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ZÁKON

ze dne 3. listopadu 2022,

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

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., zákona č. 292/
/2017 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 44/
/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/
/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směr-
nice Rady 91/672/ES ze dne 16. prosince 1991
o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců
plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitro-
zemských vodních cestách. Směrnice Rady 96/50/ES
ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek
pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro
přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vod-
ních cestách ve Společenství.“ zrušují.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatné řádky doplňují věty „Směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne
12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací
ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/
/672/EHS a 96/50/ES.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/
/12 ze dne 2. srpna 2019, kterou se doplňuje směr-
nice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající
znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky
a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní
způsobilosti.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2021/1233 ze dne 14. července 2021, kterou se mění
směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná
opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí.“.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2020/473 ze dne
20. ledna 2020, kterým se doplňuje směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud
jde o normy pro databáze Unie pro osvědčení o kva-
lifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky.“.

4. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„a je způsobilá vést“ zrušují.

5. V § 10 odst. 4 písmena d) a e) včetně po-
známky pod čarou č. 27 znějí:

„d) neprovádí výrobu, dovoz, prodej, úpravu nebo
opravu plavidel, neprovozuje vodní dopravu ani
není organizačně, personálně nebo finančně jak-
koliv propojena s osobou provádějící některou
z těchto činností a

e) je držitelem platného osvědčení o akreditaci po-
dle zákona upravujícího technické požadavky
na výrobky27) pro provádění technických pro-
hlídek podle příslušných technických norem.

27) § 16 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 18 odstavec 2 včetně poznámky pod ča-
rou č. 28 zní:

„(2) Vůdce plavidla je povinen zaznamenávat
v lodních listinách údaje o plavidle a osobách pří-
tomných na plavidle; jde-li o plavidlo uvedené
v § 24a odst. 1, je jednou z těchto listin lodní deník
vydaný plavebním úřadem nebo jiným státem uve-
deným v § 24a odst. 3 písm. b) až e), do něhož je
jeho vůdce povinen zaznamenávat údaje v souladu
s pokyny stanovenými přímo použitelným předpi-
sem Evropské unie upravujícím vzory v oblasti od-
borných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě28).
Lodní deník vydá podle vzoru stanoveného tímto
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přímo použitelným předpisem Evropské unie pla-
vební úřad, požádá-li o to provozovatel plavidla.
Provozovatel plavidla je povinen zajistit, aby pro
plavidlo byl veden jediný lodní deník.

28) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/182 ze dne
14. ledna 2020 o vzorech v oblasti odborných kvalifikací
ve vnitrozemské plavbě.“.

7. V § 18 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Provozovatel nebo vůdce plavidla je povi-
nen na výzvu plavebního úřadu, orgánu Policie Čes-
ké republiky nebo orgánu Celní správy České re-
publiky předložit lodní listiny těmto orgánům.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

8. Nadpis nad § 24 se zrušuje.

9. Pod označení § 24 se vkládá nadpis, který
zní: „Posádka plavidla“.

10. V § 24 odstavec 1 zní:

„(1) Posádku plavidla tvoří její členové na jed-
notlivých úrovních obsluhy plavidla. Členem po-
sádky plavidla na

a) řídící úrovni je vůdce plavidla,

b) provozní úrovni je kormidelník, kvalifikovaný
lodník a lodník a

c) vstupní úrovni je plavčík a pomocný lodník.“.

11. V § 24 odst. 2 větě první se slova „Plavidla
musí mít posádku“ nahrazují slovy „Provozovatel
plavidla je povinen zajistit obsluhu plavidla posád-
kou“.

12. V § 24 odst. 3 větě druhé se slova „vůdcem
plavidla ani“ zrušují.

13. V § 24 odst. 4 se věta první zrušuje.

14. V § 24 odst. 4 se za slovo „plavidel“ vklá-
dají slova „ , jimi vykonávané činnosti na plavidle
a způsob určení vůdce sestavy plavidel“.

15. Za § 24 se vkládají nové § 24a až 24z, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 29 a 30
znějí:

„§ 24a

Oprávnění k výkonu funkce člena
posádky plavidla

(1) Vykonávat funkci člena posádky plavidla
může pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno opráv-
nění, jde-li o

a) loď, která není rekreačním plavidlem,

b) malé plavidlo, které není rekreačním plavidlem
a jehož objem vypočtený jako součin délky,
šířky a ponoru činí alespoň 100 m3,

c) malé plavidlo určené k

1. vlečení nebo tlačení malých plavidel, jejichž
objem vypočtený jako součin délky, šířky
a ponoru činí alespoň 100 m3, nebo

2. vedení bočně svázané sestavy malých plavi-
del uvedených v bodě 1,

d) plavidlo, které podléhá schválení podle meziná-
rodní smlouvy upravující přepravu nebezpeč-
ných věcí po vnitrozemských vodních cestách,
která je součástí právního řádu19), nebo

e) plovoucí stroj.

(2) Oprávnění k výkonu funkce člena posádky
plavidla je plné nebo zúžené.

(3) Plné oprávnění k výkonu funkce člena po-
sádky plavidla umožňuje výkon této funkce na vodní
cestě

a) České republiky,

b) jiného členského státu Evropské unie,

c) smluvního státu Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru,

d) státu, který je smluvní stranou Revidované
úmluvy pro plavbu na Rýně, nebo

e) státu, jehož osvědčení o kvalifikaci člena po-
sádky plavidla je uznáváno podle předpisu Ko-
mise.

(4) Zúžené oprávnění k výkonu funkce člena
posádky plavidla umožňuje výkon této funkce pou-
ze na

a) plavidle provozovaném na vodní cestě České
republiky nepropojené s vodními cestami jiného
členského státu Evropské unie,

b) vojenském plavidle29) provozovaném na vodní
cestě České republiky nebo plavidle provozova-
ném na této vodní cestě základní složkou inte-
grovaného záchranného systému, obecní policií,
plavebním úřadem nebo správcem vodní cesty a
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c) převozní lodi upoutané k vodicímu lanu nebo
řetězu provozované na vodní cestě České re-
publiky.

(5) Plné oprávnění k výkonu funkce člena po-
sádky plavidla lze doložit platným

a) osvědčením Evropské unie o kvalifikaci člena
posádky plavidla vydaným pro tuto funkci pla-
vebním úřadem,

b) osvědčením Evropské unie o kvalifikaci člena
posádky plavidla vydaným pro tuto funkci ji-
ným členským státem Evropské unie,

c) osvědčením Evropské unie o kvalifikaci člena
posádky plavidla vydaným pro tuto funkci
smluvním státem Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru,

d) osvědčením o kvalifikaci člena posádky plavidla
vydaným pro tuto funkci podle Revidované
úmluvy pro plavbu na Rýně státem, který je její
smluvní stranou, nebo

e) osvědčením o kvalifikaci člena posádky plavidla
vydaným pro tuto funkci jiným státem, je-li
toto osvědčení uznáváno podle předpisu Ko-
mise.

(6) Zúžené oprávnění k výkonu funkce člena
posádky plavidla lze doložit platným průkazem způ-
sobilosti vydaným pro tuto funkci plavebním úřa-
dem.

(7) Oprávnění k výkonu funkce člena posádky
námořní obchodní lodě zapsané v námořním rej-
stříku nebo evidenci obdobné námořnímu rejstříku
vedené jiným státem, která je provozována na vodní
cestě České republiky, jde-li o funkci jinou než
funkci velitele lodě, lze doložit rovněž platným prů-
kazem způsobilosti dokládajícím oprávnění k vý-
konu funkce člena posádky takové lodě, který byl
vydán nebo uznán Ministerstvem dopravy, jiným
členským státem Evropské unie nebo smluvním stá-
tem Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

(8) Vykonávat funkci vůdce plavidla uvedeného
v odstavci 1, které pluje pomocí radaru, používá jako
palivo zkapalněný zemní plyn nebo zajišťuje pohyb
tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2,
může pouze držitel oprávnění k výkonu funkce
vůdce plavidla podle odstavce 1, jemuž k tomu bylo
uděleno zvláštní oprávnění.

(9) Zvláštní oprávnění k vedení plavidla

a) plujícího pomocí radaru nebo zajišťujícího po-
hyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň

7 000 m2 lze doložit záznamem v platném
osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla podle od-
stavce 5 nebo v platném průkazu způsobilosti
vůdce plavidla podle odstavce 6, nebo

b) používajícího jako palivo zkapalněný zemní
plyn lze doložit platným osvědčením o kvalifi-
kaci odborníka na zkapalněný zemní plyn podle
§ 24n odst. 4.

(10) Zvláštní oprávnění k vedení námořní ob-
chodní lodě používající jako palivo zkapalněný zem-
ní plyn zapsané v námořním rejstříku nebo evidenci
obdobné námořnímu rejstříku vedené jiným státem,
která je provozována na vodní cestě České repub-
liky, lze doložit rovněž platným průkazem způsobi-
losti dokládajícím oprávnění k výkonu funkce člena
posádky takové lodě, který byl vydán nebo uznán
Ministerstvem dopravy, jiným členským státem
Evropské unie nebo smluvním státem Dohody
o Evropském hospodářském prostoru.

§ 24b

Plné oprávnění k výkonu funkce
člena posádky plavidla

(1) Plavební úřad na žádost udělí plné opráv-
nění k výkonu funkce vůdce plavidla fyzické osobě,
která je zdravotně způsobilá, je držitelem platného
průkazu způsobilosti k obsluze rádiových zařízení
podle zákona upravujícího elektronické komuni-
kace30), úspěšně složila zkoušku z praktických do-
vedností člena posádky plavidla na řídící úrovni, do-
sáhla věku 18 let a

a) absolvovala školení určené pro člena posádky
plavidla na řídící úrovni v délce alespoň 3 let,
v jehož průběhu nebo po jehož skončení získa-
la praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně
360 dnů,

b) je držitelem platného osvědčení podle § 24a
odst. 5 dokládajícího oprávnění k výkonu
funkce kormidelníka, úspěšně složila zkoušku
z teoretických znalostí člena posádky plavidla
na řídící úrovni a má praxi v obsluze plavidla
v rozsahu nejméně 180 dnů,

c) úspěšně složila zkoušku z teoretických znalostí
člena posádky plavidla na řídící úrovni a má
praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně

1. 540 dnů, nebo

2. 180 dnů, má-li zároveň praxi v obsluze
námořní obchodní lodě v rozsahu nejméně
500 dnů, nebo
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d) absolvovala školení určené pro člena posádky
plavidla na řídící úrovni v délce alespoň 18 mě-
síců, v jehož průběhu i po jehož skončení zís-
kala praxi v obsluze plavidla pokaždé v rozsahu
nejméně 180 dnů, a před zahájením školení

1. měla praxi v obsluze plavidla v rozsahu nej-
méně 5 let,

2. měla praxi v obsluze námořní obchodní lodě
v rozsahu nejméně 500 dnů, nebo

3. absolvovala střední vzdělání technického
směru.

(2) Plavební úřad na žádost udělí plné opráv-
nění k výkonu funkce kormidelníka fyzické osobě,
která je zdravotně způsobilá, je držitelem platného
průkazu způsobilosti k obsluze rádiových zařízení
podle zákona upravujícího elektronické komuni-
kace30) a

a) má praxi v obsluze plavidla ve funkci kvalifiko-
vaného lodníka v rozsahu nejméně 180 dnů,

b) absolvovala školení určené pro člena posádky
plavidla na provozní úrovni v délce alespoň
3 let, v jehož průběhu získala praxi v obsluze
plavidla v rozsahu nejméně 360 dnů, nebo

c) úspěšně složila zkoušku z teoretických znalostí
člena posádky plavidla na provozní úrovni a má
praxi v obsluze námořní obchodní lodě ve
funkci velitele lodě v rozsahu nejméně 500 dnů.

(3) Plavební úřad na žádost udělí plné opráv-
nění k výkonu funkce kvalifikovaného lodníka fy-
zické osobě, která je zdravotně způsobilá a

a) má praxi v obsluze plavidla ve funkci lodníka
v rozsahu nejméně 180 dnů, nebo

b) absolvovala školení určené pro člena posádky
plavidla na provozní úrovni v délce alespoň 3
let, v jehož průběhu získala praxi v obsluze pla-
vidla v rozsahu nejméně 270 dnů.

(4) Plavební úřad na žádost udělí plné opráv-
nění k výkonu funkce lodníka fyzické osobě, která
je zdravotně způsobilá a

a) dosáhla věku 17 let a absolvovala školení určené
pro člena posádky plavidla na provozní úrovni
v délce alespoň 2 let, v jehož průběhu získala
praxi v obsluze plavidla v rozsahu nejméně
90 dnů,

b) dosáhla věku 18 let, úspěšně složila zkoušku
z teoretických znalostí člena posádky plavidla
na provozní úrovni a má praxi v obsluze plavi-
dla v rozsahu nejméně

1. 360 dnů, nebo

2. 180 dnů, má-li zároveň praxi v obsluze ná-
mořní obchodní lodě v rozsahu nejméně
250 dnů, nebo

c) absolvovala školení určené pro člena posádky
plavidla na provozní úrovni v délce alespoň
9 měsíců, v jehož průběhu získala praxi v ob-
sluze plavidla v rozsahu nejméně 90 dnů, a před
zahájením školení

1. měla praxi v obsluze plavidla v rozsahu nej-
méně 5 let,

2. měla praxi v obsluze námořní obchodní lodě
v rozsahu nejméně 500 dnů, nebo

3. absolvovala střední vzdělání technického
směru.

(5) Plavební úřad na žádost udělí plné opráv-
nění k výkonu funkce plavčíka fyzické osobě, která
je zdravotně způsobilá, dosáhla věku 15 let a účastní
se školení určeného pro člena posádky plavidla ji-
ného než základního bezpečnostního školení.

(6) Plavební úřad na žádost udělí plné opráv-
nění k výkonu funkce pomocného lodníka fyzické
osobě, která je zdravotně způsobilá, dosáhla věku
16 let a absolvovala základní bezpečnostní školení
v rozsahu 8 hodin.

(7) Plavební úřad plné oprávnění k výkonu
funkce člena posádky plavidla neudělí, vydal-li již
jiný členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní
stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru
osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky
plavidla.

§ 24c

Zúžené oprávnění k výkonu funkce
člena posádky plavidla

(1) Plavební úřad na žádost udělí zúžené opráv-
nění k výkonu funkce vůdce plavidla fyzické osobě,
která je zdravotně způsobilá, dosáhla věku 18 let, má
praxi v obsluze plavidla ve funkci kormidelníka, kva-
lifikovaného lodníka nebo lodníka v rozsahu nej-
méně 100 dnů a úspěšně složila zkoušku z praktic-
kých dovedností a zkoušku z teoretických znalostí
člena posádky plavidla na řídící úrovni. Je-li před-
mětem žádosti udělení zúženého oprávnění k výkonu
funkce vůdce plavidla bez vlastního strojního po-
honu nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu
do 4 kW, praxe v obsluze plavidla je vyžadována
v rozsahu nejméně 20 dnů a úspěšné složení zkoušky
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z teoretických znalostí člena posádky plavidla na ří-
dící úrovni se nevyžaduje.

(2) Plavební úřad na žádost udělí zúžené opráv-
nění k výkonu funkce kormidelníka fyzické osobě,
která je zdravotně způsobilá, dosáhla věku 18 let
a má praxi v obsluze plavidla ve funkci kvalifikova-
ného lodníka nebo lodníka v rozsahu nejméně
100 dnů.

(3) Plavební úřad na žádost udělí zúžené opráv-
nění k výkonu funkce kvalifikovaného lodníka fy-
zické osobě, která je zdravotně způsobilá, dosáhla
věku 18 let a má praxi v obsluze plavidla ve funkci
lodníka v rozsahu nejméně 80 dnů.

(4) Plavební úřad na žádost udělí zúžené opráv-
nění k výkonu funkce lodníka fyzické osobě, která je
zdravotně způsobilá, dosáhla věku 17 let, má praxi
v obsluze plavidla ve funkci plavčíka nebo pomoc-
ného lodníka v rozsahu nejméně 60 dnů a úspěšně
složila zkoušku z teoretických znalostí člena po-
sádky plavidla na provozní úrovni.

(5) Plavební úřad na žádost udělí zúžené opráv-
nění k výkonu funkce plavčíka fyzické osobě, která
je zdravotně způsobilá, dosáhla věku 15 let a je při-
jata ke vzdělávání ve střední škole, které je ukončeno
maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru
vzdělání se zaměřením na lodní dopravu.

(6) Plavební úřad na žádost udělí zúžené opráv-
nění k výkonu funkce pomocného lodníka fyzické
osobě, která je zdravotně způsobilá a dosáhla věku
16 let.

§ 24d

Žádost o udělení oprávnění k výkonu funkce
člena posádky plavidla a postup po podání žádosti

(1) K žádosti o udělení oprávnění k výkonu
funkce člena posádky plavidla musí být přiložen lé-
kařský posudek dokládající zdravotní způsobilost
žadatele a, je-li podmínkou pro udělení oprávnění
k výkonu funkce člena posádky plavidla rovněž

a) držení platného průkazu způsobilosti k obsluze
rádiových zařízení podle zákona upravujícího
elektronické komunikace30), tento průkaz,

b) držení platného osvědčení podle § 24a odst. 5
dokládajícího oprávnění k výkonu funkce kor-
midelníka a žadatel je držitelem takového
osvědčení, které je osvědčením podle § 24a
odst. 5 písm. d) nebo e), toto osvědčení,

c) absolvování školení určeného pro člena po-

sádky plavidla na řídící nebo provozní úrovni
a žadatel toto školení absolvoval v jiném člen-
ském státě Evropské unie nebo smluvním státě
Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
doklad o jeho absolvování,

d) úspěšné složení zkoušky z praktických doved-
ností člena posádky plavidla a žadatel tuto
zkoušku složil s využitím simulátoru v jiném
členském státě Evropské unie nebo smluvním
státě Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, osvědčení vydané tímto státem o slo-
žení zkoušky z praktických dovedností člena
posádky plavidla, která byla provedena s využi-
tím simulátoru,

e) získání praxe v obsluze plavidla, plavecká slu-
žební knížka,

f) získání praxe v obsluze námořní obchodní lodě,
námořnická knížka,

g) absolvování středního vzdělání technického
směru, doklad o jeho absolvování, a

h) přijetí žadatele ke vzdělávání ve střední škole,
které je ukončeno maturitní zkouškou nebo vý-
učním listem v oboru vzdělání se zaměřením na
lodní dopravu, doklad o této skutečnosti.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 mohou být
k žádosti přiloženy v kopii; plavební úřad může v ta-
kovém případě požadovat předložení originálu do-
kladu k nahlédnutí.

(3) Žadatel v průběhu řízení předloží plaveb-
nímu úřadu průkaz totožnosti, není-li podmínkou
pro udělení oprávnění k výkonu funkce člena po-
sádky plavidla úspěšné složení zkoušky z teoretic-
kých znalostí nebo praktických dovedností.

(4) Je-li podmínkou pro udělení oprávnění k vý-
konu funkce člena posádky plavidla úspěšné složení
zkoušky z teoretických znalostí, stanoví plavební
úřad po podání žádosti termín pro její provedení
a řízení přeruší. Je-li podmínkou pro udělení opráv-
nění k výkonu funkce člena posádky plavidla
úspěšné složení zkoušky z praktických dovedností,
plavební úřad po podání žádosti stanoví termín pro
její provedení a řízení přeruší; to neplatí, bylo-li k žá-
dosti přiloženo osvědčení o složení zkoušky z prak-
tických dovedností člena posádky plavidla, která
byla provedena s využitím simulátoru, vydané jiným
členským státem Evropské unie nebo smluvním stá-
tem Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Nebyla-li zkouška z teoretických znalostí nebo
praktických dovedností úspěšně složena do 1 roku
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ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo ří-
zení přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

§ 24e

Zkouška z teoretických znalostí a praktických
dovedností člena posádky plavidla

(1) Zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku
z praktických dovedností člena posádky plavidla
provádí plavební úřad. Plavební úřad stanoví termín
zkoušky tak, aby mohla být provedena nejpozději
do 3 měsíců ode dne podání žádosti.

(2) Zkouška z teoretických znalostí a zkouška
z praktických dovedností člena posádky plavidla se
skládá v místě určeném plavebním úřadem před zku-
šební komisí, která je nejméně tříčlenná a složena
z komisařů jmenovaných a odvolávaných ředitelem
plavebního úřadu. Členem zkušební komise nesmí
být osoba, jejíž účast na provádění zkoušky by
s ohledem na její poměr k zájemci o složení zkoušky
ohrozila nestranný průběh zkoušky.

(3) Zkouška z teoretických znalostí člena po-
sádky plavidla se skládá

a) pomocí výpočetní techniky formou testu obsa-
hujícího otázky sestavené náhodným výběrem
ze souboru zkušebních otázek, který plaveb-
ní úřad zveřejní na svých internetových strán-
kách, a

b) formou ústní zkoušky, jde-li o zkoušku z teore-
tických znalostí vůdce plavidla.

(4) Zkouška z praktických dovedností vůdce
plavidla se provádí ověřením praktických dovedností
žadatele při vedení plavidla, jehož technické parame-
try a vybavení toto ověření umožňují.

(5) Zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku
z praktických dovedností člena posádky plavidla
skládá zájemce poté, co plavební úřad ověří jeho to-
tožnost. Neuspěl-li zájemce o složení zkoušky z teo-
retických znalostí nebo praktických dovedností
člena posádky plavidla, může ji v tomtéž řízení opa-
kovat pouze jednou.

(6) Znalosti a dovednosti, které jsou předmětem
zkoušky z teoretických znalostí a zkoušky z praktic-
kých dovedností pro jednotlivé funkce člena po-
sádky plavidla, průběh provádění těchto zkoušek,
způsob jejich hodnocení, podmínky pro jmenování
zkušebním komisařem a technické parametry a vyba-
vení plavidla, které umožňují ověření praktických

dovedností vůdce plavidla, stanoví prováděcí právní
předpis.

§ 24f

Praxe v obsluze plavidla

(1) Praxi v obsluze plavidla, která je podmín-
kou pro udělení oprávnění k výkonu funkce člena
posádky plavidla, lze získat pouze obsluhou plavidla
uvedeného v § 24a odst. 1 a doložit pouze zázna-
mem v

a) plavecké služební knížce, je-li tento záznam po-
tvrzen plavebním úřadem nebo jiným státem
uvedeným v § 24a odst. 3 písm. b) až e); jde-li
o plné oprávnění k výkonu funkce člena po-
sádky plavidla, musí jít o záznam v plavecké
služební knížce související s osvědčením podle
§ 24a odst. 5, nebo

b) námořnické knížce.

(2) Vůdce plavidla uvedeného v § 24a odst. 1 je
povinen zaznamenávat do plavecké služební knížky
člena posádky plavidla údaje o tomto plavidle, jeho
vlastníku a vůdci, funkci člena posádky plavidla, dni
zahájení a ukončení jejího výkonu a průběhu a době
plavby.

(3) Požádá-li o to člen posádky plavidla uvede-
ného v § 24a odst. 1, potvrdí plavební úřad záznam
praxe v obsluze plavidla v jeho plavecké služební
knížce, nemá-li důvodné pochybnosti o jeho správ-
nosti. Plavební úřad potvrdí záznam praxe v obsluze
plavidla nejdéle za období 15 měsíců přede dnem,
v němž o to člen posádky požádal. Za účelem po-
tvrzení záznamu praxe v obsluze plavidla předloží
člen posádky plavidla plavebnímu úřadu plaveckou
služební knížku a kopii lodního deníku. Má-li pla-
vební úřad důvodné pochybnosti o správnosti zá-
znamu praxe v plavecké služební knížce nebo kopii
lodního deníku, může požadovat předložení origi-
nálu lodního deníku nebo jiného dokladu obsahují-
cího údaje o praxi v obsluze plavidla k nahlédnutí.

§ 24g

Vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena
posádky plavidla a průkazu způsobilosti člena

posádky plavidla

(1) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení
plného oprávnění k výkonu funkce člena posádky
plavidla, vydá namísto písemného vyhotovení roz-
hodnutí osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena
posádky plavidla podle vzoru stanoveného přímo
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použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
vzory v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozem-
ské plavbě28). Jde-li o osvědčení Evropské unie
o kvalifikaci vůdce plavidla, vydá je plavební úřad
společně s plaveckou služební knížkou. Jde-li
o osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena po-
sádky plavidla jiného než vůdce, tvoří toto osvědčení
s plaveckou služební knížkou jediný doklad.

(2) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení
zúženého oprávnění k výkonu funkce člena posádky
plavidla, vydá namísto písemného vyhotovení roz-
hodnutí průkaz způsobilosti člena posádky plavidla;
jde-li o průkaz způsobilosti vůdce plavidla, vyznačí
v něm rozsah uděleného oprávnění. Průkaz způso-
bilosti člena posádky plavidla tvoří s plaveckou slu-
žební knížkou jediný doklad.

(3) Vzor průkazu způsobilosti člena posádky
plavidla a plavecké služební knížky stanoví prová-
děcí právní předpis.

§ 24h

Zvláštní oprávnění k výkonu funkce
vůdce plavidla

(1) Plavební úřad na žádost udělí zvláštní
oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího
pomocí radaru fyzické osobě, která úspěšně složila
zkoušku z praktických dovedností potřebných k ve-
dení plavidla plujícího pomocí radaru a

a) je držitelem platného osvědčení podle § 24a
odst. 5 dokládajícího oprávnění k výkonu
funkce vůdce plavidla nebo splňuje podmínky
pro udělení plného oprávnění k výkonu funkce
vůdce plavidla, žádá-li současně o udělení to-
hoto oprávnění, nebo

b) je držitelem platného průkazu způsobilosti
vůdce plavidla nebo splňuje podmínky pro udě-
lení zúženého oprávnění k výkonu funkce
vůdce plavidla, žádá-li současně o udělení to-
hoto oprávnění.

(2) Plavební úřad na žádost udělí zvláštní
oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, které za-
jišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou ale-
spoň 7 000 m2, fyzické osobě, která má praxi v ob-
sluze plavidla v rozsahu nejméně 720 dnů, z čehož
alespoň 540 dnů činí praxe ve funkci vůdce plavidla
uvedeného v § 24a odst. 1 a 180 dnů činí praxe ve
funkci kormidelníka na plavidle, které zajišťuje po-
hyb takové sestavy plavidel, a

a) je držitelem platného osvědčení podle § 24a

odst. 5 dokládajícího oprávnění k výkonu
funkce vůdce plavidla nebo splňuje podmínky
pro udělení plného oprávnění k výkonu funkce
vůdce plavidla, žádá-li současně o udělení to-
hoto oprávnění, nebo

b) je držitelem platného průkazu způsobilosti
vůdce plavidla nebo splňuje podmínky pro udě-
lení zúženého oprávnění k výkonu funkce
vůdce plavidla, žádá-li současně o udělení to-
hoto oprávnění.

(3) Praxi v obsluze plavidla lze doložit pouze
záznamem v plavecké služební knížce potvrzeným
plavebním úřadem nebo jiným státem uvedeným
v § 24a odst. 3 písm. b) až e).

(4) K žádosti musí být přiloženy
a) platné osvědčení podle § 24a odst. 5 písm. d)

nebo e), je-li žadatel jeho držitelem,
b) osvědčení o složení zkoušky z praktických do-

vedností potřebných k vedení plavidla plujícího
pomocí radaru, která byla provedena s využitím
simulátoru, vydané jiným členským státem
Evropské unie nebo smluvním státem Dohody
o Evropském hospodářském prostoru, je-li ža-
datel o udělení zvláštního oprávnění k výkonu
funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru
jeho držitelem, a

c) plavecká služební knížka, je-li předmětem žá-
dosti udělení zvláštního oprávnění k výko-
nu funkce vůdce plavidla, které zajišťuje po-
hyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň
7 000 m2.

(5) Doklady uvedené v odstavci 4 mohou být
k žádosti přiloženy v kopii; plavební úřad může v ta-
kovém případě požadovat předložení originálu do-
kladu k nahlédnutí.

(6) Žadatel v průběhu řízení o udělení zvlášt-
ního oprávnění předloží plavebnímu úřadu průkaz
totožnosti, je-li předmětem žádosti udělení zvlášt-
ního oprávnění k výkonu funkce

a) vůdce plavidla plujícího pomocí radaru a žadatel
k žádosti přiložil osvědčení o složení zkoušky
z praktických dovedností potřebných k vedení
plavidla plujícího pomocí radaru, která byla
provedena s využitím simulátoru, vydaného ji-
ným členským státem Evropské unie nebo
smluvním státem Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru, nebo

b) vůdce plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné se-
stavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2.
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(7) Po podání žádosti o udělení zvláštního
oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího
pomocí radaru plavební úřad stanoví termín pro pro-
vedení zkoušky z praktických dovedností potřeb-
ných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru a ří-
zení přeruší; to neplatí, bylo-li k žádosti přiloženo
osvědčení o složení zkoušky z praktických doved-
ností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí
radaru, která byla provedena s využitím simulátoru,
vydané jiným členským státem Evropské unie nebo
smluvním státem Dohody o Evropském hospodář-
ském prostoru. Nebyla-li zkouška z praktických do-
vedností úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí
právní moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno,
plavební úřad řízení zastaví.

(8) Pro provedení zkoušky z praktických do-
vedností potřebných k vedení plavidla plujícího po-
mocí radaru, její skládání, složení zkušební komise,
prokázání totožnosti žadatele a opakování zkoušky
se použije § 24e odst. 1, 2, 4 a 5 obdobně.

(9) Dovednosti, které jsou předmětem zkoušky
z praktických dovedností potřebných k vedení pla-
vidla plujícího pomocí radaru, průběh provádění této
zkoušky, způsob jejího hodnocení, podmínky pro
jmenování zkušebním komisařem a technické para-
metry a vybavení plavidla, které umožňují ověření
praktických dovedností, stanoví prováděcí právní
předpis.

§ 24i

Udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce
vůdce plavidla

(1) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení
zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavi-
dla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které za-
jišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou ale-
spoň 7 000 m2, podané žadatelem splňujícím pod-
mínku podle § 24h odst. 1 písm. a) nebo § 24h
odst. 2 písm. a), vydá namísto písemného vyhoto-
vení rozhodnutí osvědčení Evropské unie o kvalifi-
kaci vůdce plavidla, do kterého vyznačí údaj o jeho
udělení. To neplatí, je-li žadatel o udělení zvláštního
oprávnění držitelem platného osvědčení podle § 24a
odst. 5 vydaného jiným státem; o udělení zvláštního
oprávnění žadateli plavební úřad v takovém případě
informuje tento stát.

(2) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení
zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavi-
dla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které za-
jišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou ale-

spoň 7 000 m2, podané žadatelem splňujícím pod-
mínku podle § 24h odst. 1 písm. b) nebo § 24h
odst. 2 písm. b), vyznačí údaj o jeho udělení do prů-
kazu způsobilosti vůdce plavidla.

(3) Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifi-
kaci vůdce plavidla je povinen odevzdat původní
osvědčení plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vy-
dání nového osvědčení podle odstavce 1. Držitel
průkazu způsobilosti vůdce plavidla je povinen za
účelem vyznačení údaje podle odstavce 2 předložit
tento průkaz plavebnímu úřadu.

§ 24j

Platnost osvědčení Evropské unie
o kvalifikaci člena posádky plavidla a průkazu
způsobilosti člena posádky plavidla a postup
pro případ uplynutí doby jejich platnosti

(1) Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena
posádky plavidla a průkaz způsobilosti člena po-
sádky plavidla jsou platné

a) po dobu 13 let, nejpozději však do dne před-
cházejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne
věku 60 let, jde-li o osvědčení Evropské unie
o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkaz způso-
bilosti vůdce plavidla,

b) do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel
dosáhne věku 60 let, jde-li o osvědčení Evrop-
ské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla ji-
ného než vůdce nebo průkaz způsobilosti člena
posádky plavidla jiného než vůdce,

c) po dobu 5 let, nejpozději však do dne předchá-
zejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne věku
70 let, dokládají-li oprávnění k výkonu funkce
člena posádky plavidla pro období po dosažení
věku 60 let, nebo

d) po dobu 2 let, dokládají-li oprávnění k výkonu
funkce člena posádky plavidla pro období po
dosažení věku 70 let.

(2) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu
uplynutí doby platnosti osvědčení Evropské unie
o kvalifikaci vůdce plavidla podle § 24a odst. 5
písm. a) až c) vydá namísto písemného vyhotovení
rozhodnutí nové osvědčení Evropské unie o kvalifi-
kaci vůdce plavidla, je-li žadatel zdravotně způso-
bilý. V novém osvědčení plavební úřad vyznačí
zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla,
které bylo vyznačeno v původním osvědčení. Držitel
je povinen odevzdat původní osvědčení plavebnímu
úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového osvědčení.
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(3) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu
uplynutí doby platnosti osvědčení Evropské unie
podle § 24a odst. 5 písm. a) až c), které dokládá
oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla
jiného než vůdce, vyznačí v tomto osvědčení jeho
novou dobu platnosti, je-li žadatel zdravotně způso-
bilý. Držitel je povinen za tímto účelem předložit
osvědčení plavebnímu úřadu.

(4) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu
uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti člena
posádky plavidla vyznačí v tomto průkazu jeho no-
vou dobu platnosti, je-li žadatel zdravotně způso-
bilý. Držitel je povinen za tímto účelem předložit
průkaz plavebnímu úřadu.

(5) K žádosti podle odstavce 2, 3 nebo 4 musí
být přiložen nový lékařský posudek dokládající
zdravotní způsobilost žadatele. Nový lékařský posu-
dek může být k žádosti přiložen v kopii; plavební
úřad může v takovém případě požadovat předložení
originálu posudku k nahlédnutí. Žadatel v průběhu
řízení předloží plavebnímu úřadu průkaz totožnosti.
Vyhoví-li plavební úřad žádosti, rozhodnutí písemně
nevyhotovuje.

§ 24k

Zdravotní způsobilost člena posádky plavidla

(1) Zdravotní způsobilostí člena posádky plavi-
dla se rozumí jeho tělesná a duševní schopnost k vý-
konu funkce člena posádky plavidla.

(2) Vyplývá-li z lékařského posudku, že žadatel
o udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky
plavidla je zdravotně způsobilý s podmínkou, pla-
vební úřad oprávnění k výkonu funkce člena po-
sádky plavidla podmíní a tuto podmínku vyznačí
v příslušném dokladu. Byl-li lékařský posudek
s ohledem na zjištěný zdravotní stav žadatele o udě-
lení oprávnění k výkonu funkce člena posádky pla-
vidla vydán na omezenou dobu, plavební úřad vy-
značí v osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena
posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena
posádky plavidla dobu jejich platnosti tak, aby od-
povídala takto omezené době; to neplatí, byla-li by
podle § 24j odst. 1 doba platnosti osvědčení nebo
průkazu kratší.

(3) Má-li provozovatel nebo vůdce plavidla
anebo plavební úřad důvodné podezření, že u držitele
osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky
plavidla vydaného plavebním úřadem nebo průkazu
způsobilosti člena posádky plavidla došlo ke změně

zdravotního stavu, která by mohla vést ke ztrátě
nebo podmínění jeho zdravotní způsobilosti, vyzve
jej písemně s uvedením důvodů svého podezření, aby
se podrobil lékařské prohlídce. Učinil-li výzvu pro-
vozovatel nebo vůdce plavidla, zašle ji bez zbyteč-
ného odkladu rovněž plavebnímu úřadu. Držitel
osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky
plavidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky
plavidla je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne do-
ručení výzvy

a) podrobit se lékařské prohlídce a

b) sdělit plavebnímu úřadu, u kterého posuzují-
cího lékaře se lékařské prohlídce podrobil.

(4) V případě důvodného podezření, že změ-
nou zdravotního stavu držitele osvědčení podle
§ 24a odst. 5 nebo průkazu způsobilosti člena po-
sádky plavidla může být závažným způsobem ohro-
žena bezpečnost plavby, zakáže mu plavební úřad
činnost spočívající ve výkonu funkce člena posádky
plavidla. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek. Pominou-li důvody, pro které
bylo toto rozhodnutí vydáno, plavební úřad rozhod-
nutí zruší.

(5) Posuzující lékař zašle lékařský posudek vy-
daný na základě lékařské prohlídky bez zbytečného
odkladu posuzované osobě, provozovateli plavidla,
na němž posuzovaná osoba vykonává funkci člena
posádky plavidla, je-li mu znám, a plavebnímu
úřadu.

(6) Vyplývá-li z lékařského posudku vydaného
na základě lékařské prohlídky, jíž se držitel osvěd-
čení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky pla-
vidla nebo průkazu způsobilosti člena posádky pla-
vidla podrobil na základě výzvy podle odstavce 3, že
je zdravotně způsobilý s podmínkou, která doposud
není vyznačena v příslušném dokladu, plavební úřad
oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla
podmíní a tuto podmínku vyznačí v příslušném do-
kladu. Byl-li lékařský posudek s ohledem na zjištěný
zdravotní stav držitele osvědčení Evropské unie
o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu
způsobilosti člena posádky plavidla vydán na ome-
zenou dobu, plavební úřad vyznačí v osvědčení nebo
průkazu dobu jejich nové platnosti tak, aby odpoví-
dala takto omezené době; to neplatí, byla-li by podle
§ 24j odst. 1 doba platnosti osvědčení nebo průkazu
kratší. Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci
člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti
člena posádky plavidla je povinen v těchto případech
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předložit tento doklad plavebnímu úřadu do 10 dnů
ode dne převzetí lékařského posudku.

(7) Nesdělí-li držitel osvědčení Evropské unie
o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu
způsobilosti člena posádky plavidla ve stanovené
lhůtě plavebnímu úřadu, u kterého posuzujícího lé-
kaře se podrobil lékařské prohlídce na základě výzvy
podle odstavce 3, vyzve jej plavební úřad, aby toto
sdělení učinil do 15 dnů ode dne doručení opakované
výzvy, a to s poučením o důsledcích pro případ, že
tak neučiní.

(8) Nesdělí-li držitel osvědčení Evropské unie
o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo průkazu
způsobilosti člena posádky plavidla ani ve lhůtě sta-
novené v opakované výzvě, u kterého posuzujícího
lékaře se podrobil lékařské prohlídce, zjistí-li pla-
vební úřad, že se u lékaře uvedeného ve sdělení lé-
kařské prohlídce nepodrobil, nebo vyplývá-li z lékař-
ského posudku vydaného na základě lékařské pro-
hlídky, že je zdravotně nezpůsobilý k výkonu
funkce člena posádky plavidla, plavební úřad mu
oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla
odejme a, bylo-li rozhodnuto o zákazu činnosti spo-
čívající ve výkonu funkce člena posádky plavidla,
toto rozhodnutí zruší. Rozhodl-li plavební úřad
o odnětí oprávnění k výkonu funkce člena posádky
plavidla, je držitel osvědčení Evropské unie o kvalifi-
kaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobi-
losti člena posádky plavidla povinen odevzdat tento
doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí.

(9) Nemoci, vady a stavy, které vylučují nebo
podmiňují zdravotní způsobilost člena posádky pla-
vidla nebo jsou důvodem pro vydání lékařského po-
sudku na omezenou dobu, druhy prohlídek a jejich
obsah a náležitosti lékařského posudku stanoví pro-
váděcí právní předpis.

§ 24l

Pozbytí znalostí nebo dovedností potřebných
k výkonu funkce člena posádky plavidla

(1) Má-li plavební úřad důvodné podezření, že
držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena
posádky plavidla vydaného plavebním úřadem nebo
průkazu způsobilosti člena posádky plavidla pozbyl
znalosti nebo dovednosti potřebné k výkonu funkce
člena posádky plavidla nebo k vedení plavidla plují-
cího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje
pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň
7 000 m2, vyzve jej písemně s uvedením důvodů

svého podezření, aby se podrobil přezkoušení teore-
tických znalostí nebo praktických dovedností ve sta-
noveném termínu, a ve výzvě jej poučí o důsledcích
nepodrobení se přezkoušení. Držitel osvědčení
Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla
nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla
je povinen se ve stanoveném termínu podrobit pře-
zkoušení teoretických znalostí nebo praktických do-
vedností.

(2) Pro provedení přezkoušení teoretických
znalostí nebo praktických dovedností, místo a formu
přezkoušení, složení zkušební komise, prokázání to-
tožnosti osoby podrobující se přezkoušení a opako-
vání zkoušky se použijí § 24e odst. 1 a 2, § 24e
odst. 3 písm. a) a § 24e odst. 4 a 5 obdobně.

(3) V případě důvodného podezření, že pozby-
tím znalostí nebo dovedností potřebných k výkonu
funkce člena posádky plavidla nebo k vedení plavidla
plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje
pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň
7 000 m2 u držitele osvědčení podle § 24a odst. 5
nebo průkazu způsobilosti člena posádky plavidla
může být závažným způsobem ohrožena bezpečnost
plavby, zakáže mu plavební úřad činnost spočívající
ve výkonu funkce člena posádky plavidla nebo ve-
dení plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla,
které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plo-
chou alespoň 7 000 m2. Odvolání proti tomuto roz-
hodnutí nemá odkladný účinek. Pominou-li důvody,
pro které bylo toto rozhodnutí vydáno, plavební
úřad rozhodnutí zruší.

(4) Nepodrobí-li se držitel osvědčení Evropské
unie o kvalifikaci člena posádky plavidla nebo prů-
kazu způsobilosti člena posádky plavidla přezkou-
šení ve stanoveném termínu nebo neuspěje-li v tomto
přezkoušení, plavební úřad mu odejme oprávnění
k výkonu funkce člena posádky plavidla nebo
zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla
plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťu-
je pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň
7 000 m2.

(5) Rozhodl-li plavební úřad o odnětí opráv-
nění k výkonu funkce člena posádky plavidla, je
držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena
posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti člena
posádky plavidla povinen odevzdat tento doklad pla-
vebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí. Rozhodl-li plavební úřad o odnětí
zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavi-
dla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které za-
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jišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou ale-
spoň 7 000 m2, je držitel

a) osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena po-
sádky plavidla povinen odevzdat tento doklad
plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí; plavební úřad vydá
nové osvědčení, ve kterém nebude vyznačeno
zvláštní oprávnění, k jehož odnětí došlo, nebo

b) průkazu způsobilosti člena posádky plavidla
povinen předložit tento doklad plavebnímu
úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí; plavební úřad v průkazu vyznačí
odnětí tohoto zvláštního oprávnění.

(6) Znalosti a dovednosti, které jsou předmětem
přezkoušení teoretických znalostí a praktických do-
vedností pro jednotlivé funkce člena posádky plavi-
dla nebo vůdce plavidla plujícího pomocí radaru
nebo plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy
plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, průběh pře-
zkoušení, způsob jeho hodnocení, podmínky pro
jmenování zkušebním komisařem a technické para-
metry a vybavení plavidla, které umožňují přezkou-
šení praktických dovedností vůdce plavidla, stanoví
prováděcí právní předpis.

§ 24m

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení
Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla,

průkazu způsobilosti člena posádky plavidla
nebo plavecké služební knížky

anebo změna údaje v nich obsaženého

(1) Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifi-
kaci člena posádky plavidla nebo průkazu způsobi-
losti člena posádky plavidla je povinen ohlásit ztrátu,
zničení, odcizení nebo poškození osvědčení nebo
průkazu anebo změnu svého jména, popřípadě jmen,
nebo příjmení plavebnímu úřadu do 1 měsíce ode
dne, kdy k této skutečnosti došlo; jde-li o odcizení
osvědčení nebo průkazu nebo o změnu jména, po-
případě jmen, nebo příjmení, předloží zároveň do-
klady tuto skutečnost prokazující. Požádá-li o to
ohlašovatel, plavební úřad vydá nové osvědčení nebo
nový průkaz s dobou platnosti odpovídající době
platnosti původního dokladu. Došlo-li k poškození
původního osvědčení nebo průkazu nebo ke změně
jména, popřípadě jmen, nebo příjmení jeho držitele,
je ohlašovatel povinen odevzdat původní doklad pla-
vebnímu úřadu do 15 dnů ode dne

a) vydání nového osvědčení nebo průkazu, nebo

b) ohlášení této skutečnosti, nežádá-li o vydání
nového osvědčení nebo průkazu.

(2) Pro postup při ztrátě, zničení, odcizení
nebo poškození plavecké služební knížky člena po-
sádky plavidla anebo při změně jeho jména, popří-
padě jmen, nebo příjmení se použije odstavec 1 ob-
dobně.

§ 24n

Odborníci na plavidle

(1) Činnosti na plavidle určeném k přepravě
více než 12 cestujících spočívající v poskytování po-
moci cestujícím při ochraně jejich práv a osobám se
zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí
a činnosti související s ochranou cestujících pro pří-
pad nehody, nasednutí nebo potopení plavidla anebo
jiného hrozícího nebezpečí (dále jen „činnost odbor-
níka na přepravu cestujících“) může vykonávat pou-
ze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění.

(2) Činnosti na plavidle uvedeném v § 24a
odst. 1 používajícím jako palivo zkapalněný zemní
plyn související s uplatňováním požadavků na pro-
voz takového plavidla, určováním, hodnocením
a usměrňováním rizik s tímto provozem spojených,
bezpečným provozováním pohonné soustavy na
zkapalněný zemní plyn, její pravidelnou kontrolou
a údržbou a čerpáním zkapalněného zemního plynu
(dále jen „činnost odborníka na zkapalněný zemní
plyn“) může vykonávat pouze osoba, jíž k tomu
bylo uděleno oprávnění.

(3) Plovoucí stroj vykonávající práci na vodní
cestě, jehož pohyb na vodní cestě souvisí pouze s vý-
konem této práce, může obsluhovat pouze osoba, jíž
k tomu bylo uděleno oprávnění, nebo osoba, která
získává praxi v obsluze plovoucího stroje pod do-
hledem držitele platného průkazu způsobilosti stroj-
mistra; v takovém případě nemusí být plovoucí stroj
veden vůdcem.

(4) Oprávnění k výkonu činnosti odborníka na
přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zka-
palněný zemní plyn lze doložit platným
a) osvědčením Evropské unie o kvalifikaci odbor-

níka vydaným pro výkon této činnosti plaveb-
ním úřadem,

b) osvědčením Evropské unie o kvalifikaci odbor-
níka vydaným pro výkon této činnosti jiným
členským státem Evropské unie,

c) osvědčením Evropské unie o kvalifikaci odbor-
níka vydaným pro výkon této činnosti smluv-
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ním státem Dohody o Evropském hospodář-
ském prostoru,

d) osvědčením o kvalifikaci odborníka vydaným
pro výkon této činnosti podle Revidované
úmluvy pro plavbu na Rýně státem, který je její
smluvní stranou, nebo

e) osvědčením o kvalifikaci odborníka vydaným
pro výkon této činnosti jiným státem, je-li toto
osvědčení uznáváno podle předpisu Komise.

(5) Oprávnění k výkonu činnosti odborníka na
přepravu cestujících na námořní obchodní lodi za-
psané v námořním rejstříku nebo evidenci obdobné
námořnímu rejstříku vedené jiným státem, která je
provozována na vodní cestě České republiky, lze do-
ložit rovněž platným průkazem způsobilosti
a) vydaným nebo uznaným Ministerstvem do-

pravy, jiným členským státem Evropské unie
nebo smluvním státem Dohody o Evropském
hospodářském prostoru a

b) dokládajícím oprávnění k výkonu funkce člena
posádky takového plavidla určeného k přepravě
více než 12 cestujících.

(6) Oprávnění k výkonu činnosti odborníka na
zkapalněný zemní plyn na námořní obchodní lodi
zapsané v námořním rejstříku nebo evidenci ob-
dobné námořnímu rejstříku vedené jiným státem,
která je provozována na vodní cestě České repub-
liky, lze doložit rovněž platným průkazem způsobi-
losti

a) vydaným nebo uznaným Ministerstvem do-
pravy, jiným členským státem Evropské unie
nebo smluvním státem Dohody o Evropském
hospodářském prostoru a

b) dokládajícím oprávnění k výkonu funkce člena
posádky takového plavidla používajícího jako
palivo zkapalněný zemní plyn.

(7) Oprávnění k obsluze plovoucího stroje vy-
konávajícího práci na vodní cestě, jehož pohyb na
vodní cestě souvisí pouze s výkonem této práce,
(dále jen „obsluha plovoucího stroje“) lze doložit
platným průkazem způsobilosti strojmistra vyda-
ným plavebním úřadem.

(8) Provozovatel plavidla určeného k přepravě
více než 12 cestujících je povinen zajistit, aby činnost
odborníka na přepravu cestujících vykonávala osoba,
která je držitelem platného dokladu prokazujícího
oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu
cestujících. Provozovatel plavidla uvedeného v § 24a
odst. 1 používajícího jako palivo zkapalněný zemní

plyn je povinen zajistit, aby činnost odborníka na
zkapalněný zemní plyn vykonávala osoba, která je
držitelem platného dokladu prokazujícího oprávnění
k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní
plyn. Provozovatel plovoucího stroje je povinen za-
jistit, aby obsluhu plovoucího stroje vykonávala
osoba, která je držitelem platného průkazu strojmis-
tra, nebo osoba, která získává praxi v obsluze plo-
voucího stroje pod dohledem držitele platného prů-
kazu způsobilosti strojmistra.

§ 24o

Odborník na přepravu cestujících

(1) Plavební úřad na žádost udělí oprávnění
k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících
fyzické osobě, která dosáhla věku 18 let a úspěšně
složila zkoušku z praktických dovedností potřeb-
ných k výkonu činnosti odborníka na přepravu ces-
tujících. Plavební úřad oprávnění k výkonu činnosti
odborníka na přepravu cestujících neudělí, vydal-li
již jiný členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní
stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru
osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na
přepravu cestujících.

(2) Po podání žádosti o udělení oprávnění k vý-
konu činnosti odborníka na přepravu cestujících pla-
vební úřad stanoví termín pro provedení zkoušky
z praktických dovedností potřebných k výkonu čin-
nosti odborníka na přepravu cestujících a řízení pře-
ruší. Nebyla-li zkouška z praktických dovedností
úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní
moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno, plavební
úřad řízení zastaví.

(3) Pro provedení zkoušky z praktických do-
vedností potřebných k výkonu činnosti odborníka
na přepravu cestujících, její skládání, složení zku-
šební komise, prokázání totožnosti žadatele a opako-
vání zkoušky se použije § 24e odst. 1, 2 a 5 obdobně.
Zkouška z praktických dovedností se provádí ověře-
ním praktických dovedností žadatele v prostorách,
které svým uspořádáním a vybavením toto ověření
praktických dovedností umožňují.

(4) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení
oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu
cestujících, vydá namísto písemného vyhotovení
rozhodnutí osvědčení Evropské unie o kvalifikaci
odborníka na přepravu cestujících podle vzoru sta-
noveného přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím vzory v oblasti odborných kvalifi-
kací ve vnitrozemské plavbě28).
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(5) Dovednosti, které jsou předmětem zkoušky
z praktických dovedností potřebných k výkonu čin-
nosti odborníka na přepravu cestujících, průběh pro-
vádění této zkoušky, způsob jejího hodnocení, pod-
mínky pro jmenování zkušebním komisařem a uspo-
řádání a vybavení prostor, které umožňují ověření
praktických dovedností, stanoví prováděcí právní
předpis.

§ 24p

Platnost osvědčení Evropské unie o kvalifikaci
odborníka na přepravu cestujících a postup
pro případ uplynutí doby jeho platnosti

(1) Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci od-
borníka na přepravu cestujících je platné po dobu
5 let.

(2) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu
uplynutí doby platnosti osvědčení Evropské unie
o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících podle
§ 24n odst. 4 písm. a) až c) vydá namísto písemného
vyhotovení rozhodnutí nové osvědčení fyzické
osobě, která

a) úspěšně složila novou zkoušku z praktických
dovedností potřebných k výkonu činnosti od-
borníka na přepravu cestujících, nebo

b) absolvovala školení určené pro výkon této čin-
nosti v délce alespoň 8 hodin.

(3) Prokazuje-li žadatel splnění podmínky pro
vydání nového osvědčení školením a žadatel toto
školení absolvoval v jiném členském státě Evropské
unie nebo smluvním státě Dohody o Evropském
hospodářském prostoru, musí být k žádosti přiložen
doklad o úspěšném absolvování školení určeného
pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestují-
cích. Doklad o úspěšném absolvování školení může
být k žádosti přiložen v kopii; plavební úřad může
v takovém případě požadovat předložení originálu
dokladu k nahlédnutí. Prokazuje-li žadatel splnění
podmínky pro vydání nového osvědčení školením,
předloží v průběhu řízení plavebnímu úřadu průkaz
totožnosti.

(4) Po podání žádosti plavební úřad stanoví ter-
mín pro provedení zkoušky z praktických doved-
ností potřebných k výkonu činnosti odborníka na
přepravu cestujících a řízení přeruší; to neplatí, pro-
kazuje-li žadatel splnění podmínky pro vydání no-
vého osvědčení školením. Nebyla-li zkouška z prak-
tických dovedností úspěšně složena do 1 roku ode
dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení
přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

(5) Držitel je povinen odevzdat původní osvěd-
čení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na pře-
pravu cestujících plavebnímu úřadu do 15 dnů ode
dne vydání nového osvědčení.

§ 24q

Odborník na zkapalněný zemní plyn

(1) Plavební úřad na žádost udělí oprávnění
k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní
plyn fyzické osobě, která dosáhla věku 18 let
a úspěšně složila zkoušku z praktických dovedností
potřebných k výkonu činnosti odborníka na zkapal-
něný zemní plyn. Plavební úřad oprávnění k výkonu
činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn ne-
udělí, vydal-li již jiný členský stát Evropské unie
nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hos-
podářském prostoru osvědčení Evropské unie o kva-
lifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn.

(2) Po podání žádosti o udělení oprávnění k vý-
konu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn
plavební úřad stanoví termín pro provedení zkoušky
z praktických dovedností potřebných k výkonu čin-
nosti odborníka na zkapalněný zemní plyn a řízení
přeruší. Nebyla-li zkouška z praktických dovedností
úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní
moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno, plavební
úřad řízení zastaví.

(3) Pro provedení zkoušky z praktických do-
vedností potřebných k výkonu činnosti odborníka
na zkapalněný zemní plyn, její skládání, složení zku-
šební komise, prokázání totožnosti žadatele a opako-
vání zkoušky se použije § 24e odst. 1, 2 a 5 obdobně.
Zkouška z praktických dovedností se provádí ověře-
ním praktických dovedností žadatele v prostorách,
které svým uspořádáním a vybavením toto ověření
umožňují.

(4) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení
oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapal-
něný zemní plyn, vydá namísto písemného vyhoto-
vení rozhodnutí osvědčení Evropské unie o kvalifi-
kaci odborníka na zkapalněný zemní plyn podle
vzoru stanoveného přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím vzory v oblasti odbor-
ných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě28).

(5) Dovednosti, které jsou předmětem zkoušky
z praktických dovedností potřebných k výkonu čin-
nosti odborníka na zkapalněný zemní plyn, průběh
provádění této zkoušky, způsob jejího hodnocení,
podmínky pro jmenování zkušebním komisařem
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a uspořádání a vybavení prostor, které umožňují
ověření praktických dovedností, stanoví prováděcí
právní předpis.

§ 24r

Platnost osvědčení Evropské unie o kvalifikaci
odborníka na zkapalněný zemní plyn

a vydání nového osvědčení

(1) Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci od-
borníka na zkapalněný zemní plyn je platné po dobu
5 let.

(2) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu
uplynutí doby platnosti osvědčení Evropské unie
o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn
podle § 24n odst. 4 písm. a) až c) vydá namísto pí-
semného vyhotovení rozhodnutí nové osvědčení fy-
zické osobě, která

a) úspěšně složila novou zkoušku z praktických
dovedností potřebných k výkonu činnosti od-
borníka na zkapalněný zemní plyn, nebo

b) má praxi v obsluze plavidla uvedeného v § 24a
odst. 1, které používá jako palivo zkapalněný
zemní plyn, v rozsahu nejméně

1. 180 dnů během 5 let přede dnem podání žá-
dosti, nebo

2. 90 dnů během 1 roku přede dnem podání
žádosti.

(3) Prokazuje-li žadatel splnění podmínky pro
vydání nového osvědčení praxí, musí být k žádosti
přiložena plavecká služební knížka související
s osvědčením podle § 24a odst. 5 obsahující záznam
o této praxi potvrzený plavebním úřadem nebo ji-
ným státem uvedeným v § 24a odst. 3 písm. b) až e).
V takovém případě žadatel v průběhu řízení předloží
plavebnímu úřadu průkaz totožnosti. Plavecká slu-
žební knížka může být k žádosti přiložena v kopii;
plavební úřad může v takovém případě požadovat
předložení originálu plavecké služební knížky k na-
hlédnutí.

(4) Po podání žádosti plavební úřad stanoví ter-
mín pro provedení zkoušky z praktických doved-
ností potřebných k výkonu činnosti odborníka na
zkapalněný zemní plyn a řízení přeruší; to neplatí,
byla-li k žádosti přiložena plavecká služební knížka
prokazující splnění podmínky pro vydání nového
osvědčení. Nebyla-li zkouška z praktických doved-
ností úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí
právní moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno,
plavební úřad řízení zastaví.

(5) Držitel je povinen odevzdat původní osvěd-
čení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zka-
palněný zemní plyn plavebnímu úřadu do 15 dnů
ode dne vydání nového osvědčení.

§ 24s

Pozbytí dovedností potřebných k výkonu činnosti
odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti

odborníka na zkapalněný zemní plyn

(1) Má-li plavební úřad důvodné podezření, že
držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odbor-
níka na přepravu cestujících nebo osvědčení Evrop-
ské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zem-
ní plyn vydaného plavebním úřadem pozbyl doved-
nosti potřebné k výkonu činnosti odborníka na pře-
pravu cestujících nebo činnosti odborníka na
zkapalněný zemní plyn, vyzve jej písemně s uvede-
ním důvodů svého podezření, aby se podrobil pře-
zkoušení praktických dovedností ve stanoveném ter-
mínu, a ve výzvě jej poučí o důsledcích nepodrobení
se přezkoušení. Držitel tohoto osvědčení je povinen
se ve stanoveném termínu podrobit přezkoušení
praktických dovedností.

(2) Pro provedení přezkoušení praktických do-
vedností, místo přezkoušení, složení zkušební ko-
mise, prokázání totožnosti osoby podrobující se pře-
zkoušení a opakování přezkoušení se použije § 24e
odst. 1, 2 a 5 obdobně. Přezkoušení praktických do-
vedností se provádí ověřením praktických doved-
ností osoby podrobující se přezkoušení v prostorách,
které svým uspořádáním a vybavením toto ověření
umožňují.

(3) V případě důvodného podezření, že pozby-
tím dovedností potřebných k výkonu činnosti od-
borníka na přepravu cestujících nebo činnosti odbor-
níka na zkapalněný zemní plyn u držitele osvědčení
podle § 24n odst. 4 může být závažným způsobem
ohrožena bezpečnost plavby, zakáže mu plavební
úřad výkon činnosti odborníka na přepravu cestují-
cích nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní
plyn. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá od-
kladný účinek. Pominou-li důvody, pro které bylo
toto rozhodnutí vydáno, plavební úřad rozhodnutí
zruší.

(4) Nepodrobí-li se držitel osvědčení Evropské
unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících
nebo osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odbor-
níka na zkapalněný zemní plyn přezkoušení ve sta-
noveném termínu nebo neuspěje-li v tomto přezkou-
šení, plavební úřad mu odejme oprávnění k výkonu
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činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo čin-
nosti odborníka na zkapalněný zemní plyn.

(5) Rozhodl-li plavební úřad o odnětí opráv-
nění k výkonu činnosti odborníka na přepravu ces-
tujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný
zemní plyn, je držitel osvědčení Evropské unie o kva-
lifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo
osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na
zkapalněný zemní plyn povinen odevzdat tento do-
klad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí.

(6) Dovednosti, které jsou předmětem pře-
zkoušení praktických dovedností potřebných k vý-
konu činnosti odborníka na přepravu cestujících
nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn,
průběh přezkoušení, způsob jeho hodnocení, pod-
mínky pro jmenování zkušebním komisařem a uspo-
řádání a vybavení prostor, které umožňují ověření
praktických dovedností, stanoví prováděcí právní
předpis.

§ 24t

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení
Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu

cestujících nebo osvědčení Evropské unie
o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn

anebo změna údaje v nich obsaženého

Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci
odborníka na přepravu cestujících nebo osvědčení
Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapal-
něný zemní plyn je povinen ohlásit ztrátu, zničení,
odcizení nebo poškození osvědčení anebo změnu
svého jména, popřípadě jmen, nebo příjmení plaveb-
nímu úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy k této skuteč-
nosti došlo; jde-li o odcizení osvědčení nebo o změnu
jména, popřípadě jmen, nebo příjmení, předloží zá-
roveň doklady tuto skutečnost prokazující. Požádá-
-li o to ohlašovatel, plavební úřad vydá nové osvěd-
čení s dobou platnosti odpovídající době platnosti
původního dokladu. Došlo-li k poškození původ-
ního osvědčení nebo ke změně jména, popřípadě
jmen, nebo příjmení jeho držitele, je ohlašovatel po-
vinen odevzdat původní doklad plavebnímu úřadu
do 15 dnů ode dne

a) vydání nového osvědčení, nebo

b) ohlášení této skutečnosti, nežádá-li o vydání
nového osvědčení.

§ 24u

Strojmistr

(1) Plavební úřad na žádost udělí oprávnění

k obsluze plovoucího stroje fyzické osobě, která je
zdravotně způsobilá, dosáhla věku 18 let, má praxi
v obsluze plovoucího stroje získanou pod dohledem
držitele platného průkazu způsobilosti strojmistra
v rozsahu nejméně 60 dnů a úspěšně složila zkoušku
z teoretických znalostí potřebných k obsluze plo-
voucího stroje.

(2) K žádosti o udělení oprávnění k obsluze
plovoucího stroje musí být přiložen lékařský posu-
dek dokládající zdravotní způsobilost žadatele a po-
tvrzení o získání požadované praxe vydané provo-
zovatelem plovoucího stroje. Tyto doklady mohou
být k žádosti přiloženy v kopii; plavební úřad může
v takovém případě požadovat předložení originálu
dokladu k nahlédnutí.

(3) Po podání žádosti o udělení oprávnění k ob-
sluze plovoucího stroje plavební úřad stanoví termín
pro provedení zkoušky z teoretických znalostí po-
třebných k obsluze plovoucího stroje a řízení pře-
ruší. Nebyla-li zkouška z teoretických znalostí
úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní
moci usnesení, jímž bylo řízení přerušeno, plavební
úřad řízení zastaví.

(4) Pro provedení zkoušky z teoretických zna-
lostí potřebných k obsluze plovoucího stroje, její
skládání, složení zkušební komise, prokázání totož-
nosti žadatele a opakování zkoušky se použijí § 24e
odst. 1 a 2, § 24e odst. 3 písm. a) a § 24e odst. 5
obdobně.

(5) Vyhoví-li plavební úřad žádosti o udělení
oprávnění k obsluze plovoucího stroje, vydá namísto
písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz způsobi-
losti strojmistra.

(6) Znalosti, které jsou předmětem zkoušky
z teoretických znalostí potřebných k obsluze plo-
voucího stroje, průběh provádění této zkoušky, způ-
sob jejího hodnocení, podmínky pro jmenování zku-
šebním komisařem a vzor průkazu způsobilosti
strojmistra stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24v

Platnost průkazu způsobilosti strojmistra
a postup pro případ uplynutí doby jeho platnosti

(1) Průkaz způsobilosti strojmistra je platný

a) do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel
dosáhne věku 60 let,

b) po dobu 5 let, nejpozději však do dne předchá-
zejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne věku
70 let, dokládá-li oprávnění k obsluze plovou-
cího stroje pro období po dosažení věku 60 let,
nebo
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c) po dobu 2 let, dokládá-li oprávnění k obsluze
plovoucího stroje pro období po dosažení věku
70 let.

(2) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu
uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti stroj-
mistra vyznačí v tomto průkazu jeho novou dobu
platnosti, je-li žadatel zdravotně způsobilý. Držitel
je povinen za tímto účelem předložit průkaz plaveb-
nímu úřadu.

(3) K žádosti podle odstavce 2 musí být přilo-
žen nový lékařský posudek dokládající zdravotní
způsobilost žadatele. Nový lékařský posudek může
být k žádosti přiložen v kopii; plavební úřad může
v takovém případě požadovat předložení originálu
posudku k nahlédnutí. Vyhoví-li plavební úřad, roz-
hodnutí písemně nevyhotovuje.

§ 24w

Zdravotní způsobilost strojmistra

(1) Zdravotní způsobilostí strojmistra se ro-
zumí jeho tělesná a duševní schopnost k obsluze plo-
voucího stroje.

(2) Vyplývá-li z lékařského posudku, že žadatel
o udělení oprávnění k obsluze plovoucího stroje je
zdravotně způsobilý s podmínkou, plavební úřad
oprávnění k obsluze plovoucího stroje podmíní
a tuto podmínku v průkazu způsobilosti strojmistra
vyznačí. Byl-li lékařský posudek s ohledem na zjiš-
těný zdravotní stav žadatele o udělení oprávnění
k obsluze plovoucího stroje vydán na omezenou
dobu, plavební úřad vyznačí v průkazu způsobilosti
strojmistra dobu jeho platnosti tak, aby odpovídala
takto omezené době; to neplatí, byla-li by podle
§ 24v odst. 1 doba platnosti průkazu kratší.

(3) Má-li provozovatel nebo vůdce plovoucího
stroje anebo plavební úřad důvodné podezření, že
u držitele průkazu způsobilosti strojmistra došlo ke
změně zdravotního stavu, která by mohla vést ke
ztrátě nebo podmínění jeho zdravotní způsobilosti,
vyzve jej písemně s uvedením důvodů svého pode-
zření, aby se podrobil lékařské prohlídce. Učinil-li
výzvu provozovatel nebo vůdce plavidla, zašle ji
bez zbytečného odkladu rovněž plavebnímu úřadu.
Držitel průkazu způsobilosti strojmistra je povinen
ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výzvy

a) podrobit se lékařské prohlídce a

b) sdělit plavebnímu úřadu, u kterého posuzují-
cího lékaře se lékařské prohlídce podrobil.

(4) V případě důvodného podezření, že změ-
nou zdravotního stavu držitele průkazu způsobilosti
strojmistra může být závažným způsobem ohrožena
bezpečnost plavby, zakáže mu plavební úřad činnost
spočívající v obsluze plovoucího stroje. Odvolání
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Po-
minou-li důvody, pro které bylo toto rozhodnutí
vydáno, plavební úřad rozhodnutí zruší.

(5) Posuzující lékař zašle lékařský posudek vy-
daný na základě lékařské prohlídky bez zbytečného
odkladu posuzované osobě, provozovateli plovou-
cího stroje, který posuzovaná osoba obsluhuje, je-li
mu znám, a plavebnímu úřadu.

(6) Vyplývá-li z lékařského posudku vydaného
na základě lékařské prohlídky, jíž se držitel průkazu
způsobilosti strojmistra podrobil na základě výzvy
podle odstavce 3, že je zdravotně způsobilý s pod-
mínkou, která doposud není vyznačena v průkazu
způsobilosti strojmistra, plavební úřad oprávnění
k obsluze plovoucího stroje podmíní a tuto pod-
mínku v průkazu vyznačí. Byl-li lékařský posudek
s ohledem na zjištěný zdravotní stav držitele prů-
kazu způsobilosti strojmistra vydán na omezenou
dobu, plavební úřad vyznačí v průkazu dobu jeho
nové platnosti tak, aby odpovídala takto omezené
době; to neplatí, byla-li by podle § 24v odst. 1 doba
platnosti průkazu kratší. Držitel průkazu způsobi-
losti strojmistra je povinen v těchto případech před-
ložit průkaz plavebnímu úřadu do 10 dnů ode dne
převzetí lékařského posudku.

(7) Nesdělí-li držitel průkazu způsobilosti
strojmistra ve stanovené lhůtě plavebnímu úřadu,
u kterého posuzujícího lékaře se podrobil lékařské
prohlídce na základě výzvy podle odstavce 3, vyzve
jej plavební úřad, aby toto sdělení učinil do 15 dnů
ode dne doručení opakované výzvy, a to s poučením
o důsledcích pro případ, že tak neučiní.

(8) Nesdělí-li držitel průkazu způsobilosti
strojmistra ani ve lhůtě stanovené v opakované vý-
zvě, u kterého posuzujícího lékaře se podrobil lékař-
ské prohlídce, zjistí-li plavební úřad, že se u lékaře
uvedeného ve sdělení lékařské prohlídce nepodrobil,
nebo vyplývá-li z lékařského posudku vydaného na
základě lékařské prohlídky, že je zdravotně nezpů-
sobilý k obsluze plovoucího stroje, plavební úřad mu
oprávnění k obsluze plovoucího stroje odejme
a, bylo-li rozhodnuto o zákazu činnosti spočívající
v obsluze plovoucího stroje, toto rozhodnutí zruší.
Rozhodl-li plavební úřad o odnětí oprávnění k ob-
sluze plovoucího stroje, je držitel průkazu způsobi-
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losti strojmistra povinen odevzdat tento průkaz pla-
vebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí.

(9) Nemoci, vady a stavy, které vylučují nebo
podmiňují zdravotní způsobilost strojmistra nebo
jsou důvodem pro vydání lékařského posudku na
omezenou dobu, druhy prohlídek a jejich obsah a ná-
ležitosti lékařského posudku stanoví prováděcí
právní předpis.

§ 24x

Pozbytí znalostí potřebných k obsluze
plovoucího stroje

(1) Má-li plavební úřad důvodné podezření, že
držitel průkazu způsobilosti strojmistra pozbyl zna-
losti potřebné k obsluze plovoucího stroje, vyzve jej
písemně s uvedením důvodů svého podezření, aby se
podrobil přezkoušení teoretických znalostí ve stano-
veném termínu, a ve výzvě jej poučí o důsledcích
nepodrobení se přezkoušení. Držitel průkazu způ-
sobilosti strojmistra je povinen se ve stanoveném ter-
mínu podrobit přezkoušení teoretických znalostí.

(2) Pro provedení přezkoušení teoretických
znalostí, místo a formu přezkoušení, složení zku-
šební komise, prokázání totožnosti osoby podrobu-
jící se přezkoušení a opakování přezkoušení se po-
užijí § 24e odst. 1 a 2, § 24e odst. 3 písm. a) a § 24e
odst. 5 obdobně.

(3) V případě důvodného podezření, že pozby-
tím znalostí potřebných k obsluze plovoucího stroje
u držitele průkazu způsobilosti strojmistra může být
závažným způsobem ohrožena bezpečnost plavby,
zakáže mu plavební úřad činnost spočívající v ob-
sluze plovoucího stroje. Odvolání proti tomuto roz-
hodnutí nemá odkladný účinek. Pominou-li důvody,
pro které bylo toto rozhodnutí vydáno, plavební
úřad rozhodnutí zruší.

(4) Nepodrobí-li se držitel průkazu způsobi-
losti strojmistra přezkoušení ve stanoveném termínu
nebo neuspěje-li v tomto přezkoušení, plavební úřad
mu odejme oprávnění k obsluze plovoucího stroje.

(5) Rozhodl-li plavební úřad o odnětí opráv-
nění k obsluze plovoucího stroje, je držitel průkazu
způsobilosti strojmistra povinen odevzdat tento do-
klad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí.

(6) Znalosti, které jsou předmětem přezkoušení
teoretických znalostí potřebných k obsluze plovou-

cího stroje, průběh přezkoušení, způsob jeho hod-
nocení a podmínky pro jmenování zkušebním komi-
sařem stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24y

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození průkazu
způsobilosti strojmistra anebo změna údaje

v něm obsaženého

Držitel průkazu způsobilosti strojmistra je po-
vinen ohlásit ztrátu, zničení, odcizení nebo poško-
zení průkazu anebo změnu svého jména, popřípadě
jmen, nebo příjmení plavebnímu úřadu do 1 měsíce
ode dne, kdy k této skutečnosti došlo; jde-li o od-
cizení průkazu nebo o změnu jména, popřípadě
jmen, nebo příjmení, předloží zároveň doklady tuto
skutečnost prokazující. Požádá-li o to ohlašovatel,
plavební úřad vydá nový průkaz s dobou platnosti
odpovídající době platnosti původního dokladu. Do-
šlo-li k poškození původního průkazu nebo ke
změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení jeho
držitele, je ohlašovatel povinen odevzdat původní
doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne

a) vydání nového průkazu, nebo

b) ohlášení této skutečnosti, nežádá-li o vydání
nového průkazu.

§ 24z

Povinnost mít doklady při provozování plavidla

(1) Člen posádky plavidla uvedeného v § 24a
odst. 1 je povinen mít u sebe při jeho provozování
platný doklad prokazující oprávnění k výkonu pří-
slušné funkce člena posádky plavidla; vůdce plavidla,

a) které pluje pomocí radaru nebo zajišťuje po-
hyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň
7 000 m2, musí mít v tomto dokladu uveden
rovněž záznam prokazující jeho zvláštní opráv-
nění k výkonu funkce vůdce takového plavidla,

b) které používá jako palivo zkapalněný zemní
plyn, je povinen mít u sebe při jeho provozo-
vání rovněž platný doklad prokazující opráv-
nění k výkonu činnosti odborníka na zkapal-
něný zemní plyn, nebo

c) který je držitelem osvědčení o kvalifikaci vůdce
plavidla podle § 24a odst. 5, je povinen mít
u sebe při provozování tohoto plavidla rovněž
plaveckou služební knížku.

(2) Osoba vykonávající činnost odborníka na
přepravu cestujících je povinna mít u sebe při pro-
vozování plavidla určeného k přepravě více než
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12 cestujících platný doklad prokazující oprávnění
k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestují-
cích.

(3) Osoba vykonávající činnost odborníka na
zkapalněný zemní plyn je povinna mít u sebe při
provozování plavidla uvedeného v § 24a odst. 1
používajícího jako palivo zkapalněný zemní plyn
platný doklad prokazující oprávnění k výkonu čin-
nosti odborníka na zkapalněný zemní plyn.

(4) Strojmistr je povinen mít u sebe při obsluze
plovoucího stroje platný průkaz způsobilosti stroj-
mistra.

29) § 34 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.

30) § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

16. § 25 až 25b včetně nadpisů a poznámek pod
čarou č. 31 a 32 znějí:

„§ 25

Školení určené pro člena posádky plavidla
nebo pro výkon činnosti odborníka

na přepravu cestujících

(1) Školení určené pro člena posádky plavidla
nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu ces-
tujících lze absolvovat pouze u osoby pověřené jeho
prováděním

a) plavebním úřadem,

b) jiným členským státem Evropské unie, nebo

c) smluvním státem Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru.

(2) Plavební úřad může na žádost pověřit pro-
váděním školení osobu, která

a) má sídlo na území členského státu Evropské
unie,

b) má právo k užívání nebytových prostor potřeb-
ných k provádění školení,

c) je provozovatelem plavidla, jehož technické pa-
rametry a vybavení umožňují provádění ško-
lení, nebo má s takovým provozovatelem
smluvní vztah, jehož předmětem je užívání ta-
kového plavidla za účelem provádění školení,

d) má zajištěny výukové materiály, pomůcky a jiné
vybavení potřebné k provádění školení,

e) má zajištěn simulátor, jehož technická způsobi-
lost byla schválena plavebním úřadem, jiným

členským státem Evropské unie nebo smluvním
státem Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, hodlá-li využívat simulátor k ověřo-
vání praktických dovedností vůdce plavidla,

f) má zpracován plán pro zajištění školení obsahu-
jící vymezení organizace, rozsahu a způsobu
provádění školení a jeho kontroly,

g) má zaveden systém řízení kvality ve shodě s har-
monizovanou českou technickou normou upra-
vující řízení kvality31),

h) je finančně způsobilá v rozsahu nezbytném
k provádění školení,

i) má zajištěno provádění školení a závěrečných
zkoušek prostřednictvím odborně způsobilých
fyzických osob a

j) má zajištěno vyloučení střetu zájmů při prová-
dění závěrečných zkoušek.

(3) Finančně způsobilou k provádění školení je
osoba, která je schopna finančně zabezpečit jeho
provádění po dobu alespoň 3 let. Za finančně způso-
bilou se nepovažuje osoba,

a) jejíž úpadek je řešen konkursem nebo reorgani-
zací na základě rozhodnutí insolvenčního
soudu,

b) u níž insolvenční soud v období 5 let přede
dnem podání žádosti o pověření pravomocně
rozhodl o zrušení konkursu z důvodu, že pro
uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela
nepostačující,

c) která má evidován nedoplatek u orgánů Fi-
nanční správy České republiky nebo u orgánů
Celní správy České republiky, s výjimkou ne-
doplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho
úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

d) která má evidován nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení anebo
na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povo-
leno splácení ve splátkách, a není v prodlení se
splácením splátek, nebo

e) která má evidován nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

(4) Odborně způsobilým k provádění školení
a závěrečných zkoušek je

a) učitel střední, vyšší odborné nebo vysoké školy
vyučující předmět, jehož výuka vyžaduje zna-
losti a dovednosti využitelné pro provádění
školení a závěrečných zkoušek, nebo
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b) držitel dokladu prokazujícího oprávnění k vý-
konu funkce vůdce plavidla uvedeného v § 24a
odst. 1, který má praxi ve vedení tohoto plavi-
dla v rozsahu nejméně 500 dnů a úspěšně složil
zkoušku z teoretických znalostí a praktických
dovedností potřebných k provádění školení.

(5) K žádosti o pověření musí být přiloženy

a) doklad prokazující splnění podmínky sídla, má-
-li je žadatel v jiném členském státě Evropské
unie,

b) doklady prokazující splnění podmínek uvede-
ných v odstavci 2 písm. b) až d),

c) doklad o schválení technické způsobilosti simu-
látoru vydaný jiným členským státem Evropské
unie nebo smluvním státem Dohody o Evrop-
ském hospodářském prostoru, hodlá-li žadatel
využívat simulátor k ověřování praktických do-
vedností vůdce plavidla a byla-li technická způ-
sobilost simulátoru schválena tímto státem,

d) plán pro zajištění školení žadatelem obsahující
vymezení organizace, rozsahu a způsobu pro-
vádění školení a jeho kontroly,

e) doklad prokazující zavedení systému řízení
kvality ve shodě s harmonizovanou českou
technickou normou upravující řízení kvality31),

f) doklady prokazující splnění podmínky finanční
způsobilosti žadatele, kterými jsou doklad pro-
kazující objem dostupných peněžních pro-
středků žadatele včetně stavu bankovních účtů
a úvěrů a jeho

1. poslední účetní závěrka, vede-li žadatel účet-
nictví,

2. zahajovací rozvaha nebo zahajovací rozvaha
ve zjednodušeném rozsahu, povede-li žadatel
účetnictví, nebo

3. zahajovací přehled obchodního majetku, po-
vede-li žadatel daňovou evidenci,

g) doklady prokazující odbornou způsobilost
osob, jimiž má být zajištěno provádění školení
a závěrečných zkoušek, a doklady prokazující
smluvní vztah těchto osob k žadateli, a

h) doklad prokazující způsob zajištění vyloučení
střetu zájmů při provádění závěrečných
zkoušek.

(6) V pověření plavební úřad stanoví rozsah
školení, které bude pověřenou osobou prováděno,
a podmínky pro zajištění jeho řádného provádění.

(7) Pověřená osoba je povinna

a) zajistit, aby osoby provádějící školení a závě-
rečné zkoušky byly seznámeny s plánem pro
zajištění školení obsahujícím vymezení organi-
zace, rozsahu a způsobu provádění školení
a jeho kontroly,

b) provádět školení prostřednictvím odborně způ-
sobilých fyzických osob a způsobem a v roz-
sahu, které zajistí nabytí teoretických znalostí
a praktických dovedností člena posádky plavi-
dla nebo odborníka na přepravu cestujících,

c) provádět školení v prostorách a s využitím pla-
vidla, výukových materiálů, pomůcek a jiného
vybavení, které zajistí nabytí teoretických zna-
lostí a praktických dovedností člena posádky
plavidla nebo odborníka na přepravu cestují-
cích,

d) provádět školení s využitím simulátoru, jehož
technická způsobilost byla schválena plavebním
úřadem, jiným členským státem Evropské unie
nebo smluvním státem Dohody o Evropském
hospodářském prostoru a u něhož nebylo pra-
vomocně rozhodnuto o technické nezpůsobi-
losti nebo o zákazu používání simulátoru k ově-
řování praktických dovedností podle § 25b
odst. 5, využívá-li simulátor k ověřování prak-
tických dovedností vůdce plavidla,

e) vést seznam osob účastnících se prováděného
školení a tento seznam neprodleně po zahájení
školení zaslat prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky plavebnímu úřadu,

f) podrobit osoby účastnící se prováděného ško-
lení závěrečné zkoušce, která ověří nabytí
teoretických znalostí a praktických dovedností
člena posádky plavidla nebo odborníka na pře-
pravu cestujících, a provádět tuto zkoušku pro-
střednictvím odborně způsobilých fyzických
osob,

g) pořídit o průběhu a výsledku školení a závě-
rečné zkoušky zápis, který uchová po dobu
5 let ode dne provedení závěrečné zkoušky,

h) sdělit výsledek závěrečné zkoušky neprodleně
po jejím provedení prostřednictvím veřejné da-
tové sítě do datové schránky plavebnímu úřa-
du a

i) vydat absolventu školení o úspěšném složení
závěrečné zkoušky osvědčení.

(8) Plavební úřad pověření odejme, pokud po-
věřená osoba
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a) přestala splňovat některou z podmínek pro po-
věření,

b) porušila závažným způsobem povinnost stano-
venou tímto zákonem nebo podmínku stanove-
nou v pověření, nebo

c) o to požádala.

(9) Teoretické znalosti a praktické dovednosti,
jejichž nabytí musí být zajištěno školením určeným
pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti
odborníka na přepravu cestujících, způsob a průběh
provádění tohoto školení, podrobné členění údajů,
které musí být obsaženy v plánu pro jeho zajiště-
ní, technické parametry a vybavení plavidla, které
umožňují provádění školení, a rozsah finanční způ-
sobilosti nezbytné k jeho provádění stanoví prová-
děcí právní předpis.

§ 25a

Zkouška z teoretických znalostí a praktických
dovedností potřebných k provádění školení

(1) Zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku
z praktických dovedností, jíž se prokazuje odborná
způsobilost k provádění školení určeného pro člena
posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odbor-
níka na přepravu cestujících a k provádění závěrečné
zkoušky, provádí plavební úřad.

(2) Zkouška z teoretických znalostí a zkouška
z praktických dovedností, jíž se prokazuje odborná
způsobilost k provádění školení a závěrečné
zkoušky, se skládá v místě určeném plavebním úřa-
dem před zkušební komisí, která je nejméně tříčlenná
a složena z komisařů jmenovaných a odvolávaných
plavebním úřadem. Členem zkušební komise nesmí
být osoba, jejíž účast na provádění zkoušky by
s ohledem na její poměr k zájemci o složení zkoušky
ohrozila nestranný průběh zkoušky.

(3) Zkouška z teoretických znalostí, jíž se pro-
kazuje odborná způsobilost k provádění školení a zá-
věrečné zkoušky, se provádí formou ústní zkoušky.

(4) Zkouška z praktických dovedností, jíž se
prokazuje odborná způsobilost k provádění školení
a závěrečné zkoušky, se provádí na plavidle, jehož
technické parametry a vybavení ověření této způso-
bilosti umožňují.

(5) Znalosti a dovednosti, které jsou předmětem
zkoušky, jíž se prokazuje odborná způsobilost
k provádění školení určeného pro člena posádky pla-
vidla nebo pro výkon činnosti odborníka na pře-

pravu cestujících a k provádění závěrečné zkoušky,
průběh provádění této zkoušky, způsob jejího hod-
nocení, podmínky pro jmenování zkušebním komi-
sařem a technické parametry a vybavení plavidla,
které umožňují ověření odborné způsobilosti k pro-
vádění školení a závěrečné zkoušky, stanoví prová-
děcí právní předpis.

§ 25b

Simulátory

(1) Plavební úřad na žádost osoby, která hodlá
využívat simulátor k ověřování praktických doved-
ností vůdce plavidla nebo praktických dovedností
potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí ra-
daru, schválí jeho technickou způsobilost, splňuje-li
simulátor podmínky technické způsobilosti.

(2) Žádost vedle obecných náležitostí podle
správního řádu obsahuje údaj o tom, zda žadatel
hodlá simulátor využívat k ověřování praktických
dovedností vůdce plavidla nebo praktických doved-
ností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí
radaru.

(3) Splnění podmínek technické způsobilosti si-
mulátoru ověří plavební úřad jeho technickou pro-
hlídkou. K provedení technické prohlídky ustaví
plavební úřad odbornou komisi. Členem odborné
komise nesmí být osoba, jejíž účast na provádění
prohlídky by s ohledem na její poměr k žadateli
ohrozila nestranné provedení prohlídky. Odborná
komise provádějící technickou prohlídku zpracuje
o jejím výsledku protokol.

(4) V rozhodnutí o schválení technické způso-
bilosti simulátoru plavební úřad uvede, zda technická
způsobilost simulátoru byla schválena k ověřování
praktických dovedností vůdce plavidla nebo praktic-
kých dovedností potřebných k vedení plavidla plu-
jícího pomocí radaru.

(5) Nesplňuje-li simulátor, jehož technickou
způsobilost plavební úřad schválil, podmínky tech-
nické způsobilosti, rozhodne plavební úřad o jeho
technické nezpůsobilosti; odvolání proti tomuto roz-
hodnutí nemá odkladný účinek. Nesplňuje-li simu-
látor, jehož technickou způsobilost schválil jiný
členský stát Evropské unie nebo smluvní stát Do-
hody o Evropském hospodářském prostoru, pod-
mínky technické způsobilosti, plavební úřad zakáže
využívání simulátoru k ověřování praktických do-
vedností vůdce plavidla nebo praktických doved-
ností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí
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radaru; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá od-
kladný účinek.

(6) Plavební úřad oznamuje údaje týkající se
rozhodnutí o schválení technické způsobilosti,
o technické nezpůsobilosti a o zákazu využívání si-
mulátoru k ověřování praktických dovedností vůdce
plavidla nebo praktických dovedností potřebných
k vedení plavidla plujícího pomocí radaru v rozsahu
stanoveném předpisem Evropské unie32) Komisi
a dotčeným mezinárodním organizacím působícím
v oblasti vnitrozemské plavby.

(7) Podmínky technické způsobilosti simulá-
toru, složení odborné komise a způsob jejího jed-
nání, postup při provádění technické prohlídky si-
mulátoru a její rozsah a náležitosti protokolu o vý-
sledku technické prohlídky simulátoru stanoví pro-
váděcí právní předpis.

31) ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Po-
žadavky.

32) Příloha III část II. oddíl II. bod 1. směrnice Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2020/12.“.

Poznámka pod čarou č. 5d se zrušuje.

17. Za § 25b se vkládá nový § 25c, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 33 zní:

„§ 25c

Rejstřík členů posádek plavidel
a odborníků na plavidlech

(1) Rejstřík členů posádek plavidel a odborníků
na plavidlech je informačním systémem veřejné
správy, jehož správcem je plavební úřad.

(2) V rejstříku členů posádek plavidel a odbor-
níků na plavidlech jsou vedeny

a) údaje, které plavební úřad zaznamenává podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího vzory v oblasti odborných kvalifi-
kací ve vnitrozemské plavbě28) do jím vydaných
osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena po-
sádky plavidla, plaveckých služebních knížek
vydaných držitelům tohoto osvědčení, osvěd-
čení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na
přepravu cestujících, osvědčení Evropské unie
o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní
plyn a lodních deníků vydaných pro plavidla
uvedená v § 24a odst. 1,

b) údaje o osvědčeních podle písmene a), jejichž
platnost uplynula,

c) údaje o rozhodnutích, jimiž byla zakázána čin-

nost spočívající ve výkonu funkce člena po-
sádky plavidla nebo vedení plavidla plujícího
pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje po-
hyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň
7 000 m2, nebo jimiž byl zakázán výkon čin-
nosti odborníka na přepravu cestujících nebo
výkon činnosti odborníka na zkapalněný zemní
plyn držitelům osvědčení podle písmene a),

d) údaje o rozhodnutích, jimiž došlo k odnětí
oprávnění k výkonu funkce člena posádky pla-
vidla, zvláštního oprávnění k výkonu funkce
vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo
plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy
plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, nebo
oprávnění k výkonu činnosti odborníka na pře-
pravu cestujících nebo výkonu činnosti odbor-
níka na zkapalněný zemní plyn držitelům
osvědčení podle písmene a), a

e) údaje o osvědčeních podle písmene a), která
byla ztracena, zničena nebo odcizena.

(3) Plavební úřad zajistí způsobem umožňují-
cím dálkový a nepřetržitý přístup poskytnutí údajů
vedených v rejstříku členů posádek plavidel a odbor-
níků na plavidlech Policii České republiky.

(4) Plavební úřad zajistí předávání údajů vede-
ných v rejstříku členů posádek plavidel a odborníků
na plavidlech v rozsahu a způsobem podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
databázi Evropské unie pro osvědčení o kvalifikaci,
plavecké služební knížky a lodní deníky33) do

a) databáze Evropské unie pro osvědčení o kvalifi-
kaci a plavecké služební knížky a

b) evropské databáze trupů plavidel.

(5) Údaje vedené v rejstříku členů posádek pla-
videl a odborníků na plavidlech se uchovávají do
dne, v němž se plavební úřad dozví, že došlo k úmrtí
držitele osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena
posádky plavidla, osvědčení Evropské unie o kvalifi-
kaci odborníka na přepravu cestujících nebo osvěd-
čení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zka-
palněný zemní plyn.

33) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/
/473.“.

18. § 26 včetně nadpisu zní:

„§ 26

Vedení malého nebo rekreačního plavidla

Vést malé plavidlo podléhající evidenci podle
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tohoto zákona, které není plavidlem podle § 24a
odst. 1, nebo rekreační plavidlo, které není malým
plavidlem, může pouze osoba, jíž k tomu bylo udě-
leno oprávnění; to neplatí pro vedení plavidla

a) během akce povolené plavebním úřadem na sle-
dované vodní cestě ve vyznačené části této
vodní cesty,

b) během provádění zkoušky z praktických do-
vedností potřebných k vedení tohoto plavidla,
nebo

c) osobou, která dosáhla věku 18 let, jde-li o malé
plavidlo s vlastním strojním pohonem schopné
plout pouze rychlostí nepřesahující 15 km/h,
při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrosta-
tické síly a vliv hydrodynamických sil vyvola-
ných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný,

1. plující na vodní cestě dopravně významné
využívané uvedené v odstavci 1 písm. c) pří-
lohy č. 2 k tomuto zákonu, vodní cestě úče-
lové nebo vodní cestě nesledované, nebo

2. uvedené v seznamu obsaženém v povolení
k provozování půjčovny malých plavidel.“.

19. Za § 26 se vkládají nové § 26a až 26k, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 26a

Oprávnění k vedení malého plavidla

(1) Plavební úřad na žádost udělí oprávnění
k vedení malého plavidla, které není plavidlem podle
§ 24a odst. 1 ani plavidlem s plachtou, na vodní cestě
České republiky fyzické osobě, která je zdravotně
způsobilá, dosáhla věku 16 let a úspěšně složila
zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku z praktic-
kých dovedností potřebných k vedení tohoto plavi-
dla; úspěšné složení zkoušky z praktických doved-
ností se nevyžaduje,
a) je-li žadatel držitelem platného průkazu způso-

bilosti k vedení námořní jachty vydaného podle
zákona o námořní plavbě, nebo

b) je-li předmětem žádosti udělení oprávnění k ve-
dení malého plavidla bez vlastního strojního po-
honu nebo s vlastním strojním pohonem o vý-
konu do 20 kW.

(2) Plavební úřad na žádost udělí oprávnění
k vedení malého plavidla podle odstavce 1 rozšířené
o oprávnění k vedení malého plavidla s plachtou na
vodní cestě České republiky fyzické osobě, která je
držitelem platného průkazu způsobilosti vůdce ma-
lého plavidla dokládajícího oprávnění podle od-

stavce 1 nebo splňuje podmínky pro udělení tohoto
oprávnění a úspěšně složila zkoušku z teoretických
znalostí a zkoušku z praktických dovedností potřeb-
ných k vedení malého plavidla s plachtou; úspěšné
složení zkoušky z praktických dovedností se nevy-
žaduje,

a) je-li žadatel držitelem platného průkazu způso-
bilosti k vedení námořní jachty vydaného podle
zákona o námořní plavbě, nebo

b) je-li předmětem žádosti udělení oprávnění po-
dle odstavce 1 rozšířeného o oprávnění k vedení
malého plavidla s plachtou, u něhož celková
plocha plachet nepřesahuje 20 m2.

(3) Udělí-li plavební úřad oprávnění podle od-
stavce 1 nebo 2, vydá namísto písemného vyhoto-
vení rozhodnutí průkaz způsobilosti vůdce malého
plavidla, v němž vyznačí rozsah uděleného opráv-
nění. Vydal-li plavební úřad průkaz způsobilosti
vůdce malého plavidla žadateli, který již je držitelem
takového průkazu s jiným rozsahem uděleného
oprávnění, je žadatel povinen odevzdat původní prů-
kaz plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání
nového průkazu.

(4) Oprávnění podle odstavce 1 lze doložit rov-
něž platným

a) osvědčením podle § 24a odst. 5 dokládajícím
oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla,

b) průkazem způsobilosti vůdce plavidla dokláda-
jícím oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla
s vlastním strojním pohonem bez omezení vý-
konu, nebo

c) mezinárodním průkazem způsobilosti vůdce re-
kreačního plavidla, odpovídá-li v něm vyzna-
čené oprávnění takto dokládanému oprávnění.

(5) Oprávnění podle odstavce 2 lze doložit rov-
něž platným mezinárodním průkazem způsobilosti
vůdce rekreačního plavidla, odpovídá-li v něm vy-
značené oprávnění takto dokládanému oprávnění.

(6) Plavební úřad vydá mezinárodní průkaz
způsobilosti vůdce rekreačního plavidla na žádost
fyzické osoby, která je občanem České republiky,
má na území České republiky pobyt nebo je obča-
nem cizího státu, který není vázán rezolucí Evropské
hospodářské komise Organizace spojených národů
upravující mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce
rekreačního plavidla (dále jen „rezoluce“), je držite-
lem platného průkazu způsobilosti vůdce malého
plavidla nebo splňuje podmínky pro udělení opráv-
nění k vedení malého plavidla a hodlá vést malé pla-
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vidlo, které je rekreačním plavidlem, vedle vodní ces-
ty České republiky rovněž na

a) zahraniční vnitrozemské vodní cestě, na níž je
tento průkaz uznáván podle rezoluce, nebo

b) zahraniční vnitrozemské vodní cestě a v pobře-
žních mořských vodách, na kterých je tento
průkaz uznáván podle rezoluce do 1 námořní
míle od pevniny nebo pobřežního ostrova
a do 4° Beaufortovy stupnice (dále jen „pobře-
žní mořské vody“), složila-li úspěšně zkoušku
z teoretických znalostí potřebných k vedení
plavidla v pobřežních mořských vodách.

(7) Mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce re-
kreačního plavidla plavební úřad vydá namísto pí-
semného vyhotovení rozhodnutí a vyznačí v něm
rozsah uděleného oprávnění. Vydal-li plavební úřad
mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce rekreačního
plavidla žadateli, který již je držitelem průkazu způ-
sobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního
průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla s ji-
ným rozsahem uděleného oprávnění, je žadatel po-
vinen odevzdat původní průkaz plavebnímu úřadu
do 15 dnů ode dne vydání nového průkazu.

(8) Vzor průkazu způsobilosti vůdce malého
plavidla a mezinárodního průkazu způsobilosti
vůdce rekreačního plavidla stanoví prováděcí právní
předpis.

§ 26b

Oprávnění k vedení rekreačního plavidla
jiného než malého

(1) Plavební úřad na žádost udělí oprávnění
k vedení rekreačního plavidla, které není malým pla-
vidlem,

a) na vodní cestě České republiky a na zahraniční
vnitrozemské vodní cestě, na níž je toto opráv-
nění uznáváno podle rezoluce, fyzické osobě,
která je občanem České republiky, má na území
České republiky pobyt nebo je občanem cizího
státu, který není vázán rezolucí, je držitelem
platného průkazu způsobilosti vůdce malého
plavidla nebo splňuje podmínky pro udělení
oprávnění k vedení malého plavidla, dosáhla
věku 18 let a úspěšně složila zkoušku z praktic-
kých dovedností potřebných k vedení takového
plavidla,

b) na vodní cestě České republiky, na zahraniční
vnitrozemské vodní cestě a v pobřežních moř-
ských vodách, fyzické osobě, která je občanem
České republiky, má na území České republiky
pobyt nebo je občanem cizího státu, který není
vázán rezolucí,

1. je držitelem platného průkazu způsobilosti
vůdce malého plavidla nebo splňuje pod-
mínky pro udělení oprávnění k vedení ma-
lého plavidla, dosáhla věku 18 let a úspěšně
složila zkoušku z praktických dovedností
potřebných k vedení takového plavidla
a zkoušku z teoretických znalostí potřebnou
k vedení plavidla v pobřežních mořských vo-
dách, nebo

2. je držitelem platného mezinárodního prů-
kazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla
vydaného plavebním úřadem dokládajícího
oprávnění podle písmene a) a úspěšně složila
zkoušku z teoretických znalostí potřebných
k vedení plavidla v pobřežních mořských vo-
dách.

(2) Udělí-li plavební úřad oprávnění podle od-
stavce 1, vydá namísto písemného vyhotovení roz-
hodnutí mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce re-
kreačního plavidla a vyznačí v něm rozsah uděleného
oprávnění. Vydal-li plavební úřad mezinárodní prů-
kaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla žadateli,
který již je držitelem průkazu způsobilosti vůdce
malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způ-
sobilosti vůdce rekreačního plavidla s jiným roz-
sahem uděleného oprávnění, je žadatel povinen ode-
vzdat původní průkaz plavebnímu úřadu do 15 dnů
ode dne vydání nového průkazu.

(3) Oprávnění k vedení rekreačního plavidla,
které není malým plavidlem ani plavidlem s plachtou,
na vodní cestě České republiky lze doložit rovněž
platným

a) osvědčením podle § 24a odst. 5 dokládajícím
oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla,
nebo

b) průkazem způsobilosti vůdce plavidla dokláda-
jícím oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla
s vlastním strojním pohonem bez omezení vý-
konu.

§ 26c

Žádost o udělení oprávnění k vedení
malého plavidla, žádost o vydání mezinárodního
průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla,
žádost o udělení oprávnění k vedení rekreačního

plavidla jiného než malého a postup
po podání žádosti

(1) K žádosti podle § 26a odst. 1, 2 nebo 6 nebo
§ 26b odst. 1 musí být přiložen

a) lékařský posudek dokládající zdravotní způso-
bilost žadatele; to neplatí, je-li žadatel držitelem
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platného průkazu způsobilosti vůdce malého
plavidla nebo platného mezinárodního průkazu
způsobilosti vůdce rekreačního plavidla, a

b) platný průkaz způsobilosti k vedení námořní
jachty vydaný podle zákona o námořní plavbě,
je-li žadatel jeho držitelem a hodlá-li jeho před-
ložením nahradit úspěšné složení zkoušky
z praktických dovedností potřebných k vedení
malého plavidla.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 mohou být
k žádosti přiloženy v kopii; plavební úřad může v ta-
kovém případě požadovat předložení originálu do-
kladu k nahlédnutí.

(3) Je-li podmínkou pro vyhovění žádosti podle
§ 26a odst. 1, 2 nebo 6 nebo § 26b odst. 1 úspěšné
složení zkoušky z praktických dovedností potřeb-
ných k vedení malého nebo rekreačního plavidla
a tato zkouška nebyla složena přede dnem podání
žádosti, plavební úřad řízení zastaví. K úspěšnému
složení zkoušky se nepřihlíží, došlo-li k němu více
než 2 roky přede dnem podání žádosti.

(4) Je-li podmínkou pro vyhovění žádosti podle
§ 26a odst. 1, 2 nebo 6 nebo § 26b odst. 1 úspěšné
složení zkoušky z teoretických znalostí potřebných
k vedení malého plavidla nebo plavidla v pobřežních
mořských vodách, stanoví plavební úřad po podání
žádosti termín pro její provedení a řízení přeruší.
Nebyla-li zkouška úspěšně složena do 1 roku ode
dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení
přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

§ 26d

Zkouška z teoretických znalostí
potřebných k vedení malého plavidla nebo plavidla

v pobřežních mořských vodách

(1) Zkoušku z teoretických znalostí potřeb-
ných k vedení malého plavidla nebo plavidla v po-
břežních mořských vodách provádí plavební úřad.
Plavební úřad stanoví termín zkoušky tak, aby mo-
hla být provedena nejpozději do 3 měsíců ode dne
podání žádosti. Zkouška se skládá v místě určeném
plavebním úřadem před zkušební komisí, která je
nejméně tříčlenná a složena z komisařů jmenovaných
a odvolávaných ředitelem plavebního úřadu. Členem
zkušební komise nesmí být osoba, jejíž účast na pro-
vádění zkoušky by s ohledem na její poměr k zájemci
o složení zkoušky ohrozila nestranný průběh
zkoušky.

(2) Zkouška z teoretických znalostí potřebných

k vedení malého plavidla nebo plavidla v pobřežních
mořských vodách se skládá pomocí výpočetní tech-
niky formou testu obsahujícího otázky sestavené ná-
hodným výběrem ze souboru zkušebních otázek,
který plavební úřad zveřejní na svých internetových
stránkách.

(3) Zkoušku z teoretických znalostí potřeb-
ných k vedení malého plavidla nebo plavidla v po-
břežních mořských vodách skládá zájemce poté, co
plavební úřad ověří jeho totožnost. Neuspěl-li zá-
jemce o složení zkoušky, může ji v tomtéž řízení
opakovat pouze jednou.

(4) Znalosti, které jsou předmětem zkoušky
z teoretických znalostí potřebných k vedení malého
plavidla nebo plavidla v pobřežních mořských vo-
dách, průběh provádění této zkoušky, způsob jejího
hodnocení a podmínky pro jmenování zkušebním
komisařem stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26e

Zkouška z praktických dovedností potřebných
k vedení malého nebo rekreačního plavidla

(1) Zkoušku z praktických dovedností potřeb-
ných k vedení malého nebo rekreačního plavidla
provádí plavebním úřadem pověřená osoba. Zkouška
se skládá v místě určeném touto osobou a provádí se
ověřením praktických dovedností zájemce o její slo-
žení při vedení plavidla, jehož technické parametry
a vybavení toto ověření umožňují.

(2) Pověřená osoba

a) umožní zájemci složení zkoušky poté, co ověří
jeho totožnost,

b) pořídí o průběhu a výsledku zkoušky zápis,
který uchová po dobu 5 let ode dne jejího pro-
vedení,

c) sdělí výsledek zkoušky neprodleně po jejím
provedení prostřednictvím veřejné datové sítě
do datové schránky plavebnímu úřadu a

d) vydá zájemci o úspěšném složení zkoušky
osvědčení.

(3) Požádá-li o to osoba do 15 dnů ode dne,
v němž neuspěla u zkoušky z praktických doved-
ností potřebných k vedení malého nebo rekreačního
plavidla u pověřené osoby, plavební úřad tuto
zkoušku sám provede.

(4) Dovednosti, které jsou předmětem zkoušky
z praktických dovedností potřebných k vedení ma-
lého nebo rekreačního plavidla, průběh provádění
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této zkoušky, způsob jejího hodnocení, technické
parametry a vybavení plavidla, které umožňují ově-
ření praktických dovedností potřebných k vedení
malého nebo rekreačního plavidla, obsah zápisu
o průběhu a výsledku zkoušky a vzor osvědčení o je-
jím úspěšném složení stanoví prováděcí právní před-
pis.

§ 26f

Pověření prováděním zkoušky
z praktických dovedností potřebných

k vedení malého nebo rekreačního plavidla

(1) Plavební úřad na žádost může prováděním
zkoušky z praktických dovedností potřebných k ve-
dení malého nebo rekreačního plavidla pověřit

a) fyzickou osobu, která má sídlo na území člen-
ského státu Evropské unie, dosáhla věku 21 let
a je k provádění této zkoušky odborně způso-
bilá, nebo

b) právnickou osobu, která má sídlo na území
členského státu Evropské unie a prokáže, že
provádění této zkoušky zajistí prostřednictvím
odborně způsobilé fyzické osoby.

(2) Odborně způsobilým k provádění zkoušky
z praktických dovedností potřebných k vedení ma-
lého nebo rekreačního plavidla je ten, kdo je po dobu
alespoň 3 let držitelem platného průkazu způsobi-
losti vůdce malého plavidla nebo platného meziná-
rodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního
plavidla a složil zkoušku z praktických dovedností
potřebných k provádění této zkoušky.

(3) Zkouška, jíž se prokazuje odborná způsobi-
lost k provádění zkoušky z praktických dovedností
potřebných k vedení malého nebo rekreačního pla-
vidla, se provádí na plavidle, jehož technické para-
metry a vybavení ověření této způsobilosti umož-
ňují, a skládá se v místě určeném plavebním úřadem
před zkušební komisí, která je nejméně tříčlenná
a složena z komisařů jmenovaných a odvolávaných
ředitelem plavebního úřadu. Členem zkušební ko-
mise nesmí být osoba, jejíž účast na provádění
zkoušky by s ohledem na její poměr k zájemci o slo-
žení zkoušky ohrozila nestranný průběh zkoušky.

(4) Plavební úřad pověření odejme, pokud po-
věřená osoba

a) přestala splňovat některou z podmínek pro po-
věření,

b) opakovaně nebo závažným způsobem porušila
povinnost stanovenou tímto zákonem, nebo

c) o odnětí pověření požádala.

(5) Dovednosti, které jsou předmětem
zkoušky, jíž se prokazuje odborná způsobilost
k provádění zkoušky z praktických dovedností po-
třebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla,
průběh provádění této zkoušky, způsob jejího hod-
nocení, podmínky pro jmenování zkušebním komi-
sařem a technické parametry a vybavení plavidla,
které umožňují ověření této způsobilosti, stanoví
prováděcí právní předpis.

§ 26g

Platnost průkazu způsobilosti vůdce
malého plavidla a mezinárodního průkazu

způsobilosti vůdce rekreačního plavidla a postup
po uplynutí doby jejich platnosti

(1) Průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla
a mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce rekreač-
ního plavidla je platný

a) do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel
dosáhne věku 65 let,

b) do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel
dosáhne věku 70 let, dokládá-li oprávnění k ve-
dení malého nebo rekreačního plavidla pro ob-
dobí po dosažení věku 65 let, nebo

c) po dobu 2 let, dokládá-li oprávnění k vedení
malého nebo rekreačního plavidla pro období
po dosažení věku 70 let.

(2) Plavební úřad na žádost podanou z důvodu
uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti vůdce
malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způ-
sobilosti vůdce rekreačního plavidla vydá namísto
písemného vyhotovení rozhodnutí nový průkaz,
je-li žadatel zdravotně způsobilý. Držitel je povinen
odevzdat původní průkaz plavebnímu úřadu do
15 dnů ode dne vydání nového průkazu.

(3) K žádosti podle odstavce 2 musí být přilo-
žen nový lékařský posudek dokládající zdravotní
způsobilost žadatele. Nový lékařský posudek může
být k žádosti přiložen v kopii; plavební úřad může
v takovém případě požadovat předložení originálu
posudku k nahlédnutí.

§ 26h

Zdravotní způsobilost vůdce malého
nebo rekreačního plavidla

(1) Zdravotní způsobilostí vůdce malého nebo
rekreačního plavidla se rozumí tělesná a duševní
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schopnost k vedení malého nebo rekreačního plavi-
dla.

(2) Je-li podmínkou pro vyhovění žádosti podle
§ 26a odst. 1, 2 nebo 6 nebo § 26b odst. 1 zdravotní
způsobilost žadatele a z lékařského posudku vy-
plývá, že žadatel je zdravotně způsobilý s podmín-
kou, plavební úřad oprávnění k vedení malého nebo
rekreačního plavidla podmíní a tuto podmínku v prů-
kazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezi-
národním průkazu způsobilosti vůdce rekreačního
plavidla vyznačí. Byl-li lékařský posudek s ohledem
na zjištěný zdravotní stav žadatele vydán na omeze-
nou dobu, plavební úřad vyznačí v průkazu způso-
bilosti vůdce malého plavidla nebo v mezinárodním
průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla
dobu jeho platnosti tak, aby odpovídala takto ome-
zené době; to neplatí, byla-li by podle § 26g odst. 1
doba platnosti průkazu kratší.

(3) Má-li plavební úřad důvodné podezření, že
u držitele průkazu způsobilosti vůdce malého plavi-
dla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce
rekreačního plavidla došlo ke změně zdravotního
stavu, která by mohla vést ke ztrátě nebo podmínění
jeho zdravotní způsobilosti, vyzve jej písemně s uve-
dením důvodů svého podezření, aby se podrobil lé-
kařské prohlídce. Držitel průkazu způsobilosti
vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu
způsobilosti vůdce rekreačního plavidla je povinen
ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výzvy

a) podrobit se lékařské prohlídce a

b) sdělit plavebnímu úřadu, u kterého posuzují-
cího lékaře se lékařské prohlídce podrobil.

(4) V případě důvodného podezření, že změ-
nou zdravotního stavu držitele průkazu způsobilosti
vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu
způsobilosti vůdce rekreačního plavidla může být
závažným způsobem ohrožena bezpečnost plavby,
zakáže mu plavební úřad činnost spočívající ve ve-
dení malého nebo rekreačního plavidla. Odvolání
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Po-
minou-li důvody, pro které bylo toto rozhodnutí
vydáno, plavební úřad rozhodnutí zruší.

(5) Posuzující lékař zašle lékařský posudek vy-
daný na základě lékařské prohlídky bez zbytečného
odkladu posuzované osobě a plavebnímu úřadu.

(6) Vyplývá-li z lékařského posudku vydaného
na základě lékařské prohlídky, jíž se držitel průkazu
způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárod-
ního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavi-

dla podrobil na základě výzvy podle odstavce 3, že
je zdravotně způsobilý s podmínkou, která doposud
není vyznačena v průkazu, plavební úřad oprávnění
k vedení malého nebo rekreačního plavidla podmíní
a tuto podmínku v průkazu vyznačí. Byl-li lékařský
posudek s ohledem na zjištěný zdravotní stav drži-
tele průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla
nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce re-
kreačního plavidla vydán na omezenou dobu, pla-
vební úřad vyznačí v průkazu dobu jeho nové plat-
nosti tak, aby odpovídala takto omezené době; to
neplatí, byla-li by podle § 26g odst. 1 doba platnosti
průkazu kratší. Držitel průkazu způsobilosti vůdce
malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způ-
sobilosti vůdce rekreačního plavidla je povinen
v těchto případech předložit průkaz plavebnímu
úřadu do 10 dnů ode dne převzetí lékařského po-
sudku.

(7) Nesdělí-li držitel průkazu způsobilosti
vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu
způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve stanovené
lhůtě plavebnímu úřadu, u kterého posuzujícího lé-
kaře se podrobil lékařské prohlídce na základě výzvy
podle odstavce 3, vyzve jej plavební úřad, aby toto
sdělení učinil do 15 dnů ode dne doručení opakované
výzvy, a to s poučením o důsledcích pro případ, že
tak neučiní.

(8) Nesdělí-li držitel průkazu způsobilosti
vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu
způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ani ve lhůtě
stanovené v opakované výzvě, u kterého posuzují-
cího lékaře se podrobil lékařské prohlídce, zjistí-li
plavební úřad, že se u lékaře uvedeného ve sdělení
lékařské prohlídce nepodrobil, nebo vyplývá-li z lé-
kařského posudku vydaného na základě lékařské
prohlídky, že je zdravotně nezpůsobilý k vedení ma-
lého nebo rekreačního plavidla, plavební úřad mu
oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavi-
dla odejme a, bylo-li rozhodnuto o zákazu činnosti
spočívající ve vedení malého nebo rekreačního plavi-
dla, toto rozhodnutí zruší. Rozhodl-li plavební úřad
o odnětí oprávnění k vedení malého nebo rekreač-
ního plavidla, je držitel průkazu způsobilosti vůdce
malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způ-
sobilosti vůdce rekreačního plavidla povinen ode-
vzdat tento průkaz plavebnímu úřadu do 15 dnů
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(9) Nemoci, vady a stavy, které vylučují nebo
podmiňují zdravotní způsobilost vůdce malého nebo
rekreačního plavidla nebo jsou důvodem pro vydání

Sbírka zákonů č. 372 / 2022Částka 169 Strana 4475



lékařského posudku na omezenou dobu, druhy pro-
hlídek a jejich obsah a náležitosti lékařského po-
sudku stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26i

Pozbytí znalostí potřebných k vedení
malého nebo rekreačního plavidla

(1) Má-li plavební úřad důvodné podezření, že
držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla
nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce re-
kreačního plavidla pozbyl znalosti potřebné k vedení
malého nebo rekreačního plavidla, vyzve jej písemně
s uvedením důvodů svého podezření, aby se podro-
bil přezkoušení teoretických znalostí ve stanoveném
termínu, a ve výzvě jej poučí o důsledcích nepodro-
bení se přezkoušení. Držitel průkazu způsobilosti
vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu
způsobilosti vůdce rekreačního plavidla je povinen se
ve stanoveném termínu podrobit přezkoušení teore-
tických znalostí.

(2) Pro provedení přezkoušení teoretických
znalostí, místo a formu přezkoušení, složení zku-
šební komise, prokázání totožnosti osoby podrobu-
jící se přezkoušení a opakování přezkoušení se po-
užije § 26d odst. 1 až 3 obdobně.

(3) V případě důvodného podezření, že pozby-
tím znalostí potřebných k vedení malého nebo re-
kreačního plavidla u držitele průkazu způsobilosti
vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu
způsobilosti vůdce rekreačního plavidla může být
závažným způsobem ohrožena bezpečnost plavby,
zakáže mu plavební úřad činnost spočívající ve ve-
dení malého nebo rekreačního plavidla. Odvolání
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Po-
minou-li důvody, pro které bylo toto rozhodnutí
vydáno, plavební úřad rozhodnutí zruší.

(4) Nepodrobí-li se držitel průkazu způsobi-
losti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního
průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla
přezkoušení ve stanoveném termínu nebo neuspěje-
-li v tomto přezkoušení, plavební úřad mu odejme
oprávnění k vedení malého nebo rekreačního pla-
vidla.

(5) Rozhodl-li plavební úřad o odnětí opráv-
nění k vedení malého nebo rekreačního plavidla, je
držitel průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla
nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce re-
kreačního plavidla povinen odevzdat tento průkaz
plavebnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí.

(6) Znalosti, které jsou předmětem přezkoušení
teoretických znalostí potřebných k vedení malého
nebo rekreačního plavidla, průběh přezkoušení, způ-
sob jeho hodnocení a podmínky pro jmenování zku-
šebním komisařem stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26j

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození průkazu
způsobilosti vůdce malého plavidla

nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce
rekreačního plavidla anebo změna údaje

v nich obsaženého

Držitel průkazu způsobilosti vůdce malého pla-
vidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti
vůdce rekreačního plavidla je povinen ohlásit ztrátu,
zničení, odcizení nebo poškození průkazu anebo
změnu svého jména, popřípadě jmen, nebo příjmení
plavebnímu úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy k této
skutečnosti došlo; jde-li o odcizení průkazu nebo
o změnu jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,
předloží zároveň doklady tuto skutečnost prokazu-
jící. Požádá-li o to ohlašovatel, plavební úřad vydá
nový průkaz s dobou platnosti odpovídající době
platnosti původního dokladu. Došlo-li k poškození
původního průkazu nebo ke změně jména, popří-
padě jmen, nebo příjmení jeho držitele, je ohlašovatel
povinen odevzdat původní doklad plavebnímu
úřadu do 15 dnů ode dne

a) vydání nového průkazu, nebo
b) ohlášení této skutečnosti, nežádá-li o vydání

nového průkazu.

§ 26k

Povinnost mít doklady při provozování
malého nebo rekreačního plavidla

Vůdce malého nebo rekreačního plavidla, k je-
hož vedení je třeba oprávnění podle § 26 odst. 1, je
povinen mít u sebe při jeho provozování platný prů-
kaz způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezi-
národní průkaz způsobilosti vůdce rekreačního pla-
vidla.“.

20. § 27 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 34 zní:

„§ 27

Podávání žádosti
prostřednictvím uživatelského rozhraní

Žádost podle § 24b, § 24c, § 24h odst. 1 nebo 2,
§ 24j odst. 2 až 4, § 24o odst. 1, § 24p odst. 2, § 24q
odst. 1, § 24r odst. 2, § 24u odst. 1, § 24v odst. 2,
§ 26a odst. 1, 2 nebo 6, § 26b odst. 1 nebo § 26g
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odst. 2 může být podána rovněž způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatel-
ského rozhraní stanoveného plavebním úřadem; v ta-
kovém případě musí být žadatel ztotožněn prostřed-
nictvím prostředků elektronické identifikace podle
právních předpisů upravujících elektronickou identi-
fikaci34) a § 24d odst. 3, § 24h odst. 6, § 24j odst. 5
věta třetí, § 24p odst. 3 věta třetí a § 24r odst. 3 věta
druhá se nepoužijí.

34) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/
/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifi-
kaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/
/93/ES, v platném znění.“.

21. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 35 zní:

„§ 27a

Uznávání odborné kvalifikace pro činnosti
ve vnitrozemské plavbě

Postup podle zákona upravujícího uznávání od-
borné kvalifikace35) není dotčen, jde-li o

a) výkon funkce člena posádky plavidla, výkon
funkce vůdce plavidla, které pluje pomocí ra-
daru, používá jako palivo zkapalněný zemní
plyn nebo zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavi-
del s plochou alespoň 7 000 m2, nebo výkon
činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn,
pokud jsou tyto funkce nebo činnost vykoná-
vány na

1. vojenském plavidle29) provozovaném na
vodní cestě České republiky nebo plavidle
provozovaném na této vodní cestě základní
složkou integrovaného záchranného systé-
mu, obecní policií, plavebním úřadem nebo
správcem vodní cesty, nebo

2. převozní lodi upoutané k vodicímu lanu
nebo řetězu provozované na vodní cestě
České republiky,

b) obsluhu plovoucího stroje a

c) vedení malého plavidla, které není plavidlem
uvedeným v § 24a odst. 1 ani rekreačním plavi-
dlem.

35) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a některých příslušníků jiných států

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

22. Nadpis § 29b zní: „Povinnosti vůdce pla-
vidla, člena posádky plavidla a odborníka na pla-
vidle“.

23. V § 29b odst. 1 písm. a) se slova „ ; jde-li
o plovoucí stroj, i po dobu jeho pracovní činnosti“
zrušují.

24. V § 29b odst. 5 větě první se za slovo „vy-
dávat“ vkládá slovo „ostatním“.

25. V § 29b se doplňují odstavce 6 a 7, které
znějí:

„(6) Strojmistr je povinen

a) být přítomen při obsluze plovoucího stroje na
jeho palubě a

b) plnit při obsluze plovoucího stroje povinnosti
uvedené v odstavci 1 písm. e) až h) a k) a od-
stavci 2 písm. a).

(7) Člen posádky plavidla, osoba vykonávající
činnost odborníka na přepravu cestujících nebo čin-
nost odborníka na zkapalněný zemní plyn, strojmis-
tr nebo vůdce malého nebo rekreačního plavidla jsou
povinni podrobit se na výzvu plavebního úřadu
orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému
vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škod-
livými účinky návykových látek.“.

26. V § 30a odst. 1 písm. a) se slova „a člena
posádky“ zrušují.

27. V § 31 odst. 2 větě první se za slovo „ne-
hoda“ vkládají slova „ , k níž došlo na sledované
vodní cestě nebo, je-li jejím účastníkem plavidlo
podléhající evidenci podle tohoto zákona, na nesle-
dované vodní cestě,“.

28. V nadpisu § 36c se za slovo „odpočinku“
vkládají slova „a přestávka v práci na jídlo a od-
dech“.

29. V § 36c se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Na poskytování přestávky v práci na jídlo
a oddech zaměstnancům ve vodní dopravě se § 88
odst. 1 věty druhá a třetí a § 88 odst. 2 zákoníku
práce nepoužijí. Byla-li přestávka v práci na jídlo
a oddech rozdělena, musí každá její část činit více
než 15 minut.“.

30. V § 40 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Státní plavební správa zajistí za účelem
řádného výkonu státní správy, včetně včasného zjiš-
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tění nedostatků a jejich nápravy, zavedení systému
řízení kvality ve shodě s harmonizovanou českou
technickou normou upravující řízení kvality31).“.

31. V § 41 se za písmeno b) vkládají nová pís-
mena c) až e), která znějí:

„c) rozhoduje o pověření osob prováděním školení
určeného pro člena posádky plavidla nebo pro
výkon činnosti odborníka na přepravu cestují-
cích a o odnětí tohoto pověření,

d) provádí zkoušku z teoretických znalostí a prak-
tických dovedností potřebných k provádění
školení určeného pro člena posádky plavidla
nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu
cestujících a jmenuje a odvolává členy zkušební
komise, před níž se tato zkouška skládá,

e) rozhoduje o schválení technické způsobilosti,
o technické nezpůsobilosti a o zákazu využívání
simulátoru k ověřování praktických dovedností
vůdce plavidla nebo praktických dovedností po-
třebných k vedení plavidla plujícího pomocí ra-
daru, oznamuje údaje o těchto rozhodnutích
Komisi a dotčeným mezinárodním organizacím
působícím v oblasti vnitrozemské plavby a usta-
vuje odbornou komisi k provedení technické
prohlídky simulátoru,“.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písme-
na f) až k).

32. V § 41 se písmeno i) včetně poznámky pod
čarou č. 26 zrušuje.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písme-
na i) a j).

33. V § 42 odst. 5 písmeno e) zní:

„e) kontrolovaná osoba vykonává funkci člena po-
sádky plavidla nebo činnost odborníka na pře-
pravu cestujících nebo činnost odborníka na
zkapalněný zemní plyn, obsluhuje plovoucí
stroj nebo vede malé nebo rekreační plavidlo
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky.“.

34. V § 43 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

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

35. V § 43 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vykonává funkci člena posádky plavidla, aniž je

držitelem platného dokladu prokazujícího
oprávnění nezbytné k jejímu výkonu,

b) vykonává funkci vůdce plavidla, které pluje po-
mocí radaru nebo zajišťuje pohyb tlačné sestavy
plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, aniž je
držitelem platného dokladu prokazujícího
zvláštní oprávnění nezbytné k jejímu výkonu,

c) vykonává funkci vůdce plavidla, které je uve-
deno v § 24a odst. 1 a používá jako palivo zka-
palněný zemní plyn, aniž je držitelem platného
dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu čin-
nosti odborníka na zkapalněný zemní plyn,

d) vykonává činnost odborníka na přepravu cestu-
jících nebo činnost odborníka na zkapalněný
zemní plyn, aniž je držitelem platného dokladu
prokazujícího oprávnění nezbytné k jejímu vý-
konu,

e) obsluhuje plovoucí stroj, aniž je držitelem plat-
ného průkazu strojmistra nebo získává praxi
v obsluze plovoucího stroje pod dohledem drži-
tele platného průkazu způsobilosti strojmistra,

f) jako vůdce plavidla nezaznamenává do plavecké
služební knížky člena posádky plavidla údaje
podle § 24f odst. 2,

g) jako držitel osvědčení o kvalifikaci člena po-
sádky plavidla, průkazu způsobilosti člena po-
sádky plavidla, osvědčení o kvalifikaci odbor-
níka na přepravu cestujících, osvědčení o kvali-
fikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn
nebo průkazu způsobilosti strojmistra v rozporu
s tímto zákonem

1. poruší zákaz činnosti spočívající ve výkonu
funkce člena posádky plavidla, vedení plavi-
dla plujícího pomocí radaru nebo plavidla,
které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel
s plochou alespoň 7 000 m2, výkonu činnosti
odborníka na přepravu cestujících nebo čin-
nosti odborníka na zkapalněný zemní plyn
nebo obsluze plovoucího stroje,

2. nepředloží nebo neodevzdá tento doklad pla-
vebnímu úřadu, nebo

3. neohlásí ztrátu, zničení, odcizení nebo po-
škození tohoto dokladu nebo plavecké
služební knížky anebo změnu svého jména,
popřípadě jmen, nebo příjmení nebo neode-
vzdá plaveckou služební knížku plavebnímu
úřadu,

h) jako člen posádky plavidla uvedeného v § 24a
odst. 1 v rozporu s § 24z odst. 1 nemá u sebe
při jeho provozování platný doklad prokazující
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oprávnění k výkonu příslušné funkce člena po-
sádky,

i) jako vůdce plavidla,

1. které pluje pomocí radaru nebo zajišťuje po-
hyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň
7 000 m2, v rozporu s § 24z odst. 1 písm. a)
nemá u sebe při jeho provozování platný do-
klad prokazující zvláštní oprávnění k výkonu
funkce vůdce takového plavidla,

2. které je uvedeno v § 24a odst. 1 a používá
jako palivo zkapalněný zemní plyn, v roz-
poru s § 24z odst. 1 písm. b) nemá u sebe
při jeho provozování platný doklad proka-
zující oprávnění k výkonu činnosti odbor-
níka na zkapalněný zemní plyn, nebo

3. který je držitelem osvědčení o kvalifikaci
vůdce plavidla, v rozporu s § 24z odst. 1
písm. c) nemá u sebe při provozování pla-
vidla plaveckou služební knížku,

j) jako osoba vykonávající činnosti odborníka na
přepravu cestujících nebo činnost odborníka na
zkapalněný zemní plyn v rozporu s § 24z
odst. 2 nebo 3 nemá u sebe platný doklad pro-
kazující oprávnění k jejímu výkonu,

k) jako strojmistr v rozporu s § 24z odst. 4 nemá
u sebe při obsluze plovoucího stroje platný prů-
kaz způsobilosti strojmistra,

l) v rozporu s tímto zákonem vede malé plavidlo
podléhající evidenci podle tohoto zákona, které
není plavidlem podle § 24a odst. 1, nebo re-
kreační plavidlo, které není malým plavidlem,
aniž je držitelem platného dokladu prokazují-
cího oprávnění k jeho vedení,

m) jako držitel průkazu způsobilosti vůdce malého
plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobi-
losti vůdce rekreačního plavidla v rozporu
s tímto zákonem

1. poruší zákaz činnosti spočívající ve vedení
malého nebo rekreačního plavidla,

2. nepředloží nebo neodevzdá tento průkaz
plavebnímu úřadu, nebo

3. neohlásí ztrátu, zničení, odcizení nebo po-
škození průkazu anebo změnu svého jména,
popřípadě jmen, nebo příjmení plavebnímu
úřadu,

n) jako vůdce malého nebo rekreačního plavidla
v rozporu s § 26k nemá u sebe při jeho pro-
vozování platný průkaz způsobilosti vůdce ma-

lého plavidla nebo průkaz způsobilosti vůdce
rekreačního plavidla,

o) jako strojmistr

1. v rozporu s § 29b odst. 6 písm. a) není při
obsluze plovoucího stroje přítomna na jeho
palubě, nebo

2. nesplní některou z povinností uvedených
v § 29b odst. 6 písm. b),

p) vykonává

1. funkci člena posádky plavidla, činnost od-
borníka na přepravu cestujících nebo činnost
odborníka na zkapalněný zemní plyn, obslu-
huje plovoucí stroj anebo vede malé nebo
rekreační plavidlo pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky; to neplatí, je-li schop-
nost k vedení plavidla ovlivněna požitím
alkoholu vůdcem malého plavidla bez vlast-
ního strojního pohonu nepodléhajícího evi-
denci podle tohoto zákona, u něhož je zjiš-
těný obsah alkoholu nižší než 0,5 promile,
a toto plavidlo je vedeno na nesledované
vodní cestě, účelové vodní cestě, na vodním
toku Bečvy od Přerova po ústí vodního toku
Moravy nebo na vodním toku Moravy od
ústí vodního toku Bečvy po říční km 196,0
(jez Strž), nebo

2. jinou činnost spojenou s plavbou než je čin-
nost uvedená pod bodem 1, při níž by mohla
ohrozit život nebo zdraví jiné osoby nebo
poškodit majetek, pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky; to neplatí, je-li schop-
nost vykonávat tuto činnost ovlivněna poži-
tím alkoholu a tato činnost je vykonávána na
malém plavidle bez vlastního strojního po-
honu nepodléhajícím evidenci podle tohoto
zákona, které je vedeno na nesledované
vodní cestě, účelové vodní cestě, na vodním
toku Bečvy od Přerova po ústí vodního toku
Moravy nebo na vodním toku Moravy od
ústí vodního toku Bečvy po říční km 196,0
(jez Strž), nebo

q) jako člen posádky plavidla, osoba vykonávající
činnost odborníka na přepravu cestujících nebo
činnost odborníka na zkapalněný zemní plyn,
strojmistr nebo vůdce malého nebo rekreačního
plavidla se v rozporu s § 29b odst. 7 na výzvu
plavebního úřadu nepodrobí orientačnímu vy-
šetření nebo odbornému lékařskému vyše-
tření.“.
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Dosavadní odstavce 2 až 17 se označují jako od-
stavce 3 až 18.

36. V § 43 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 18 se označují jako od-
stavce 4 až 17.

37. V § 43 odst. 5 písm. c) se za slovo „listi-
nách“ vkládají slova „stanoveným způsobem“.

38. V § 43 odst. 5 písm. d) se text „§ 18 odst. 2“
nahrazuje textem „§ 18 odst. 3“.

39. V § 43 odst. 5 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písme-
na h) až l).

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

„c) v rozporu s § 18 odst. 2 nezajistí, aby pro pla-
vidlo byl veden jediný lodní deník,“.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písme-
na d) až i).

41. V § 43 odst. 8 písm. d) se text „§ 18 odst. 2“
nahrazuje textem „§ 18 odst. 3“.

42. V § 43 odst. 8 písmeno h) zní:

„h) v rozporu s § 24 odst. 2 nezajistí obsluhu pla-
vidla posádkou v požadovaném počtu a odbor-
ném složení,“.

43. V § 43 odst. 8 se za písmeno h) vkládají
nová písmena i) až k), která znějí:
„i) v rozporu s § 24n odst. 8 nezajistí, aby činnost

odborníka na přepravu cestujících vykonávala
osoba, která je držitelem platného dokladu pro-
kazujícího oprávnění k výkonu činnosti odbor-
níka na přepravu cestujících,

j) v rozporu s § 24n odst. 8 nezajistí, aby činnost
odborníka na zkapalněný zemní plyn vykoná-
vala osoba, která je držitelem platného dokladu
prokazujícího oprávnění k výkonu činnosti od-
borníka na zkapalněný zemní plyn,

k) v rozporu s § 24n odst. 8 nezajistí, aby obsluhu
plovoucího stroje vykonávala osoba, která je
držitelem platného průkazu strojmistra nebo
získává praxi v obsluze plovoucího stroje pod
dohledem držitele platného průkazu způsobi-
losti strojmistra, nebo“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno l).

44. V § 43 odstavce 15 až 17 znějí:
„(15) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. n) nebo odstavce 8 písm. e),

b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. a) nebo c), odstavce 8 písm. a),
f), h), i), j) nebo k) 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) nebo m), odstavce 2 písm. a), b), c), d),
e), f), písm. g) bodu 1 nebo písm. o), odstavce 3
písm. b), d), g) nebo h), odstavce 5 písm. c), e),
g), h), j) nebo k), odstavce 6, odstavce 8
písm. b), c) nebo l) nebo odstavce 10 nebo 14,

d) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 2 písm. l), písm. m) bodu 1, písm. p)
nebo q), odstavce 3 písm. c) nebo e), od-
stavce 4, odstavce 5 písm. a), f), i) nebo písm. l)
bodu 1, 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. g) bodu 2 nebo 3, písm. h),
i), j), k), písm. m) bodu 2 nebo 3 nebo písm. n),
odstavce 3 písm. a), f) nebo i), odstavce 5
písm. b), d) nebo písm. l) bodu 2, odstavce 8
písm. d) nebo g), odstavce 9 písm. a) nebo b)
nebo odstavce 13.

(16) Zákaz činnosti do 2 let lze uložit za pře-
stupek podle odstavce 2 písm. a), b), c), d), e), l), p)
nebo q).

(17) Příkazem na místě může projednat

a) plavební úřad pouze přestupky podle od-
stavce 1 písm. b), d), písm. e) bodu 1, písm. g),
h), j), k), l) nebo m), odstavce 2 písm. h), i), j),
k) nebo n), odstavce 3 písm. c), d), e), f) nebo i),
odstavce 4, odstavce 5 písm. a), b), c), d), e), f),
g), h), i), j) nebo k), odstavce 7, odstavce 8
písm. a), b), d), f) nebo g), odstavce 9 písm. c),
odstavce 10 písm. a) nebo b) nebo odstavce 11,
12, 13 nebo 14,

b) Policie České republiky pouze přestupky podle
odstavce 1 písm. b), jde-li o porušení zákazu
podle § 8 odst. 5 písm. a), odstavce 1 písm. h),
j), k), l) nebo m), odstavce 2 písm. h), i), j), k)
nebo n), odstavce 3 písm. c), d), e), f) nebo i),
odstavce 5 písm. a), d), e), g), h) nebo i) nebo
odstavce 7 nebo 11.“.

45. V § 44 odst. 6 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
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„d) v rozporu s § 18 odst. 2 nezajistí, aby pro pla-
vidlo byl veden jediný lodní deník,“.

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

46. V § 44 odst. 6 písm. e) se text „§ 18 odst. 2“
nahrazuje textem „§ 18 odst. 3“.

47. V § 44 odst. 6 písmeno j) zní:

„j) v rozporu s § 24 odst. 2 nezajistí obsluhu plavi-
dla posádkou v požadovaném počtu a odborném
složení,“.

48. V § 44 odst. 6 se za písmeno j) vkládají nová
písmena k) až m), která znějí:

„k) v rozporu s § 24n odst. 8 nezajistí, aby činnost
odborníka na přepravu cestujících vykonávala
osoba, která je držitelem platného dokladu pro-
kazujícího oprávnění k výkonu činnosti odbor-
níka na přepravu cestujících,

l) v rozporu s § 24n odst. 8 nezajistí, aby činnost
odborníka na zkapalněný zemní plyn vykoná-
vala osoba, která je držitelem platného dokladu
prokazujícího oprávnění k výkonu činnosti od-
borníka na zkapalněný zemní plyn,

m) v rozporu s § 24n odst. 8 nezajistí, aby obsluhu
plovoucího stroje vykonávala osoba, která je
držitelem platného průkazu strojmistra nebo
získává praxi v obsluze plovoucího stroje pod
dohledem držitele platného průkazu způsobi-
losti strojmistra,“.

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako pís-
mena n) až p).

49. 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. f) nebo p),

b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-
ce 1 písm. a), odstavce 3, odstavce, 4, písm. a),
b), d) nebo e), odstavce 5, odstavce 6 písm. b),
h), j), k), l) nebo m), 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. g)
nebo o), odstavce 9, odstavce 10 písm. b) nebo
odstavce 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
písm. j) bodu 1, odstavce 4 písm. g) nebo h),

odstavce 6 písm. a), c), d) nebo n), 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 od-
stavce 1 písm. d) bodu 2, písm. e), f) nebo
písm. j) bodu 2, odstavce 6 písm. e) nebo i), od-
stavce 7 písm. a) nebo b) nebo odstavce 10
písm. a).“.

50. V § 52 se text „§ 18 odst. 3“ nahrazuje tex-
tem „§ 18 odst. 4“ a slova „§ 25 odst. 1, 6 a 11, § 25a
odst. 4, § 25b odst. 3“ se nahrazují textem „§ 24e
odst. 6, § 24g odst. 3, § 24h odst. 9, § 24l odst. 6,
§ 24o odst. 5, § 24q odst. 5, § 24s odst. 6, § 24u
odst. 6, § 24x odst. 6, § 25 odst. 9, § 25a odst. 5,
§ 25b odst. 7, § 26a odst. 8, § 26d odst. 4, § 26e
odst. 4, § 26f odst. 5, § 26i odst. 6“.

51. V § 52 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku
k provedení § 24k odst. 9, § 24w odst. 9 a § 26h
odst. 9.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla
podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze
do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným

a) průkazem způsobilosti kapitána kategorie B vy-
daným plavebním úřadem podle § 25 zákona
č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona,

b) průkazem způsobilosti kapitána kategorie C vy-
daným plavebním úřadem podle § 25 zákona
č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, nejde-li o vý-
kon funkce vůdce tohoto plavidla při jeho pro-
vozování na vnitrozemské vodní cestě jiného
členského státu Evropské unie,

c) osvědčením vůdce plavidla vydaným do 17. led-
na 2022 jiným členským státem Evropské unie
s platností ve všech členských státech Evropské
unie, nebo

d) osvědčením vůdce plavidla vydaným do 17. led-
na 2022 podle Revidované úmluvy pro plavbu
na Rýně státem, který je její smluvní stranou.

2. Požádá-li držitel dokladu uvedeného v bodě
1 písm. a) nebo b) do 18. ledna 2032 o vydání osvěd-
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čení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla nebo
průkazu způsobilosti vůdce plavidla, vydá plavební
úřad tento doklad, pokud žadatel předloží průkaz
totožnosti a lékařský posudek dokládající jeho zdra-
votní způsobilost; osvědčení Evropské unie o kvalifi-
kaci vůdce plavidla plavební úřad vydá společně s pla-
veckou služební knížkou.

3. Oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla
podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
jde-li o plavidlo, které je převozní lodí přepravující
nejvýše 12 cestujících, lze na vodní cestě České re-
publiky po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona doložit rovněž platným průkazem
způsobilosti převozníka vydaným plavebním úřa-
dem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

4. Oprávnění k výkonu funkce kormidelníka na
plavidle podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti toho-
to zákona, lze na vodní cestě České republiky do
18. ledna 2032 doložit rovněž platným

a) průkazem způsobilosti kormidelníka vydaným
plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/
/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, nebo

b) dokladem prokazujícím uznání způsobilosti
k výkonu této funkce v České republice podle
zákona upravujícího uznávání odborné kvalifi-
kace1).

5. Požádá-li držitel dokladu uvedeného v bo-
dě 4 písm. a) do 18. ledna 2032 o vydání osvědčení
Evropské unie o kvalifikaci kormidelníka nebo prů-
kazu způsobilosti kormidelníka, vydá plavební úřad
tento doklad, pokud žadatel předloží průkaz totož-
nosti, lékařský posudek dokládající jeho zdravotní
způsobilost a, jde-li o žadatele o vydání osvědčení
Evropské unie o kvalifikaci kormidelníka, platný
průkaz způsobilosti k obsluze rádiových zařízení
podle zákona upravujícího elektronické komuni-
kace2); není-li držitelem platného průkazu způsobi-
losti k obsluze rádiových zařízení, předloží namísto
tohoto průkazu

a) plaveckou služební knížku, námořnickou
knížku, kopii lodního deníku nebo jiný doklad
obsahující záznam o získání praxe v obsluze
plavidla v rozsahu nejméně 1080 dnů, z níž
praxe v obsluze námořní obchodní lodě může
činit nejvíce 360 dnů, nebo

b) plaveckou služební knížku, námořnickou kníž-
ku, kopii lodního deníku nebo jiný doklad ob-
sahující záznam o získání praxe v obsluze pla-
vidla v rozsahu nejméně 720 dnů, z níž praxe
v obsluze námořní obchodní lodě může činit
nejvíce 360 dnů, a maturitní vysvědčení nebo
výuční list dokládající ukončené střední vzdě-
lání žadatele v oboru vzdělání se zaměřením
na lodní dopravu.

6. Oprávnění k výkonu funkce kvalifikovaného
lodníka na plavidle podle § 24a odst. 1 zákona
č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, lze na vodní cestě České
republiky do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným

a) průkazem způsobilosti lodního strojníka vyda-
ným plavebním úřadem podle § 25 zákona
č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

b) dokladem prokazujícím uznání způsobilosti
k výkonu této funkce v České republice podle
zákona upravujícího uznávání odborné kvalifi-
kace1).

7. Požádá-li držitel dokladu uvedeného v bo-
dě 6 písm. a) do 18. ledna 2032 o vydání osvědčení
Evropské unie o kvalifikaci kvalifikovaného lodníka
nebo průkazu způsobilosti kvalifikovaného lodníka,
vydá plavební úřad tento doklad, pokud žadatel
předloží průkaz totožnosti a lékařský posudek do-
kládající jeho zdravotní způsobilost.

8. Oprávnění k výkonu funkce lodníka na pla-
vidle podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, lze na vodní cestě České republiky do
18. ledna 2032 doložit rovněž platným

a) průkazem způsobilosti lodníka vydaným pla-
vebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, nebo

b) dokladem prokazujícím uznání způsobilosti
k výkonu této funkce v České republice podle
zákona upravujícího uznávání odborné kvalifi-
kace1).

9. Požádá-li držitel dokladu uvedeného v bo-
dě 8 písm. a) do 18. ledna 2032 o vydání osvědčení
Evropské unie o kvalifikaci lodníka nebo průkazu
způsobilosti lodníka, vydá plavební úřad tento do-
klad, pokud žadatel předloží průkaz totožnosti, lé-
kařský posudek dokládající jeho zdravotní způsobi-
lost a, jde-li o žadatele o vydání osvědčení Evropské
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unie o kvalifikaci lodníka, který za účelem vydání
dokladu uvedeného v bodě 8 písm. a) musel složit
zkoušku odborné způsobilosti, rovněž plaveckou
služební knížku, námořnickou knížku, kopii lod-
ního deníku nebo jiný doklad obsahující záznam
o získání praxe v obsluze plavidla v rozsahu nejméně
540 dnů, z níž praxe v obsluze námořní obchodní
lodě může činit nejvíce 360 dnů.

10. Oprávnění k výkonu funkce plavčíka na
plavidle podle § 24a odst. 1 zákona č. 114/1995
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, lze na vodní cestě České republiky do
18. ledna 2032 doložit rovněž platným

a) průkazem způsobilosti plavčíka vydaným pla-
vebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, nebo

b) dokladem prokazujícím uznání způsobilosti
k výkonu této funkce v České republice podle
zákona upravujícího uznávání odborné kvalifi-
kace1).

11. Požádá-li držitel dokladu uvedeného v bo-
dě 10 písm. a) do 18. ledna 2032 o vydání osvědčení
Evropské unie o kvalifikaci plavčíka nebo průkazu
způsobilosti plavčíka, vydá plavební úřad tento do-
klad, pokud žadatel předloží průkaz totožnosti a lé-
kařský posudek dokládající jeho zdravotní způsobi-
lost.

12. Oprávnění k výkonu funkce pomocného
lodníka na plavidle podle § 24a odst. 1 zákona
č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, lze na vodní cestě České
republiky do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným
a) průkazem způsobilosti pomocného lodníka vy-

daným plavebním úřadem podle § 25 zákona
č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

b) dokladem prokazujícím uznání způsobilosti
k výkonu této funkce v České republice podle
zákona upravujícího uznávání odborné kvalifi-
kace1).

13. Požádá-li držitel dokladu uvedeného v bo-
dě 12 písm. a) do 18. ledna 2032 o vydání osvědčení
Evropské unie o kvalifikaci pomocného lodníka
nebo průkazu způsobilosti pomocného lodníka,
vydá plavební úřad tento doklad, pokud žadatel
předloží průkaz totožnosti a lékařský posudek do-
kládající jeho zdravotní způsobilost.

14. Vydá-li plavební úřad doklad podle bodu 2,

5, 7, 9, 11 nebo 13, odevzdá žadatel o jeho vydání
původní doklad plavebnímu úřadu do 15 dnů ode
dne vydání nového dokladu. Za přijetí žádosti o vy-
dání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce
plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce plavidla
podle bodu 2 nebo žádosti o vydání osvědčení
Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla
jiného než vůdce nebo průkazu způsobilosti člena
posádky plavidla jiného než vůdce podle bodu 5, 7,
9, 11 nebo 13 se správní poplatek nevybírá.

15. Vůdce plavidla uvedeného v § 24a odst. 1
zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, není povinen po
dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
zaznamenávat v plavecké služební knížce vůdce pla-
vidla údaje podle § 24f odst. 2 zákona č. 114/1995
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona. To neplatí,

a) bylo-li takovému vůdci plavidla v této době vy-
dáno osvědčení Evropské unie o kvalifikaci
vůdce plavidla podle bodu 2 nebo mu bylo udě-
leno plné oprávnění k výkonu funkce vůdce
plavidla podle § 24b odst. 1 zákona č. 114/
/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona; v takovém případě je
povinen tyto údaje v plavecké služební knížce
vůdce plavidla zaznamenávat ode dne převzetí
tohoto osvědčení,

b) byl-li takovému vůdci plavidla v této době vy-
dán průkaz způsobilosti vůdce plavidla podle
bodu 2 nebo mu bylo uděleno zúžené opráv-
nění k výkonu funkce vůdce plavidla podle
§ 24c odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona; v takovém případě je povinen tyto údaje
v plavecké služební knížce vůdce plavidla za-
znamenávat ode dne převzetí tohoto průkazu.

16. Požádá-li vůdce plavidla uvedeného v § 24a
odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 18. ledna
2032 o vydání plavecké služební knížky, aniž by zá-
roveň žádal o vydání osvědčení Evropské unie o kva-
lifikaci vůdce plavidla nebo průkazu způsobilosti
vůdce plavidla podle bodu 2 nebo udělení oprávnění
k výkonu funkce vůdce plavidla podle § 24b odst. 1
nebo § 24c odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
plavební úřad plaveckou služební knížku vydá.
Držitel takto vydané plavecké služební knížky je
povinen tento doklad odevzdat plavebnímu úřadu
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do 15 dnů ode dne vydání osvědčení Evropské unie
o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkazu způsobi-
losti vůdce plavidla vydaných podle bodu 2 nebo
podle § 24g odst. 1 nebo 2 zákona č. 114/1995 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Za vydání plavecké služební knížky se
správní poplatek nevybírá.

17. Vůdce plavidla uvedeného v § 24a odst. 1
zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, může do 18. ledna
2032 zaznamenávat údaje do lodního deníku, do ně-
hož byly údaje zaznamenávány přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona; při zaznamenávání údajů
v takovém případě nemusí postupovat v souladu
s pokyny stanovenými přímo použitelným předpi-
sem Evropské unie upravujícím vzory v oblasti od-
borných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě3).

18. Zvláštní oprávnění k vedení plavidla plují-
cího pomocí radaru podle § 24a odst. 8 zákona
č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, lze do 18. ledna 2032 do-
ložit rovněž platným průkazem způsobilosti k vedení
plavidla plujícího pomocí radaru vydaným plaveb-
ním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, je-li držitel tohoto průkazu rovněž držite-
lem platného průkazu kapitána kategorie B nebo C
vydaného plavebním úřadem podle § 25 zákona
č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, nebo obdobným platným
dokladem vydaným jiným členským státem Evrop-
ské unie. Vydá-li plavební úřad držiteli platného
průkazu způsobilosti k vedení plavidla plujícího po-
mocí radaru osvědčení Evropské unie o kvalifikaci
vůdce plavidla nebo průkaz způsobilosti vůdce pla-
vidla podle bodu 2, vyznačí do tohoto dokladu
zvláštní oprávnění k vedení plavidla plujícího po-
mocí radaru; držitel původního dokladu v takovém
případě tento doklad odevzdá plavebnímu úřadu do
15 dnů ode dne vydání nového dokladu.

19. Žádosti držitele platného průkazu způsobi-
losti kapitána kategorie B nebo C vydaného plaveb-
ním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, o udělení zvláštního oprávnění k vedení pla-
vidla plujícího pomocí radaru nebo zajišťujícího
pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň
7 000 m2 podle § 24a odst. 8 zákona č. 114/1995
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-

hoto zákona, lze vyhovět, pouze požádá-li současně
o vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci
vůdce plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce pla-
vidla podle bodu 2; vyhoví-li plavební úřad žádosti,
vyznačí do osvědčení nebo průkazu vydaného podle
bodu 2 zvláštní oprávnění k vedení plavidla plujícího
pomocí radaru nebo zajišťujícího pohyb tlačné se-
stavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2.

20. Oprávnění k výkonu činnosti odborníka na
přepravu cestujících podle § 24n odst. 1 zákona
č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, lze do 18. ledna 2032 do-
ložit rovněž platným osvědčením pro vedení a ob-
sluhu plavidla přepravujícího cestující vydaným pla-
vebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, je-li držitel tohoto osvědčení rovněž
držitelem platného průkazu způsobilosti kapitána
kategorie B nebo C vydaného plavebním úřadem
podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
obdobným platným dokladem vydaným jiným člen-
ským státem Evropské unie.

21. Oprávnění k obsluze plovoucího stroje po-
dle § 24n odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze
na vodní cestě České republiky doložit rovněž plat-
ným průkazem způsobilosti strojmistra vydaným
plavebním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

22. Oprávnění k vedení malého plavidla podle
§ 26 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze doložit rov-
něž platným průkazem způsobilosti vůdce malého
plavidla nebo mezinárodním průkazem způsobilosti
vůdce rekreačního plavidla vydaným plavebním úřa-
dem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, anebo platným mezinárodním průkazem způ-
sobilosti vůdce rekreačního plavidla vydaným jiným
státem, a to v rozsahu oprávnění v tomto dokladu
vyznačeném.

23. Oprávnění k vedení malého plavidla podle
§ 26 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o plavidlo,
které je převozní lodí přepravující nejvýše 12 cestu-
jících, lze do 18. ledna 2032 doložit rovněž platným
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průkazem způsobilosti převozníka vydaným plaveb-
ním úřadem podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona. Požádá-li držitel platného průkazu způsobi-
losti převozníka do 18. ledna 2032 o vydání průkazu
způsobilosti vůdce malého plavidla, vydá plavební
úřad tento doklad, pokud žadatel předloží průkaz
totožnosti a lékařský posudek dokládající jeho zdra-
votní způsobilost; držitel původního dokladu v tako-
vém případě tento doklad odevzdá plavebnímu
úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového dokladu.
Za přijetí žádosti o vydání průkazu způsobilosti
vůdce malého plavidla se správní poplatek nevybírá.

24. Oprávnění k vedení rekreačního plavidla ji-
ného než malého podle § 26 zákona č. 114/1995 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, lze doložit rovněž platným mezinárodním
průkazem způsobilosti vůdce rekreačního plavidla
vydaným plavebním úřadem pro vedení takového
plavidla podle § 25 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, nebo platným mezinárodním průkazem způ-
sobilosti vůdce rekreačního plavidla vydaným jiným
státem, a to v rozsahu oprávnění v tomto dokladu
vyznačeném.

25. Plavební úřad na žádost držitele průkazu
způsobilosti vůdce malého plavidla, který měl nárok
na výměnu tohoto průkazu podle čl. II bodu 13 zá-
kona č. 187/2014 Sb. a o jeho výměnu ve stanovené
lhůtě nepožádal, tento průkaz vymění za průkaz
způsobilosti vůdce malého plavidla podle § 26a
odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla-li tato
žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona; vydá-li plavební úřad tento průkaz,
odevzdá žadatel o jeho vydání původní průkaz pla-
vebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového
průkazu. Za přijetí žádosti o výměnu průkazu způ-
sobilosti vůdce malého plavidla se správní poplatek
nevybírá.

26. Plavební úřad na žádost držitele mezinárod-
ního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního pla-
vidla, který měl nárok na výměnu tohoto průkazu
podle čl. II bodu 15 zákona č. 187/2014 Sb. a o jeho
výměnu ve stanovené lhůtě nepožádal, tento průkaz
vymění za mezinárodní průkaz způsobilosti vůdce
rekreačního plavidla podle § 26a odst. 6 nebo § 26b
odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a vyznačí

v něm rozsah oprávnění podle rozsahu oprávnění
vyznačeného v původním průkazu, byla-li tato žá-
dost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona; vydá-li plavební úřad tento průkaz,
odevzdá žadatel o jeho vydání původní průkaz pla-
vebnímu úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového
průkazu. Za přijetí žádosti o výměnu mezinárodního
průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla
se správní poplatek nevybírá.

27. Osoby pověřené ověřováním praktických
dovedností při vedení malého plavidla podle § 25a
odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po-
važují za osoby pověřené prováděním zkoušky
z praktických dovedností potřebných k vedení ma-
lého nebo rekreačního plavidla podle § 26e odst. 1
zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

28. Žádost podle bodu 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16 nebo
23 může být podána rovněž způsobem umožňujícím
dálkový přístup prostřednictvím uživatelského roz-
hraní stanoveného plavebním úřadem; v takovém
případě musí být žadatel ztotožněn prostřednictvím
prostředků elektronické identifikace podle právních
předpisů upravujících elektronickou identifikaci4).

29. Lékařský posudek prokazující zdravotní
způsobilost, průkaz způsobilosti k obsluze rádio-
vých zařízení, doklad obsahující záznam o získání
požadované praxe nebo maturitní vysvědčení nebo
výuční list dokládající ukončené střední vzdělání
mohou být k žádosti podle bodu 2, 5, 7, 9, 11, 13
nebo 23 přiloženy v kopii; plavební úřad může v ta-
kovém případě požadovat předložení jejich originálu
k nahlédnutí.

30. Řízení zahájená přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona se dokončí podle zákona
č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

1) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a některých příslušníků jiných států
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elek-
tronických komunikacích), ve znění pozdějších před-
pisů.

3) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/182 ze dne

Sbírka zákonů č. 372 / 2022Částka 169 Strana 4485



14. ledna 2020 o vzorech v oblasti odborných kvalifikací
ve vnitrozemské plavbě.

4) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/
/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifi-
kaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/
/93/ES, v platném znění.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Položka 37 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 187/2014
Sb., zní:

„Položka 37

1. Vydání lodního deníku Kč 1 000

2. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti inspektora určeného technického
zařízení Kč 1 000

3. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla Kč 500

4. Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla
podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu Kč 400

5. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla jiného než
vůdce nebo oprávnění k obsluze plovoucího stroje Kč 300

6. Přijetí žádosti o vyznačení nové doby platnosti v osvědčení Evropské unie o kvalifikaci
člena posádky plavidla jiného než vůdce, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla nebo
průkazu způsobilosti strojmistra podané z důvodu uplynutí doby platnosti dokladu Kč 200

7. Potvrzení záznamu praxe v obsluze plavidla v plavecké služební knížce Kč 50

8. Přijetí žádosti o udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího
pomocí radaru nebo plavidla zajišťujícího pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň
7 000 m2 Kč 500

9. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících
nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn Kč 500

10. Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na pře-
pravu cestujících nebo nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zka-
palněný zemní plyn podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu Kč 400

11. Vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, průkazu způsobilosti
člena posádky plavidla, plavecké služební knížky, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci
odborníka na přepravu cestujících, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na
zkapalněný zemní plyn nebo průkazu způsobilosti strojmistra z důvodu jejich ztráty,
zničení, odcizení nebo poškození anebo změny údaje v nich obsaženého Kč 100

12. Přijetí žádosti o pověření prováděním školení určeného pro člena posádky plavidla nebo
pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících Kč 3 000

13. Přijetí žádosti o schválení technické způsobilosti simulátoru k ověřování praktických do-
vedností vůdce plavidla nebo praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plují-
cího pomocí radaru Kč 20 000

14. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla nebo o vy-
dání mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla Kč 500
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15. Přijetí žádosti o vydání nového průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezi-
národního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podané z důvodu uplynutí
doby platnosti původního dokladu Kč 400

16. Vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způso-
bilosti vůdce rekreačního plavidla z důvodu jeho ztráty, zničení, odcizení nebo poškození
anebo změny údaje v něm obsaženého Kč 100

17. Provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreač-
ního plavidla plavebním úřadem Kč 500

18. Přijetí žádosti o pověření prováděním zkoušky z praktických dovedností potřebných k ve-
dení malého nebo rekreačního plavidla Kč 2 000

19. Provedení zkoušky, kterou se prokazuje odborná způsobilost k provozování vodní do-
pravy pro cizí potřeby Kč 1 500

20. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo
osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní
smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního
řádu Kč 1 500

21. Přijetí žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního
poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezi-
národní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí
právního řádu Kč 200“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Čl. IV

V části čtrnácté čl. XXIV zákona č. 284/2021
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím stavebního zákona, se bod 3 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 32, které
nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, a ustano-
vení čl. I bodu 20 a čl. II bodu 28, která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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373

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 2022,

kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní
a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o mezinárodní spolupráci
při správě daní

Čl. I

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolu-
práci při správě daní a o změně dalších souvisejících
zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 188/
/2016 Sb., zákona č. 92/2017 Sb., zákona č. 305/
/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 299/
/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 386/
/2020 Sb. a zákona č. 527/2020 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Rady
(EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se
mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci
v oblasti daní.“.

2. V § 1 odst. 2 se na konci písmene e) slovo
„nebo“ zrušuje.

3. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) provádění společných daňových kontrol.“.

4. V § 1 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Pro účely výměny informací na žádost postačí, že
se dožadující kontaktní místo domnívá, že v souladu
s jeho vnitrostátními právními předpisy existuje ro-
zumná možnost, že je informace významná pro
správu daně určeného nebo určitelného daňového
subjektu a je opodstatněná pro účely šetření.“.

5. V § 1 odst. 5 písm. a) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

6. V § 1 odst. 5 se na konci písmene b) doplňuje
slovo „nebo“.

7. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako od-
stavce 2 až 4.

8. V § 8 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

9. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 8a

Zvláštní ustanovení
pro automatickou výměnu informací

(1) Správcem daně, který provádí úkony, dílčí
řízení nebo jiné postupy při automatické výměně
oznamovaných informací, je Specializovaný finanční
úřad. Vyhledávací činnost a kontrolní postupy při
této výměně informací provádí také jiný finanční
úřad.

(2) Správce daně při automatické výměně ozna-
movaných informací předá ústřednímu kontaktnímu
orgánu informace získané na základě podaného
oznámení.

(3) Správce daně může prostřednictvím kon-
taktního místa koordinovat s jiným státem postup
při automatické výměně oznamovaných informací.“.

10. V § 9 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Žádost podle odstavce 1 nebo 3 musí ob-
sahovat alespoň údaje o důvodu podání žádosti
a upřesnění dožadované informace.

(5) Pokud žádost podle odstavce 1 nebo 3 spo-
čívá v poskytnutí informace týkající se skupiny da-
ňových subjektů, které nelze jednotlivě určit, musí
žádost obsahovat

a) podrobný popis skupiny daňových subjektů,

b) shrnutí výkladu dotčeného právního předpisu
v oblasti daní a důvodu, na jehož základě se
lze domnívat, že členové této skupiny jednají
v rozporu s ním,

c) vysvětlení očekávaného přínosu požadované in-
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formace pro zjištění, zda došlo k porušení práv-
ního předpisu podle písmene b), a

d) další informace o zapojení třetí osoby nebo jed-
notky bez právní osobnosti, které aktivně při-
spívají k možnému porušení právního předpisu
podle písmene b) členy této skupiny, pokud je
to s ohledem na okolnosti případu vhodné.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako od-
stavce 6 až 8.

11. V § 9 odst. 6 se slovo „určitých“ zrušuje.

12. V § 9 odst. 7 se slovo „určité“ zrušuje a čís-
lo „4“ se nahrazuje číslem „6“.

13. V § 10 odst. 2 se slovo „šesti“ nahrazuje
číslem „3“ a slova „ , nedohodne-li se s kontaktním
místem jiného státu na lhůtě delší“ se zrušují.

14. V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Informace poskytne nejpozději do 6 měsíců ode
dne obdržení žádosti.“.

15. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Lhůtu podle odstavce 2 nebo 3 lze pro-
dloužit na základě dohody kontaktních míst.“.

16. V § 12a se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Automatickou výměnou oznamovaných
informací se rozumí automatická výměna informací,
které správce daně získává od osoby zúčastněné na
správě daní, a související úkony, dílčí řízení nebo jiné
postupy podle tohoto zákona, bez ohledu na to, zda
jsou získané informace poskytnuty do zahraničí.“.

17. § 12b a 12c včetně nadpisů znějí:

„§ 12b

Předmět automatické výměny informací

(1) Předmětem automatické výměny oznamo-
vaných informací jsou informace oznamované

a) finančními institucemi,
b) nadnárodními skupinami podniků,
c) zprostředkovateli přeshraničních uspořádání,
d) provozovateli platforem.

(2) Předmětem automatické výměny informací
jsou také informace

a) podle druhů příjmu a majetku,

b) o daňových stanoviscích s přeshraničním
prvkem.

(3) Na základě mezinárodní smlouvy mohou

být předmětem automatické výměny informací také
informace neuvedené v odstavcích 1 a 2.

§ 12c

Sdělování informací Evropské komisi

(1) Ústřední kontaktní orgán sdělí jednou ročně
Evropské komisi statistické informace týkající se
automatických výměn informací

a) podle druhů příjmu a majetku,

b) oznamovaných finančními institucemi,
c) oznamovaných nadnárodními skupinami pod-

niků a

d) oznamovaných provozovateli platforem.

(2) Ústřední kontaktní orgán současně se statis-
tickými informacemi podle odstavce 1 poskytne in-
formace o nákladech, přínosech a změnách souvise-
jících s automatickou výměnou daných informací.“.

18. Za § 12e se vkládají nové § 12f až 12h, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 12f

Elektronicky činěné podání

(1) Pokud se při automatické výměně informací
podání činí elektronicky, lze jej učinit pouze pro-
střednictvím informačního systému veřejné správy
spravovaného za tímto účelem orgánem Finanční
správy České republiky.

(2) Úkon učiněný jiným způsobem než podle
odstavce 1 nemá účinky podání učiněného elektro-
nicky. Ustanovení daňového řádu o dodatečném po-
tvrzení úkonu učiněného jiným způsobem se nepo-
užije.

(3) Formát a strukturu datové zprávy zveřejní
ústřední kontaktní orgán způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

§ 12g

Dodatečné oznámení

(1) Správce daně může vyzvat daňový subjekt
k podání dodatečného oznámení, pokud tento da-
ňový subjekt nepodal oznámení, přestože tak byl
povinen učinit, nebo pokud správce daně zjistí, že
podané oznámení nebo dodatečné oznámení není
úplné. K tomu mu stanoví přiměřenou lhůtu, která
nesmí být kratší než 15 dnů ode dne, kdy mu byla
výzva doručena. Poslední den této lhůty nesmí nastat
po dni, ve kterém skončí povinnost uchovávat do-
klady.
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(2) Ustanovení tohoto zákona upravující ozná-
mení se na dodatečné oznámení použijí obdobně.

§ 12h

Dodatečné ohlášení

(1) Správce daně může vyzvat daňový subjekt
k podání dodatečného ohlášení, pokud tento daňový
subjekt nepodal ohlášení, přestože tak byl povinen
učinit, nebo pokud správce daně zjistí, že podané
ohlášení nebo dodatečné ohlášení není úplné. K tomu
mu stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší
než 15 dnů ode dne, kdy mu byla výzva doručena.
Poslední den této lhůty nesmí nastat po dni, ve kte-
rém skončí povinnost uchovávat doklady.

(2) Ustanovení tohoto zákona upravující ohlá-
šení se na dodatečné ohlášení použijí obdobně.“.

19. V § 13 odst. 1 se za slovo „osob“ vkládají
slova „nebo jednotek bez právní osobnosti“ a na
konci odstavce se doplňuje věta „Spolu s těmito
informacemi se poskytne daňové identifikační číslo
nebo jiné obdobné číslo této osoby nebo jednotky
bez právní osobnosti používané pro daňové účely
v tomto jiném státě.“.

20. V § 13e odst. 3 písm. c) se slova „a který je
uveden na seznamu zveřejněném Evropskou komisí“
zrušují.

21. V § 13e odst. 4 písm. c) se slova „ , a který
je uveden na seznamu zveřejněném Evropskou ko-
misí“ zrušují.

22. § 13j včetně nadpisu zní:

„§ 13j

Uchovávání dokladů

Oznamující česká finanční instituce je povinna
po dobu 10 let od posledního dne lhůty pro podání
oznámení uchovávat doklady týkající se plnění

a) prověřování a zjišťování a

b) informační povinnosti.“.

23. V § 13k se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Oznámení se činí pouze elektronicky.“.

24. § 13m se včetně nadpisu zrušuje.

25. V § 13n odst. 1 písm. c) se slova „týkající se
prověřování a zjišťování“ zrušují.

26. V § 13s odst. 1 se slovo „obsahující“ nahra-
zuje slovem „obsahujícího“.

27. V § 13x odst. 1 písm. b) se slova „v obec-
ných rysech, které nevede“ nahrazují slovy „a další
informace potřebné pro řízení rizik při správě daní,
a to v takovém rozsahu, aby poskytnutím shrnutí
nedošlo“.

28. V § 13y se za slovo „cen“ vkládají slova
„bezodkladně, nejpozději však“.

29. V § 13zl se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Oznámení se činí pouze elektronicky.“.

30. V § 13zn se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ohlášení se činí pouze elektronicky.“.

31. § 13zo se včetně nadpisu zrušuje.

32. V § 14j se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Zprostředkovatel oznamovaného přeshra-
ničního uspořádání, který je ve vztahu k tomuto
uspořádání povinnou osobou, je povinen informovat
uživatele uspořádání, účastníka uspořádání a případ-
nou přidruženou osobu, kteří jsou fyzickou osobou,
o tom, že o nich budou shromažďovány a předávány
údaje, a to před učiněním prvního oznámení správci
daně obsahujícího údaje o těchto osobách tak, aby
tyto osoby mohly uplatnit svá práva na ochranu
osobních údajů.“.

33. V § 14l se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Oznámení se činí pouze elektronicky.“.

34. § 14q se včetně nadpisu zrušuje.

35. V části první hlavě III dílu 2 se doplňuje
nový oddíl 7, který včetně nadpisu zní:

„Oddíl 7

Automatická výměna informací
oznamovaných provozovateli platforem

Pododdíl 1

Obecná ustanovení

§ 14t

Úvodní ustanovení

Při automatické výměně informací oznamova-
ných provozovateli platforem se poskytují informace
týkající se oznamované činnosti vykonávané ozna-
movaným prodejcem, která je usnadněna prostřed-
nictvím platformy provozované oznamujícím provo-
zovatelem platformy.
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§ 14u

Vybraná činnost

Vybranou činností se pro účely automatické vý-
měny informací oznamovaných provozovateli plat-
forem rozumí

a) poskytnutí nemovité věci,

b) poskytnutí dopravního prostředku,

c) osobní služba, nebo

d) prodej zboží.

§ 14v

Poskytnutí věci

Poskytnutím věci se pro účely automatické vý-
měny informací oznamovaných provozovateli plat-
forem rozumí přenechání věci nebo její části jinému,
zejména nájem, pacht, výpůjčka, zápůjčka nebo uby-
tování.

§ 14w

Nabízená nemovitá věc

Nabízenou nemovitou věcí se pro účely auto-
matické výměny informací oznamovaných provozo-
vateli platforem rozumí nemovitá věc, její část nebo
jejich soubor, které

a) se nacházejí na téže adrese,

b) mají stejného vlastníka a

c) jsou nabízeny stejným prodejcem.

§ 14x

Osobní služba

Osobní službou se pro účely automatické vý-
měny informací oznamovaných provozovateli plat-
forem rozumí činnost fyzické osoby založená na
čase nebo úkolu vykonávaná na žádost uživatele
platformy, jejíž provádění je usnadněno prostřednic-
tvím platformy, bez ohledu na to, zda je prováděna

a) jménem této fyzické osoby nebo skupiny osob,
jíž je tato fyzická osoba členem,

b) jménem právnické osoby nebo na účet jednotky
bez právní osobnosti, nebo

c) prostřednictvím veřejné datové sítě nebo jiným
způsobem.

§ 14y

Zboží

Zbožím se pro účely automatické výměny in-

formací oznamovaných provozovateli platforem ro-
zumí hmotná věc nebo živé zvíře.

§ 14z

Protiplnění

(1) Protiplněním se pro účely automatické vý-
měny informací oznamovaných provozovateli plat-
forem rozumí úplata, kterou prodejce obdrží nebo
má obdržet v souvislosti s vybranou činností, pokud
je její výše oznamujícímu provozovateli platformy
známa nebo by mu mohla být známa při vynaložení
přiměřeného úsilí.

(2) Úplatou podle odstavce 1 se rozumí částka
v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněži-
tého plnění po odečtení částky nebo hodnoty nepe-
něžitého plnění, které jsou sražené nebo účtované
oznamujícím provozovatelem platformy. Úplata za-
hrnuje daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá
plnění, pokud je nesráží nebo neúčtuje oznamující
provozovatel platformy.

(3) Pro účely přepočtu protiplnění v cizí měně
na českou měnu nebo euro se použije způsob určení
kurzu, který si oznamující provozovatel platformy
trvale určí.

(4) Hodnota nepeněžité úplaty nebo úplaty,
která není v české nebo cizí měně, se určí způsobem,
který si oznamující provozovatel platformy trvale
určí.

§ 14za

Oznamovaná činnost

Oznamovanou činností se pro účely automa-
tické výměny informací oznamovaných provozova-
teli platforem rozumí vybraná činnost prováděná za
protiplnění, pokud nejde o činnost, jejíž provádění je
usnadněno prostřednictvím platformy, prováděnou
prodejcem jako zaměstnancem

a) oznamujícího provozovatele této platformy,
nebo

b) právnické osoby nebo jednotky bez právní
osobnosti propojené s oznamujícím provozova-
telem této platformy.

§ 14zb

Platforma

(1) Platformou se pro účely automatické vý-
měny informací oznamovaných provozovateli plat-
forem rozumí software umožňující spojení prodejce
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s jiným uživatelem za účelem provádění oznamované
činnosti pro tohoto uživatele bez ohledu na to, zda je
prováděna na základě smlouvy uzavřené mezi pro-
dejcem a uživatelem, včetně případného vybírání
nebo placení protiplnění ve vztahu k této oznamo-
vané činnosti.

(2) Platformou podle odstavce 1 není software,
který bez dalšího zásahu do provádění oznamované
činnosti umožňuje pouze

a) zpracování platby ve vztahu k oznamované čin-
nosti,

b) uživateli zařadit oznamovanou činnost do na-
bídky nebo ji propagovat, nebo

c) přesměrování nebo převedení uživatele na plat-
formu.

§ 14zc

Provozovatel platformy

Provozovatelem platformy se pro účely auto-
matické výměny informací oznamovaných provozo-
vateli platforem rozumí právnická osoba nebo jed-
notka bez právní osobnosti, které uzavírají s osobami
nebo jednotkami bez právní osobnosti smlouvy
o zpřístupnění alespoň části platformy umožňující
jejich spojení s uživateli, pro které jako prodejci pro-
vádějí oznamovanou činnost.

§ 14zd

Vyloučený provozovatel platformy

(1) Vyloučeným provozovatelem platformy se
pro účely automatické výměny informací oznamova-
ných provozovateli platforem rozumí provozovatel
platformy, který by jinak měl v oznamovaném ob-
dobí oznamovací povinnost v České republice, po-
kud je vyloučen z oznamovací povinnosti, protože
splňuje podmínky pro vyloučení z oznamovací po-
vinnosti podle

a) tohoto zákona, nebo

b) právního řádu jiného členského státu, pokud by
měl tento provozovatel jinak oznamovací po-
vinnost také v tomto jiném členském státě.

(2) Podmínkou pro vyloučení z oznamovací
povinnosti se pro účely automatické výměny infor-
mací oznamovaných provozovateli platforem ro-
zumí skutečnost, že obchodní model platformy ne-
umožňuje, aby v oznamovaném období bylo pro-
střednictvím této platformy umožněno spojení ozna-

movaného prodejce s jiným uživatelem za účelem
provádění oznamované činnosti.

§ 14ze

Oznamující provozovatel platformy

(1) Oznamujícím provozovatelem platformy se
pro účely automatické výměny informací oznamova-
ných provozovateli platforem rozumí

a) český oznamující provozovatel platformy, nebo

b) neusazený oznamující provozovatel platformy.

(2) Českým oznamujícím provozovatelem plat-
formy se pro účely automatické výměny informací
oznamovaných provozovateli platforem rozumí pro-
vozovatel platformy, který je usazen v České re-
publice a není v oznamovaném období vyloučeným
provozovatelem platformy.

(3) Neusazeným oznamujícím provozovatelem
platformy se pro účely automatické výměny infor-
mací oznamovaných provozovateli platforem ro-
zumí provozovatel platformy, který přeshraničně
usnadňuje v České republice oznamovanou činnost,
není usazen v jiném členském státě a není v oznamo-
vaném období vyloučeným provozovatelem plat-
formy.

(4) Provozovatel platformy je usazen ve státě
nebo jiné jurisdikci, pokud

a) je v tomto státě nebo jiné jurisdikci podroben
zdanění z důvodu svého sídla nebo místa ve-
dení,

b) je založen podle právních předpisů tohoto státu
nebo jiné jurisdikce,

c) má v tomto státě nebo jiné jurisdikci své vedení
nebo skutečné vedení, nebo

d) má v tomto státě nebo jiné jurisdikci stálou pro-
vozovnu, pokud není kvalifikovaným provozo-
vatelem platformy.

(5) Provozovatel platformy přeshraničně usnad-
ňuje ve státě nebo jiné jurisdikci oznamovanou čin-
nost, pokud

a) v nich není usazen,

b) není kvalifikovaným provozovatelem platformy
a

c) usnadňuje výkon

1. oznamované činnosti oznamovaným prodej-
cem, který splňuje podmínky, aby byl podle
postupů náležité péče podle přílohy č. 4 k to-
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muto zákonu považován za rezidenta tohoto
státu nebo jiné jurisdikce, nebo

2. oznamované činnosti poskytnutí nemovité
věci ve vztahu k nemovité věci nacházející
se na území tohoto státu nebo jiné jurisdikce.

§ 14zf

Kvalifikovaný provozovatel platformy

(1) Kvalifikovaným provozovatelem platformy
se pro účely automatické výměny informací ozna-
movaných provozovateli platforem rozumí provo-
zovatel platformy, která neusnadňuje jinou oznamo-
vanou činnost než kvalifikovanou činnost, pokud
tento provozovatel

a) je podroben zdanění z důvodu sídla nebo místa
vedení v kvalifikovaném smluvním státě,

b) je založen podle právních předpisů kvalifikova-
ného smluvního státu, nebo

c) má své vedení nebo skutečné vedení v kvalifiko-
vaném smluvním státě.

(2) Kvalifikovanou činností se pro účely auto-
matické výměny informací oznamovaných provozo-
vateli platforem rozumí oznamovaná činnost, která
je uvedena v kvalifikačním prováděcím dokumentu
podepsaném příslušným orgánem kvalifikovaného
smluvního státu.

§ 14zg

Prodejce

Prodejcem se pro účely automatické výměny
informací oznamovaných provozovateli platforem
rozumí osoba nebo jednotka bez právní osobnosti,
které

a) jsou uživateli platformy, bez ohledu na to, zda
byly zaregistrovány na platformě v průběhu
oznamovaného období nebo před jeho začát-
kem, a

b) vykonávají nebo hodlají vykonávat oznamova-
nou činnost pro jiného uživatele platformy.

§ 14zh

Vyloučený prodejce

(1) Vyloučeným prodejcem se pro účely auto-
matické výměny informací oznamovaných provozo-
vateli platforem rozumí

a) veřejnoprávní prodejce, nebo

b) kotovaný prodejce.

(2) Veřejnoprávním prodejcem se pro účely
automatické výměny informací oznamovaných pro-
vozovateli platforem rozumí prodejce, který je

a) státem nebo jinou jurisdikcí,

b) územním samosprávným celkem nebo jiným
územním celkem,

c) orgánem státu, jiné jurisdikce nebo územního
celku podle písmene b) nebo jiným orgánem
veřejné moci,

d) právnickou osobou nebo jednotkou bez právní
osobnosti, které jsou zcela vlastněny nebo zcela
ovládány osobou, orgánem nebo celkem podle
písmen a) až c).

(3) Kotovaným prodejcem se pro účely auto-
matické výměny informací oznamovaných provozo-
vateli platforem rozumí prodejce, který je právnic-
kou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti,

a) jehož akcie nebo obdobné cenné papíry před-
stavující podíl v této právnické osobě nebo jed-
notce bez právní osobnosti jsou obchodovány
na regulovaném trhu nebo obdobném trhu v za-
hraničí, nebo

b) který je propojen s právnickou osobou nebo
jednotkou bez právní osobnosti, jejichž akcie
nebo obdobné cenné papíry představující podíl
v této osobě nebo jednotce jsou obchodovány
na regulovaném trhu nebo obdobném trhu v za-
hraničí.

§ 14zi

Vyloučený prodejce ve vztahu k oznamované
činnosti poskytnutí nemovité věci

(1) Vyloučeným prodejcem se pro účely auto-
matické výměny informací oznamovaných provozo-
vateli platforem rozumí ve vztahu k oznamované
činnosti poskytnutí nemovité věci v souvislosti s jed-
notlivou nabízenou nemovitou věcí také poskytova-
tel ubytování ve velkém rozsahu.

(2) Poskytovatelem ubytování ve velkém roz-
sahu se pro účely automatické výměny informací
oznamovaných provozovateli platforem rozumí ve
vztahu k jednotlivé nabízené nemovité věci prodejce,

a) který je právnickou osobou nebo jednotkou bez
právní osobnosti a

b) kterému je prostřednictvím platformy v ozna-
movaném období usnadněno provedení více
než 2 000 oznamovaných činností ve vztahu
k této nabízené nemovité věci.

Sbírka zákonů č. 373 / 2022Částka 169 Strana 4493



§ 14zj

Vyloučený prodejce ve vztahu
k oznamované činnosti prodej zboží

(1) Vyloučeným prodejcem se pro účely auto-
matické výměny informací oznamovaných provozo-
vateli platforem rozumí ve vztahu k oznamované
činnosti prodej zboží také prodejce zboží v malém
rozsahu.

(2) Prodejcem zboží v malém rozsahu se pro
účely automatické výměny informací oznamovaných
provozovateli platforem rozumí prodejce vykonáva-
jící oznamovanou činnost prodej zboží, kterému je
v oznamovaném období prostřednictvím platformy
usnadněno provedení méně než 30 oznamovaných
činností, pokud celkový úhrn protiplnění nepřekročí
2 000 EUR.

§ 14zk

Oznamovaný prodejce

(1) Oznamovaným prodejcem se pro účely
automatické výměny informací oznamovaných pro-
vozovateli platforem rozumí aktivní prodejce, který
není ve vztahu k dané oznamované činnosti vylou-
čeným prodejcem a který

a) je podle postupů náležité péče podle přílohy č. 4
k tomuto zákonu považován za rezidenta ozna-
movaného státu, nebo

b) vykonává oznamovanou činnost poskytnutí ne-
movité věci usnadněnou prostřednictvím plat-
formy ve vztahu k nemovité věci nacházející
se v oznamovaném státě.

(2) Aktivním prodejcem se pro účely automa-
tické výměny informací oznamovaných provozova-
teli platforem rozumí prodejce, který v oznamova-
ném období

a) vykoná oznamovanou činnost pro jiného uživa-
tele platformy, nebo

b) v souvislosti s oznamovanou činností vykona-
nou pro jiného uživatele platformy obdrží
protiplnění.

§ 14zl

Oznamované období

Oznamovaným obdobím se pro účely automa-
tické výměny informací oznamovaných provozova-
teli platforem rozumí kalendářní rok.

§ 14zm

Oznamovaný stát

(1) Oznamovaným státem se pro účely automa-
tické výměny informací oznamovaných provozova-
teli platforem rozumí

a) Česká republika,

b) jiný členský stát,

c) smluvní stát, jehož příslušný orgán podepsal
stejně jako příslušný orgán České republiky do-
kument k provedení mezinárodní smlouvy tý-
kající se automatické výměny informací ozna-
movaných provozovateli platforem, pokud se
tomuto státu podle tohoto dokumentu pře-
dávají informace, nebo

d) stát nebo jiná jurisdikce, pokud ve vztahu k jeho
rezidentům nebo nemovitým věcem, které se
nacházejí na jeho území, existuje riziko, že bude
ohroženo správné zjištění a stanovení daně
nebo zabezpečení její úhrady.

(2) Ministerstvo zveřejní ve Finančním zpravo-
daji seznam států podle odstavce 1 písm. c).

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam
států a jiných jurisdikcí podle odstavce 1 písm. d).

§ 14zn

Kvalifikovaný smluvní stát

(1) Kvalifikovaným smluvním státem se pro
účely automatické výměny informací oznamovaných
provozovateli platforem rozumí smluvní stát, jehož
příslušný orgán podepsal kvalifikační prováděcí do-
kument se všemi členskými státy Evropské unie, po-
kud tento stát uvede na svém seznamu oznamova-
ných států všechny členské státy Evropské unie.

(2) Kvalifikačním prováděcím dokumentem
podle odstavce 1 je dokument k provedení meziná-
rodní smlouvy týkající se automatické výměny in-
formací oznamovaných provozovateli platforem, po-
kud jsou informace uvedené v tomto dokumentu
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
rovnocenné informacím vyměňovaným mezi člen-
skými státy Evropské unie.

(3) Ministerstvo může podat Evropské komisi
odůvodněnou žádost o posouzení rovnocennosti in-
formací uvedených v dokumentu k provedení mezi-
národní smlouvy týkající se automatické výměny in-
formací oznamovaných provozovateli platforem,
který příslušný orgán smluvního státu podepsal
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stejně jako příslušný orgán České republiky, nebo
návrhu takového dokumentu.

(4) Ministerstvo poskytne Evropské komisi
součinnost v řízení o posouzení rovnocennosti in-
formací uvedených v dokumentu k provedení mezi-
národní smlouvy týkající se automatické výměny in-
formací oznamovaných provozovateli platforem.

(5) Při posuzování toho, zda informace uve-
dené v dokumentu k provedení mezinárodní
smlouvy týkající se automatické výměny informací
oznamovaných provozovateli platforem již nejsou
rovnocenné, se postupuje podle odstavců 3 a 4 ob-
dobně.

§ 14zo

Propojené entity

(1) Právnická osoba nebo jednotka bez právní
osobnosti je pro účely automatické výměny infor-
mací oznamovaných provozovateli platforem propo-
jena s jinou právnickou osobou nebo jednotkou bez
právní osobnosti, jestliže je jedna z nich ovládána
druhou, nebo jsou obě ovládány stejnou osobou
nebo jednotkou bez právní osobnosti.

(2) Právnická osoba nebo jednotka bez právní
osobnosti pro účely odstavce 1 ovládá druhou práv-
nickou osobu nebo jednotku bez právní osobnosti,
pokud se podílí na

a) kontrole druhé osoby nebo jednotky bez právní
osobnosti tím, že přímo nebo nepřímo drží více
než 50 % hlasovacích práv, a

b) více než 50 % základního kapitálu druhé osoby
nebo jednotky bez právní osobnosti prostřed-
nictvím vlastnického práva, které přímo nebo
nepřímo drží.

(3) Podíl na hlasovacích právech nebo základ-
ním kapitálu podle odstavce 2 se v případě nepřímé
účasti vypočte vynásobením velikosti držených po-
dílů na jednotlivých úrovních hierarchie. Na osobu
nebo jednotku bez právní osobnosti, které drží více
než 50 % hlasovacích práv, se přitom hledí, jako by
držely 100 % hlasovacích práv.

§ 14zp

Primární adresa prodejce

Primární adresou prodejce se pro účely automa-
tické výměny informací oznamovaných provozova-
teli platforem rozumí adresa

a) bydliště prodejce, pokud je prodejce fyzickou
osobou, nebo

b) sídla prodejce v jiných případech než podle pís-
mene a).

Pododdíl 2

Ohlašovací a registrační povinnost a řízení
o vyloučení z oznamovací povinnosti

§ 14zq

Ohlášení

(1) Český oznamující provozovatel platformy
podá správci daně ohlášení, ve kterém uvede

a) členský stát Evropské unie, ve kterém plní
oznamovací povinnost, a

b) údaje nutné k technickému zabezpečení ozna-
mování, pokud plní oznamovací povinnost
v České republice.

(2) Ohlášení podle odstavce 1 se podává nej-
později do 15 dnů ode dne, kdy se provozovatel
platformy stal českým oznamujícím provozovatelem
platformy.

(3) Správce daně určí údaje nutné k technickému
zabezpečení oznamování podle odstavce 1 písm. b)
a zveřejní je na úřední desce a způsobem umožňují-
cím dálkový přístup.

(4) Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 1,
je český oznamující provozovatel platformy povinen
ohlásit tuto změnu správci daně do 15 dnů ode dne,
kdy tato změna nastala.

(5) Provozovatel platformy, který přestal být
českým oznamujícím provozovatelem platformy, je
povinen ohlásit tuto skutečnost správci daně do
15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(6) Ohlášení se podává pouze elektronicky.

§ 14zr

Vznik registrační povinnosti

Neusazenému oznamujícímu provozovateli
platformy vzniká registrační povinnost dnem, ve
kterém zahájí činnost jako oznamující provozovatel
platformy, pokud neplní registrační povinnost v ji-
ném členském státě, ve kterém přeshraničně usnad-
ňuje oznamovanou činnost.
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§ 14zs

Přihláška k registraci

(1) Neusazený oznamující provozovatel plat-
formy je povinen podat přihlášku k registraci ke
dni vzniku registrační povinnosti.

(2) V přihlášce k registraci neusazený oznamu-
jící provozovatel platformy uvede vedle obecných
náležitostí podání podle daňového řádu

a) název,

b) poštovní adresu,

c) elektronickou adresu včetně adresy internetové
stránky,

d) všechna daňová identifikační čísla nebo jiná ob-
dobná identifikační čísla, která mu byla přidě-
lena v členském státě Evropské unie,

e) údaje o případné registraci k dani z přidané
hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správ-
ního místa a

f) seznam členských států Evropské unie, které se
podle postupů náležité péče podle přílohy č. 4
k tomuto zákonu považují za stát, ve kterém je
oznamovaný prodejce rezidentem.

(3) Přihláška k registraci a oznámení o změně
registračních údajů se podávají pouze elektronicky.

§ 14zt

Rozhodnutí o registraci

(1) Správce daně zaregistruje neusazeného
oznamujícího provozovatele platformy, který podal
přihlášku k registraci.

(2) Pokud byla neusazenému oznamujícímu
provozovateli platformy dříve zrušena registrace
z moci úřední podle § 14zw, zaregistruje jej správce
daně pouze, pokud poskytne záruku, že

a) v přiměřené lhůtě dodatečně splní dříve vznik-
lou oznamovací povinnost, je-li to možné, a

b) po přiměřenou dobu ode dne registrace, která
nesmí přesáhnout 3 roky, neporuší tento zákon.

(3) Správce daně na základě žádosti neusaze-
ného oznamujícího provozovatele platformy podané
po skončení období, ke kterému se váže záruka po-
dle odstavce 2, může rozhodnout, že se na něj hledí,
jako by mu dříve nebyla zrušena registrace z moci
úřední podle § 14zw, pokud v tomto období nedojde
k závažnému porušení povinnosti zajištěné zárukou
podle odstavce 2.

(4) Neusazeného oznamujícího provozovatele
platformy, která je ke dni rozhodnutí o registraci za-
psána na seznamu nespolupracujících platforem,
správce daně nezaregistruje.

(5) V rozhodnutí o registraci správce daně při-
dělí namísto daňového identifikačního čísla identifi-
kační číslo platformy. Na identifikační číslo plat-
formy se přiměřeně použijí ustanovení daňového
řádu o daňovém identifikačním čísle.

(6) Správce daně nezaregistruje neusazené-
ho oznamujícího provozovatele platformy z moci
úřední.

§ 14zu

Informování o přiděleném
identifikačním čísle platformy

Správce daně sdělí ústřednímu kontaktnímu
orgánu údaje o registraci neusazeného oznamujícího
provozovatele platformy a o jemu přiděleném iden-
tifikačním čísle platformy. Ústřední kontaktní orgán
tyto údaje sdělí kontaktním místům všech jiných
členských států.

§ 14zv

Zrušení registrace na žádost

Správce daně zruší registraci neusazeného ozna-
mujícího provozovatele platformy na základě ozná-
mení o změně registračních údajů, ve kterém ne-
usazený oznamující provozovatel platformy žádá
o zrušení registrace, a to k poslednímu dni oznamo-
vaného období, pokud neusazený oznamující pro-
vozovatel platformy podá tuto žádost do 15 dnů
před jeho koncem.

§ 14zw

Zrušení registrace z moci úřední

(1) Správce daně rozhodne z moci úřední o zru-
šení registrace neusazeného oznamujícího provozo-
vatele platformy také, pokud marně uplyne lhůta
určená v kvalifikované výzvě k podání oznámení.

(2) Správce daně vydá rozhodnutí podle od-
stavce 1 nejpozději devadesátý den ode dne doručení
kvalifikované výzvy k podání oznámení podle od-
stavce 1.

§ 14zx

Výmaz z centrálního registru

Ústřední kontaktní orgán požádá Evropskou
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komisi, aby vymazala z centrálního registru provo-
zovatele platformy, kterému byla v České republice
zrušena registrace.

§ 14zy

Řízení o vyloučení z oznamovací povinnosti

(1) Oznamující provozovatel platformy je
v oznamovaném období vyloučen z oznamovací po-
vinnosti, pokud správci daně včas ohlásí, že splňuje
podmínku pro toto vyloučení, a správce daně roz-
hodne o tom, že tuto podmínku splňuje.

(2) Ohlášení podle odstavce 1 se podává před
prvním dnem oznamovaného období nebo dnem,
kdy provozovatel platformy zahájí svou činnost, po-
dle toho, který den nastane později.

(3) V ohlášení podle odstavce 1 je provozovatel
platformy povinen uvést skutečnosti, ze kterých vy-
plývá, že splňuje podmínku pro vyloučení z oznamo-
vací povinnosti.

(4) Pokud se vyloučený provozovatel plat-
formy rozhodne v průběhu oznamovaného období
změnit obchodní model platformy tak, že přestane
splňovat podmínku pro vyloučení z oznamovací po-
vinnosti, je povinen předem tuto skutečnost oznámit
správci daně spolu s uvedením dne nabytí účinnosti
této změny. Od tohoto dne se na tohoto provozo-
vatele hledí, jako by nebyl vyloučeným provozova-
telem platformy.

(5) Ústřední kontaktní orgán oznámí kontakt-
ním místům všech jiných členských států informaci
o tom, že je provozovatel platformy vyloučeným
provozovatelem platformy nebo že se vyloučený
provozovatel platformy rozhodl změnit obchodní
model podle odstavce 4, a jakoukoliv změnu těchto
informací.

(6) Ohlášení se podává pouze elektronicky.

Pododdíl 3

Povinnosti provozovatele platformy

§ 14zz

Postavení oznamujícího provozovatele platformy
a vyloučeného provozovatele platformy

Oznamující provozovatel platformy a vylou-
čený provozovatel platformy mají pro účely tohoto
zákona postavení daňového subjektu.

§ 14zza

Prověřování

(1) Oznamující provozovatel platformy prově-
řuje, zda je prostřednictvím této platformy v ozna-
movaném období usnadněno provádění oznamované
činnosti oznamovaným prodejcem.

(2) Oznamující provozovatel platformy použí-
vá při prověřování postupy náležité péče podle pří-
lohy č. 4 k tomuto zákonu.

§ 14zzb

Zjišťování

(1) Oznamující provozovatel platformy zjišťuje
za oznamované období údaje podle přílohy č. 4 k to-
muto zákonu o

a) oznamovaném prodejci a

b) poskytnuté nemovité věci.

(2) Oznamující provozovatel platformy použí-
vá při zjišťování postupy náležité péče podle přílo-
hy č. 4 k tomuto zákonu.

§ 14zzc

Součinnost

(1) Prodejce poskytne oznamujícímu provozo-
vateli platformy součinnost potřebnou při prověřo-
vání a zjišťování.

(2) Pokud prodejce neposkytne potřebnou sou-
činnost, přestože byl oznamujícím provozovatelem
platformy po sdělení žádosti o poskytnutí součin-
nosti dvakrát upomenut, oznamující provozovatel
platformy

a) uzavře jeho účet na platformě a znemožní mu
opětovnou registraci, nebo

b) nevyplatí tomuto prodejci protiplnění.

(3) Oznamující provozovatel platformy ne-
uplatní opatření podle odstavce 2 před uplynutím
60 dní ode dne odeslání žádosti o poskytnutí sou-
činnosti. Opatření uplatňuje oznamující provozova-
tel platformy do dne poskytnutí požadované součin-
nosti.

(4) Ustanovení daňového řádu o stížnosti na
postup plátce daně se v případě pochyb o postupu
oznamujícího provozovatele platformy použijí ob-
dobně.
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§ 14zzd

Informační povinnost provozovatele platformy

(1) Oznamující provozovatel platformy je po-
vinen informovat oznamovaného prodejce, který je
fyzickou osobou, o tom, že o něm budou shromaž-
ďovány a předávány údaje, a to před učiněním
prvního oznámení správci daně obsahujícího údaje
o tomto prodejci tak, aby tento prodejce mohl uplat-
nit svá práva na ochranu osobních údajů.

(2) Oznamující provozovatel platformy je po-
vinen ve lhůtě pro podání oznámení sdělit oznamo-
vanému prodejci údaje uvedené v oznámení s výjim-
kou údajů podle § 14zzg odst. 1 písm. a) až c).

§ 14zze

Uchovávání dokladů

Oznamující provozovatel platformy je povinen
po dobu 10 let od konce oznamovaného období
uchovávat doklady týkající se

a) prověřování a zjišťování,

b) informační povinnosti a

c) zániku povinnosti podat oznámení v důsledku
podání obdobného oznámení jiným provozova-
telem platformy nebo v jiném členském státě.

§ 14zzf

Oznámení

(1) Český oznamující provozovatel platformy
podá správci daně oznámení o oznamované činnosti
vykonávané oznamovaným prodejcem.

(2) Neusazený oznamující provozovatel plat-
formy, kterému v České republice vznikla registrační
povinnost, podá správci daně oznámení o oznamo-
vané činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem
s výjimkou kvalifikované činnosti.

(3) Pokud z prověřování vyplyne, že v oznamo-
vaném období nebyla prostřednictvím platformy
usnadněna žádná oznamovaná činnost, oznámí tu-
to skutečnost oznamující provozovatel platformy
správci daně.

(4) Český oznamující provozovatel platformy
není povinen podat oznámení podle odstavce 1, po-
kud ve vztahu k této platformě podal v členském
státě Evropské unie oznámení obsahující stejné údaje
jiný provozovatel platformy usazený v tomto státě

nebo přeshraničně usnadňující v tomto státě ozna-
movanou činnost.

(5) Český oznamující provozovatel platformy,
který je usazen také v jiném členském státě, není
povinen podat oznámení podle odstavce 1, pokud
správci daně ohlásil, že oznamovací povinnost plní
v tomto státě.

(6) Oznámení se podává elektronicky.

§ 14zzg

Obsah oznámení

(1) Oznámení o oznamované činnosti vykoná-
vané oznamovaným prodejcem obsahuje

a) název, adresu sídla a daňové identifikační číslo
oznamujícího provozovatele platformy,

b) identifikační číslo platformy,

c) obchodní název platformy,

d) údaje zjištěné o oznamovaném prodejci,

e) identifikátor bankovního účtu a jméno nebo ná-
zev jeho majitele, pokud se liší od jména nebo
názvu oznamovaného prodejce, a to v rozsahu
dostupném oznamujícímu provozovateli plat-
formy, jakož i jakékoli další identifikační údaje
dostupné oznamujícímu provozovateli plat-
formy ve vztahu k tomuto majiteli účtu, pokud

1. má oznamující provozovatel platformy údaje
o identifikátoru bankovního účtu, na který je
zaplaceno protiplnění, a

2. příslušný orgán členského státu Evropské
unie, o kterém bylo zjištěno, že je v něm
oznamovaný prodejce rezidentem, nezveřej-
nil, že nepožaduje sdělování tohoto identifi-
kátoru, a

f) za každé čtvrtletí oznamovaného období údaj
o provizi, dani, poplatku, jiném obdobném pe-
něžitém plnění nebo jiné částce nebo hodnotě
nepeněžitého plnění, které jsou sraženy nebo
účtovány oznamujícím provozovatelem plat-
formy v tomto čtvrtletí.

(2) Oznámení vztahující se k jiné oznamované
činnosti, než je poskytnutí nemovité věci, dále za
každé čtvrtletí oznamovaného období obsahuje

a) úhrn protiplnění, která prodejce obdržel v tomto
čtvrtletí, a

b) počet vykonaných oznamovaných činností, ve
vztahu k nimž prodejce obdržel protiplnění
v tomto čtvrtletí.
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(3) Oznámení vztahující se k oznamované čin-
nosti poskytnutí nemovité věci dále obsahuje

a) adresu každé nabízené nemovité věci určené na
základě postupů náležité péče podle přílohy č. 4
k tomuto zákonu a, jsou-li k dispozici, údaje,
které umožňují identifikovat tuto nemovitou
věc v katastru nemovitostí nebo v obdobné za-
hraniční evidenci, pokud se nemovitá věc na-
chází v jiném členském státě,

b) za každé čtvrtletí oznamovaného období

1. úhrn protiplnění, která prodejce obdržel
v tomto čtvrtletí, a

2. počet oznamovaných činností vykonaných
ve vztahu ke každé nabízené nemovité věci a

c) počet dní, po které je každá nabízená nemovitá
věc během oznamovaného období pronajata,
a druh každé nabízené nemovité věci, pokud
má oznamující provozovatel platformy tyto
údaje k dispozici.

(4) Údaje o protiplnění v penězích se oznamují
v měně, ve které bylo protiplnění obdrženo. Není-li
plněno v penězích, oznamují se tyto údaje v českých
korunách.

(5) Údaje o protiplnění a jiné částce uvedené
v oznámení se oznamují za čtvrtletí oznamovaného
období, ve kterém byly skutečně obdrženy.

(6) Bankovním účtem se pro účely odstavce 1
rozumí bankovní účet nebo jiný obdobný účet pla-
tebních služeb, na nějž se protiplnění platí nebo při-
pisuje. Identifikátorem bankovního účtu se pro účely
odstavce 1 rozumí jedinečné identifikační číslo nebo
referenční číslo bankovního účtu, která má provozo-
vatel platformy k dispozici.

§ 14zzh

Lhůta pro podání oznámení

Oznámení se podává do 31. ledna kalendářního
roku následujícího po oznamovaném období, za
které je podáváno.

§ 14zzi

Kvalifikovaná výzva k podání oznámení

(1) Správce daně může vydat kvalifikovanou
výzvu k podání oznámení, pokud

a) neusazený oznamující provozovatel platformy
nepodá oznámení a marně uplyne lhůta pro po-

dání oznámení na základě výzvy k podání do-
datečného oznámení,

b) neusazený oznamující provozovatel platformy
podá dodatečné oznámení na základě předchozí
výzvy k podání dodatečného oznámení a správ-
ce daně zahájí postup k odstranění pochybností,
nebo

c) správce daně zjistí na základě postupu k odstra-
nění pochybností nebo daňové kontroly, že
podané oznámení nebo dodatečné oznámení
není správné nebo úplné.

(2) Kvalifikovanou výzvou k podání oznámení
je výzva k podání dodatečného oznámení, ve které
správce daně

a) určí lhůtu pro podání dodatečného oznámení,
která činí nejméně 30 dnů, a

b) poučí neusazeného oznamujícího provozovatele
platformy o tom, že pokud ve lhůtě pro podání
dodatečného oznámení nepodá úplné dodatečné
oznámení, dojde ke zrušení registrace z moci
úřední.

(3) Při postupu k odstranění pochybností podle
odstavce 1 písm. b) může správce daně namísto vý-
zvy k odstranění pochybností vydat kvalifikovanou
výzvu k podání oznámení, ve které vyzve neusaze-
ného oznamujícího provozovatele platformy k tomu,
aby podal dodatečné oznámení nebo odstranil po-
chybnosti uvedené ve výzvě, a poučí jej o tom, že
pokud ve lhůtě pro podání dodatečného oznámení
podle odstavce 2 písm. a) nepodá úplné dodatečné
oznámení ani neodstraní uvedené pochybnosti,
správce daně zruší registraci z moci úřední. Ustano-
vení daňového řádu o obsahu výzvy k odstranění
pochybností se na kvalifikovanou výzvu k podání
oznámení použije obdobně.

§ 14zzj

Zákaz pro vyloučeného provozovatele platformy

(1) Vyloučenému provozovateli platformy se
zakazuje prostřednictvím této platformy usnadnit
provedení oznamované činnosti oznamovaným pro-
dejcem.

(2) Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na
usnadnění provedení oznamované činnosti poskyt-
nutí nemovité věci oznamovanému prodejci ve
vztahu k jednotlivé nabízené nemovité věci.
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Pododdíl 4

Nespolupracující platformy

§ 14zzk

Seznam nespolupracujících platforem

(1) Seznam nespolupracujících platforem vede
správce daně.

(2) Seznam nespolupracujících platforem obsa-
huje

a) označení platformy,

b) všechny adresy internetových stránek plat-
formy a jiné její elektronické adresy známé
správci daně,

c) identifikační údaje všech provozovatelů plat-
formy známých správci daně,

d) výrokovou část opatření obecné povahy o zá-
kazu zpřístupnit prodejci i část platformy, která
umožňuje spojení prodejce s uživatelem za úče-
lem provedení oznamované činnosti, spolu
s uvedením čísla jednacího tohoto opatření
a dne nabytí jeho účinnosti,

e) výrokovou část opatření obecné povahy o zá-
kazu provádět oznamovanou činnost usnadně-
nou prostřednictvím platformy spolu s uvede-
ním čísla jednacího tohoto opatření a dne nabytí
jeho účinnosti.

(3) Je-li na seznamu nespolupracujících plat-
forem zapsána u platformy adresa její internetové
stránky nebo jiná její elektronická adresa, má se za
to, že je na této adrese provozována tato platforma.

(4) Správce daně zveřejní seznam nespolupra-
cujících platforem způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

§ 14zzl

Zápis na seznam nespolupracujících platforem

(1) Správce daně zveřejní na úřední desce a zá-
roveň způsobem umožňujícím dálkový přístup sdě-
lení, že hodlá zapsat platformu na seznam nespolu-
pracujících platforem, pokud

a) je jejím provozovatelem neusazený oznamující
provozovatel platformy, který není registrován,
přestože mu vznikla registrační povinnost, nebo

b) to vyplývá ze společného postupu vůči nespo-
lupracující platformě koordinovaného s jiným
členským státem.

(2) Sdělení obsahuje

a) označení platformy,

b) všechny adresy internetových stránek plat-
formy a jiné její elektronické adresy známé
správci daně,

c) identifikační údaje všech provozovatelů plat-
formy známých správci daně a

d) poučení o možnosti podat námitku, v jaké lhůtě
je tak možno učinit, a označení správce daně,
u kterého se námitka podává.

(3) Sdělení může dále obsahovat

a) předpokládaný den zápisu na seznam nespolu-
pracujících platforem, nebo

b) podmínku, při jejímž splnění k zápisu na
seznam nespolupracujících platforem nedojde.

(4) Provozovatel platformy nebo osoba, jejíž
práva mohou být dotčena zápisem údajů podle od-
stavce 2 písm. b) a c) na seznam nespolupracujících
platforem, mohou uplatnit námitku proti zápisu
platformy na seznam nespolupracujících platforem
u správce daně do 15 dnů ode dne vyvěšení sdělení
na úřední desce, pokud správce daně ve sdělení ne-
určí lhůtu delší.

(5) Správce daně námitku posoudí a rozhodne
o ní. Vyhoví-li námitce v plném rozsahu, platformu
na seznam nespolupracujících platforem nezapíše.
Vyhoví-li námitce částečně, změní údaje, které mají
být zapsány na tento seznam, nebo zjedná nápravu
jiným způsobem. Neuzná-li správce daně oprávně-
nost v námitce uplatňovaných důvodů, námitku roz-
hodnutím zamítne. Rozhodnutí, kterým je námitce
v plném rozsahu vyhověno, se neodůvodňuje. V ří-
zení o námitce se použije obdobně § 112 daňového
řádu. Proti rozhodnutí o námitce nelze uplatnit
opravné prostředky.

(6) Správce daně zapíše platformu na seznam
nespolupracujících platforem, jestliže uplynula lhůta
pro podání námitky a všechna případná řízení o ná-
mitce jsou ukončena, ne však dříve, než nastane den
podle odstavce 3 písm. a). Pokud sdělení obsahuje
podmínku podle odstavce 3 písm. b), správce daně
nezapíše platformu na seznam nespolupracujících
platforem, pokud je ve lhůtě pro podání námitky
nebo do dne podle odstavce 3 písm. a) tato pod-
mínka splněna.
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§ 14zzm

Oprava údajů na seznamu
nespolupracujících platforem

(1) Správce daně do 15 dnů ode dne, kdy se
dozví, že je údaj na seznamu nespolupracujících plat-
forem neúplný nebo nesprávný, zveřejní na úřední
desce a zároveň způsobem umožňujícím dálkový
přístup sdělení, že hodlá tento údaj opravit.

(2) Pro opravu údajů na seznamu nespolupra-
cujících platforem se použijí ustanovení o zápisu na
tento seznam obdobně.

§ 14zzn

Vyškrtnutí ze seznamu
nespolupracujících platforem

Správce daně vyškrtne platformu ze seznamu
nespolupracujících platforem, pokud

a) je na základě podnětu provozovatele platformy
přijata záruka, že

1. po přiměřenou dobu, která nesmí přesáhnout
3 roky, nebude v souvislosti s provozem
dané platformy porušen žádným provozova-
telem platformy tento zákon nebo obdobný
právní předpis jiného členského státu, nebo

2. bude dodatečně splněna dříve vzniklá ozna-
movací povinnost ve vztahu k této platformě,
je-li to možné,

b) to vyplývá ze společného postupu vůči nespo-
lupracující platformě koordinovaného s jiným
členským státem, nebo

c) se správní orgán dozví, že tato platforma za-
nikla a její funkce nepřešla na jinou platformu.

§ 14zzo

Omezení související se zápisem na seznam
nespolupracujících platforem

(1) Za účelem zamezení pokračování protipráv-
ního stavu lze vydat opatření obecné povahy, kterým
se zakáže všem provozovatelům platformy uvedené
na seznamu nespolupracujících platforem zpřístupnit
prodejci i část platformy umožňující mu spojení
s uživatelem za účelem provedení oznamované čin-
nosti. Tento zákaz se vztahuje i na provozovate-
le platformy, jehož identifikační údaje nejsou na
seznamu nespolupracujících platforem u dané plat-
formy uvedeny. Připomínky k návrhu opatření

obecné povahy může uplatnit pouze provozovatel
takové platformy.

(2) Pokud vydání opatření obecné povahy po-
dle odstavce 1 nevedlo k nápravě a protiprávní stav
trvá, lze vydat opatření obecné povahy, kterým se
zakáže všem prodejcům použít platformu uvedenou
na seznamu nespolupracujících platforem nebo její
část ke spojení s uživatelem za účelem provedení
oznamované činnosti. Připomínky k návrhu opatření
obecné povahy může uplatnit pouze provozovatel
takové platformy a aktivní prodejce.

(3) Při vydávání opatření obecné povahy podle
odstavce 1 nebo 2 dbá správní orgán, aby zákaz ne-
byl v hrubém nepoměru k významu porušené povin-
nosti a k závažnosti následku pro správu daní.

(4) Opatření obecné povahy podle odstavce 1
nebo 2 se zruší, pokud pominul důvod pro jejich
vydání.

§ 14zzp

Společná ustanovení

(1) Správním orgánem příslušným k vydání
opatření obecné povahy je Specializovaný finanční
úřad.

(2) Proti návrhu opatření obecné povahy nelze
podat námitky.

§ 14zzq

Záruky

(1) Správce daně může rozhodnout o přijetí zá-
ruky ve formě

a) závazku, listiny nebo jiné písemnosti, které se
vztahují k zárukou zajištěné povinnosti a ze
kterých vyplývá, že bylo přijato organizační
nebo technické opatření nebo že došlo ke
změně obchodního modelu platformy,

b) kauce, nebo

c) zaplacení pokuty uložené podle tohoto zákona
provozovateli dané platformy.

(2) Správce daně přijme pouze dostatečnou zá-
ruku. Při tom dbá na to, aby nebyla v hrubém ne-
poměru k významu porušené povinnosti a k závaž-
nosti následku pro správu daní v České republice
nebo jiném dotčeném členském státě.
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§ 14zzr

Kauce

(1) Kauce se poskytuje

a) složením peněžní částky na zvláštní účet
správce daně, nebo

b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně.

(2) Kauce složená na zvláštním účtu správce
daně musí být na tomto účtu uložena v plné výši
po celou dobu, na kterou byla kauce poskytnuta jako
záruka podle tohoto zákona.

(3) Bankovní záruku může poskytnout pouze
banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka
se sídlem v jiném členském státě nebo ve státě, který
je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodář-
ském prostoru, nebo zahraniční banka se sídlem v ji-
ném než členském státě Evropské unie nebo ve státě,
který je smluvní stranou Dohody o Evropském hos-
podářském prostoru, pokud vykonává činnost na
území členského státu Evropské unie nebo státu,
který je smluvní stranou Dohody o Evropském hos-
podářském prostoru, prostřednictvím své pobočky.
Bankovní záruka poskytnutá na dobu určitou musí
být poskytnuta na dobu nejméně o 1 rok delší, než je
doba, na kterou byla kauce poskytnuta jako záruka
podle tohoto zákona.

(4) Kauci lze použít pouze k úhradě pokuty
uložené podle tohoto zákona provozovateli plat-
formy, který kauci poskytnul nebo za kterého podle
tohoto zákona ručí.

(5) Správce daně přijme kauci ve výši odpoví-
dající účelu, pro který se kauce poskytuje, a to nej-
méně 500 000 Kč a nejvýše 20 000 000 Kč.

(6) Správce daně nevyhoví žádosti o vrácení,
použití nebo převod vratitelného přeplatku na kauci
složené na zvláštním účtu správce daně také,

a) probíhá-li u provozovatele platformy daňová
kontrola, jejímž předmětem je povinnost, která
je kaucí zajištěna,

b) je-li s provozovatelem platformy vedeno řízení
o uložení pokuty za porušení povinnosti, která
je kaucí zajištěna, nebo pokud je v souvislosti
s uložením této pokuty vedeno řízení před sou-
dem ve správním soudnictví,

c) existuje-li důvodný předpoklad, že do 2 měsíců
ode dne, kdy má být vratitelný přeplatek

vrácen, použit nebo převeden, nastane skuteč-
nost podle písmene a) nebo b).

§ 14zzs

Ručení

Provozovatel platformy ručí za nezaplacenou
pořádkovou pokutu, pokutu za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy a pokutu za přestupek uložené
podle tohoto zákona jinému provozovateli téže plat-
formy.

Pododdíl 5

Pokuty a přestupky

§ 14zzt

Pokuty

(1) Správce daně může oznamujícímu provozo-
vateli platformy uložit pokutu za nesplnění povin-
nosti nepeněžité povahy do 1 500 000 Kč, pokud
poruší povinnost

a) při prověřování,

b) při zjišťování,

c) uchovávat doklady, nebo

d) při informování.

(2) Správce daně může neusazenému oznamují-
címu provozovateli platformy, kterému v České re-
publice vznikla registrační povinnost a který v ozna-
movaném období tuto registrační povinnost neplní,
uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité
povahy do 1 500 000 Kč.

(3) Správce daně může vyloučenému provozo-
vateli platformy uložit pokutu za nesplnění povin-
nosti nepeněžité povahy také, pokud poruší zákaz
usnadnit prostřednictvím této platformy provedení
oznamované činnosti oznamovaným prodejcem.

(4) Správce daně může oznamujícímu pro-
vozovateli platformy uložit pořádkovou pokutu do
1 500 000 Kč, pokud poruší povinnost při oznamo-
vání.

(5) Pořádkovou pokutu podle odstavce 4 za
porušení povinnosti při oznamování ve vztahu k jed-
notlivému oznamovanému prodejci nelze oznamují-
címu provozovateli platformy uložit, pokud

a) uvede v oznámení, že mu tento oznamovaný
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prodejce odmítl poskytnout součinnost při pro-
věřování a zjišťování,

b) prokáže, že od tohoto oznamovaného prodejce
neobdržel ani jinak nezískal informace nutné
pro splnění povinnosti při oznamování přesto,
že

1. jej včas požádal o součinnost při prověřování
a zjišťování,

2. jej nejméně dvakrát upomenul a

3. uplatnil postup podle § 14zzc odst. 2, a

c) uvede v oznámení veškeré informace, které jsou
mu o tomto oznamovaném prodejci dostupné
nebo které obdržel nebo získal.

§ 14zzu

Přestupky

(1) Provozovatel platformy, který je právnic-
kou osobou, se dopustí přestupku tím, že poruší zá-
kaz uložený opatřením obecné povahy podle
§ 14zzo odst. 1.

(2) Prodejce, který je fyzickou osobou, se do-
pustí přestupku tím, že poruší zákaz uložený opa-
třením obecné povahy podle § 14zzo odst. 2.

(3) Prodejce, který je podnikající fyzickou oso-
bou nebo právnickou osobou, se dopustí přestupku
tím, že poruší zákaz uložený opatřením obecné po-
vahy podle § 14zzo odst. 2.

(4) Osoba, které se přičítají povinnosti stano-
vené provozovateli platformy, který je jednotkou
bez právní osobnosti, se dopustí přestupku tím, že
poruší zákaz uložený opatřením obecné povahy
podle § 14zzo odst. 1.

(5) Osoba, které se přičítají povinnosti stano-
vené prodejci, který je jednotkou bez právní osob-
nosti, se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz
uložený opatřením obecné povahy podle § 14zzo
odst. 2.

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 nebo 4,

b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
nebo

c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3
nebo 5.

§ 14zzv

Příslušnost k projednání přestupků

K projednání přestupků podle tohoto podod-
dílu je příslušný finanční úřad.

Pododdíl 6

Doručování a předávání informací

§ 14zzw

Doručování neusazenému oznamujícímu
provozovateli platformy

(1) Správce daně doručuje neusazenému ozna-
mujícímu provozovateli platformy písemnost elek-
tronicky, a to prostřednictvím
a) datové schránky, nebo

b) veřejné vyhlášky, nemá-li adresát zpřístupněnu
datovou schránku.

(2) Při doručování podle odstavce 1 písm. b)
učiní správce daně současně pokus vyrozumět ne-
usazeného oznamujícího provozovatele platformy
vhodným způsobem o doručovaných písemnostech,
pokud jsou jeho sídlo, adresa elektronické poš-
ty nebo jiná elektronická adresa známy, a sepíše
o tom úřední záznam. Vyrozumění obsahuje doru-
čovanou písemnost. Potvrdí-li neusazený oznamující
provozovatel platformy přijetí vyrozumění, pova-
žuje se písemnost za doručenou dnem, kdy toto
potvrzení správci daně došlo.

§ 14zzx

Postup ústředního kontaktního orgánu
při předávání informací

Ústřední kontaktní orgán předá informace zís-
kané od správce daně kontaktnímu místu jiného
členského státu nebo kontaktnímu místu smluvního
státu podle § 14zm odst. 1 písm. c), ve kterých je
oznamovaný prodejce podle podaného oznámení re-
zidentem nebo ve kterých se nachází nemovitá věc,
do 2 měsíců od posledního dne oznamovaného ob-
dobí.“.

36. § 18 včetně nadpisu zní:

„§ 18

Účast při úkonech, dílčích řízeních
nebo jiných postupech správce daně

(1) Kontaktní místo může dožádat kontaktní
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místo jiného státu, aby se v souladu s podmínkami
stanovenými právním řádem jiného státu nebo v sou-
ladu s podmínkami stanovenými jejich vzájemnou
dohodou mohl správce daně za účelem provádění
mezinárodní spolupráce v jiném státě účastnit
úkonu, dílčího řízení nebo jiného postupu, a to
i na dálku, připouští-li to jejich povaha.

(2) Na základě žádosti kontaktního místa ji-
ného státu může za účelem provádění mezinárodní
spolupráce příslušný orgán jiného státu

a) být přítomen při úkonech, dílčích řízeních nebo
jiných postupech,

b) klást otázky osobám zúčastněným na správě
daní,

c) nahlížet do spisů správce daně, nebo

d) pořizovat kopie písemností, k nimž má správce
daně přístup.

(3) Úkon, dílčí řízení nebo jiný postup podle
odstavce 2 lze provést i na dálku, připouští-li to je-
jich povaha.

(4) Na základě žádosti kontaktního místa ji-
ného členského státu o mezinárodní spolupráci po-
dle odstavce 2 kontaktní místo do 60 dnů ode dne
jejího doručení mezinárodní spolupráci potvrdí nebo
ji odmítne spolu s uvedením důvodu pro odmítnutí.
Na základě žádosti kontaktního místa smluvního
státu dohodne kontaktní místo podmínky, za nichž
lze umožnit příslušnému orgánu smluvního státu
mezinárodní spolupráci podle odstavce 2.

(5) V rozsahu provádění mezinárodní spolu-
práce podle odstavců 2 až 4 má úřední osoba orgánu
jiného státu postavení úřední osoby správce daně
a prokazuje se pověřením, které obsahuje

a) jméno úřední osoby,

b) služební nebo jiné obdobné označení úřední
osoby,

c) organizační útvar orgánu, ve kterém je úřední
osoba zařazena, popřípadě její jiné pracovní za-
řazení,

d) rozsah pověření a

e) identifikaci správce daně nebo orgánu jiného
státu, který pověření vydal.“.

37. V § 19 odst. 2 se slova „souběžná daňová
kontrola, důvody tohoto stanovení a doba provedení
souběžné daňové kontroly“ nahrazují slovy „daňová

kontrola nebo místní šetření, důvody svědčící pro
jejich provedení a jejich časový rámec“.

38. V § 19 odst. 3 se za slovo „kontrolou“ vklá-
dají slova „do 60 dnů od doručení návrhu“ a za slovo
„sdělí“ se vkládají slova „v této lhůtě“.

39. Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 19a

Společná daňová kontrola v České republice

(1) Kontaktní místo se může na návrh kontakt-
ního místa jiného členského státu s ním dohodnout,
že na území České republiky provede správce daně
daňovou kontrolu nebo místní šetření týkající se jed-
noho nebo více daňových subjektů, na splnění je-
jichž daňových povinností mají Česká republika
a tento jiný členský stát společný nebo doplňující
se zájem, a to koordinovaně a za účasti úřední osoby
příslušného orgánu jiného členského státu.

(2) Kontaktní místo do 60 dnů ode dne doru-
čení návrhu na provedení společné daňové kontroly
vyjádří s tímto návrhem souhlas nebo tento návrh
odmítne a sdělí kontaktnímu místu jiného členského
státu důvody tohoto odmítnutí.

(3) V dohodě podle odstavce 1 se také určí ja-
zykový režim, zejména jazyk používaný ke komu-
nikaci mezi úředními osobami a organizační zajištění
tlumočení do jednacího jazyka, rozdělení nákladů
a případně také způsob zajištění účasti úředních osob
jiného členského státu v řízení o opravném a dozor-
čím prostředku, řízení o jiném prostředku ochrany
a soudním řízení vedených v souvislosti se společnou
daňovou kontrolou.

(4) Kontaktní místo pověří úřední osobu dohle-
dem nad provedením společné daňové kontroly a za-
jištěním její koordinace na území České republiky.

(5) Úřední osoba příslušného orgánu jiného
členského státu se při daňové kontrole nebo místním
šetření řídí právním řádem České republiky. V roz-
sahu provádění společné daňové kontroly má úřední
osoba orgánu jiného členského státu právní posta-
vení úřední osoby správce daně podle odstavce 1,
může ale vykonávat jen takové pravomoci, které jí
zároveň přiznává právo jejího státu. Na území České
republiky se úřední osoba orgánu jiného členského
státu prokazuje pověřením vydaným kontaktním
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místem. Na obsahové náležitosti pověření se použije
§ 18 odst. 5 obdobně.

§ 19b

Společná daňová kontrola v jiném členském státě

(1) Kontaktní místo může kontaktnímu místu
jiného členského státu navrhnout, že v dohodě
s ním bude na území tohoto jiného členského státu
provedena orgánem tohoto jiného členského státu
daňová kontrola, místní šetření nebo obdobný po-
stup týkající se jednoho nebo více daňových sub-
jektů, na splnění jejichž daňových povinností mají
Česká republika a tento jiný členský stát společný
nebo doplňující se zájem, a to koordinovaně a za
účasti úřední osoby správce daně.

(2) Právní postavení úřední osoby správce daně
se v jiném členském státě řídí právním řádem tohoto
jiného členského státu. Úřední osoba správce daně
nesmí na území jiného členského státu vykonávat
žádnou pravomoc, kterou jí zároveň nepřiznává
právní řád České republiky.

§ 19c

Závěr společné daňové kontroly

(1) Kontaktní místo se s kontaktním místem ji-
ného členského státu pokusí na základě dosavadního
průběhu společné daňové kontroly dosáhnout do-
hody o vyhodnocení této kontroly. Výsledek tohoto
postupu je součástí závěru společné daňové kon-
troly.

(2) Závěr společné daňové kontroly se oznámí
daňovému subjektu do 60 dnů ode dne jeho vyho-
tovení.

(3) Umožňuje-li to stav daňového řízení nebo
dohodovacího postupu při řešení sporné otázky
v rámci harmonizovaného postupu nebo podle mezi-
národní smlouvy, správce daně zohlední údaje uve-
dené v závěru společné daňové kontroly v rámci da-
ňové kontroly nebo dalšího průběhu tohoto řízení
nebo dohodovacího postupu. Správce daně při tom
není závěrem společné daňové kontroly vázán.
Správce daně uvede důvody odchýlení se od závěru
společné daňové kontroly ve zprávě o daňové kon-
trole nebo v rozhodnutí o stanovení daně.“.

40. V § 22 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Kontaktní místo může za stejných podmínek
z vlastního podnětu sdělit všem kontaktním místům

jiných členských států účely, k nimž je možné i bez
souhlasu tyto informace a písemnosti použít.“.

41. V § 22 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Souhlas není potřeba, pokud využití pro jiný účel
umožňuje právo jiného členského státu a tato sku-
tečnost byla oznámena kontaktním místem jiného
členského státu.“.

42. V § 25 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) totožnost daňového subjektu nebo podrobný
popis skupiny daňových subjektů, týká-li se ko-
munikace skupiny daňových subjektů, které ne-
lze jednotlivě identifikovat, a“.

43. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 30a

Porušení ochrany údajů

(1) Orgán veřejné moci spravující údaje vztahu-
jící se k mezinárodní spolupráci ohlásí ústřednímu
kontaktnímu orgánu porušení ochrany údajů bezod-
kladně, nejpozději do 72 hodin od zjištění tohoto
porušení. Tento orgán

a) poskytne ústřednímu kontaktnímu orgánu sou-
činnost při
1. prověřování porušení ochrany údajů a

2. ověření nápravy porušení ochrany údajů,
b) zajistí nápravu porušení ochrany údajů a

c) průběžně a bezodkladně informuje ústřední
kontaktní orgán o zajištěných opatřeních k ná-
pravě porušení ochrany údajů.

(2) Porušení ochrany údajů vztahujících se
k mezinárodní spolupráci s jiným členským státem
nahlásí ústřední kontaktní orgán Evropské komisi.
Pokud nelze zajistit nápravu porušení ochrany údajů
ihned, požádá současně ústřední kontaktní orgán
o pozastavení přístupu do společné komunikační
sítě. Ústřední kontaktní orgán bezodkladně infor-
muje Evropskou komisi o zajištěných opatřeních
k nápravě porušení ochrany údajů vztahujících se
k mezinárodní spolupráci s jiným členským státem.
Ústřední kontaktní orgán může požádat Evropskou
komisi o společné ověření nápravy porušení ochrany
údajů vztahujících se k mezinárodní spolupráci s ji-
ným členským státem.

(3) Ústřední kontaktní orgán může v případě
porušení ochrany údajů v jiném členském státě po-
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zastavit výměnu informací s tímto jiným členským
státem od okamžiku, kdy tuto skutečnost oznámí
Evropské komisi a dotčenému jinému členskému
státu, až do obnovení jeho přístupu do společné ko-
munikační sítě. Ústřední kontaktní orgán může v pří-
padě porušení ochrany údajů ve smluvním státě po-
zastavit výměnu informací s tímto státem do doby,
než dojde k nápravě porušení ochrany údajů.

(4) Ústřední kontaktní orgán může dojednat
praktická opatření nezbytná pro ochranu údajů,
včetně postupů pro řešení případů porušení ochrany
údajů v souladu s mezinárodně uznávanými osvěd-
čenými postupy a případně dohody o společném
správci údajů, dohody mezi zpracovateli a správci
údajů nebo o vzorech těchto dohod.

(5) Porušením ochrany údajů podle odstavců 1
až 4 se rozumí porušení zabezpečení údajů včetně
přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných
osobních údajů, které vede ke zničení, ztrátě, změně
nebo jakémukoli případu nevhodného nebo ne-
oprávněného přístupu k informacím, jejich poskyt-
nutí nebo použití, v důsledku protiprávního jednání
nebo nehod. Porušení ochrany údajů se může týkat
důvěrnosti, dostupnosti nebo integrity údajů.

(6) Ustanovením odstavců 1 až 5 není dotčeno
plnění povinnosti podle jiných právních předpisů.“.

44. V § 32 odst. 2 se text „písm. a)“ zrušuje.

45. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nad-
pisu zní:

„Příloha č. 4 k zákonu č. 164/2013 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při automatické výměně informací podle § 13
zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahujících se
ke zdaňovacímu období započatému přede dnem
1. ledna 2024 se neposkytne daňové identifikační
číslo nebo jiné obdobné číslo osoby nebo jednotky
bez právní osobnosti používané pro daňové účely
v jiném státě.

2. Na doklady týkající se plnění prověřování
a zjišťování uchovávané podle § 13j zákona č. 164/
/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se použije lhůta pro uchovávání
dokladů podle § 13j zákona č. 164/2013 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Provozovatel platformy, který se stal českým
oznamujícím provozovatelem platformy nejpozději
do 75 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
podá ohlášení podle § 14zq zákona č. 164/2013 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

4. Oznámení podle § 14zzf zákona č. 164/2013
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se nepodává za oznamované období
započaté přede dnem 1. ledna 2023.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Finanční správě České republiky

Čl. III

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České
republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/
/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/
/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 14/
/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 111/
/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona č. 386/
/2020 Sb., zákona č. 251/2021 Sb. a zákona č. 284/
/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Zástupcem generálního ředitele může být
určen pouze státní zaměstnanec, který splňuje před-

poklad vzdělání stanovený pro služební místo gene-
rálního ředitele a předpoklad praxe požadované v po-
sledním kole výběrového řízení na vedoucího slu-
žebního úřadu podle zákona o státní službě.“.

2. V § 12a se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Na opatření obecné povahy se odstavec 1
nepoužije.“.

3. Za § 13c se vkládá nový § 13d, který včetně
nadpisu zní:

„§ 13d

Zvláštní ustanovení o kontrolním nákupu
při správě daní

(1) Kontrolní nákup je oprávněn provádět
orgán finanční správy při prověřování plnění povin-
ností stanovených zákonem upravujícím meziná-
rodní spolupráci při správě daní.

(2) Pro účely kontrolního nákupu se na jednání
prodejce a orgánu finanční správy hledí jako na uza-
vření smlouvy.

(3) Neodporuje-li to povaze předmětu kontrol-
ního nákupu nebo není-li způsobena prodejci majet-
ková újma, lze od smlouvy, která byla uzavřena jed-
náním při kontrolním nákupu, odstoupit.

(4) Orgán finanční správy oznámí prodejci, že
provedený nákup byl kontrolní, bezprostředně po
ukončení nákupu nebo, není-li to s ohledem na
formu prodeje možné, do 14 dnů od převzetí plnění
anebo nejpozději do okamžiku splnění účelu prově-
řování plnění povinností stanovených zákonem
upravujícím mezinárodní spolupráci při správě daní.

(5) Pokud to povaha předmětu kontrolního ná-
kupu umožňuje, orgán finanční správy jej vrátí pro-
dejci bezprostředně po oznámení podle odstavce 4.
Náklady spojené s vrácením předmětu kontrolního
nákupu nese orgán finanční správy.

(6) Prodejce je povinen vrátit orgánu finanč-
ní správy zaplacenou cenu, a to bez zbytečného
odkladu, umožňuje-li to forma prodeje, nebo do
14 dnů ode dne, kdy vrácený předmět kontrolního
nákupu převzal nebo měl možnost jej převzít.“.
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ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o mezinárodní pomoci
při vymáhání některých finančních pohledávek

Čl. IV

Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci
při vymáhání některých finančních pohledávek, ve
znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 písm. d) se za slovo „ukládány“
vkládají slova „podle daňového zákona nebo“.

2. V § 12 se slova „následně informuje“ nahra-
zují slovy „může následně informovat“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 3 a 39,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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