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135

ZÁKON

ze dne 2. května 2019,

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě

Čl. I

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 327/
/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/
/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/
/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 292/
/2017 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne
12. prosince 2006, kterou se stanoví technické poža-
davky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje
směrnice Rady 82/714/EHS.“ zrušuje.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne
14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky
pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice
2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.“.

3. V § 5b odst. 1 písm. a) se slova „dopravně
významných vnitrozemských vodních cest“ nahra-
zují slovy „součástí dopravně významných vodních
cest, s nimiž nepřísluší právo hospodařit správci
vodní cesty“.

4. V § 5b odst. 1 písm. c) se za slovo „kotvišť“
vkládají slova „ve vlastnictví České republiky, s ni-
miž nepřísluší právo hospodařit správci vodní ces-
ty,“.

5. V § 5b odst. 1 písm. c) a d) se slovo „vnitro-
zemských“ zrušuje.

6. V § 5b odst. 2 písm. e) se slova „jiných sub-
jektů, jejichž předmětem činnosti je správa vodohos-
podářsky významných vodních toků23)“ nahrazují
slovy „vykonávanými správcem vodní cesty podle
tohoto zákona nebo jiných právních předpisů23)“.

7. V § 5b odst. 5 se za slova „podle odstavce 1
písm. c) a d) se“ vkládají slova „pro účely financo-
vání a předfinancování ze Státního fondu dopravní
infrastruktury“.

8. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „je zjevně
technicky nezpůsobilé“ nahrazují slovy „zjevně ne-
splňuje podmínky technické způsobilosti“.

9. V § 6c odst. 3 písmeno b) zní:

„b) údaje o provozovateli pozemní části přístavu,
a to obchodní firma, název nebo jméno, popří-
padě jména, a příjmení, adresa sídla a identifi-
kační číslo osoby, bylo-li provozovateli přidě-
leno.“.

10. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Plavidlo podléhající evidenci podle tohoto
zákona lze na vodní cestě provozovat, pokud
a) je zapsáno v

1. plavebním rejstříku České republiky (dále
jen „plavební rejstřík“), rejstříku malých pla-
videl nebo v obdobné evidenci jiného člen-
ského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo

2. evidenci obdobné plavebnímu rejstříku ve-
dené jiným státem, než který je uveden
v bodu 1, jde-li o zahraniční plavidlo, jehož
provozovateli vydal plavební úřad povolení
k provozu,

b) je

1. provozováno v souladu s podmínkami vy-
mezenými v platném osvědčení plavidla nebo
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obdobném dokladu vydaném jiným člen-
ským státem Evropské unie, jiným smluvním
státem Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarskou konfederací, nebo

2. opatřeno označením CE nebo je provozo-
váno v souladu s podmínkami vymezenými
v platném dokladu vydaném podle meziná-
rodní smlouvy, která je součástí právního
řádu, jde-li o plavidlo, které není zapsáno
v plavebním rejstříku nebo rejstříku malých
plavidel, a

c) splňuje podmínky technické způsobilosti.“.

11. V § 9 odst. 3 se slova „jeho konstrukce
a technický stav podmínky bezpečného provozu
a neohrožuje-li životní prostředí“ nahrazují slovy
„podmínky technické způsobilosti“.

12. V § 9 odst. 4 písm. b) se body 1 a 2 zrušují.

Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 1 až 3.

13. V § 9 odst. 4 písm. c) se za slovo „vyba-
vená“ vkládají slova „jeřábem, bagrem, beranidlem
nebo jiným“.

14. V § 9 odstavec 6 zní:

„(6) Plavidlo splňuje podmínky technické způ-
sobilosti podle tohoto zákona, pokud jsou plavidlo,
jeho zařízení a vybavení v souladu s technickými
požadavky na bezpečnost plavebního provozu
a ochranu života a zdraví člověka a životního pro-
středí stanovenými prováděcím právním předpisem.
Podrobnější členění druhů plavidel podle odstavce 4
a jejich znaky stanoví prováděcí právní předpis.“.

15. Nad označení § 10 se vkládá nadpis, který
zní:

„Schvalování technické způsobilosti plavidla“.

16. Nadpis § 10 se zrušuje.

17. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „Plavební úřad technickou způsobilost schválí,
pokud“ nahrazují slovy „Plavební úřad schválí tech-
nickou způsobilost“.

18. V § 10 odst. 2 písmena a) až c) znějí:

„a) rekreačního plavidla nebo vodního skútru, které
podléhají posouzení shody podle zákona upra-
vujícího posuzování shody stanovených vý-
robků, pokud jsou opatřeny označením CE,
a jejich zařízení a vybavení splňuje podmínky
technické způsobilosti,

b) sériově vyrobeného malého plavidla, které ne-
podléhá posouzení shody podle zákona upravu-
jícího posuzování shody stanovených výrobků,
pokud se shoduje se schváleným typem plavidla
a jeho zařízení a vybavení splňuje podmínky
technické způsobilosti, nebo

c) jiného plavidla, pokud splňuje podmínky tech-
nické způsobilosti.“.

19. V § 10 odst. 3 větě první se slova „pro
schválení“ zrušují.

20. V § 10 odst. 3 se věta druhá včetně po-
známky pod čarou č. 7 zrušuje.

21. V § 10 odst. 3 větě poslední se slova „po-
stup při provádění technické prohlídky,“ zrušují.

22. V § 10 odst. 4 písm. b) a c) se slova „statu-
tární orgán nebo“ zrušují.

23. V § 10 odst. 4 závěrečné části ustanovení se
za větu první vkládá věta „Plavební úřad může pod-
mínky pro provádění technických prohlídek změnit,
pokud se změní podmínky, za nichž bylo pověření
uděleno.“.

24. V § 10 odst. 4 se na konci závěrečné části
ustanovení doplňuje věta „Náklady na provedení
technické prohlídky právnickou osobou hradí žada-
tel.“.

25. V § 10 odstavce 5 až 9 včetně poznámky
pod čarou č. 5a znějí:

„(5) Schválí-li plavební úřad technickou způso-
bilost plavidla, vydá žadateli namísto písemného vy-
hotovení rozhodnutí osvědčení plavidla. Plavební
úřad vyznačí v osvědčení plavidla dobu jeho plat-
nosti v délce stanovené pro daný druh plavidel pro-
váděcím právním předpisem. Plavební úřad stanoví
dobu platnosti osvědčení plavidla přiměřeně kratší,
lze-li s ohledem na technický stav plavidla a stupeň
jeho opotřebení důvodně předpokládat, že plavidlo
nebude po dobu stanovenou prováděcím právním
předpisem splňovat podmínky technické způsobi-
losti. Vzor osvědčení plavidla, údaje do něj zapiso-
vané a dobu jeho platnosti, která pro jednotlivé dru-
hy plavidel činí nejméně 4 roky a nejvýše 10 let,
stanoví prováděcí právní předpis.

(6) V případech stanovených prováděcím práv-
ním předpisem vydá plavební úřad osvědčení pla-
vidla, které je podle předpisu Evropské unie upravu-
jícího technické požadavky na plavidla vnitrozemské
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plavby5a) platné ve všech členských státech Evropské
unie, jiných smluvních státech Dohody o Evropském
hospodářském prostoru a Švýcarské konfederaci
(dále jen „osvědčení Unie“).

(7) Plavební úřad vyznačí v osvědčení plavidla
plavební zóny vodní cesty, pro něž byla schválena
technická způsobilost plavidla. Plavební zóny vodní
cesty se v osvědčení plavidla vyznačí podle podmí-
nek technické způsobilosti, které plavidlo splňuje.
Plavební zóny vodní cesty, pro něž se schvaluje tech-
nická způsobilost plavidla, a podmínky technické
způsobilosti, které musí plavidlo pro provoz v jed-
notlivých plavebních zónách splňovat, stanoví pro-
váděcí právní předpis.

(8) Plavební úřad osvědčení Unie nevydá, vy-
dal-li obdobný doklad jiný členský stát Evropské
unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru nebo Švýcarská konfederace
a tento doklad je platný, nebo probíhá-li v tomto
státě řízení o vydání takového dokladu.

(9) Plavební úřad schvaluje typ zařízení a vyba-
vení plavidla podle předpisu Evropské unie upravu-
jícího technické požadavky pro plavidla vnitrozem-
ské plavby5a).

5a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629
ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické poža-
davky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice
2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.“.

26. V § 10 se doplňují odstavce 10 a 11, které
znějí:

„(10) Plavební úřad oznamuje údaje týkající se
schvalování technické způsobilosti plavidel v rozsahu
stanoveném předpisem Evropské unie upravujícím
technické požadavky pro plavidla vnitrozemské
plavby5a) Evropské komisi (dále jen „Komise“), ji-
ným členským státům Evropské unie, jiným smluv-
ním státům Dohody o Evropském hospodářském
prostoru a Švýcarské konfederaci.

(11) Postup při provádění technické prohlídky
a její rozsah stanoví podle jednotlivých druhů plavi-
del nebo pro ně stanovených podmínek technické
způsobilosti prováděcí právní předpis.“.

27. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10d, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 10a

(1) Technická prohlídka se při schvalování
technické způsobilosti plavidla neprovede, pokud
vlastník nebo provozovatel plavidla předloží posu-
dek vydaný klasifikační společností uznanou podle
předpisu Evropské unie upravujícího technické po-
žadavky pro plavidla vnitrozemské plavby5a), ze kte-
rého vyplývá, že plavidlo splňuje podmínky tech-
nické způsobilosti, a o jeho technické způsobilosti
nejsou pochybnosti. Nedokládá-li tento posudek
splnění všech podmínek technické způsobilosti,
technickou prohlídkou plavidla se ověří pouze
plnění podmínek, které není posudkem doloženo.

(2) Technická prohlídka může být při schvalo-
vání technické způsobilosti plavidla, u něhož se spl-
nění podmínek technické způsobilosti neprokazuje
osvědčením Unie, nahrazena technickou prohlídkou
provedenou orgánem členského státu Evropské unie
nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru, který je příslušný vydávat
doklad osvědčující technickou způsobilost plavidla;
to neplatí, pokud od provedení technické prohlídky
jiným státem uplynula doba stanovená prováděcím
právním předpisem.

§ 10b

Prodloužení platnosti osvědčení plavidla

(1) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo pro-
vozovatele plavidla prodlouží dobu platnosti osvěd-
čení plavidla o dobu stanovenou prováděcím práv-
ním předpisem, která pro jednotlivé druhy plavidel
činí nejméně 4 roky a nejvýše 10 let, pokud plavidlo
splňuje podmínky technické způsobilosti. Plavební
úřad dobu platnosti osvědčení plavidla prodlouží
o dobu přiměřeně kratší, než stanoví prováděcí
právní předpis, lze-li s ohledem na technický stav
plavidla a stupeň jeho opotřebení důvodně předpo-
kládat, že plavidlo nebude po dobu stanovenou pro-
váděcím právním předpisem splňovat podmínky
technické způsobilosti. Plavební úřad prodlouží
dobu platnosti osvědčení plavidla i v případě, že
doba platnosti osvědčení plavidla již uplynula; to ne-
platí, jde-li o osvědčení Unie.

(2) Splnění podmínek technické způsobilosti
ověřuje plavební úřad pravidelnou technickou pro-
hlídkou, na kterou se použije § 10 odst. 3 a 4 ob-
dobně.
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(3) Pokud plavidlo nesplňuje podmínky tech-
nické způsobilosti, rozhodne plavební úřad o jeho
technické nezpůsobilosti. Odvolání proti rozhodnutí
o technické nezpůsobilosti plavidla nemá odkladný
účinek. Rozhodnutím o technické nezpůsobilosti
plavidla pozbývá osvědčení plavidla platnosti. Vlast-
ník nebo provozovatel je povinen neplatné osvědčení
plavidla odevzdat do 10 dnů plavebnímu úřadu.

(4) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo pro-
vozovatele plavidla rovněž prodlouží dobu platnosti
osvědčení Unie vydaného jiným členským státem
Evropské unie, jiným smluvním státem Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcar-
skou konfederací. Odstavce 1 až 3 se použijí ob-
dobně. Prodloužení doby platnosti tohoto dokladu
plavební úřad oznámí příslušnému orgánu jiného
státu.

(5) Plavební úřad může na žádost vlastníka
nebo provozovatele plavidla prodloužit dobu plat-
nosti osvědčení plavidla nejdéle o 6 měsíců i bez pro-
vedení pravidelné technické prohlídky, pokud je při-
měřeně zajištěna schopnost plavby a

a) plavidlo nemůže být podrobeno pravidelné
technické prohlídce z důvodu zákazu plavby
podle § 22, omezení, zastavení nebo jiné úpravy
plavebního provozu nebo nízkého vodního
stavu,

b) provozovatel doloží, že hodlá na plavidle v ob-
dobí nejdéle 30 dnů po uplynutí doby platnosti
osvědčení plavidla provést úpravu nebo opravu
ovlivňující plnění podmínek technické způsobi-
losti, nebo

c) doba platnosti osvědčení plavidla uplyne v prů-
běhu posledních 60 dnů trvání plavební sezóny,
kterou se rozumí období nejdéle devíti po sobě
jdoucích měsíců v průběhu dvanácti měsíců,
kdy je s ohledem na povětrnostní podmínky,
poptávku po službách vodní dopravy nebo jiné
vnější okolnosti plavba provozována.

(6) Postup při provádění pravidelné technické
prohlídky a její rozsah stanoví podle jednotlivých
druhů plavidel nebo pro ně stanovených podmínek
technické způsobilosti prováděcí právní předpis.

§ 10c

Úprava a oprava plavidla

(1) Pokud byla na plavidle podléhajícím evi-

denci podle tohoto zákona provedena úprava nebo
oprava ovlivňující plnění podmínek technické způ-
sobilosti týkajících se pevnosti konstrukce plavidla,
jeho vedení nebo ovladatelnosti nebo podmínek
technické způsobilosti plavidla týkajících se zvlášt-
ních vlastností stanovených prováděcím právním
předpisem, musí být toto plavidlo podrobeno tech-
nické prohlídce, na kterou se použije § 10 odst. 3 a 4
obdobně. Do doby provedení technické prohlídky
nesmí být plavidlo provozováno na vodní cestě, s vý-
jimkou plavby nezbytné k podrobení plavidla tech-
nické prohlídce. Žádost o provedení technické pro-
hlídky, k níž musí být přiloženo osvědčení plavidla,
podává vlastník nebo provozovatel plavidla plaveb-
nímu úřadu. Technickou prohlídkou plavební úřad
ověřuje splnění podmínek technické způsobilosti.

(2) Splňuje-li plavidlo podmínky technické
způsobilosti, plavební úřad vyznačí v osvědčení pla-
vidla provedené úpravy nebo opravy nebo vydá nové
osvědčení plavidla, odůvodňuje-li to rozsah nebo
povaha provedených změn. V případě, kdy plavební
úřad vydá nové osvědčení plavidla, vyznačí v něm
datum ukončení doby jeho platnosti shodné s datem
ukončení doby platnosti předchozího dokladu. Byl-
-li tento doklad vydán nebo byla-li doba jeho plat-
nosti prodloužena jiným členským státem Evropské
unie, jiným smluvním státem Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarskou konfede-
rací, plavební úřad jej tomuto státu zašle do 30 dnů
od vydání nového osvědčení plavidla.

(3) Pokud plavidlo nesplňuje podmínky tech-
nické způsobilosti, rozhodne plavební úřad o jeho
technické nezpůsobilosti a osvědčení plavidla ode-
jme. Odvolání proti rozhodnutí o technické nezpů-
sobilosti plavidla nemá odkladný účinek. Rozhodnu-
tím o technické nezpůsobilosti plavidla pozbývá
osvědčení plavidla platnosti.

(4) Postup při provádění technické prohlídky
plavidla navazující na úpravu nebo opravu plavidla
a její rozsah stanoví podle jednotlivých druhů plavi-
del nebo pro ně stanovených podmínek technické
způsobilosti prováděcí právní předpis.

§ 10d

Evidence osvědčení Unie

(1) Plavební úřad vede evidenci osvědčení Unie.
Do evidence se zapisují tyto údaje o osvědčeních

Sbírka zákonů č. 135 / 2019Částka 59 Strana 1133



Unie, která plavební úřad vydal nebo jejichž platnost
prodloužil:

a) obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě
jména, a příjmení a adresa sídla nebo bydliště
vlastníka plavidla,

b) jméno plavidla, jde-li o loď,

c) evropské identifikační číslo plavidla,

d) evidenční číslo plavidla v plavebním rejstříku,
rejstříku malých plavidel nebo v obdobné evi-
denci vedené jiným státem a stát evidence pla-
vidla, není-li plavidlo vedeno v plavebním rej-
stříku nebo rejstříku malých plavidel,

e) druh plavidla a plavební zóna vodní cesty uve-
dená v osvědčení Unie,

f) nosnost plavidla,

g) datum vydání, zadržení, odnětí a ukončení
doby platnosti osvědčení Unie, popřípadě jeho
duplikátu, a evidenční číslo tohoto osvědčení
nebo jeho duplikátu a

h) záznam o pravidelných technických prohlíd-
kách a technických prohlídkách navazujících
na provedené úpravy nebo opravy plavidla.

(2) Plavební úřad zajistí předávání údajů o žá-
dostech o schválení technické způsobilosti plavidel
a osvědčeních Unie do evropské databáze trupů pla-
videl v rozsahu stanoveném přímo použitelným
předpisem Evropské unie.

(3) Plavební úřad zajistí dálkový a nepřetržitý
přístup k údajům obsaženým v evidenci osvědčení
Unie příslušným orgánům jiných členských států
Evropské unie, jiných smluvních států Dohody
o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské
konfederace.

(4) Plavební úřad poskytne na žádost osobě,
která prokáže právní zájem, kopii nebo výpis
z osvědčení Unie nebo údaje v něm obsažené.

(5) Stane-li se plavidlo podléhající evidenci po-
dle tohoto zákona odpadem podle zákona o odpa-
dech, vlastník plavidla je povinen tuto skutečnost
bez zbytečného odkladu oznámit plavebnímu úřadu,
který zajistí výmaz údajů o plavidle z plavebního
rejstříku nebo rejstříku malých plavidel a z evropské
databáze trupů plavidel.“.

28. § 11 včetně nadpisu zní:

„§ 11

Vydání duplikátu osvědčení plavidla a změna
údajů v osvědčení plavidla

(1) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení
osvědčení plavidla je jeho vlastník nebo provozovatel
povinen neprodleně ohlásit plavebnímu úřadu. Na
základě písemné žádosti vlastníka nebo provozova-
tele plavidla vydá plavební úřad do 20 dnů ode dne
podání žádosti duplikát ztraceného, odcizeného, po-
škozeného nebo zničeného osvědčení plavidla. K žá-
dosti o vydání duplikátu osvědčení plavidla za
osvědčení poškozené přiloží žadatel poškozené
osvědčení plavidla.

(2) Bez zbytečného odkladu po ohlášení podle
odstavce 1 vydá plavební úřad vlastníku nebo pro-
vozovateli plavidla prozatímní osvědčení plavidla.
Prozatímní osvědčení plavidla nahrazuje ztracené,
odcizené, poškozené nebo zničené osvědčení pla-
vidla a jeho platnost je 30 dnů od jeho vydání. Vy-
dáním duplikátu osvědčení plavidla podle odstavce 1
platnost prozatímního osvědčení plavidla zaniká.
Vzor prozatímního osvědčení plavidla stanoví pro-
váděcí právní předpis.

(3) Dojde-li ke změně údajů zaznamenaných
v osvědčení plavidla, které se netýkají technické způ-
sobilosti plavidla, podá vlastník nebo provozovatel
plavidla do 15 dnů ode dne, kdy se o změně dozvě-
děl, žádost plavebnímu úřadu o vyznačení změn
v osvědčení plavidla, ledaže tuto žádost podal u pří-
slušného orgánu jiného členského státu Evropské
unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru nebo Švýcarské konfederace. Pla-
vební úřad vyznačí změny v osvědčení plavidla po
ověření jejich správnosti.

(4) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo pro-
vozovatele rovněž vyznačí změny v osvědčení Unie
vydaném jiným členským státem Evropské unie, ji-
ným smluvním státem Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru nebo Švýcarskou konfederací. Vy-
značení změn v tomto dokladu plavební úřad
oznámí příslušnému orgánu jiného státu.“.

29. V § 12 odst. 1 se slova „technické poža-
davky na bezpečnost“ nahrazují slovy „podmínky
technické způsobilosti“.

30. § 13 včetně nadpisu zní:
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„§ 13

Prozatímní osvědčení plavidla

(1) Plavební úřad může na žádost vlastníka
nebo provozovatele pro plavidlo podléhající evidenci
podle tohoto zákona, které nemá platné osvědčení
plavidla a u něhož je přiměřeně zajištěna schopnost
plavby, vydat prozatímní osvědčení plavidla také
a) za účelem provedení plavby nezbytné k podro-

bení plavidla technické prohlídce,

b) v případě, že probíhá řízení o schválení tech-
nické způsobilosti plavidla nebo řízení o schvá-
lení úpravy nebo opravy plavidla a technickou
prohlídkou plavidla již bylo ověřeno splnění
podmínek technické způsobilosti, nebo

c) za účelem provedení plavby nezbytné k odstra-
nění závad plavidla nebo k jeho odstranění
z vodní cesty, nesplňuje-li plavidlo podmínky
technické způsobilosti.

(2) Plavidlo, k němuž bylo vydáno prozatímní
osvědčení plavidla podle odstavce 1, může být za
podmínek v něm uvedených a po dobu jeho platnosti
provozováno na vodní cestě, přestože nesplňuje
podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. b) bodu 1
nebo v § 9 odst. 1 písm. c).

(3) Prozatímní osvědčení plavidla vydané podle
odstavce 1 písm. a) nebo c) pozbývá platnosti pro-
vedením povolené plavby, nejpozději však uplynu-
tím 30 dnů od jeho vydání. Doba platnosti proza-
tímního osvědčení plavidla vydaného podle od-
stavce 1 písm. b) je 30 dnů od jeho vydání.“.

31. V § 14a odst. 1 písm. c) se na konci bodu 1
doplňuje slovo „nebo“.

32. V § 14a odst. 1 písm. c) bod 2 zní:

„2. obchodní firma, název nebo jméno, popří-
padě jména, a příjmení, adresa sídla a identi-
fikační číslo osoby, bylo-li vlastníku přidě-
leno, jedná-li se o právnickou nebo podni-
kající fyzickou osobu, a“.

33. V § 14a odst. 1 písm. c) se bod 3 zrušuje.

34. V § 14a odst. 1 písm. d) se na konci bodu 1
doplňuje slovo „nebo“.

35. V § 14a odst. 1 písm. d) bod 2 zní:

„2. obchodní firma, název nebo jméno, popří-
padě jména, a příjmení, adresa sídla a identi-
fikační číslo osoby, bylo-li provozovateli

přiděleno, jedná-li se o právnickou nebo
podnikající fyzickou osobu.“.

36. V § 14a odst. 1 písm. d) se bod 3 zrušuje.

37. V § 15 se slova „v případě, že plavební úřad
rozhodne o nezpůsobilosti plavidla“ nahrazují slovy
„na základě jeho oznámení, že se plavidlo stalo od-
padem podle zákona o odpadech“.

38. V § 20 odst. 3 se slova „podle § 10 odst. 6
tohoto zákona“ zrušují.

39. V § 23a odst. 5 se slova „osvědčení plovou-
cího zařízení“ nahrazují slovy „osvědčení plavidla“.

40. V § 24 odst. 3 se slova „Plavební úřad může
při vydání osvědčení plovoucího zařízení“ nahrazují
slovy „Jde-li o plovoucí zařízení, může plavební
úřad při vydání osvědčení plavidla“.

41. V § 29c se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Ve vodní ploše vymezené podle § 30a je
v její provozní době zakázáno užívat rybolovné za-
řízení.“.

42. V § 29g odst. 1 se slova „neodpovídá poža-
davkům na technickou způsobilost podle tohoto zá-
kona nebo nemá způsobilou posádku v počtu a od-
borném složení podle tohoto zákona“ nahrazují
slovy „nesplňuje podmínky technické způsobilosti
nebo nemá způsobilou posádku v počtu a odborném
složení podle tohoto zákona,“.

43. V § 29g se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Zvláštní přeprava z důvodu nesplnění podmí-
nek technické způsobilosti může být povolena pouze
v případě plavidel, u nichž se splnění podmínek tech-
nické způsobilosti neprokazuje osvědčením Unie.“.

44. V § 30 odst. 1 se slova „lodní osvědčení“
nahrazují slovy „osvědčení plavidla“.

45. V § 30 odst. 2 se slova „způsobilosti stano-
veným tímto zákonem“ nahrazují slovy „technické
způsobilosti“.

46. V § 30b odst. 2 písm. b) se slova „jsou tech-
nicky způsobilá a“ nahrazují slovy „splňují pod-
mínky technické způsobilosti a jsou“.

47. V § 30b odst. 4 se slova „je-li toto plavidlo
technicky způsobilé a“ nahrazují slovy „splňuje-li
toto plavidlo podmínky technické způsobilosti a je“.

48. Za § 31 se doplňují nové § 31a a 31b, které
včetně nadpisu znějí:
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„Obětování věci ve společném nebezpečí

§ 31a

(1) Ocitne-li se loď, přepravované osoby nebo
věci ve společném nebezpečí, může vůdce plavidla
rozhodnout o mimořádných opatřeních na lodi nebo
přepravovaných věcech za účelem odvrácení hrozící
škody. Každý, kdo z toho měl užitek, dá poškoze-
nému poměrnou náhradu.

(2) Nárok na náhradu škody nemá ten, kdo
svoji věc úmyslně nebo v hrubé nedbalosti k přepravě
nenahlásil nebo ji nahlásil nesprávně. Věta první se
nepoužije na věci, které měla přepravovaná osoba
u sebe. Byla-li však věc podle věty první zachráněna,
podílí se její vlastník na náhradě.

(3) Byla-li skutečná hodnota poškozené nebo
zničené věci vyšší než hodnota hlášená, je pro ná-
hradu škody na takové věci rozhodující hodnota hlá-
šená. Byla-li taková věc zachráněna, podílí se její
vlastník na náhradě podle její skutečné hodnoty.

§ 31b

(1) Provozovatel lodě bez zbytečného odkladu
zveřejní v Obchodním věstníku informaci o skuteč-
nostech podle § 31a odst. 1 věty první a návrh
osoby, která vypracuje dispaš (dále jen „dispašér“);
dispaší se pro tyto účely rozumí rozvrh účasti jed-
notlivých osob na náhradě vzniklých škod. Provo-
zovatel lodě dále učiní nezbytná opatření k vypraco-
vání dispaše.

(2) Podá-li některá ze zúčastněných osob proti
návrhu dispašéra do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění
v Obchodním věstníku provozovateli lodě námitky,
určí dispašéra na jeho návrh soud; přitom zohlední
podané námitky. Návrh na určení dispašéra soudem
musí být podán do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty
podle věty první. Soud určí přednostně osobu, která
byla jmenována dispašérem Hospodářskou komorou
České republiky; není-li to možné, určí jinou vhod-
nou osobu.

(3) Dispašér vyhotoví dispaš písemně a zveřejní
ji v Obchodním věstníku. V dispaši se zohlední ná-
klady jejího vyhotovení.

(4) Každý, koho se dispaš týká, může do 30 dnů
ode dne zveřejnění dispaše podat žalobu na její zru-
šení. Neučiní-li tak, nabývá dispaš uplynutím této
lhůty účinků pravomocného soudního rozhodnutí.

(5) Zruší-li soud dispaš, je dispašér povinen vy-
hotovit novou dispaš; přitom je vázán právním ná-
zorem soudu. Skončí-li řízení o zrušení dispaše ji-
nak, stává se dispaš vykonatelnou dnem, kdy bylo
řízení pravomocně skončeno.“.

49. § 32 zní:

„§ 32

Jmenuje-li dispašéra Hospodářská komora Čes-
ké republiky, učiní tak za podmínky složení
zkoušky z právních předpisů, jejichž znalost je nutná
pro vyhotovení dispaše podle tohoto zákona. Osoba,
která složila zkoušku, obdrží vysvědčení a užívá ra-
zítka s nápisem „Dispašér Hospodářské komory
České republiky“.“.

50. Za § 32d se vkládá nový § 32e, který včetně
poznámek pod čarou č. 24 a 25 zní:

„§ 32e

(1) Provozovatel plavidla je povinen vybavit
plavidlo zařízením a programovým vybavením urče-
ným

a) ke sledování polohy a pohybu plavidel v rámci
vnitrozemského systému automatické identifi-
kace podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího technické specifikace pro
systémy sledování polohy a pohybu plavidel24)
a

b) k zobrazování elektronických plavebních map
a informací o poloze a pohybu plavidel podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího technické specifikace pro systém
zobrazování elektronických plavebních map
a informací pro vnitrozemskou plavbu25).

(2) Vůdce plavidla je při plavbě povinen užívat
zařízení a programové vybavení podle odstavce 1; to
neplatí pro stání plavidla v přístavu. Vůdce plavidla
je povinen využívat elektronické plavební mapy a in-
formace o poloze a pohybu plavidel tak, aby byla
zajištěna bezpečnost a plynulost plavebního pro-
vozu. Vznikne-li v průběhu plavby na zařízení nebo
programovém vybavení podle odstavce 1 porucha,
vůdce plavidla je povinen tuto skutečnost neprodleně
oznámit správci systému říčních informačních slu-
žeb. Učiní-li vůdce plavidla oznámení podle před-
chozí věty, je oprávněn
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a) pokračovat v již započaté plavbě nejdéle po
dobu 48 hodin od oznámení a

b) stát s plavidlem v přístavišti nebo vývazišti, je-
hož polohu neprodleně oznámí správci systému
říčních informačních služeb.

(3) Odstavce 1 a 2 se použijí pouze na plavidlo
s vlastním pohonem, které

a) je provozováno na dopravně významné vodní
cestě využívané podle odstavce 1 písm. a) bo-
du 2 nebo odstavce 1 písm. b) bodu 1 přílohy
č. 2 k tomuto zákonu a

b) je

1. lodí, která není rekreačním plavidlem nebo
převozní lodí,

2. plovoucím strojem, nebo

3. malým plavidlem s délkou trupu přesahující
7 metrů provozovaným správcem vodní ces-
ty, plavebním úřadem nebo základní složkou
integrovaného záchranného systému.

(4) V případě sestavy plavidel se odstavce 1 a 2
použijí pouze na plavidlo podle odstavce 3, které se-
stavu plavidel vede.

(5) Způsob užívání zařízení a programového
vybavení podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní
předpis.

24) Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007
o technických specifikacích pro systémy sledování polohy
a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říč-
ních informačních službách (RIS) na vnitrozemských
vodních cestách ve Společenství.

25) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 909/2013 ze dne
10. září 2013 o technických specifikacích pro systém
k zobrazování elektronických plavebních map a informací
pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES.“.

51. V § 37d odst. 1 se slova „Evropské unie
(dále jen „Komise“)“ zrušují.

52. V § 40 odst. 3 písm. b) se slovo „a“ zrušuje.

53. V § 40 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti plaveb-
ního provozu.“.

54. V § 41 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čár-
kou.

55. V § 41 se za písmeno e) vkládají nová pís-
mena f) až h), která včetně poznámky pod čarou
č. 26 znějí:

„f) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti
projektů společného zájmu energetické infra-
struktury26),

g) předkládá Komisi žádost o uznání klasifikační
společnosti nebo jeho zrušení podle předpisu
Evropské unie upravujícího technické poža-
davky pro plavidla vnitrozemské plavby5a),

h) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti plaveb-
ního provozu.

26) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/
/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní
směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zru-
šuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES)
č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, v platném
znění.“.

56. V § 41 se písmeno k) zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 22 ve znění „22) Na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/
/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví
hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kte-
rým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění
nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES)
č. 715/2009.“ se zrušuje.

57. V § 42 odst. 4 se slova „v řízení na místě“
zrušují.

58. V § 42 odst. 5 úvodní části ustanovení se
slova „v řízení na místě“ zrušují.

59. V § 42 odst. 5 písm. a) se slova „lodní
osvědčení“ nahrazují slovy „osvědčení plavidla“.

60. V § 42 odst. 5 písmeno c) zní:

„c) plavidlo nesplňuje podmínky technické způso-
bilosti a zjevně ohrožuje bezpečnost osob na
plavidle, životní prostředí nebo bezpečnost pla-
vebního provozu,“.

61. V § 42 odstavec 6 zní:

„(6) Pokud byla zakázána plavba plavidla podle
odstavce 5 písm. c), kontrolující osoba rovněž zadrží
osvědčení plavidla, které plavební úřad vydal nebo
jehož platnost prodloužil, do doby opětovného spl-
nění podmínek technické způsobilosti plavidla. Kon-
trolující osoba může vydat vlastníku nebo provozo-
vateli plavidla, jehož plavba byla zakázána podle od-
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stavce 5 písm. c), prozatímní osvědčení plavidla za
účelem provedení plavby do místa opravy nebo pro-
hlídky plavidla v případě, že je přiměřeně zajištěna
schopnost plavby. Prozatímní osvědčení plavidla po-
zbývá platnosti nejpozději uplynutím 30 dnů od jeho
vydání. Opětovné splnění podmínek technické způ-
sobilosti ověřuje plavební úřad technickou prohlíd-
kou, na kterou se použije § 10 odst. 3 a 4 obdobně.
Pokud plavidlo nadále nesplňuje podmínky tech-
nické způsobilosti, rozhodne plavební úřad o jeho
technické nezpůsobilosti a osvědčení plavidla ode-
jme. Odvolání proti rozhodnutí o technické nezpů-
sobilosti plavidla nemá odkladný účinek. Rozhodnu-
tím o technické nezpůsobilosti plavidla pozbývá
osvědčení plavidla platnosti.“.

62. V § 42 se doplňují odstavce 7 a 8, které
znějí:

„(7) Pokud plavební úřad zjistí, že plavidlo ne-
splňuje podmínky technické způsobilosti nebo byla-
-li jeho plavba zakázána podle odstavce 5 písm. c),
informuje o této skutečnosti do 7 dnů orgán člen-
ského státu Evropské unie, který vydal nebo pro-
dloužil platnost osvědčení plavidla.

(8) Náležitosti průkazu zaměstnanců Státní pla-
vební správy, jeho vzor, postup při provádění tech-
nické prohlídky navazující na výkon státního do-
zoru a její rozsah podle jednotlivých druhů plavidel
nebo pro ně stanovených podmínek technické způ-
sobilosti stanoví prováděcí právní předpis.“.

63. V § 43 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) jako vlastník plavidla v rozporu s § 10d odst. 5
neoznámí plavebnímu úřadu, že se plavidlo
stalo odpadem,“.

Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písme-
na g) až o).

64. V § 43 odst. 2 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „nebo 3“.

65. V § 43 odst. 5 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) v rozporu s § 18 odst. 2 nepředloží na výzvu
lodní listiny,“.

Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písme-
na e) až l).

66. V § 43 odst. 5 písm. k) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

67. V § 43 se na konci odstavce 5 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m),
které zní:

„m) v rozporu s § 32e odst. 2

1. neužívá při plavbě zařízení nebo programové
vybavení určené ke sledování polohy a po-
hybu plavidel nebo zobrazování elektronic-
kých plavebních map a informací o poloze
a pohybu plavidel, nebo

2. neoznámí správci systému říčních informač-
ních služeb poruchu na tomto zařízení nebo
programovém vybavení.“.

68. V § 43 odst. 8 písm. a) a v § 44 odst. 6
písm. b) se za slova „§ 9 odst. 1 až 3“ vkládají slova
„nebo § 10c odst. 1“.

69. V § 43 odst. 8 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) v rozporu s § 18 odst. 2 nepředloží na výzvu
lodní listiny,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písme-
na d) až g).

70. V § 43 odst. 8 písm. f) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

71. V § 43 se na konci odstavce 8 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno h), které
zní:

„h) v rozporu s § 32e odst. 1 nevybaví plavidlo za-
řízením nebo programovým vybavením urče-
ným ke sledování polohy a pohybu plavidel
nebo zobrazování elektronických plavebních
map a informací o poloze a pohybu plavidel.“.

72. V § 43 odst. 9 se vkládají nová písmena a)
a b), která znějí:
„a) v rozporu s § 10b odst. 3 neodevzdá plaveb-

nímu úřadu ve stanovené lhůtě neplatné osvěd-
čení plavidla,

b) v rozporu s § 11 odst. 1 neohlásí plavebnímu
úřadu ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení
osvědčení plavidla,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písme-
na c) a d).

73. V § 43 odstavec 15 zní:

„(15) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-

stavce 1 písm. o) nebo odstavce 8 písm. d),
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b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. a) nebo c), odstavce 8 písm. a),
e) nebo g) nebo odstavce 9 písm. d),

c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. d), písm. e) bodu 1, písm. h), i),
j), k), l), m) nebo n), odstavce 2 písm. b), d),
g) nebo h), odstavce 3 písm. c), odstavce 5
písm. c), e), g), h), i), k) nebo l), odstavce 6,
odstavce 8 písm. b) nebo odstavce 10 nebo 14,

d) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 2 písm. c) nebo e), odstavce 4, odstavce 5
písm. a), f) nebo j), odstavce 7, odstavce 9
písm. c) nebo odstavce 11 nebo 12,

e) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. b), písm. e) bodu 2, písm. f) nebo
g), odstavce 2 písm. a), f) nebo i), odstavce 3
písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. b) nebo d),
odstavce 8 písm. c) nebo f), odstavce 9 písm. a)
nebo b) nebo odstavce 13,

f) příkazem na místě do 5 000 Kč, jde-li o přestup-
ky podle odstavce 1 písm. b), d), písm. e)
bodu 1, písm. g), h), i), k), l), m) nebo n), od-
stavce 2 písm. c), d), e), f) nebo i), odstavce 3
písm. b), odstavce 4, odstavce 5 písm. a), b),
c), d), e), f), g), i), j), k) nebo l), odstavce 7, od-
stavce 8 písm. a), b), c), e) nebo f), odstavce 9
písm. c), odstavce 10 písm. a) nebo b) nebo od-
stavce 11, 12, 13 nebo 14.“.

74. V § 43 odst. 15 písm. c) se za slova „od-
stavce 8 písm. b)“ vkládají slova „nebo h)“.

75. V § 43 odst. 15 písm. d) se slova „od-
stavce 5 písm. a), f) nebo j)“ nahrazují slovy „od-
stavce 5 písm. a), f), j) nebo písm. m) bodu 1“.

76. V § 43 odst. 15 písm. e) se slova „odstavce 5
písm. b) nebo d)“ nahrazují slovy „odstavce 5
písm. b), d) nebo písm. m) bodu 2“.

77. V § 43 odst. 16 se text „písm. g)“ nahrazuje
textem „písm. h)“.

78. V § 43 odst. 17 se slova „h), j), k), l) nebo
m)“ nahrazují slovy „i), k), l), m) nebo n)“ a slova
„f), h) nebo i)“ se nahrazují slovy „e), g), i) nebo j)“.

79. V § 44 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) jako vlastník plavidla v rozporu s § 10d odst. 5
neoznámí plavebnímu úřadu, že se plavidlo
stalo odpadem,“.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písme-
na f) až j).

80. V § 44 odst. 6 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) v rozporu s § 18 odst. 2 nepředloží na výzvu
lodní listiny,“.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písme-
na e) až k).

81. V § 44 odst. 6 písm. j) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

82. V § 44 odst. 6 se za písmeno j) vkládá nové
písmeno k), které zní:

„k) v rozporu s § 32e odst. 1 nevybaví plavidlo za-
řízením nebo programovým vybavením urče-
ným ke sledování polohy a pohybu plavidel
nebo zobrazování elektronických plavebních
map a informací o poloze a pohybu plavidel,
nebo“.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

83. V § 44 odst. 7 se vkládají nová písmena a)
a b), která znějí:

„a) v rozporu s § 10b odst. 3 neodevzdá plaveb-
nímu úřadu ve stanovené lhůtě neplatné osvěd-
čení plavidla,

b) v rozporu s § 11 odst. 1 neohlásí plavebnímu
úřadu ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení
osvědčení plavidla,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písme-
na c) a d).

84. V § 44 odstavec 16 zní:

„(16) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 6 písm. e) nebo k),

b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 1 písm. a), odstavce 3, odstavce 4
písm. a), b), d) nebo e), odstavce 5, odstavce 6
písm. b), g) nebo i), odstavce 7 písm. d) nebo
odstavce 8,

c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. b), c) nebo i), odstavce 2, od-
stavce 4 písm. c), f) nebo i), odstavce 6 písm. f),
odstavce 9, odstavce 10 písm. b) nebo od-
stavce 11, 12 nebo 13,

d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. d) bodu 1, písm. g), h) nebo
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písm. j) bodu 1, odstavce 4 písm. g) nebo h),
odstavce 6 písm. a), c) nebo j), odstavce 7
písm. c), odstavce 10 písm. c), d) nebo e) nebo
odstavce 14 nebo 15,

e) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-
ce 1 písm. d) bodu 2, písm. e), f) nebo
písm. j) bodu 2, odstavce 6 písm. d) nebo h),
odstavce 7 písm. a) nebo b) nebo odstavce 10
písm. a).“.

85. V § 44 odst. 16 písm. a) se slova „nebo k)“
nahrazují slovy „nebo l)“.

86. V § 44 odst. 16 písm. c) se za slova „od-
stavce 6 písm. f)“ vkládají slova „nebo k)“.

87. V § 48a odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) referenční údaje ze základního registru právnic-
kých osob, podnikajících fyzických osob
a orgánů veřejné moci,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme-
na c) a d).

88. V § 48a se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
„e) údaje z agendového informačního systému evi-

dence občanských průkazů,

f) údaje z agendového informačního systému evi-
dence cestovních dokladů.“.

89. V § 48a se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

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

a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popří-
padě jména, a příjmení,

b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence
podle zvláštních právních předpisů,

c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence
podle zvláštních právních předpisů,

d) právní forma,

e) statutární orgán a

f) adresa sídla.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako od-
stavce 4 až 7.

90. V § 48a odst. 4 úvodní části ustanovení se
text „písm. b)“ nahrazuje textem „písm. c)“.

91. V § 48a odst. 4 písm. e) a v § 48a odst. 5

písm. e) se slova „zbavení nebo omezení způsobi-
losti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení
svéprávnosti“.

92. V § 48a odst. 5 úvodní části ustanovení se
text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. d)“.

93. V § 48a se na konci odstavce 5 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) digitalizovaná fotografie.“.

94. V § 48a se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. e) jsou digitální zpracování podoby občana
a jeho podpisu.

(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. f) jsou digitální zpracování fotografie a podpisu
držitele.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8
a 9.

95. Za § 48a se vkládá nový § 48b, který zní:

„§ 48b

V řízení o vydání průkazu způsobilosti si pla-
vební úřad pro účely jeho vydání opatří digitalizo-
vanou fotografii žadatele nebo digitální zpracování
jeho podoby nebo fotografie a digitalizovaný vlast-
noruční podpis žadatele. Nelze-li některý z těchto
údajů získat z evidence občanských průkazů, evi-
dence cestovních dokladů nebo agendového infor-
mačního systému cizinců, pořídí jej plavební úřad;
obdobně postupuje plavební úřad, došlo-li k pod-
statné změně podoby žadatele.“.

96. V § 52 se slova „právní předpisy“ nahrazují
slovem „vyhlášku“, slova „§ 10 odst. 2, 3, 6, 7 a 9“ se
nahrazují slovy „§ 10 odst. 3 až 7 a 11, § 10a odst. 2,
§ 10b odst. 1 a 6, § 10c odst. 1 a 4“, text „§ 13
odst. 3“ a text „§ 32 odst. 2“ se zrušují a text „§ 42
odst. 6“ se nahrazuje textem „§ 42 odst. 8“.

97. V § 52 se za text „§ 32c odst. 1 písm. b),“
vkládá text „§ 32e odst. 5,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Lodní osvědčení a osvědčení plovoucího za-
řízení vydaná podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
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kona, zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla
vydána.

2. Splňuje-li plavidlo, k němuž bylo lodní
osvědčení nebo osvědčení plovoucího zařízení vy-
dáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
podmínky pro prodloužení platnosti osvědčení pla-
vidla nebo pro vyznačení úpravy nebo opravy pla-
vidla podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, plavební
úřad
a) původní lodní osvědčení odejme a vydá žadateli

osvědčení Unie, jde-li o plavidlo, u něhož se
splnění podmínek technické způsobilosti pro-
kazuje osvědčením Unie vydaným podle § 10
odst. 6 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
nebo

b) v případech neuvedených v písmeni a) platnost
lodního osvědčení nebo osvědčení plovoucího
zařízení prodlouží nebo v něm vyznačí prove-
dené úpravy nebo opravy plavidla.

3. Lodní osvědčení a osvědčení plovoucího za-
řízení podle bodu 1 a bodu 2 písm. b) se po dobu své
platnosti považují za osvědčení plavidla podle zá-
kona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona

č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona
č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona
č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona
č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona
č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona
č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona
č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona
č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona
č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona
č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona
č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona
č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona
č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona, č. 127/
/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/
/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/
/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/
/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/
/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/
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/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/
/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/
/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/
/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/
/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/
/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/
/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/
/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/
/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/
/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/
/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/
/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/
/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/
/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/
/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/
/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/
/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/
/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/
/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/
/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/
/2018 Sb. a zákona č. 307/2018 Sb., se mění takto:

1. V položce 38 písmeno a) zní:

„a) Vydání a prodloužení platnosti osvědčení pla-
vidla ve vnitrozemské plavbě pro
- malá plavidla Kč 500
- plovoucí zařízení, jejichž
délka je menší než 20 m Kč 500

- plovoucí zařízení, jejichž
délka je 20 m a více Kč 800

- ostatní plavidla Kč 1 000“.

2. V položce 38 písm. b) se slova „nepřesahuje
20 m“ nahrazují slovy „je menší než 20 m“.

3. V položce 38 písm. e) se slova „náhradou za
ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení
plavidla“ zrušují.

4. V položce 38 se v oddílu „Předmětem po-

platku není“ dosavadní text označuje jako bod 1
a doplňuje se bod 2, který zní:

„2. Vydání duplikátu osvědčení plavidla.“.

5. V položce 38 se v oddílu „Poznámky“ bod 1
zrušuje.

Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 1 až 3.

6. V položce 38 oddílu „Poznámky“ se v bo-
dě 2 slova „dodatečné nebo zvláštní technické pro-
hlídky“ nahrazují slovy „technické prohlídky nava-
zující na úpravu nebo opravu plavidla nebo tech-
nické prohlídky navazující na výkon státního do-
zoru“.

7. V položce 38 oddílu „Poznámky“ se v bo-
dě 2 věta poslední zrušuje.

8. V položce 39 písmena e) a f) znějí:

„e) Zápis plavidla do plavebního
rejstříku nebo jeho výmaz
z plavebního rejstříku Kč 200

f) Zápis malého plavidla do rejstříku
malých plavidel nebo jeho výmaz
z rejstříku malých plavidel Kč 100“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I
bodů 50, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 81, 82, 85, 86
a 97, která nabývají účinnosti 6 měsíců po jeho vy-
hlášení, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 88, 93, 94
a 95, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2019,

kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu
na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zá-
kona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona
č. 135/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9
odst. 6, § 10 odst. 3 až 7, 11, § 10a odst. 2, § 10b
odst. 1 a 6, § 10c odst. 1 a 4, § 11 odst. 2, § 17 odst. 1
a 3, § 18 odst. 3, § 19 odst. 1, § 24 odst. 4, § 42
odst. 8 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavi-
del k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb., vyhlášky č. 186/
/2005 Sb., vyhlášky č. 6/2006 Sb., vyhlášky č. 38/
/2006 Sb., vyhlášky č. 173/2009 Sb., vyhlášky
č. 388/2009 Sb., vyhlášky č. 38/2010 Sb., vyhlášky
č. 28/2014 Sb. a vyhlášky č. 65/2015 Sb., se mění
takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/
/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické
požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění
směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/970
ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění přílohy II, III
a V směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro
plavidla vnitrozemské plavby.“.

2. V § 1 písmeno a) zní:

„a) technické požadavky na plovoucí tělesa a pla-
vidla podléhající evidenci, s výjimkou

1. malých plavidel, jejichž objem vypočtený
jako součin délky, šířky a ponoru je menší
než 100 m3,

2. plovoucích zařízení s délkou menší než 20 m,
jejichž objem vypočtený jako součin délky,
šířky a ponoru je menší než 100 m3,“.

3. V § 1 se za písmeno a) vkládají nová písme-
na b) a c), která znějí:

„b) technické požadavky na zařízení a vybavení
plavidel,

c) podrobnější členění druhů plavidel a jejich
znaky,“.

Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písme-
na d) až n).

4. V § 1 písm. g) se slova „a její“ nahrazují
slovy „ , technické prohlídky navazující na úpravu
nebo opravu plavidla a technické prohlídky navazu-
jící na výkon státního dozoru a jejich“.

5. V § 1 písmeno j) zní:

„j) vzory osvědčení plavidla, údaje do nich zapiso-
vané a dobu jejich platnosti,“.

6. V § 1 se za písmeno j) vkládá nové písme-
no k), které zní:

„k) vzor prozatímního osvědčení plavidla,“.
Dosavadní písmena k) až n) se označují jako písme-
na l) až o).

7. V § 1 písmeno l) zní:

„l) plavební zóny vodní cesty, pro něž se schvaluje
technická způsobilost plavidla, a podmínky
technické způsobilosti, které musí plavidlo
pro provoz v jednotlivých plavebních zónách
splňovat,“.

8. § 1a včetně nadpisu zní:

„§ 1a

Plavební zóny vodních cest

(K § 10 odst. 7 zákona)

Vnitrozemské vodní cesty Evropské unie jsou
zařazeny do plavebních zón 1 až 4. Zařazení vodních
cest České republiky do jednotlivých plavebních zón
je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

9. Nadpis § 2 zní:

„Podrobnější členění druhů plavidel a jejich znaky

(K § 9 odst. 6 zákona)“.
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10. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Lodě se člení na
a) osobní lodě,
b) nákladní motorové lodě,
c) tankové motorové lodě,
d) remorkéry,

e) vlečné čluny,
f) tlačné čluny,
g) převozní lodě,
h) speciální lodě.“.

11. V § 2 odst. 3 písm. b) se část věty za střed-
níkem včetně středníku zrušuje.

12. V § 2 odst. 3 písm. d) se slova „její určení
k dopravě cestujících, nákladu a vozidel z jednoho
břehu vodní cesty na druhý, která je součástí přívozu
navazujícího na pozemní komunikaci a nahrazujícího
přemostění vodní cesty“ nahrazují slovy „její kon-
strukce a určení pro přepravu cestujících, zvířat nebo
věcí na přívozu nahrazujícím přemostění přes vodní
cestu“.

13. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstav-
ce 4 a 5.

14. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

15. § 3 a 3a včetně nadpisů znějí:

„§ 3

Technické požadavky na plavidla
a jejich zařízení a vybavení

(K § 9 odst. 6, § 10 odst. 7 a § 10b odst. 1 zákona)

(1) Technické požadavky pro provoz plavidla
podléhajícího této vyhlášce, které není převozní lodí,
plovoucím zařízením nebo plovoucím tělesem, na
vodních cestách Evropské unie v plavební zóně 3
a 4 a na vodních cestách České republiky v plavební
zóně 2 a technické požadavky na jeho zařízení a vy-
bavení jsou stanoveny v evropské normě stanovující
technické požadavky pro vnitrozemská plavidla
ES-TRIN (dále jen „norma ES-TRIN“). Technická
norma uvedená v předchozí větě je veřejně dostupná
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Technické požadavky pro provoz převozní
lodě, plovoucího zařízení nebo plovoucího tělesa na
vodních cestách České republiky v plavební zóně 2,

3 anebo 4 a technické požadavky na jejich zařízení
a vybavení jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vy-
hlášce.

(3) Technické požadavky uvedené v příloze č. 2
k této vyhlášce se neuplatní na plavidla, která byla
vyrobena nebo uvedena na trh v některém člen-
ském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody
o Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku
nebo v Turecku, za předpokladu, že tato plavidla

a) odpovídají technickým předpisům, které jsou
pro výrobu, uvedení na trh nebo používání
těchto plavidel v některém z těchto států závaz-
né, a

b) zajišťují alespoň takovou míru ochrany života
a zdraví člověka a životního prostředí, jakou
sleduje příloha č. 2 k této vyhlášce.

§ 3a

Využití rovnocenných technologií
a odchylky od technických požadavků

(1) Technické požadavky stanovené normou
ES-TRIN se nemusí použít v rozsahu, v jakém
Evropská komise v souladu s předpisem Evropské
unie upravujícím technické požadavky pro plavidla
vnitrozemské plavby1) povolí prováděcím aktem od-
chylky od této normy nebo uzná rovnocennost pou-
žitých technických řešení.

(2) Údaje o odchylkách a uznání rovnocennosti
podle odstavce 1 se zapíší do osvědčení plavidla.“.

16. Za § 3a se vkládají nové § 3b a 3c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 3b

Snížené technické požadavky na některá plavidla

(1) Technické požadavky stanovené normou
ES-TRIN se pro provoz plavidla výlučně na vodní
cestě České republiky v zóně 3 anebo v zóně 4 ne-
musí použít v rozsahu odchylek stanovených v pří-
loze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Technické požadavky stanovené normou
ES-TRIN se pro provoz plavidla výlučně na izolo-
vaných vodních cestách České republiky v zóně 3
anebo v zóně 4 nepoužijí v rozsahu odchylek stano-
vených v příloze č. 4 k této vyhlášce, budou-li v žá-
dosti uvedeny izolované vodní cesty České repu-
bliky, na nichž bude plavidlo provozováno.
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(3) Technické požadavky stanovené normou
ES-TRIN se pro provoz plavidla výlučně na vodní
cestě České republiky v zóně 3 anebo v zóně 4 v roz-
sahu odchylek stanovených v příloze č. 5 k této vy-
hlášce nemusí použít u plavidla postaveného před
1. lednem 1950,

a) jehož nosnost nepřekračuje 350 tun nebo

b) které není určeno pro přepravu nákladu a jeho
největší přípustný výtlak je menší než 100 m3.

(4) Technické požadavky stanovené normou
ES-TRIN se pro provoz plavidla výlučně určeného
pro omezené plavby místního významu na vodních
cestách České republiky v zóně 3 anebo v zóně 4
nepoužijí v rozsahu odchylek stanovených v příloze
č. 5 k této vyhlášce, bude-li v žádosti uveden úsek
vodní cesty, kde bude plavidlo provozováno.

(5) Plavidlu, u nějž bylo ověření splnění pod-
mínek technické způsobilosti provedeno podle od-
stavců 2 a 4 se v osvědčení vyznačí konkrétní vod-
ní cesta České republiky nebo její úsek. Odchylky
od normy ES-TRIN podle odstavce 1 se vyznačí
v osvědčení plavidla. Odchylky od normy ES-TRIN
podle odstavce 2 se vyznačí v osvědčení plavidla
v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 k této vyhlášce.
Odchylky od normy ES-TRIN podle odstavců 3 a 4
se vyznačí v osvědčení plavidla v rozsahu stanove-
ném v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 3c

Dobrovolné podrobení se požadavkům
normy ES-TRIN

Technické požadavky stanovené v příloze č. 2 se
pro provoz převozní lodě, plovoucího zařízení nebo
plovoucího tělesa nepoužijí, pokud plavidlo splňuje
technické požadavky stanovené normou ES-TRIN
a v žádosti je uveden požadavek na vydání osvědčení
podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. Ustanovení § 3
odst. 1 a § 3b se užijí obdobně.“.

17. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Plavidla podléhající ověřování
technické způsobilosti odbornou komisí

a pověřenou právnickou osobou

(K § 10 odst. 3 a 4 zákona)

(1) Ověřování splnění podmínek technické

způsobilosti plavidel odbornou komisí ustavenou
plavebním úřadem podléhají plavidla podléhající této
vyhlášce s výjimkou plovoucích těles.

(2) Plavidly, u nichž může plavební úřad po-
věřit prováděním technické prohlídky právnickou
osobu, jsou plavidla podléhající této vyhlášce s vý-
jimkou plovoucích těles.“.

18. Nadpis nad § 4a se zrušuje.

19. Nadpis § 4a zní:

„Odborná komise a její činnost

(K § 10 odst. 3 zákona)“.

20. V § 4a odst. 1 se za slova „a jejich stroj-
ních zařízení“ vkládají slova „ , jednoho odborníka
v oblasti tradičních plavidel vymezených normou
ES-TRIN“.

21. V § 4a odst. 3 se za text „§ 4“ vkládá text
„odst. 1“.

22. V § 4a se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Odborník v oblasti tradičních plavidel a provádění
prohlídek tradičních plavidel musí mít minimálně
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdě-
lání strojírenství a strojírenská výroba2b) a znalosti
právních a technických předpisů v oblasti technické
způsobilosti tradičních plavidel vymezených nor-
mou ES-TRIN.“.

23. V § 4b odst. 1 se věta první zrušuje.

24. V § 4b odst. 1 se za slova „ověření“ vkládají
slova „splnění podmínek“.

25. V § 4b odst. 1 se slova „jejím členem“ na-
hrazují slovy „členem odborné komise“.

26. V § 4b se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Podkladem pro ověření splnění podmínek tech-
nické způsobilosti tradičního plavidla vymezeného
normou ES-TRIN je také posudek zpracovaný čle-
nem odborné komise, který je odborníkem v oblasti
tradičních plavidel a provádění prohlídek tradičních
plavidel.“.

27. V § 4b odst. 2 se slova „podle § 10 odst. 4
zákona (dále jen „pověřená právnická osoba“)“ na-
hrazují textem „odst. 2“.

28. V § 4b odst. 2 se slova „nejméně jeden člen
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odborné komise“ nahrazují slovy „alespoň člen od-
borné komise, který je odborník na konstrukci pla-
videl a jejich strojních zařízení“.

29. V § 4b odst. 2 se slovo „třetí“ nahrazuje
slovem „druhé“.

30. V § 4b odstavec 3 zní:

„(3) Do 5 pracovních dnů od provedení tech-
nické prohlídky plavidla odbornou komisí nebo od
předložení dokladu o provedené technické prohlídce
plavidla pověřenou právnickou osobou vydá od-
borná komise stanovisko, ve kterém uvede, zda pla-
vidlo splňuje stanovené technické požadavky; ve
zvlášť složitých případech vydá toto stanovisko do
10 pracovních dnů. Odborná komise rozhoduje vět-
šinou hlasů. Každý člen odborné komise je oprávněn
vznášet písemné námitky týkající se provedení tech-
nické prohlídky plavidla a tyto námitky předkládat
předsedovi odborné komise nejdéle do 2 pracovních
dnů od provedení technické prohlídky plavidla nebo
od předložení dokladů uvedených ve větě první; od-
borná komise projedná uplatněné námitky a přijme
k nim stanovisko.“.

31. V § 4b se odstavec 4 zrušuje.

32. Nadpis § 4c zní:

„Postup při provádění technické prohlídky
a její rozsah

(K § 10 odst. 11 zákona)“.

33. V § 4c se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Plavidlo se k technické prohlídce přistaví
bez cestujících a nákladu a vyčištěné. V rámci pro-
vádění technické prohlídky plavidla musí být umož-
něno prohlédnout části lodního trupu nebo zařízení,
které nejsou přímo přístupné nebo viditelné.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstav-
ce 2 a 3.

34. V § 4c odst. 2 a 3 se slova „před vydáním
osvědčení plavidla“ zrušují.

35. V § 4c odst. 2 se věta poslední zrušuje.

36. V § 4c odst. 3 se slova „nebo v případě vý-
znamných změn pohonného nebo kormidelního za-
řízení“ zrušují.

37. V § 4c se na konci textu odstavce 3 doplňují

slova „nebo součinnost dalších specializovaných od-
borníků“.

38. V § 4c se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:

„(4) Při provádění technické prohlídky plavidla
k ověření splnění podmínek technické způsobilosti
stanovených normou ES-TRIN se použijí rovněž
postupy stanovené touto normou. Při provádění
technické prohlídky plavidla k ověření splnění pod-
mínek technické způsobilosti stanovených přílohou
č. 2 k této vyhlášce se použijí ustanovení této vy-
hlášky.

(5) Technická prohlídka se provádí v rozsahu,
kterým je ověřeno splnění všech stanovených pod-
mínek technické způsobilosti.“.

39. § 4d včetně nadpisu zní:

„§ 4d

Uznání technických prohlídek
provedených jiným státem

(K § 10a odst. 2 zákona)

Technická prohlídka provedená orgánem jiného
členského státu Evropské unie nebo jiného smluv-
ního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, který je příslušný vydávat doklad osvěd-
čující technickou způsobilost plavidla, u něhož se
splnění podmínek technické způsobilosti neproka-
zuje osvědčením Unie, se neuzná, pokud od jejího
provedení uplynulo více než 5 let.“.

40. Za § 4d se vkládá nový § 4e, který včetně
nadpisu zní:

„§ 4e

Postup při provádění pravidelné technické
prohlídky, technické prohlídky navazující

na úpravu nebo opravu plavidla a technické
prohlídky navazující na výkon dozoru

a jejich rozsah

(K § 10b odst. 6, § 10c odst. 4 a § 42 odst. 8 zákona)

(1) Při provádění pravidelné technické pro-
hlídky, prohlídky navazující na úpravu nebo opravu
plavidla a prohlídky navazující na výkon státního
dozoru se použije § 4c odst. 1, odst. 2 věta druhá
a odst. 4 obdobně.

(2) Při provádění pravidelné technické pro-
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hlídky se provede prohlídka na souši, je-li nezbytné
pro ověření splnění podmínek technické způsobilosti
plavidla zkontrolovat stav podponorové části plavi-
dla.

(3) Při provádění technické prohlídky navazu-
jící na úpravu nebo opravu plavidla se v případě
úpravy nebo opravy pohonného nebo kormidelního
zařízení provede zkušební plavba, je-li to nezbytné
k ověření správné funkce pohonného nebo kormi-
delního zařízení.

(4) Při provádění technické prohlídky navazu-
jící na výkon státního dozoru se provede prohlídka
na souši anebo zkušební plavba, je-li to nezbytné pro
ověření splnění podmínek technické způsobilosti
plavidla.

(5) Pravidelná technická prohlídka se provádí
v rozsahu, kterým je ověřeno splnění všech podmí-
nek technické způsobilosti.

(6) Technická prohlídka navazující na úpravu
nebo opravu plavidla se provádí v rozsahu ověření
splnění podmínek technické způsobilosti týkajících
se částí plavidla, které byly upraveny nebo opraveny,
vlastností plavidla, které mohly být úpravou nebo
opravou dotčeny, a zvláštních vlastností plavidla
uvedeného v § 3 odst. 1, které jsou stanoveny
v normě ES-TRIN. Pokud při provádění technické
prohlídky vznikne pochybnost, zda plavidlo splňuje
některé ostatní technické požadavky, ověří se i jejich
splnění.

(7) Technická prohlídka navazující na výkon
státního dozoru se provádí v rozsahu, kterým je ově-
řeno splnění podmínek technické způsobilosti, pro
jejichž neplnění byla plavba podle zákona zakázána.
Pokud při provádění technické prohlídky vznikne
pochybnost, zda plavidlo splňuje některé ostatní
technické požadavky, ověří se i jejich splnění.“.

41. V § 5 odst. 1 se slova „všechna plavidla po-
dle § 2 odst. 1“ nahrazují slovy „lodě a plovoucí
stroje“.

42. V § 5 odst. 1 se slova „ , s výjimkou plo-
voucích zařízení a plovoucích těles“ zrušují.

43. V § 5 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „6“.

44. § 6 a 7 včetně nadpisů znějí:

„§ 6

Vybavení plavidel lodními listinami

(K § 18 odst. 3 zákona)

(1) Plavidla podléhající evidenci uvedená v § 1
písm. a) musí být vybavena lodními listinami, kte-
rými jsou

a) doklad či jiný dokument, na jehož základě lze
podle zákona plavidlo na vodních cestách pro-
vozovat, jímž je

1. osvědčení plavidla,

2. prozatímní osvědčení plavidla,

3. doklad obdobný osvědčení plavidla, který
vydal jiný členský stát Evropské unie, jiný
smluvní stát Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru nebo Švýcarská konfede-
race,

4. doklad podle mezinárodní smlouvy, která je
součástí právního řádu,

5. povolení plavebního úřadu k umístění pla-
vidla na vodní cestě, nebo

6. povolení zvláštní přepravy, bylo-li vydáno
z důvodu, že plavidlo nesplňuje podmínky
technické způsobilosti,

b) lodní deník,

c) seznam posádky, je-li s plavidlem provozována
vodní doprava pro cizí potřeby, seznam cestu-
jících pobývajících na plavidle po dobu delší než
24 hodin,

d) cejchovní průkaz, podléhá-li pravidlo cejcho-
vání,

e) kniha odběru zaolejovaných vod, je-li plavidlo
plovoucím strojem nebo je-li vybaveno vlastním
strojním pohonem nebo strojním pohonem pro
zařízení na něm instalované,

f) povolení zvláštní přepravy, je-li pro provoz pla-
vidla na vodní cestě zákonem vyžadováno,

g) revizní kniha parních kotlů a revizní kniha tla-
kových nádob, včetně platných osvědčení těch-
to určených technických zařízení, pokud jsou
tato zařízení na plavidle instalována,

h) povolení k provozu lodní stanice a deník lodní
stanice určené pro radiotelefonní služby na vod-
ních cestách nebo povolení k provozu radaro-
vého zařízení, je-li jimi plavidlo vybaveno,

i) schvalovací osvědčení podle mezinárodní
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smlouvy upravující přepravu nebezpečných věcí
po vnitrozemských vodních cestách, která je
součástí právního řádu, přepravuje-li plavi-
dlo nebezpečné věci podle této mezinárodní
smlouvy a schvalovací osvědčení se pro takovou
přepravu vydává,

j) doklady o odborné montáži a revizi určených
technických zařízení, osvědčení určených tech-
nických zařízení,

k) listiny týkající se plavby vyžadované meziná-
rodními smlouvami, které jsou součástí práv-
ního řádu.

(2) Údaje zapisované do lodního deníku jsou
obsaženy v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) V seznamu posádky nebo seznamu cestují-
cích je uvedeno evidenční označení plavidla, datum
založení seznamu, jméno, popřípadě jména, a pří-
jmení osoby, datum a místo jejího nástupu na pla-
vidlo a datum výstupu z něho, v případě člena po-
sádky též místo a datum narození a jeho funkce na
plavidle.

(4) Do knihy odběru zaolejovaných vod po-
tvrzují příslušná odběrní místa odběr těchto vod
z plavidla. Údaje zapisované do knihy zaolejovaných
vod jsou obsaženy v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(5) V revizní knize parních kotlů nebo tlako-
vých nádob je uvedeno evidenční označení plavidla,
datum založení revizní knihy, datum konání revize
a její výsledek, datum příští revize, jméno a podpis
osoby provádějící revizi.

§ 7

Doba platnosti osvědčení plavidla
a vzory osvědčení plavidla

(K § 10 odst. 5, § 10b odst. 1 a § 11 odst. 2 zákona)

(1) Doba platnosti osvědčení plavidla je
a) 5 let pro

1. osobní lodě,
2. plavidla uvedená v § 3 odst. 1, která mají

vlastní strojní pohon a mohou dosáhnout
rychlosti více než 40 km/h vzhledem k vodě,

3. plovoucí zařízení, na nichž se předpokládá
dlouhodobější přítomnost osob, jako je na-
příklad botel, plovoucí restaurace, prodejna,
galerie, plovárna,

b) 10 let pro ostatní plavidla podléhající této vy-
hlášce.

(2) Platnost osvědčení plavidla se prodlouží
o dobu uvedenou v odstavci 1.

(3) Plavidlu se vystaví osvědčení Unie podle
vzoru v příloze č. 9 k této vyhlášce, pakliže plavidlo,
jeho zařízení a vybavení splňují technické požadavky
stanovené pro příslušnou zónu v normě ES-TRIN
nebo splňují-li technické požadavky podle § 3a.

(4) Vzor osvědčení plavidla pro

a) plavidla uvedená v § 3 odst. 1 je uveden v přílo-
ze č. 9 k této vyhlášce,

b) převozní lodě a plovoucí zařízení je uveden
v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(5) Vzor prozatímního osvědčení plavidla pro
plavidla podléhající této vyhlášce je uveden v přílo-
ze č. 11 k této vyhlášce.

(6) Vzor osvědčení plavidla pro plavidla, u nichž
bylo ověření splnění podmínek technické způsobi-
losti pro provoz na vodních cestách České republiky
provedeno podle technických požadavků uvedených
v § 3b odst. 1 a mají platné osvědčení Unie, je uveden
v příloze č. 12 k této vyhlášce.“.

45. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Plavidlem, které lze provozovat na vodní
cestě jen za podmínky pojištění odpovědnosti za
škodu z provozu plavidla, je

a) loď, nejedná-li se o vlečný nebo tlačný člun ne-
přepravující nebezpečné věci,

b) plovoucí stroj.“.

46. V § 11a odst. 3 písm. b) se číslo „30“ na-
hrazuje číslem „45“.

47. § 13a se zrušuje.
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48. Vkládá se nová příloha č. 1, která včetně
nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 223/1995 Sb.

Dosavadní přílohy č. 1 až 6 se označují jako přílo-
hy č. 2 až 7.
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49. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 223/1995 Sb.
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50. Přílohy č. 3 a 4 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 223/1995 Sb.

Sbírka zákonů č. 136 / 2019Strana 1232 Částka 59



Příloha č. 4 k vyhlášce č. 223/1995 Sb.
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51. Za přílohu č. 4 se vkládá nová příloha č. 5,
která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 223/1995 Sb.
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Dosavadní přílohy č. 5 až 7 se označují jako přílo-
hy č. 6 až 8.
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52. Za přílohu č. 8 se vkládají nové přílohy č. 9
až 12, které včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 223/1995 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 223/1995 Sb.
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 223/1995 Sb.

Sbírka zákonů č. 136 / 2019Strana 1266 Částka 59



Sbírka zákonů č. 136 / 2019Částka 59 Strana 1267



Sbírka zákonů č. 136 / 2019Strana 1268 Částka 59



Sbírka zákonů č. 136 / 2019Částka 59 Strana 1269



Sbírka zákonů č. 136 / 2019Strana 1270 Částka 59



Příloha č. 12 k vyhlášce č. 223/1995 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

1. Technické požadavky stanovené normou
ES-TRIN se pro provoz plavidla, které je osobní
lodí, plovoucím strojem nebo rekreačním plavidlem,
jehož stavba započala před 30. prosincem 2006 nebo
byla dokončena do 30. prosince 2008, nemusí použít
v rozsahu odchylek, které nepředstavují zjevné ne-
bezpečí, zejména se netýkají pevnosti konstrukce,
manévrovatelnosti nebo zvláštních vlastností plavidla
stanovených normou ES-TRIN. Při výměně nebo
úpravě dílů nebo částí plavidla musí nově vymě-
ňované nebo upravované díly nebo části plavidla
splňovat požadavky normy ES-TRIN; to neplatí
při výměně dílu za stejný nebo s rovnocennou tech-
nologií a konstrukcí, jedná-li se o pravidelnou opra-
vu nebo údržbu.

2. Splňuje-li plavidlo technické požadavky po-

dle bodu 1, vystaví se mu osvědčení Unie, ve kterém
se vyznačí odchylky od normy ES-TRIN.

3. Převozní lodě, plovoucí zařízení a plovoucí
tělesa, které jsou ke dni nabytí účinnosti této vyhláš-
ky již v provozu, mohou splňovat podmínky tech-
nické způsobilosti podle vyhlášky č. 223/1995 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky. Při výměně nebo úpravě dílů nebo částí
plavidla musí u plavidel podle věty první nově vy-
měňované nebo upravované díly nebo části plavidla
splňovat podmínky technické způsobilosti podle vy-
hlášky č. 223/1995 Sb., ve znění ode dne nabytí účin-
nosti této vyhlášky; to neplatí při výměně dílu za
stejný nebo s rovnocennou technologií.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr dopravy:

JUDr. Kremlík v. r.
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137

VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2019,

kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných
v Říčních informačních službách

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zá-
kona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona
č. 135/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení
§ 32a odst. 1 a 4, § 32b odst. 3 a § 32e odst. 5 zá-
kona:

Čl. I

Vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zazna-
menávaných v Říčních informačních službách, se
mění takto:

1. V § 1 se slova „Tato vyhláška zapracovává
příslušné předpisy Evropských společenství1), záro-
veň navazuje na přímo použitelný předpis Evrop-
ských společenství2) a upravuje“ nahrazují slovy
„Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze
dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informač-
ních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách
ve Společenství.“.

2. V § 1 písm. a) se slovo „Říční“ nahrazuje
slovem „říční“.

3. V § 1 písm. d) se za slovo „provozovatelem“

vkládají slova „pozemní části“.

4. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně pozná-
mek pod čarou č. 2 a 3 zní:

„e) způsob užívání zařízení a programového vyba-
vení určeného

1. ke sledování polohy a pohybu plavidel
v rámci vnitrozemského systému automa-
tické identifikace podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího tech-
nické specifikace pro systémy sledování po-

lohy a pohybu plavidel2) (dále jen „zaříze-
ní AIS“) a

2. k zobrazování elektronických plavebních
map a informací o poloze a pohybu plavidel
podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího technické specifikace
pro systém zobrazování elektronických pla-
vebních map a informací pro vnitrozemskou
plavbu3) (dále jen „zařízení ECDIS“).

2) Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března
2007 o technických specifikacích pro systémy sledování
polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmoni-
zovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitro-
zemských vodních cestách ve Společenství, v platném
znění.

3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 909/2013 ze dne
10. září 2013 o technických specifikacích pro systém
k zobrazování elektronických plavebních map a infor-
mací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS)
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/
/ES.“.

5. V § 2 písm. a) se slova „překladiště, přísta-
viště, přístavu“ nahrazují slovy „přístavu, přístaviště,
překladiště, vývaziště, kotviště“.

6. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „ , nepokračuje-li plavidlo v dosud neukončené
plavbě“.

7. V § 2 písmeno b) zní:

„b) ukončením plavby okamžik připlutí do

1. místa stání, přístavu, přístaviště, překladiště,
vývaziště, kotviště, do místa vykládky nebo
místa dodání zboží, nebude-li plavidlo po-
kračovat v plavbě stejným směrem v nejbliž-
ších 8 hodinách,

2. místa, odkud byla plavba zahájena, nebo

3. místa stání, přístavu nebo přístaviště, jde-li
o plavidlo, jímž je provozován přívoz, a toto
plavidlo nebude pokračovat v plavbě v nej-
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bližších 8 hodinách; body 1 a 2 se na pla-
vidlo, jímž je provozován přívoz, nepou-
žijí,“.

8. V § 2 písm. c) bodě 1 se slovo „dopravy3)“
nahrazuje slovem „dopravy4)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V § 2 písmeno d) zní:

„d) zařízením pro dálkový a nepřetržitý přístup
k systému RIS

1. zařízení umožňující automatizované nepřetr-
žité předávání údajů do a ze systému RIS
prostřednictvím veřejné datové sítě, nebo

2. zařízení, jehož prostřednictvím je možné při-
pojení a práce se službami RIS nebo inter-
netovými stránkami RIS včetně informací
s omezeným přístupem,“.

10. V § 2 písm. g) se slova „ve formátu uvede-
ném v přímo použitelném právním předpise Evrop-
ských společenství“ nahrazují slovy „podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie5)“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

„5) Nařízení Komise (EU) č. 164/2010 ze dne 25. ledna 2010
o technických specifikacích pro systém elektronických
zpráv pro vnitrozemskou plavbu podle článku 5 směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o har-
monizovaných říčních informačních službách (RIS) na
vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.“.

11. V § 3 písm. a) se slova „939,84 (Chvaletice)“
nahrazují slovy „949,1 (Přelouč)“.

12. V § 3 písm. a) se slovo „plavebními“ nahra-
zuje slovem „signálními“.

13. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Informační položky RIS

(1) Informace o vodní cestě a provozu na vodní
cestě zaznamenávané v systému RIS zahrnují infor-
mační položky, kterými jsou

a) elektronická plavební mapa ve formátu vnitro-
zemský ECDIS podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie3) včetně osy vodní ces-

ty s uvedením kilometráže vodní cesty (dále jen
„elektronická plavební mapa“),

b) umístění součástí vodní cesty a objektů na vodní
cestě uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

c) omezení u plavidel nebo jejich sestav s ohledem
na jejich délku, šířku, ponor a výšku pevného
bodu pro průjezdnost vodní cestou,

d) umístění přístavů, přístavišť, překladišť, vývazišť
a kotvišť,

e) provozní doby přístavů, plavebních komor a po-
hyblivých mostů,

f) informace o plánované změně provozní doby
plavebních komor a pohyblivých mostů,

g) informace o plánované údržbě vodních cest
nebo jejích součástí, u které se předpokládá za-
stavení či omezení plavebního provozu,

h) informace o plánovaném a skutečně provede-
ném rozrušování ledových celin,

i) kontakty na správu přístavu včetně kontaktů
pro hlášení připlutí do přístavu a odplutí z něj
ve smyslu zvláštního předpisu upravujícího pla-
vební provoz v přístavech,

j) kontakty na obsluhu plavebních komor a po-
hyblivých mostů,

k) provozní řády přístavů,
l) údaje o vodních stavech na vodočtech uvede-

ných v příloze č. 2 k této vyhlášce včetně před-
povědí vodních stavů na těchto vodočtech,

m) údaje o aktuální podjezdné výšce mostů,
n) záběry z kamer plavebních komor a pohybli-

vých mostů a

o) údaje o průběhu proplavování plavební komo-
rou a provozním stavu plavební komory.

(2) Informace o mimořádných událostech na
vodní cestě v systému RIS zahrnují informační po-
ložky, kterými jsou
a) místo mimořádné události,
b) čas, kdy mimořádná událost nastala,
c) popis mimořádné události,
d) přijatá dopravní opatření a bezpečnostní dopo-

ručení a
e) předpokládané trvání mimořádné události.

(3) Informace o plavidlech a přepravovaném
nákladu zaznamenávané v systému RIS zahrnují
informační položky, kterými jsou
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a) poznávací znaky plavidel,

b) údaje o poloze a pohybu plavidel

1. místo a čas zahájení plavby,
2. místo a čas předpokládaného obratu plavidla,
3. informace o překročení státních hranic,

4. místo a čas předpokládaného ukončení
plavby a místo a čas ukončení plavby,

5. čas předpokládaného a skutečného proplutí
plavební komorou, pohyblivým mostem
a přes státní hranice a

6. poloha, rychlost a kurz plavidla zaznamená-
vané a sdělované zařízením AIS,

c) množství a druh přepravovaného nákladu,

d) charakteristika přepravovaných nebezpečných
věcí a

e) počet cestujících na plavidle.

(4) Informace o přístavních poplatcích zazna-
menávané v systému RIS zahrnují informační po-
ložky, kterými jsou
a) přehled přístavních poplatků obsahující výši

přístavních poplatků a výčet služeb, které za-
hrnují, a

b) platnost přehledu přístavních poplatků.“.

14. V § 5 se text „1 písm. c)“ nahrazuje tex-
tem „3“.

15. § 6 včetně nadpisu zní:

„Struktura, forma, obsah
a způsob předávání informací

§ 6

(1) Informace předávané provozovatelem nebo
vůdcem plavidla správci systému RIS zahrnují

a) místo a čas zahájení plavby, místo a čas před-
pokládaného proplutí plavební komorou, po-
hyblivým mostem a přes státní hranice, místo
a čas předpokládaného obratu plavidla, místo
a čas předpokládaného ukončení plavby a iden-
tifikaci plavidla poznávacími znaky předávané
před zahájením plavby,

b) údaje o množství a druhu přepravovaného ná-
kladu, charakteristice přepravovaných nebez-
pečných věcí, počtu cestujících na plavidle pře-
dávané nejpozději bez zbytečného odkladu po
zahájení plavby,

c) informace o změně údajů uvedených v písme-

nech a) a b) předávané bez zbytečného odkladu
poté, co změna nastala,

d) informace uvedené v § 4 odst. 3 písm. a), b)
bodů 1, 4 a 5, písm. c) až e) předávané při pře-
kročení státních hranic směrem ze zahraničí do
České republiky,

e) informaci o překročení státních hranic předáva-
nou při překročení státních hranic směrem
z České republiky do zahraničí,

f) čas a místo ukončení plavby předávané bez zby-
tečného odkladu po ukončení plavby,

g) informace o místě a popisu mimořádné události
na vodní cestě předávané bez zbytečného od-
kladu po jejím zjištění a

h) informace o umístění plavidel identifikovaných
poznávacími znaky předávané při zastavení
plavby v souvislosti s dosažením nejvyššího
povoleného vodního stavu.

(2) Odstavec 1 písm. b) až e) neplatí pro pro-
vozovatele nebo vůdce plavidla, jímž je provozován
přívoz. Odstavec 1 písm. b) a c) neplatí pro provo-
zovatele plavidla nebo vůdce plavidla, které je osobní
lodí bez kabin, jíž je provozována pravidelná osobní
vodní doprava.

(3) Informace předávané provozovatelem nebo
vůdcem plavidla, jímž je provozován přívoz, správci
systému RIS zahrnují kromě informací podle od-
stavce 1 informace o množství a druhu přepraveného
nákladu a počtu cestujících předávané nejpozději
10 dní po ukončení plavby. Informace předávané
provozovatelem plavidla nebo vůdcem plavidla,
které je osobní lodí bez kabin, jíž je provozová-
na pravidelná osobní vodní doprava, správci systé-
mu RIS zahrnují kromě informací podle odstavce 1
informaci o počtu přepravených cestujících předáva-
nou nejpozději 48 hodin po ukončení plavby.

(4) Informace předávané vůdcem plavidla, které
používá zařízení AIS na základě povinnosti stano-
vené zákonem, správci systému RIS zahrnují kromě
informací podle odstavce 1 také informace o poloze,
rychlosti a kurzu plavidla předávané v reálném čase
prostřednictvím zařízení AIS.

(5) Informace podle odstavců 1 a 3 předává
provozovatel nebo vůdce plavidla telefonicky nebo
rádiovou stanicí, není-li dále stanoveno jinak. Infor-
mace podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) a odstavce 3
lze předat rovněž elektronickou zprávou a informace
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podle odstavce 1 písm. a) až e), g) a h) a odstavce 3
lze předat rovněž prostřednictvím zařízení pro dál-
kový a nepřetržitý přístup k systému RIS.

(6) Informace podle odstavce 1 písm. a) až f)
a h) a odstavce 3 předává provozovatel nebo vůdce
plavidla vybaveného zařízením AIS na základě po-
vinnosti stanovené zákonem pouze prostřednictvím
zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému
RIS. Informace podle odstavce 1 písm. e), f) a h) lze
předat rovněž prostřednictvím zařízení AIS.“.

16. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6d, které
znějí:

„§ 6a

(1) Informace předávané správcem vodní cesty
správci systému RIS zahrnují

a) provozní dobu plavebních komor a pohyblivých
mostů, zajišťuje-li jejich obsluhu správce vodní
cesty,

b) informace o plánované změně provozní doby
plavebních komor a pohyblivých mostů, zajiš-
ťuje-li jejich obsluhu správce vodní cesty,

c) kontakty na obsluhu plavebních komor a po-
hyblivých mostů, zajišťuje-li jejich obsluhu
správce vodní cesty,

d) záběry z kamer plavebních komor a pohybli-
vých mostů, které zabírají vodní cestu a prostor
plavební komory nebo prostor pohyblivého
mostu, je-li takovými kamerami uvedený pro-
stor vybaven,

e) údaje o průběhu proplavování plavební komo-
rou a provozním stavu plavební komory, je-li
plavební komora vybavena zařízením pro jejich
sledování a automatické předávání; údaji podle
tohoto písmene jsou

1. status plavební komory (v provozu, mimo
provoz),

2. aktuální poloha vrat (otevřeno, otevírají se,
zavírají se, zavřeno),

3. úroveň hladiny v plavební komoře (nahoře,
dole, stoupá, klesá),

4. signály světelné signalizace,

5. úroveň hladiny na jezu a průtok profilem
jezu a

6. meteorologické informace (teplota, vítr, do-
hlednost),

f) informace o plánované údržbě vodních cest
nebo jejich součástí, u které se předpokládá za-
stavení či omezení plavebního provozu,

g) informace o místu a popisu mimořádných udá-
lostí na vodní cestě,

h) informace o plánovaném a skutečně provede-
ném rozrušování ledových celin,

i) aktuální podjezdnou výšku mostů vybavených
příslušným měřicím zařízením, spravuje-li toto
zařízení správce vodní cesty, a

j) informace o zajištěném vodním stavu, jeho
předpovědi a o krátkodobých manipulacích na
vodočtu Ústí nad Labem.

(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. a) a c)
jsou předávány bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 1 hodiny od jejich získání, prostřednictvím za-
řízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému
RIS, datovou schránkou nebo elektronickou poštou
podepsanou způsobem, se kterým jiný právní před-
pis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

(3) Informace uvedené v odstavci 1 písm. b)
jsou předávány nejméně 3 měsíce před provedením
plánované změny provozní doby nebo plánované
údržby vodní cesty nebo její součásti prostřednic-
tvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k sys-
tému RIS.

(4) Informace uvedené v odstavci 1 písm. d), e),
f), i) a j) jsou předávány bez zbytečného odkladu
prostřednictvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý
přístup k systému RIS.

(5) Informace uvedené v odstavci 1 písm. g)
a h) jsou předávány bez zbytečného odkladu, nej-
později do 1 hodiny od jejich získání, telefonicky,
rádiovou stanicí nebo prostřednictvím zařízení pro
dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS.

§ 6b

Informace předávané Českým hydrometeorolo-
gickým ústavem správci systému RIS prostřednic-
tvím zařízení pro dálkový a nepřetržitý přístup k sys-
tému RIS zahrnují informace o

a) platných vodních stavech a průtocích na vodo-
čtech uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce
s četností každou hodinu a

b) předpovědích vodních stavů a průtoků na vo-
dočtech uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce
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na období 48 hodin; předpověď je vydávána
denně vždy v 10.00 hod.

§ 6c

(1) Informace předávané provozovatelem po-
zemní části přístavu správci systému RIS bez zbyteč-
ného odkladu prostřednictvím zařízení pro dálkový
a nepřetržitý přístup k systému RIS zahrnují infor-
mace o

a) přístavních poplatcích a jejich změně,

b) provozní době přístavu a její změně,

c) kontaktech na správu přístavu včetně kontaktů
pro hlášení připlutí do přístavu a odplutí z něj
ve smyslu zvláštního předpisu upravujícího pla-
vební provoz v přístavech,

d) struktuře informací obsažených v hlášení o při-
plutí do přístavu,

e) provozních řádech přístavů, jsou-li zpracovány,

f) místu a popisu mimořádných událostí v přístavu
a

g) plavidlech uvedených v § 2 písm. c) identifiko-
vaných poznávacími znaky, která jsou v pří-
stavu.

(2) Odstavec 1 písm. a) až d) neplatí pro pro-
vozovatele pozemní části neveřejného přístavu.

§ 6d

Při výpadku zařízení pro dálkový a nepřetržitý
přístup k systému RIS delším než 15 minut nebo při
údržbě tohoto zařízení lze předávat informace podle
§ 6 odst. 6, § 6a odst. 3 a 4, § 6b a § 6c telefonicky,
rádiovou stanicí nebo prostřednictvím veřejné da-
tové sítě. Provozovatel plavidla, vůdce plavidla, pro-
vozovatel pozemní části přístavu, Český hydrome-
teorologický ústav a správce vodní cesty předávají
informace v případech a způsobem podle věty první
nejdéle po dobu 24 hodin za kalendářní měsíc.“.

17. Za § 6d se vkládá nový § 6e, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zní:

„§ 6e

Způsob užívání zařízení AIS a ECDIS

(1) Zařízení ECDIS musí být užíváno s aktuální
verzí elektronické plavební mapy uveřejněné v systé-
mu RIS. Po dobu nejdéle 10 dní od uveřejnění nové

verze elektronické plavební mapy v systému RIS lze
užívat předešlou verzi elektronické plavební mapy.

(2) Programové vybavení zařízení ECDIS a za-
řízení AIS musí být aktualizováno na nejnovější ver-
zi nejpozději do 3 měsíců po vydání jeho nové verze.

(3) Při užívání zařízení AIS se zadávají a vysílají
aktuální údaje o plavidle, jeho pohybu a poloze, kte-
rými jsou

a) identifikátor námořní mobilní služby (MMSI),

b) jméno lodě zapsané v plavebním rejstříku nebo
obdobné evidenci vedené jiným státem,

c) volací značka plavidla,

d) druh plavidla nebo sestavy plavidel,

e) evropské identifikační číslo plavidla (ENI),
bylo-li plavidlu přiděleno,

f) celková délka a šířka plavidla nebo sestavy pla-
videl udávaná s přesností na decimetry,

g) maximální aktuální statický ponor plavidla nebo
sestavy plavidel,

h) doplňková signalizace plavidla nebo sestavy pla-
videl, přepravuje-li nebezpečné věci podle zá-
kona,

i) poloha plavidla (WGS84),

j) rychlost plavidla vzhledem k zemi (SOG),

k) kurz plavidla vzhledem k zemi (COG),

l) přesnost určení polohy plavidla (GNSS/
/DGNSS),

m) aktuální datum a čas elektronického navigač-
ního přístroje,

n) celkový počet osob na palubě a

o) navigační stav plavidla.

(4) Při užívání zařízení AIS na plavidle Státní
plavební správy, Policie České republiky a obecní
policie nemusí být po nezbytnou dobu vysílány
údaje uvedené v odstavci 3, pokud by jejich vysílání
mohlo zmařit plnění úkolů podle jiných právních
předpisů6).

(5) Údaje uvedené v odstavci 3 jsou zadávány
v souladu s evropskou normou stanovující technické
požadavky pro vnitrozemská plavidla (ES-TRIN
2017/1) ze dne 6. července 2017. Technická norma
uvedená v předchozí větě je veřejně dostupná způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup.
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6) Například zákon č. 273/2008 Sb., zákon o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/
/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů.“.

18. V příloze č. 1 bodě 1 se slovo „plavební“
nahrazuje slovem „signální“.

19. V příloze č. 1 bodě 12 se slovo „přístaviště“
nahrazuje slovy „přístavy, přístaviště, překladiště“.

20. V příloze č. 1 se na konci bodu 13 tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se nový bod 14, který
zní:

„14. nadzemní a podzemní vedení a trubní vedení
křížící vodní cestu.“.

21. V příloze č. 2 se vkládá nový bod 1, který
zní: „1. Děčín“.

Dosavadní body 1 až 6 se označují jako body 2 až 7.

22. V příloze č. 2 bodech 3 a 4 se slova „(pouze
vodní stav)“ zrušují.

23. V příloze č. 2 se bod 5 zrušuje.

Dosavadní body 6 a 7 se označují jako body 5 a 6.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení
čl. I bodů 4 a 17, které nabývají účinnosti 6 měsíců
po jejím vyhlášení.

Ministr dopravy:

JUDr. Kremlík v. r.
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138

VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2019,

kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti
malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zá-
kona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona
č. 135/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9
odst. 6, § 10 odst. 3, 5 až 7, 11, § 10a odst. 2, § 10b
odst. 1 a 6, § 10c odst. 4, § 11 odst. 2, § 18 odst. 3
a § 42 odst. 8 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku ma-
lých plavidel a technické způsobilosti malých plavi-
del, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu
na vodních cestách, se mění takto:

1. V § 1 písmeno b) zní:

„b) technické požadavky na

1. plavidla, jejichž objem vypočtený jako
součin délky, šířky a ponoru je menší než
100 m3 a délka je menší než 20 m, jde-li
o malá plavidla a plovoucí zařízení, a

2. plovoucí zařízení nepodléhající evidenci, je-
jichž objem vypočtený jako součin délky,
šířky a ponoru je nejméně 100 m3,“.

2. V § 1 písmena c) a d) znějí:

„c) plavební zóny vodní cesty, pro něž se schvaluje
technická způsobilost plavidla, a podmínky
technické způsobilosti, které musí plavidlo
pro provoz v jednotlivých plavebních zónách
splňovat,

d) podrobnější členění druhů plavidel a jejich
znaky,“.

3. V § 1 písm. f) se slova „a její“ nahrazují slovy
„ , technické prohlídky navazující na úpravu nebo
opravu plavidla a technické prohlídky navazující na
výkon státního dozoru a jejich“.

4. V § 1 písmeno g) zní:

„g) vzor osvědčení plavidla, údaje do něj zapisované
a dobu jeho platnosti,“.

5. V § 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až o) se označují jako písme-
na i) až n).

6. Nadpis § 2 zní:

„Podrobnější členění druhů plavidel a jejich znaky

(K § 9 odst. 6 zákona)“.

7. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Malá plavidla se člení na

a) malá plavidla s vlastním pohonem,

b) plachetnice,

c) malá plavidla bez vlastního pohonu,

d) vodní skútry a

e) převozní lodě.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

8. V 2 odst. 2 písm. c) se slova „možnost jeho
pohonu pouze lidskou silou, nikoli“ nahrazují slovy
„ , že není vybaveno“.

9. V § 2 odst. 2 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje
slovem „nebo“.

10. V § 2 odst. 2 písm. e) se slovo „určitém“ zru-
šuje.

11. Nadpis § 3 zní:

„Plavební zóny

(K § 10 odst. 7 zákona)“.

12. V § 3 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

13. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c) rychlost větru dosahující nejvýše 21 m/s (8° po-
dle Beaufortovy stupnice) a významnou výšku
vlny H1/3 do 4 m, nebo

d) rychlost větru větší než 21 m/s (9° až 12° podle
Beaufortovy stupnice) a významnou výšku vlny
H1/3 nad 4 m.“.
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14. Nadpis části třetí zní:

„TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PLAVIDLA
A TECHNICKÉ PROHLÍDKY“.

15. Nadpis § 5 zní:

„Technické požadavky na plavidla

§ 5

(K § 9 odst. 6 zákona)“.

16. V § 5 odst. 1 se slova „bezpečnost provozu
plavidel uvedených v § 1 písm. b) podléhajících evi-
denci“ nahrazují slovy „plavidla podléhající evidenci
uvedená v § 1 písm. b)“.

17. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Odchylky od ustanovení přílohy č. 2 k této
vyhlášce jsou možné u malého plavidla, které

a) není rekreačním plavidlem nebo vodním skú-
trem a není používáno k přepravě cestujících
při provozování vodní dopravy pro cizí po-
třeby, nebo

b) je výrobcem určeno a označeno výhradně pro
závodění nebo trénink.“.

18. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Uplatněním odchylek podle odstavce 4
nesmí být ohrožena bezpečnost plavebního provo-
zu a ochrana života a zdraví člověka a životního
prostředí. Odchylky podle odstavce 4 nemohou
být uplatněny v případě stanovených limitů emisí
výfukových plynů.“.

19. V § 6 odst. 1 a § 7 odst. 7 se slovo „pře-
stavbě“ nahrazuje slovem „úpravě“.

20. V § 6 odst. 4 se slova „nebo v Turecku,
nebo byla vyrobena ve státě, který je smluvní stra-
nou Evropského hospodářského prostoru“ nahra-
zují slovy „ , smluvním státě Dohody o Evropském
hospodářském prostoru, ve Švýcarsku nebo v Tu-
recku“.

21. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:

„§ 6a

Dobrovolné podrobení se požadavkům
normy ES-TRIN

(1) Technické požadavky na plavidla, jejich zaří-
zení a vybavení stanovené touto vyhláškou se pro
provoz plavidel nepoužijí, pokud plavidlo splňuje

technické požadavky stanovené v evropské normě
stanovující technické požadavky pro vnitrozemská
plavidla ES-TRIN a v žádosti je uveden požadavek
na vydání osvědčení Unie5). Technická norma uve-
dená v předchozí větě je veřejně dostupná způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

(2) Splnění podmínek technické způsobilosti
podle odstavce 1 ověřuje odborná komise ustavená
podle právního předpisu upravujícího technické po-
žadavky na plavidla nepodléhající této vyhlášce6).

(3) Při provádění technické prohlídky, pravi-
delné technické prohlídky a technické prohlídky na-
vazující na úpravu nebo opravu plavidla se při ově-
řování splnění podmínek technické způsobilosti po-
dle odstavce 1 postupuje obdobně podle právního
předpisu upravujícího technické požadavky na pla-
vidla nepodléhající této vyhlášce6).

(4) Plavidlu, u nějž bylo ověřeno splnění pod-
mínek technické způsobilosti podle odstavce 1, se
vydá osvědčení Unie podle právního předpisu upra-
vujícího technické požadavky na plavidla nepodléha-
jící této vyhlášce6). Pro stanovení doby platnosti
osvědčení Unie se použije § 13 obdobně.

5) Čl. 6 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví
technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby,
mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/
/ES.

6) Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k pro-
vozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

22. Nadpis § 7 zní:

„(K § 10 odst. 11 a § 10b odst. 6 zákona)“.

23. V § 7 odst. 4 se slovo „ , přestavbě“ zrušuje.

24. Za § 9 se vkládají nové § 9a a 9b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 9a

Postup při provádění pravidelné technické
prohlídky, technické prohlídky navazující

na úpravu nebo opravu plavidla a technické
prohlídky navazující na výkon dozoru

a jejich rozsah

(K § 10b odst. 6, § 10c odst. 4 a § 42 odst. 8 zákona)

(1) Pravidelná technická prohlídka, prohlídka
navazující na úpravu nebo opravu plavidla a pro-

Sbírka zákonů č. 138 / 2019Částka 59 Strana 1281



hlídka navazující na výkon státního dozoru zahrnuje
prohlídku plavidla na souši nebo na vodě. Jsou-li
pochybnosti o zachování plovatelnosti, stability
nebo způsobilosti plavidla k provádění základních
manévrů, provede se zkušební plavba. Při provádění
prohlídek se použije § 8 obdobně.

(2) Při provádění pravidelné technické pro-
hlídky se provede prohlídka na souši, je-li nezbytné
pro ověření splnění podmínek technické způsobilosti
plavidla zkontrolovat stav podponorové části plavi-
dla.

(3) Při provádění technické prohlídky navazující
na úpravu nebo opravu plavidla se v případě úpravy
nebo opravy pohonného nebo kormidelního zaří-
zení provede zkušební plavba, je-li to nezbytné
k ověření správné funkce pohonného nebo kormi-
delního zařízení.

(4) Při provádění technické prohlídky navazující
na výkon státního dozoru se provede prohlídka na
souši anebo zkušební plavba, je-li to nezbytné pro
ověření splnění podmínek technické způsobilosti
plavidla.

(5) Pravidelná technická prohlídka se provádí
v rozsahu, kterým je ověřeno splnění všech podmí-
nek technické způsobilosti.

(6) Technická prohlídka navazující na úpravu
nebo opravu plavidla se provádí v rozsahu ověření
splnění podmínek technické způsobilosti týkajících
se částí plavidla, které byly upraveny nebo opraveny.
Pokud při provádění technické prohlídky vznikne
pochybnost, zda plavidlo splňuje některé ostatní
technické požadavky, ověří se i jejich splnění.

(7) Technická prohlídka navazující na výkon
státního dozoru se provádí v rozsahu, kterým je ově-
řeno splnění podmínek technické způsobilosti, pro
jejichž neplnění byla plavba podle zákona zakázána.
Pokud při provádění technické prohlídky vznikne
pochybnost, zda plavidlo splňuje některé ostatní
technické požadavky, ověří se i jejich splnění.

§ 9b

Doba uznání technických prohlídek
provedených jiným státem

(K § 10a odst. 2 zákona)

Technická prohlídka provedená jiným státem se
neuzná, pokud od jejího provedení uplynulo více
než 5 let.“.

25. § 13 včetně nadpisu zní:

„§ 13

Doba platnosti osvědčení plavidla

(K § 10 odst. 5 a § 10b odst. 1 zákona)

(1) Doba platnosti osvědčení plavidla je

a) 10 let pro malé plavidlo, které není schváleno
pro přepravu cestujících při provozování vodní
dopravy pro cizí potřeby, a plovoucí zařízení,
není-li dále stanoveno jinak,

b) 5 let pro převozní loď, malé plavidlo schválené
pro přepravu cestujících při provozování vodní
dopravy pro cizí potřeby a historické plavidlo
znovu uvedené do provozu nebo jeho novou
kopii.

(2) Bylo-li plavidlo uvedené v odstavci 1
písm. a) před podáním žádosti o schválení technické
způsobilosti uvedeno do provozu, stanoví se doba
platnosti osvědčení plavidla jako rozdíl mezi dobou
10 let a dobou, která uplynula od okamžiku jeho
uvedení do provozu, nejméně však 5 let.

(3) Platnost osvědčení plavidla se u osvědčení
plavidel uvedených v odstavci 1 prodlouží nejvýše
o dobu 5 let.“.

26. V § 14 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) seznam posádky a seznam cestujících pobývají-
cích na plavidle po dobu delší než 24 hodin, je-li
s plavidlem provozována vodní doprava pro cizí
potřeby,“.

27. V § 16 odst. 2 písm. a) se slova „jehož
celková hmotnost včetně povoleného zatížení je
6 000 kg a více nebo“ zrušují.

28. V § 16 odst. 2 písm. b) se číslo „50“ nahra-
zuje číslem „80“.

29. V příloze č. 1 se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Plavební zóny vodních cest, kde lze běžně oče-
kávat podmínky podle § 3 odst. 1 písm. c) a d),
se na území České republiky nevyskytují.“.

30. V příloze č. 2 části 1 bodě 1.01.2. písm. a)
a b) se slovo „písmeno“ nahrazuje textem „písm.“.

31. V příloze č. 2 části 1 bodě 1.01.2. se na
konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují
se písmena c) a d), která znějí:

„c) „B“, je-li navrženo, vyrobeno a vybaveno pro
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plavbu v podmínkách plavební zóny uvedených
v § 3 odst. 1 písm. c),

d) „A“, je-li navrženo, vyrobeno a vybaveno pro
plavbu v podmínkách plavební zóny uvedených
v § 3 odst. 1 písm. d).“.

32. V příloze č. 2 části 1 bodě 1.02.2. se pís-
meno l) zrušuje.

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).

33. V příloze č. 2 části 1 bodě 1.03. se slovo
„přestavba“ nahrazuje slovem „úprava“.

34. V příloze č. 2 části 1 bodě 1.03.2. se slovo
„přestavbě“ nahrazuje slovem „úpravě“.

35. V příloze č. 2 části 1 bod 1.04.4. zní:

„1.04.4. Plavidlo má vhodné manipulační prostory
pro bezpečný pohyb osob při vyvazování
a kotvení plavidla. Manipulační prostory
jsou bezpečně dostupné vnitřkem plavidla,
po palubě, střeše nástavby nebo ochozech.“.

36. V příloze č. 2 části 1 bod 1.04.8. zní:

„1.04.8. Pochozí paluby a části nástavby mají proti-
skluzovou úpravu.“.

37. V příloze č. 2 části 2 bodě 2.01.3. se věty
druhá a třetí zrušují.

38. V příloze č. 2 části 2 bodě 2.01.4. se slova
„údržbu a“ zrušují.

39. V příloze č. 2 části 2 bodě 2.01.8. se věta
poslední zrušuje.

40. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.01.2. se věty
druhá až pátá zrušují.

41. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.01.7. a části 5
bodě 5.06.1. se slova „je samozhášecí a nepohlcující“
nahrazují slovy „nepřispívají k šíření požáru a ne-
pohlcují“.

42. V příloze č. 2 části 3 se bod 3.02.7. zrušuje.

43. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.03.5. se slovo
„splňovat“ zrušuje.

44. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.05.1. se věta
třetí zrušuje.

45. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.1. se slo-
va „rozdělena přepážkami zabraňujícími“ nahrazují
slovy „konstrukčně řešena způsobem zabraňujícím“.

46. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.3. se slova
„umístěna mimo prostor motoru“ nahrazují slovy

„upevněna a oddělena nebo chráněna před jakýmkoli
zdrojem nadměrného tepla“.

47. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.4. se čís-
lo „25“ nahrazuje číslem „30“.

48. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.5. se za slova
„v němž je“ vkládá slovo „přenosná“.

49. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.6. se věta
první zrušuje.

50. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.6. se slova
„Palivová nádrž na benzin“ nahrazují slovy „Zabu-
dovaná palivová nádrž na benzin“.

51. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.7. se věta
první nahrazuje větou „Zabudovaná palivová nádrž
je opatřena zřetelně označeným nalévacím hrdlem
nebo nalévací trubkou s těsným spolehlivým uzávě-
rem.“.

52. V příloze č. 2 části 3 bodě 3.06.9 se slova
„jsou samozhášecí a nepohlcující“ nahrazují slovy
„nepřispívají k šíření požáru a nepohlcují“.

53. V příloze č. 2 části 4 bodě 4.01.1. se věta
druhá zrušuje.

54. V příloze č. 2 části 4 bodě 4.01.2. se slova
„uchována a při technické prohlídce před uvedením
plavidla do provozu nebo při jakékoli změně elek-
trického rozvodu či zařízení jsou“ nahrazují slovy
„při jakékoli změně elektrického rozvodu či zaří-
zení“.

55. V příloze č. 2 části 4 bodě 4.01.5. se slova
„plavidla společně se spalovacími motory, jejich pa-
livovými nádržemi nebo v blízkosti jiných“ nahra-
zují slovy „společně s palivovými nádržemi nebo
v blízkosti“.

56. V příloze č. 2 části 4 bodě 4.02.5. se slova
„musí mít samostatné jističe“ nahrazují slovy „jsou
samostatně jištěny“.

57. V příloze č. 2 části 4 bod 4.03.1. včetně po-
známek pod čarou č. 7 a 8 zní:

„4.03.1. Návěstní svítilna, sestava pro optickou sig-
nalizaci a zařízení pro zvukové signály
splňuje požadavky stanovené ve vyhlášce
o pravidlech plavebního provozu7), pří-
padně v úmluvě o pravidlech pro zabránění
srážkám na moři8), pokud se týká umístění
a počtu na plavidle z hlediska viditelnosti,
jednoznačnosti nebo slyšitelnosti signálů.
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7) Vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního pro-
vozu (pravidla plavebního provozu).

8) Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění sráž-
kám na moři (COLREG), 1972, oznámená pod č. 263/
/1995 Sb.“.

58. V příloze č. 2 části 4 bodě 4.03.3. se věta
první nahrazuje větou „Na plavidle je ke každé ná-
věstní svítilně k dispozici náhradní zdroj světla nebo
náhradní nouzová návěstní svítilna.“.

59. V příloze č. 2 části 4 se body 4.03.5. až
4.03.7. zrušují.

Dosavadní body 4.03.8. až 4.03.11. se označují jako
body 4.03.5. až 4.03.8.

60. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.01.1. se věty
druhá až pátá zrušují.

61. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.01.6. se věta
druhá zrušuje.

62. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.02.2. se věty
čtvrtá a pátá zrušují.

63. V příloze č. 2 části 5 se bod 5.02.3. zrušuje.

64. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.03.4. se slova
„uložení kotvy za plavby v pohotovostní poloze na
palubě nebo v kotevní skříni a místem pro“ zrušují.

65. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.03.5. se věta
druhá zrušuje.

66. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.03.5. se slova
„ , je o 20 % delší“ zrušují.

67. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.05.6. se slovo
„Plynová“ nahrazuje slovy „Pevně instalovaná ply-
nová“.

68. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.05.9. se slova
„je pouze na kapalné palivo“ nahrazují slovy „na
kapalné palivo je pouze na“.

69. V příloze č. 2 části 5 bod 5.06.3. zní:

„5.06.3. Na každém plavidle, na kterém je nebezpečí
vzniku požáru, je minimálně jeden přenosný
hasicí přístroj snadno dosažitelný z hlavního
kormidelního stanoviště plavidla nebo sta-
bilní hasicí zařízení. Je-li na plavidle zařízení
s otevřeným ohněm, je přenosný hasicí pří-
stroj minimálně doplněn hasicí rouškou.“.

70. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.06.4. se věty
první a druhá zrušují.

71. V příloze č. 2 části 5 bodě 5.06.6. se slovo
„požito“ nahrazuje slovem „použito“.

72. V příloze č. 2 část 6 včetně nadpisu a po-
známky pod čarou č. 9 zní:

„ČÁST 6.

VÝSTROJ PLAVIDLA

6.01. Plavidlo s výtlakem Dmax nad 500 kg je vybaveno vhodným prostředkem pro odstranění vody vniklé
do nepoškozeného plavidla při běžném provozu a vhodnými prostředky pro bezpečné vyvázání nebo
zakotvení plavidla odpovídajícími jeho výtlaku Dmax. Vodní skútr nebo jiné plavidlo, jehož trup je
tvořen vodotěsně uzavřeným plovákem, nemusí být vybaveno prostředkem pro odstranění vody.

6.02. Plavidlo s délkou L 6 m a více, s výjimkou plavidla bez vlastního pohonu poháněného pouze lidskou
silou, má dostatečný počet odrazníků a lodní háček. Plavidlo s vlastním pohonem s délkou L 6 m a více
má příslušenství ke strojnímu zařízení a nářadí pro jeho drobné opravy. Plachetnice s délkou L 6 m
a více má vybavení pro opravu takeláže a plachet.

6.03. Plavidlo s výtlakem Dmax nad 1000 kg, s výjimkou plovoucího zařízení, je vybaveno zařízením pro
podávání zvukových signálů a funkčními návěstními svítilnami. Plavidlo kategorie „A“, „B“, „C“ nebo
„D“, jehož délka je méně než 6 m a jehož šířka BWL je větší než 1,2 m, které není vybaveno
mechanickým zařízením pro dávání zvukových signálů, je vybaveno trubkou nebo zvonem. Plavidlo
kategorie „A“, „B“, „C“ nebo „D“ s délkou L 6 m a více je vybaveno vyhledávací svítilnou odolnou
proti stříkající vodě vhodnou pro použití při manévrování, záchranných akcích a dávání signálů, pro-
středky pro tísňové signály a v případě plachetnice s pomocným motorem též černým kuželem.
Plavidlo kategorie „A“ a „B“ s délkou L 6 m a více je vybaveno radarovým koutovým odražečem
schváleného typu a rádiovou stanicí lodní pohyblivé služby nebo vhodným místem pro její instalaci.
Ustanovení předchozí věty se nevztahují na plavidlo bez vlastního pohonu poháněné pouze lidskou
silou.
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6.04. Záchranné prostředky

6.04.1. Plavidlo s délkou L 6 m a více je vybaveno nejméně jedním záchranným kruhem s úchopným lanem
po obvodu. Plavidlo s délkou L větší než 12 m je vybaveno minimálně dvěma záchrannými kruhy.
Jeden záchranný kruh je umístěn v bezprostřední blízkosti hlavního kormidelního stanoviště. Jeden
záchranný kruh musí být vybaven plovoucím lanem o délce minimálně 16 m, pro kategorii pla-
vidla „D“, nebo o délce minimálně 30 m, pro kategorii plavidla „A“, „B“ a „C“. Pro kategorii pla-
vidla „A“, „B“ a „C“ je jeden záchranný kruh vybaven plovoucím samozápalným světlem. Záchranné
kruhy mohou být nahrazeny záchrannými podkovami. Záchranný kruh nebo podkova použité na
plavidle kategorie „A“, „B“ a „C“ odpovídají schválenému typu podle úmluvy o bezpečnosti lid-
ského života na moři9). Uvedená ustanovení se nevztahují na plavidlo bez vlastního pohonu pohá-
něné pouze lidskou silou.

6.04.2. Plavidlo je vybaveno záchrannými vestami, jejichž počet odpovídá počtu osob při maximálním ob-
sazení plavidla. V případě plavidla provozovaného pouze pro vlastní potřebu k rekreaci a sportu
postačuje počet záchranných vest podle aktuálního počtu osob na plavidle. Záchranné vesty nejsou
nutné na plavidle, které je provedeno jako nepotopitelné, nebo na plavidle bez vlastního pohonu
poháněném pouze lidskou silou. Záchranná vesta pro dospělou osobu má minimální vztlak 100 N.
Na plavidle kategorie „A“ a „B“ má záchranná vesta minimální vztlak 150 N. Na plavidle kategorie
„D“ a vodním skútru lze použít plovací pomůcku s minimálním vztlakem 50 N. Záchranná vesta je
kontrolována podle pokynů výrobce. Záchranná vesta nebo plovací pomůcka je označena značkou
CE shody se schváleným typem.

6.04.3. Plavidlo kategorie „A“ a „B“, jehož délka L je více než 6 m, s výjimkou plovoucího zařízení, malého
plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo převozní lodě, je vybaveno jedním nebo více místy pro
uložení záchranného voru s obsaditelností odpovídající maximální obsaditelnosti plavidla.

6.04.4. Plavidlo s výtlakem Dmax nad 500 kg je vybaveno lékárničkou s vybavením odpovídajícím mini-
málně autolékárničce pro osobní automobily a instrukcemi k záchraně nebo oživování osob na
plavidle.

6.05. Radar použitý na plavidle se shoduje se schváleným typem a je označen značkou shody CE nebo
podle norem Mezinárodní námořní organizace (IMO).

9) 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.“.

73. V příloze č. 2 části 7 bod 7.01.1. zní:

„7.01.1. U plavidla, které je rekreačním plavidlem a pro které bylo vydáno EU prohlášení o shodě a je
označeno CE podle nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech, plavební úřad při
technické prohlídce podle § 9

a) za účelem schválení jeho technické způsobilosti zkontroluje shodu s ustanoveními této přílohy
podle článků 6.04.2. a 6.04.4., bylo-li plavidlo v období nejvýše 10 let před podáním žádosti
o schválení jeho technické způsobilosti uvedeno na trh, zapsáno do plavebního rejstříku nebo
obdobné evidence plavidel v jiném členském státě Evropské unie nebo uvedeno do provozu
v jiném členském státě Evropské unie, a

b) v ostatních případech zkontroluje shodu se základními technickými požadavky uvedenými v na-
řízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech, shodu s ustanovením této přílohy
podle článku 5.05.6. a shodu s ustanoveními části 6. této přílohy. Jestliže zařízení pro topení
a vaření bylo instalováno na rekreačním plavidle až po jeho uvedení na trh nebo do provozu,
plavební úřad zkontroluje také soulad s ustanoveními článků 5.05.1. až 5.05.5.“.
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74. V příloze č. 2 části 7 bod 7.01.3. zní:

„7.01.3. U vodního skútru, pro který bylo vydáno EU prohlášení o shodě a je označen CE podle nařízení
vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech, plavební úřad při technické prohlídce podle § 9
a) za účelem schválení jeho technické způsobilosti zkontroluje shodu s ustanovením této přílohy

podle článku 6.04.2., bylo-li plavidlo v období nejvýše 10 let před podáním žádosti o schválení
jeho technické způsobilosti uvedeno na trh, zapsáno do plavebního rejstříku nebo obdobné
evidence plavidel v jiném členském státě Evropské unie nebo uvedeno do provozu v jiném
členském státě Evropské unie, a

b) v ostatních případech zkontroluje shodu se základními technickými požadavky uvedenými v na-
řízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a shodu s ustanoveními této přílohy
podle článků 6.01., 6.03. a 6.04.2.“.

75. V příloze č. 2 části 7 se bod 7.02.2. zrušuje.

Dosavadní body 7.02.3. až 7.02.9. se označují jako
body 7.02.2. až 7.02.8.

76. V příloze č. 2 části 7 se bod 7.03.4. zrušuje.

Dosavadní body 7.03.5. až 7.03.7. se označují jako
body 7.03.4. až 7.03.6.

77. V příloze č. 2 části 7 bod 7.04.3. zní:

„7.04.3. Na plovoucí zařízení se nevztahují ustanovení článku 1.04.4., kapitoly 3, článků 5.01., 5.03. a kapi-
toly 6, s výjimkou článku 6.04.1. v případě plovoucího zařízení s obytným prostorem.“.

78. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.06.2. se text
„4.03.2., 4.03.4., 4.03.6., 5.01.1., 5.01.2., 6.05.3“ na-
hrazuje textem „3.06.9., 4.03.2., 4.03.4., 5.01.1.,
5.01.2., 6.04.3“.

79. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.06.4. se slova
„ , jeho kopií nebo historicky cenným plavidlem“

zrušují.

80. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.07.2. se slova
„některé zemi Evropské unie nebo Evropského hos-
podářského prostoru a ve Švýcarsku“ nahrazují
slovy „některém členském státě Evropské unie,
smluvním státě Dohody o Evropském hospodář-
ském prostoru, ve Švýcarsku nebo v Turecku“.

81. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.07.3. se slova
„nebo přestavbu“ zrušují.

82. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.07.3. se text
„6.05.1., 6.05.2.“ nahrazuje textem „6.04.1., 6.04.2.“.

83. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.07.4. se slova

„Odchylky uznané“ nahrazují slovy „Uplatnění od-
chylek“.

84. V příloze č. 2 části 7 bodě 7.08.1. se slova
„se vztahují ustanovení článků 1.01.2., 1.04.1. až
1.04.11., 2.01.1., 2.01.2., 2.01.4. až 2.01.8., 2.01.11.,
2.02.1. až 2.02.6., 2.03.1. a 2.03.2., 2.04.3., 3.03.5.,
3.09.2., 4.01.1., s tím, že smí být použito pouze stej-
nosměrné napětí do 50 V, 4.02.1. až 4.02.5., 4.03.1.,
4.03.2., 4.03.7. až 4.03.10., 5.01.1. až 5.01.7., 5.02.1.,
5.02.2., 5.04.1., 5.05.1., až 5.05.10., 5.06.1., 5.06.2.,
5.06.3., 5.06.5., 5.06.7., 6.01., 6.02., 6.03., 6.04.,
6.05.2“ nahrazují slovy „se z části 1. až 6. této pří-
lohy vztahují ustanovení článků 1.04.1., 1.04.10.,
3.03.5., 5.01.1., 5.04.1., 6.01. a 6.04.2. V případě vy-
bavení plavidla spalovacím motorem nebo zařízením
pro vaření nebo topení se na plavidlo vztahují také
články 5.06.1. až 5.06.5.“.

85. V příloze č. 2 se část 8 zrušuje.
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86. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 334/2015 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr dopravy:

JUDr. Kremlík v. r.
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139

VYHLÁŠKA

ze dne 22. května 2019,

kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech,
společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb.,

o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zá-
kona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona
č. 135/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3
odst. 1 a 2, § 18 odst. 3, § 22 odst. 4 a § 29k zákona:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o vodních cestách,
plavebním provozu v přístavech,

společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

Čl. I

Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách,
plavebním provozu v přístavech, společné havárii
a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky
č. 412/2004 Sb., vyhlášky č. 666/2004 Sb., vyhlášky
č. 423/2005 Sb., vyhlášky č. 517/2006 Sb., vyhlášky
č. 44/2008 Sb., vyhlášky č. 66/2015 Sb. a vyhlášky
č. 259/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1, 2, 3 a 4 se slovo „části“ na-
hrazuje slovem „odstavci“.

2. V § 3 písm. a) se slova „vodní tok Vltavy od
říčního km 241,40 (České Budějovice, Litvínovický
potok) po říční km 239,6 (České Budějovice, Ji-
ráskův jez) včetně slepého ramene Vltavy,

vodní tok Malše od říčního km 1,757 (České Budě-
jovice, odběr vody pro teplárnu) po říční km 0,00
(České Budějovice, po ústí do vodního toku
Vltavy),“ nahrazují slovy „vodní tok Chrudimky
od říčního km 0,596 (silniční most – Pardubice) po
říční km 0,00 (ústí do vodního toku Labe),

vodní tok Cidliny od říčního km 2,113 (železniční
most – Libice nad Cidlinou) po říční km 0,00 (ústí
do vodního toku Labe),“.

3. V § 3 písm. a) se slova „Lužnice od říčního
km 4,0 (Koloděje nad Lužnicí)“ nahrazují slovy

„Lužnice od říčního km 4,20 (silniční most – Kolo-
děje nad Lužnicí)“.

4. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „je tvořena“
nahrazují slovem „tvořená“.

5. V § 5 odst. 1 písm. b) body 1 a 2 znějí:

„1. v řece

u stávajících vodních cest nejméně 0,30 m,

u nových a nově upravovaných vodních cest
nebo jejich úseků nejméně 0,30 m pro klasi-
fikační tř. 0., a nejméně 0,50 m pro klasifi-
kační tř. I., IV., Va. nebo Vb.,

2. v plavebním kanálu

u stávajících vodních cest nebo jejich úseků
nejméně tolik, kolik činí stávající dosažená
bezpečnostní marže,

u nově upravovaných vodních cest nebo je-
jich úseků nejméně tolik, kolik činí stávající
dosažená bezpečnostní marže, ne však méně
než 0,30 m pro klasifikační tř. 0. a 0,50 m
pro klasifikační tř. I., IV., Va. nebo Vb.,

u nových vodních cest nebo jejich úseků
nejméně 0,30 m pro klasifikační tř. 0., nej-
méně 0,50 m pro klasifikační tř. I. a nejmé-
ně 1,00 m pro klasifikační tř. IV., Va. ne-
bo Vb.“.

6. V § 5 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

7. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„U nových a nově upravovaných vodních cest nebo
jejich úseků se šířka plavební dráhy v oblouku vy-
počítává podle přílohy č. 2 k této vyhlášce; výpočet
šířky plavební dráhy podle věty první musí být ob-
sažen v dokumentaci stavby předávané plavebnímu
úřadu pro účely vydání závazného stanoviska podle
zákona.“.

8. § 29 až 34 se včetně nadpisu zrušují.
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9. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 222/1995 Sb.
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ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o pravidlech plavebního provozu

Čl. II

Vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plaveb-
ního provozu (pravidla plavebního provozu), se
mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. g) se slova „České Budě-
jovice-Jiráskův jez ř. km 239,50“ nahrazují slovy
„České Budějovice ř. km 241,40“.

2. V § 5 odst. 1 se za písmeno o) vkládá
nové písmeno p), které zní:

„p) Malše ř. km 1,60 až ř. km 0,00 při vodním
průtoku v profilu vodočtu České Budějovice
100 m3/s a vyšším,“.

Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písme-
na q) a r).

3. V § 5 odst. 1 písm. q) se číslo „140“ nahra-
zuje číslem „238“.

4. V § 8 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo“ na-
hrazuje slovy „plavidla, a nebylo-li přiděleno, tak“.

5. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Poznávací znaky musí být uvedeny dobře
čitelnými a nesmazatelnými latinskými písmeny
anebo arabskými číslicemi. Výška písmen a číslic po-
znávacího znaku uvedeného v odstavci 1 písm. a)
nesmí být menší než 20 cm, v ostatních označeních
méně než 15 cm; šířka písmen a číslic a tloušťka tahu
musí být úměrná jejich výšce; písmena a číslice musí
být světlé barvy na tmavém podkladě nebo tmavé
barvy na světlém podkladě.“.
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6. V § 9 odstavec 1 zní:

(1) Malé plavidlo evidované v rejstříku malých
plavidel nese na lodním tělese poznávací znak, jímž
je evropské identifikační číslo plavidla, a nebylo-li
přiděleno, tak evidenční označení. Poznávací znak
musí být vyznačený na vnějších stranách obou boků
plavidla poblíž přídě a provedený dobře čitelný-
mi nesmazatelnými latinskými písmeny anebo arab-
skými číslicemi o výšce nejméně 10 cm. K provedení
poznávacího znaku se použijí písmena a číslice světlé
barvy na tmavém podkladě nebo tmavé barvy na
světlém podkladě.“.

7. Nadpis § 40 zní:

„Signalizace zákazu vstupu
nepovolaným osobám“.

8. V § 40 větě první se za slova „zákaz vstupu“
doplňují slova „nepovolaným osobám“.

9. V § 40 větě poslední se slova „znak „zákaz
vstupu““ nahrazují slovy „tento znak“.

10. Nadpis § 41 zní:

„Signalizace zákazu kouření a zákazu manipulace
s otevřeným ohněm“.

11. V § 41 se slovo „plamenem“ nahrazuje
slovy „otevřeným ohněm“.

12. § 53 se včetně nadpisu zrušuje.

13. V § 72 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „a plavidlo obecní policie při výkonu její
působnosti“.

14. V § 85 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) plavidla čekající na vplutí zaujmou místa jen
v jedné šířce za sebou co nejblíže břehu, aby
neuzavírala plavební dráhu,“.

15. V § 85 odst. 2 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ , to neplatí pro plavidla používaná
při správě, údržbě, opravě nebo modernizaci vodní
cesty mimo běžnou provozní dobu plavební komory
nebo při zastavení plavebního provozu přes plavební
komoru“.

16. V § 85 odst. 4 se za text „§ 84“ vkládá text
„odst. 1 písm. a)“.

17. V § 85 odst. 4 se vkládá nové písmeno a),
které zní:

„a) plavidlo používané při ochraně před povodněmi
při nebezpečí povodně,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písme-
na b) a c).

18. V § 85 odst. 4 písmeno c) včetně poznámky
pod čarou č. 3 zní:

„c) plavidlo, kterému na základě jeho ohlášení
prostřednictvím systému říčních informačních
služeb, jež bylo učiněno nejméně jednu hodi-
nu před očekávaným časem vplutí do plavební
komory, obsluha plavební komory oznámila
prostřednictvím systému říčních informačních
služeb požadovaný čas vplutí do plavební ko-
mory, jde-li o plavidlo

1. používané k provozování nákladní nebo
osobní vodní dopravy3),

2. Státní plavební správy,

3. ozbrojených sil České republiky,

4. obecní policie,

5. správce vodního toku,

6. složek integrovaného záchranného systému,
nebo

7. používané v souvislosti s výstavbou, údrž-
bou nebo provozem vodních děl nebo jiných
staveb na vodních tocích.

3) § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů.“.

19. V § 85 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Plavidlo podle odstavce 4 je povinno nej-
později před vplutím do obvodu plavební komory
užívat signalizaci podle § 26.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
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20. V příloze č. 5 bod 4 zní:
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ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení
čl. II bodu 12, které nabývá účinnosti 6 měsíců po
jejím vyhlášení.

Ministr dopravy:

JUDr. Kremlík v. r.
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