by 

předala odpad, pokud:  

a) | z informací poskytnutých v souladu s přílohami 2 a 3 

vyplývá, že je na lodi dostatečná vyhrazená skladovací 
kapacita pro veškerý odpad, který vznikl a vznikne během 

plánované plavby do následujícího přístavu určení; 

b) | z informací dostupných na palubě lodí mimo oblast 

působnosti směrnice 2002/59/ES vyplývá, že je na lodi 

dostatečná vyhrazená skladovací kapacita pro veškerý 

odpad, který vznikl a vznikne během plánované plavby 

do následujícího přístavu určení; nebo 

(…) 
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  32019L0883 Čl. 7 odst. 5 Členský stát požaduje, aby loď před vyplutím z přístavu 

předala veškerý svůj odpad: 

a) | pokud na základě dostupných informací, včetně 

informací dostupných elektronicky v části systému pro 

informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v 

článku 13 nebo v GISIS, nelze stanovit, že v následujícím 

přístavu určení jsou k dispozici odpovídající přístavní 
zařízení pro příjem odpadu; nebo 

b) | není-li následující přístav určení znám. 

Čl. I bod 12 

(§ 33a písm. b) 

bod 2.) 

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,  

(…) 

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

(…) 

2.  námořní plavidlo připlulo do přístavu za nepříznivých 

povětrnostních podmínek nebo se v něm zdrží po dobu 

kratší než 24 hodin.“. 

32019L0883 Čl. 7 odst. 1 Velitel lodi využívající přístav Unie předá před opuštěním 

tohoto přístavu veškerý odpad této lodi, který je na 

palubě, přístavnímu zařízení pro příjem odpadu v souladu 

s příslušnými normami úmluvy MARPOL pro vypouštění 

odpadu. 

  32019L0883 Čl. 7 odst. 4 

písm. c)  

Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 1, může loď 

pokračovat do následujícího přístavu určení, aniž by 

předala odpad, pokud: 

(…) 

c) | loď připlouvá do kotviště pouze na dobu kratší než 24 

hodin nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBWAC4DL3)



 9 

pokud tato oblast nebyla vyloučena podle čl. 3 odst. 1 

druhého pododstavce. 

 

  32019L0883 Čl. 7 odst. 5 Členský stát požaduje, aby loď před vyplutím z přístavu 

předala veškerý svůj odpad: 

a) | pokud na základě dostupných informací, včetně 

informací dostupných elektronicky v části systému pro 
informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v 

článku 13 nebo v GISIS, nelze stanovit, že v následujícím 

přístavu určení jsou k dispozici odpovídající přístavní 

zařízení pro příjem odpadu; nebo 

b) | není-li následující přístav určení znám. 

Čl. I bod 17 
(§ 43 odst. 10) 

 
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.“. 

32019L1159 Čl. 1 bod 2) 
(čl. 2 odst. 2) 

Článek 5b se vztahuje na námořníky, kteří jsou držiteli 
průkazu vydaného některým členským státem, a to bez 

ohledu na jejich státní příslušnost. 

  32019L1159 Čl. 1 bod 5) 

(čl. 5b odst. 1) 

Každý členský stát akceptuje průkazy odborné 

způsobilosti a doklady vydané jiným členským státem 

nebo subjekty pověřenými členským státem, v tištěné 

podobě nebo v digitální podobě, s cílem povolit 

námořníkům sloužit na lodích plujících pod jeho vlajkou. 

Čl. I bod 19 

(§ 47 odst. 1) 

V § 47 odst. 1 větě první se slova „Jedná-li se o držitele 

platného průkazu způsobilosti, opravňujícího k výkonu 

funkce na velitelské úrovni“ 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 

32019L1159 Čl. 1 bod 2) 

(čl. 2 odst. 2) 

Článek 5b se vztahuje na námořníky, kteří jsou držiteli 

průkazu vydaného některým členským státem, a to bez 

ohledu na jejich státní příslušnost. 
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velitelské nebo provozní úrovni“. 

  32019L1159 Čl. 1 bod 5) 

(čl. 5b odst. 2 

věta první) 

Každý členský stát uzná průkazy kompetence vydané 

jiným členským státem nebo průkazy odborné 

způsobilosti vydané jiným členským státem velitelům a 

důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 přílohy I 

této směrnice potvrzením uvedených průkazů způsobilosti 

na důkaz jejich uznání. 

Čl. I bod 23  

(§ 47 odst. 4)   

V § 47 odst. 4 větě první se  za slovo „ Úřad“ vkládají 

slova „po ověření jeho platnosti“. 

32019L1159 Čl. 1 bod 5) 

(čl. 5b odst. 2 

věta třetí) 

Toto potvrzení se vydává pouze v případě, že byly 

splněny všechny požadavky úmluvy STCW v souladu s 

pravidlem I/2 odst. 7 uvedené úmluvy. 

Čl. I bod 24 

(§ 47 odst. 5) 

 

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 jsou povinni 

zajistit, aby doklad o podání žádosti byl na palubě lodi.“. 

32019L1159 Čl. 1 bod 5) 

(čl. 5b odst. 6) 

Aniž je dotčen odstavec 2, může hostitelský členský stát v 

případě potřeby povolit námořníkovi sloužit po dobu 

nejvýše tří měsíců na lodi plující pod jeho vlajkou, pokud 

má tento námořník platný odpovídající průkaz 

způsobilosti vydaný a potvrzený jiným členským státem, 

ale dosud nepotvrzený pro uznání dotčeným hostitelským 

členským státem. 

 

Vždy musí být snadno k dispozici písemný důkaz o tom, 

že žádost o potvrzení byla předána příslušným orgánům. 

Čl. I bod 26 

(§ 47a) 

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 

v anonymizované podobě informace týkající se průkazů 

způsobilosti pro člena posádky na velitelské nebo 

provozní úrovni, které vydal nebo uznal za předchozí 

kalendářní rok.“. 

32019L1159 Čl. 1 bod 4) 

(čl. 5a) 

Pro účely čl. 20 odst. 8 a čl. 21 odst. 2 a výhradně pro 

využití členskými státy a Komisí v rámci tvorby politik a 

pro statistické účely předloží členské státy každoročně 

Komisi informace uvedené v příloze V této směrnice, 

které se týkají průkazů kompetence a potvrzení 

ověřujících jejich uznání. Členské státy rovněž mohou 

dobrovolně poskytnout informace o průkazech odborné 

způsobilosti vydaných členům mužstva v souladu s 

kapitolami II, III a VII přílohy úmluvy STCW, například 
informace uvedené v příloze V této směrnice.“ 

 

  32019L1159 Čl. 1 bod 10)  

(Čl. 25a odst. 

Členské státy sdělují Komisi informace uvedené v příloze 

V pro účely čl. 20 odst. 8 a čl. 21 odst. 2 a pro využití 
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1) členskými státy a Komisí v rámci tvorby politik. 

Čl. I bod 27 

(§ 48 odst. 1 

věta druhá) 

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.“. 

32019L1159 Čl. 1 bod 2) 

(čl. 2 odst. 2) 

Článek 5b se vztahuje na námořníky, kteří jsou držiteli 

průkazu vydaného některým členským státem, a to bez 

ohledu na jejich státní příslušnost. 

  32019L1159 Čl. 1 bod 5) 

(čl. 5b odst. 3) 

Každý členský stát přijme, a to za účelem povolit 

námořníkům sloužit na lodích plujících pod jeho vlajkou, 

průkazy zdravotní způsobilosti vydané subjekty 

pověřenými jiným členským státem v souladu s článkem 

11. 

Čl. I bod 29 

(§ 78 odst. 2 

písm. k), § 79 

odst. 2 písm. 

k)) 

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“. 

32012L0035 Čl. 1 odst. 25 

(Čl. 29) 

Členské státy stanoví systém sankcí za porušení 

vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě 

článků 1, 3, 5, 7, 9 až 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 a 29 a 

příloh I a II a přijmou všechna nezbytná opatření k 

zajištění uplatňování těchto sankcí. Stanovené sankce 

musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Čl. I bod 30  

(§ 78 odst. 3 

písm. a))  

V § 78 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). 

32019L0883 Čl. 16 Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou 

veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Čl. I bod 31 

(§ 78 odst. 3 

písm. h))  

V § 78 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). 

32012L0035 Čl. 1 odst. 25 

(Čl. 29) 

Členské státy stanoví systém sankcí za porušení 

vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě 

článků 1, 3, 5, 7, 9 až 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 a 29 a 

příloh I a II a přijmou všechna nezbytná opatření k 

zajištění uplatňování těchto sankcí. Stanovené sankce 

musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Čl. I bod 32 

(§ 78 odst. 7 

písm. a)) 

V § 78 odst. 7 se vkládá nové písmeno a), které zní: 

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

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

až r). 

32019L0883 Čl. 16 Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou 

veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
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Čl. I bod 33 

(§ 78 odst. 7 

písm. l)) 

 

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). 

32019L0883 Čl. 16 Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou 

veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Čl. I bod 34 

(§ 78 odst. 7 

písm. p)) 

 

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). 

32012L0035 Čl. 1 odst. 25 

(Čl. 29) 

Členské státy stanoví systém sankcí za porušení 

vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě 

článků 1, 3, 5, 7, 9 až 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 a 29 a 

příloh I a II a přijmou všechna nezbytná opatření k 

zajištění uplatňování těchto sankcí. Stanovené sankce 

musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Čl. I bod 40  

(§ 79 odst. 3 

písm. 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). 

32019L0883 Čl. 16 Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou 

veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Čl. I bod 41  

(§ 79 odst. 3 

písm. h)) 

 

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). 

32012L0035 Čl. 1 odst. 25 

(Čl. 29) 

Členské státy stanoví systém sankcí za porušení 

vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě 

článků 1, 3, 5, 7, 9 až 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 a 29 a 

příloh I a II a přijmou všechna nezbytná opatření k 

zajištění uplatňování těchto sankcí. Stanovené sankce 

musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Čl. II 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 28. června 2021. 32019L0883 Čl. 24 odst. 1 

věta první 

Členské státy do 28. června 2021 uvedou v platnost právní a 

správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí.  

  32019L1159 Čl. 3 odst. 1 

věta první 

Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 2. srpna 

2021. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 

 

Název předpisu EU 

32019L0883 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 

32019L1159 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 

32012L0035 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 
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