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Čl. 10 odst. 1

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy

Čl. I bod 1

Obsah
§ 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:
„§ 1
Předmět úpravy

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30.
června 2009. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské
unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy
Evropské unie 2) a upravuje
a) vymezení vodních cest a jejich správu,
b) podmínky provozování plavidel na vnitrozemských
vodních cestách,
c) pravidla plavebního provozu,
d) podmínky provozování vodní dopravy na
vnitrozemských vodních cestách, a
e) působnost a pravomoc správních orgánů v oblasti
plavby.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz
na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské
státy.

1

__________
1) Směrnice Rady 1991/672/ES ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání
národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských
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
vodních cestách ve Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se
mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o
harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních
cestách ve Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se
stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady
82/714/EHS.
Směrnice Rady 87/540/EHS Rady ze dne 9. listopadu 1987 o přístupu k povolání
provozovatele nákladní dopravy po vnitrozemských vodních cestách ve vnitrostátní a
mezinárodní dopravě a o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a ostatních dokladů
formální způsobilosti pro toto povolání
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní
přepravě nebezpečných věcí.
Směrnice Komise 2010/61/EU ze dne 2. září 2010, kterou se přílohy směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí
poprvé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku.
2) Nařízení Rady (EHS) č. 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky
přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na
plavidla plavby na Rýně.
Nařízení Rady (EHS) č. 3921/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví podmínky,
za nichž může dopravce nerezident provozovat přepravu zboží a cestujících po
vnitrozemských vodních cestách uvnitř členského státu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o
právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně
nařízení (ES) č. 2006/2004.“.
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31987LO540

Čl. 1 odst. 1

1. Přístup k povolání provozovatele nákladní dopravy po
vnitrozemských vodních cestách ve vnitrostátní a
mezinárodní dopravě se řídí předpisy přijatými členskými
státy v souladu se společnými pravidly stanovenými v této
směrnici.

32010R1177

Čl. 25

1. Každý členský stát určí nový nebo pověří stávající orgán
či orgány prosazováním tohoto nařízení ve vztahu k osobní
přepravě a okružním plavbám z přístavů nacházejících se na
jeho území, jakož i k osobním přepravám uskutečňovaným
z třetí země do těchto přístavů. Každý orgán přijme
nezbytná opatření k zajištění souladu s tímto nařízením.
Každý orgán musí být z hlediska své organizace,
rozhodování o financování, právní struktury a procesu
rozhodování nezávislý na obchodních zájmech.
2. Členské státy informují Komisi o orgánu nebo orgánech,
které byly určeny podle tohoto článku.
3. Každý cestující může příslušnému orgánu určenému
podle odstavce 1 nebo jakémukoli jinému příslušnému
orgánu určenému členským státem podat v souladu
s vnitrostátním právem stížnost na údajné porušení tohoto
nařízení. Příslušný orgán poskytne cestujícím odůvodněnou
odpověď v přiměřené lhůtě.
Členský stát může rozhodnout, že
a) cestující musí nejprve podat stížnost podle tohoto nařízení
dopravci nebo provozovateli terminálu nebo
b) vnitrostátní orgán pověřený prosazováním práva nebo
jakýkoli jiný příslušný orgán určený členským státem jedná
jako odvolací orgán v případě stížností, které nebyly
vyřešeny podle článku 24.
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4. Členské státy, které se rozhodly vyjmout některé služby
podle čl. 2 odst. 4, zajistí srovnatelný mechanismus
prosazování práv cestujících.

Čl. I bod 16

V § 10 odstavec 2 zní:

32010R1177

Čl. 28

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení
a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
Členské státy oznámí takto stanovené sankce a opatření
Komisi do 18. prosince 2012 a neprodleně jí oznámí veškeré
následné změny těchto ustanovení.

31994L0025

Čl. 2

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby
výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 mohly být uváděny na trh a
do provozu pouze pro použití odpovídající jejich určenému
účelu a neohrozí-li bezpečnost a zdraví osob, majetek a
životní prostředí, pokud jsou správně vyrobeny a udržovány.

„(2) Technickou způsobilost plavidla schvaluje plavební
úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele plavidla.
Plavební úřad technickou způsobilost schválí, pokud
a) plavidlo splňuje technické požadavky na bezpečnost
provozu stanovené prováděcím právním předpisem nebo
mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu
(dále jen „technické požadavky na bezpečnost“), s
výjimkou rekreačního plavidla, které podléhá posouzení
shody podle zákona upravujícího požadavky na výrobky a
sériově vyrobeného malého plavidla,

2. Ustanovení této směrnice nesmí bránit členským státům, v
souladu se Smlouvou, v přijímání předpisů pro plavbu v
určených vodách za účelem ochrany životního prostředí,
struktury vodních cest a pro zajištění bezpečnosti vodních
cest, za předpokladu, že tyto předpisy nevyžadují úpravu
plavidla, která není v souladu s touto směrnicí.

b) rekreační plavidlo, které podléhá posouzení shody
podle zákona upravujícího požadavky na výrobky, je
opatřeno označením CE a splňuje požadavky na
bezpečnost provozu stanovené prováděcím právním
předpisem, nebo
c) sériově vyrobené malé plavidlo, které nepodléhá
posouzení shody podle zákona upravujícího požadavky na
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výrobky, se shoduje se schváleným typem plavidla a jeho
vybavení splňuje požadavky na bezpečnost provozu
stanovené prováděcím právním předpisem.“.
31994L0025

Čl. 3

32003L0044

Čl. 1 odst. 7

Výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 musí vyhovovat základním
požadavkům na bezpečnost, zdraví, ochranu životního
prostředí a požadavky na ochranu uživatele podle přílohy I.
7. Čl. 10 odst. 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:
"1. Označením shody CE musí být při svém uvedení na trh
opatřeny tyto výrobky:
a) rekreační plavidla, vodní skútry a vybrané části podle
přílohy II, u nichž se předpokládá splnění příslušných
základních požadavků uvedených v příloze I;
b) přívěsné motory, u nichž se předpokládá splnění
příslušných základních požadavků uvedených v částech B a
C přílohy I;
c) záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem, u
nichž se předpokládá splnění příslušných základních
požadavků uvedených v částech B a C přílohy I.
2. Označení shody CE znázorněné v příloze IV musí být na
rekreační plavidlo a vodní skútr připojeno viditelně, čitelně a
nesmazatelně podle bodu 2.2 části A přílohy I, na vybraných
částech podle přílohy II a/nebo k jejich obalům, jakož i na
přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným
výfukovým systémem podle bodu 1.1 části B přílohy I.
Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem
subjektu odpovědného za zavádění postupů stanovených v
přílohách IX, X, XI, XII a XVI.
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3. Je zakázáno připojovat na výrobky, na které se vztahuje
tato směrnice, značky nebo nápisy, které by svým
významem nebo tvarem podobným označení CE mohly
uvádět třetí strany v omyl. Na výrobky, na které se vztahuje
tato směrnice, a/nebo k jejich obalům lze připojit jakékoli
jiné označení za předpokladu, že tím nebude snížena
viditelnost a čitelnost označení CE."

Čl. I bod 20

20. V § 10 odstavce 6 až 9 znějí:

32006L0087

Čl. 1 odst. 2

32006L0087

Čl. 8 odst. 1 a
2

32006L0087

Příloha II

32006L0087

Čl. 3 odst. 2

„(6) Schválí-li plavební úřad technickou způsobilost
plavidla, vydá žadateli namísto písemného vyhotovení
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1. Tato směrnice se v souladu s článkem 1.01 přílohy II
vztahuje na
tato plavidla:
a) plavidla o délce (L) 20 m a více,
b) plavidla, jejichž objem vyjádřený jako součin délky (L),
šířky (B) a ponoru (T) dosahuje 100 m3 a více.
1. Osvědčení Společenství plavidla vnitrozemské plavby se
vystavuje plavidlům, jejichž stavba započala po 30. prosinci
2008, a to po technické prohlídce provedené před
zprovozněním plavidla zaměřené na ověření, zda plavidlo
splňuje technické požadavky stanovené v příloze II.
2. Plavidlu, jež bylo vyňato z oblasti působnosti směrnice
82/714/EHS, ale vztahuje se na ně tato směrnice podle čl. 2
odst. 1 a 2, se vystaví osvědčení Společenství plavidla
vnitrozemské plavby po technické prohlídce, jež je provedena
po uplynutí platnosti stávajícího osvědčení plavidla, avšak v
každém případě nejpozději 30. prosince 2008, za účelem
ověření, zda jsou splněny technické požadavky stanovené
v příloze II. V členských státech, v nichž je doba platnosti
stávajícího vnitrostátního osvědčení plavidla kratší než pět let,
lze tato osvědčení vystavovat do pěti let po 30. prosinci 2008.
Minimální technické požadavky na plavidla na vnitrozemských
vodních cestách zón 1, 2, 3 a 4

Osvědčení Společenství plavidla vnitrozemské plavby se
vyhotovuje podle vzoru stanoveného v části I přílohy V a
vystavuje se v souladu s touto směrnicí.

rozhodnutí lodní osvědčení nebo v případě plovoucího
zařízení osvědčení plovoucího zařízení (dále jen
„osvědčení plavidla“). Vzor osvědčení plavidla stanoví
prováděcí právní předpis.
(7) Plavidlo, jehož technická způsobilost byla schválena,
podléhá pravidelným technickým prohlídkám, jimiž
plavební úřad ověřuje, zda plavidlo i nadále splňuje
podmínky pro schválení technické způsobilosti. Žádost o
provedení pravidelné technické prohlídky podává
plavebnímu úřadu držitel osvědčení plavidla ve lhůtě
stanovené prováděcím právním předpisem. Nepožádá-li
držitel osvědčení plavidla o provedení pravidelné
technické prohlídky ve lhůtě podle věty druhé, pozbývá
osvědčení plavidla platnosti dnem následujícím po dni,
kdy marně uplynula tato lhůta. Výsledek pravidelné
technické prohlídky vyznačí plavební úřad v osvědčení
plavidla. Pro pravidelné technické prohlídky plavidel se
odstavec 5 použije obdobně.
(8) Jestliže byla na plavidle, jehož technická způsobilost
byla schválena, provedena přestavba nebo oprava
zasahující do konstrukce plavidla, pozbývá vydané
osvědčení plavidla platnosti a plavební úřad před
uvedením plavidla do provozu rozhodne o opětovném
schválení jeho technické způsobilosti a vydá nové
osvědčení plavidla. Žádost o schválení technické
způsobilosti podává vlastník nebo provozovatel plavidla.
32006L0087
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Čl. 8 odst. 2

Plavidlu, jež bylo vyňato z oblasti působnosti směrnice
82/714/EHS, ale vztahuje se na ně tato směrnice podle čl. 2
odst. 1 a 2, se vystaví osvědčení Společenství plavidla
vnitrozemské plavby po technické prohlídce, jež je
provedena po uplynutí platnosti stávajícího osvědčení

plavidla, avšak v každém případě nejpozději 30. prosince
2008, za účelem ověření, zda jsou splněny technické
požadavky stanovené v příloze II. V členských státech, v
nichž je doba platnosti stávajícího vnitrostátního osvědčení
plavidla kratší než pět let, lze tato osvědčení vystavovat do
pěti let po 30. prosinci 2008.
Každé nesplnění technických požadavků stanovených v
příloze II se uvede v osvědčení Společenství plavidla
vnitrozemské plavby. Pokud podle příslušných orgánů tyto
nedostatky nepředstavují zjevné nebezpečí, lze plavidla
uvedená v prvním pododstavci nadále provozovat, dokud
nejsou díly nebo části plavidla, u nichž bylo v osvědčení
uvedeno, že tyto požadavky nesplňují, vyměněny nebo
nahrazeny, pokud tyto díly nebo části splňují požadavky
podle přílohy II.
32006L0087

Čl. 8 odst. 3

32006L0087

Čl. 11 odst. 1

32006L0087

Příloha
2.06
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II,

Za zjevné nebezpečí se ve smyslu tohoto článku považuje
zejména případ, kdy jsou dotčeny požadavky týkající se
pevnosti konstrukce plavidla, plavby a manévrovatelnosti
nebo zvláštních vlastností plavidla podle přílohy II.
Odchylky povolené v příloze II nejsou označovány jako
nedostatky, jež představují zjevné nebezpečí.
Výměna stávajících dílů za stejné díly nebo za díly s
rovnocennou technologií a konstrukcí během pravidelné
opravy a údržby se nepovažuje za výměnu ve smyslu tohoto
článku.
Dobu
platnosti
osvědčení
Společenství
plavidla
vnitrozemské plavby určuje v jednotlivých případech orgán
příslušný k jejich vystavování v souladu s přílohou II.
čl.

1. Dobu platnosti osvědčení Společenství vystavených
novým plavidlům v souladu s touto směrnicí stanoví
příslušný orgán v délce nejvýše

Čl. I bod 40
(§ 24 odst. 1)

Čl. I bod 65
(§ 35a)

(1) Plavidlo a sestava plavidel musí být při provozu na
vodní cestě vedeny k tomu způsobilým vůdcem plavidla.
To neplatí pro provoz plovoucího zařízení.

V § 35a se slova „států tvořících Evropský hospodářský
prostor“ nahrazují slovy „smluvních států Dohody o

32006L0087

Příloha II,
2.09 odst. 1

32006L0087

Čl. 15

32006L0087

Čl. 15

31996L0050

Čl. 1 odst. 1

31991R3921

Čl. 1 odst. 3
věta první
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čl.

a) pěti let v případě osobních lodí;
b) deseti let v případě všech ostatních plavidel.
Doba platnosti se uvede v osvědčení Společenství.
2. U plavidel, která byla v provozu již před prohlídkou,
stanoví příslušný orgán dobu platnosti osvědčení
Společenství podle jednotlivého případu na základě
výsledků prohlídky. Doba platnosti však nesmí překročit
lhůty uvedené v odstavci 1.
1. Před uplynutím doby platnosti osvědčení Společenství se
plavidlo podrobuje pravidelným prohlídkám.
Platnost osvědčení Společenství plavidla vnitrozemské
plavby může výjimečně prodloužit bez technické prohlídky
v souladu s přílohou II orgán, jenž je vystavil nebo obnovil.
Toto prodloužení se vyznačí na tomto osvědčení.
V případě větších změn nebo oprav týkajících se pevnosti
konstrukce plavidla, plavby, manévrovatelnosti nebo
zvláštních vlastností plavidla podle přílohy II musí být
plavidlo před jakoukoliv další plavbou opět podrobeno
technické prohlídce stanovené v článku 8. Po této prohlídce
je vystaveno nové osvědčení Společenství plavidla
vnitrozemské plavby uvádějící technické vlastnosti plavidla
nebo se stávající osvědčení odpovídajícím způsobem změní.
Je-li toto osvědčení vystaveno v jiném členském státě, než
který vystavil nebo obnovil původní osvědčení, je o tom
do jednoho měsíce uvědomen příslušný orgán, který toto
osvědčení vystavil nebo obnovil.
1. Členské státy, které vydávají osvědčení vůdce plavidla
pro přepravu nákladu a cestujících po vnitrozemských
vodních cestách (dále jen „osvědčení“), je vydávají podle
vzoru Společenství popsaného v příloze I v souladu s touto
směrnicí.
Dopravce prokazuje splnění podmínek podle odstavce 1
předložením potvrzení vydaného členským státem, v němž

Evropském hospodářském prostoru“ a slova „právními
předpisy Evropských společenství vydá žadateli
osvědčení o splnění těchto podmínek7a)“ se nahrazují
slovy „přímo použitelnými předpisy Evropské unie7a)
vydá žadateli osvědčení o splnění těchto podmínek“.

Čl. I bod 66
(§35a)

V § 35a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a
doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod
čarou č. 18 znějí:

je plavidlo registrováno, nebo není-li registrováno, členským
státem, v němž je vlastník usazen. Toto potvrzení se musí
nacházet na palubě lodi.

31985R2919

Příloha čl. 2
odst. 1

Orgány smluvního státu, kde je plavidlo registrováno ve
veřejném rejstříku, jsou jediné příslušné pro vydání a
odebrání dokladů podle čl. 2 třetího pododstavce
Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, pokud plavidlo
patří mezi plavidla plavby na Rýně.

31991R3921

Čl. 7

Členské státy včas přijmou právní a správní předpisy
nezbytné k provedení tohoto nařízení a uvědomí o nich
Komisi.

32008L0068

Čl. 3

(1) Aniž je dotčen článek 6, nesmějí být nebezpečné věci
přepravovány, pokud to zakazuje oddíl I.1 přílohy I, oddíl
II.1 přílohy II nebo oddíl III.1 přílohy III.

„(2) Provozovatel vodní dopravy je povinen bez
zbytečného odkladu oznámit plavebnímu úřadu každou
změnu v podmínkách, o jejichž splnění bylo vydáno
osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie 18).
(3) Plavební úřad odejme osvědčení o splnění podmínek
podle odstavce 1, nejsou-li splněny podmínky pro jeho
vydání.
_______________
18)

Čl. I bod 67
(§ 36 odst. 2)

Nařízení Rady (EHS) č. 3921/91“.

„(2) Po vnitrozemských vodních cestách je dovoleno
přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené
mezinárodní smlouvou upravující přepravu nebezpečných
věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí
právního řádu19), a to za podmínek v ní uvedených.

(2) Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro přístup na trh
nebo pravidla obecně platná pro přepravu věcí, povolí se
přeprava nebezpečných věcí, jsou-li splněny podmínky
stanovené v oddíle I.1 přílohy I, oddíle II.1 přílohy II nebo

_____________
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oddíle III.1 přílohy III.

19)

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě
nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
(Dohoda ADN), vyhlášená ve Sbírce mezinárodních
smluv pod č. 102/2011 Sb. m. s.“.
Čl. I bod 70
(§ 40 odst. 3
písm. a) a odst.
4)

V § 40 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky
pod čarou č. 20 znějí:

32010R1177

„(3) Státní plavební správa dále
a) kontroluje plnění povinností týkajících se dodržování
práv cestujících podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie 20)a vyřizuje stížnosti na porušování těchto
povinností,

Čl. 25 odst. 1 a
3

1. Každý členský stát určí nový nebo pověří stávající
orgán či orgány prosazováním tohoto nařízení ve vztahu k
osobní přepravě a okružním plavbám z přístavů
nacházejících se na jeho území, jakož i k osobním
přepravám uskutečňovaným z třetí země do těchto
přístavů. Každý orgán přijme nezbytná opatření k
zajištění souladu s tímto nařízením.
Každý orgán musí být z hlediska své organizace,
rozhodování o financování, právní struktury a procesu
rozhodování nezávislý na obchodních zájmech.

(…)
(4) Týkají-li se povinnosti stanovené v odstavci 3 písm. a)
provozovatele cestovní kanceláře nebo provozovatele
cestovní agentury, dohlíží na jejich plnění obecní
živnostenský úřad.

3. Každý cestující může příslušnému orgánu určenému
podle odstavce 1 nebo jakémukoli jinému příslušnému
orgánu určenému členským státem podat v souladu s
vnitrostátním právem stížnost na údajné porušení tohoto
nařízení. Příslušný orgán poskytne cestujícím odůvodněnou
odpověď v přiměřené lhůtě.
Členský stát může rozhodnout, že
a) cestující musí nejprve podat stížnost podle tohoto
nařízení dopravci nebo provozovateli terminálu
nebo
b) vnitrostátní orgán pověřený prosazováním práva
nebo jakýkoli jiný příslušný orgán určený členským
státem jedná jako odvolací orgán v případě
stížností, které nebyly vyřešeny podle článku 24.

___________
20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010.“.
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Čl. I bod 78
(§ 43 odst. 1
písm. n)
Čl. I. bod 78
(§ 43 odst. 5
písm. g))

Čl. I bod 78
(§ 43 odst. 8
písm. a), odst.
15

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
(…)
n) přepravuje po vnitrozemské vodní cestě nebezpečné
věci v rozporu s § 36 odst. 2.
(5) Vůdce plavidla se dopustí přestupku tím, že
…
g) v rozporu s § 25 odst. 1 vede plavidlo, k jehož vedení
nemá platný průkaz způsobilosti nebo osvědčení vůdce
plavidla či jiný obdobný doklad,
…
(8) Fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí
přestupku tím, že
a) provozuje na vodní cestě plavidlo, které na vodní cestě
nelze podle § 9 odst. 1 až 3 provozovat,

32008L0068

Čl. 3 odst. 1

1. Aniž je dotčen článek 6, nesmějí být nebezpečné věci
přepravovány, pokud to zakazuje oddíl I.1 přílohy I, oddíl
II.1 přílohy II nebo oddíl III.1 přílohy III.

31996L0050

Čl. 1 odst. 1

1. Členské státy, které vydávají osvědčení vůdce plavidla
pro přepravu nákladu a cestujících po vnitrozemských
vodních cestách (dále jen „osvědčení“), je vydávají podle
vzoru Společenství popsaného v příloze I v souladu s
touto směrnicí.

32006L0087

Čl. 24

Členské státy stanoví systém sankcí za porušování
vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a
přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich
uplatňování. Takto stanovené sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

32006L0087

Čl. 24

Členské státy stanoví systém sankcí za porušování
vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a
přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich
uplatňování. Takto stanovené sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

32008L0068

Čl. 3 odst. 1

1. Aniž je dotčen článek 6, nesmějí být nebezpečné věci
přepravovány, pokud to zakazuje oddíl I.1 přílohy I, oddíl
II.1 přílohy II nebo oddíl III.1 přílohy III.

(15) Za přestupek lze uložit pokutu
(…)
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), b) a d), odstavce 8 písm. a), d), g) nebo h),
Čl. I bod 78
(§ 44 odst. 6
písm. b) a j)

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako
provozovatel plavidla dopustí správního deliktu tím, že
…
b) provozuje na vodní cestě plavidlo, které na vodní cestě
nelze podle § 9 odst. 1 až 3 provozovat,
(…)
j) přepravuje po vnitrozemské vodní cestě nebezpečné
věci v rozporu s § 36 odst. 2.
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Čl. I bod 78
(§ 44 odst. 8
písm. b)

Čl. I bod 78
(§ 44 odst. 10
až 13)

(8) Provozovatel vodní dopravy se dopustí správního
deliktu tím, že
…
b) v rozporu s § 35a odst. 2 nebo v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie21) neoznámí
plavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu změnu
v okolnostech, na jejichž základě bylo vydáno osvědčení
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 7a).

(10) Dopravce se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
o právech cestujících při cestování po moři a na
vnitrozemských vodních cestách20)
a) nevydá cestujícímu přepravní doklad,
b) neposkytne osobě se sníženou pohyblivostí bezplatnou
pomoc v přístavu, při nalodění a vylodění nebo na palubě
lodi,
c) nezajistí školení zaměřená na problematiku zdravotně
postižených,
d) neposkytne pomoc, náhradu jízdného nebo
přesměrování v případě zrušení nebo zpoždění připlutí
nebo vyplutí, nebo
e) neposkytne cestujícím náležité informace o průběhu
přepravy, o právech cestujících nebo nemá zaveden
přístupný mechanismus pro vyřizování stížností týkajících
se práv cestujících.

31991R3921

Čl. 7

Členské státy včas přijmou právní a správní předpisy
nezbytné k provedení tohoto nařízení a uvědomí o nich
Komisi.

31985R2919

Příloha čl. 8
odst. 1

Smluvní státy přijmou předpisy nutné pro provedení tohoto
nařízení, zejména pokud jde o postup dokazování a důkazní
břemeno. Tyto předpisy oznámí ostatním smluvním státům
prostřednictvím Ústřední komise pro plavbu na Rýně.

32010R1177

Čl. 28

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a
přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a
odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené sankce a
opatření Komisi do 18. prosince 2012 a neprodleně jí
oznámí veškeré následné změny těchto ustanovení.

(11) Dopravce nebo prodejce přepravních
dokladů se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
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s přímo použitelným předpisem Evropské unie o právech
cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských
vodních cestách20) diskriminuje při uplatňování smluvních
podmínek a tarifů.
(12) Dopravce, provozovatel cestovní agentury
nebo cestovní kanceláře se dopustí správního deliktu tím,
že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o právech cestujících při cestování po moři a na
vnitrozemských vodních cestách20) odmítne přijetí
rezervace, vydání přepravního dokladu nebo nalodění
osob z důvodu zdravotního postižení nebo snížené
pohyblivosti.
(13) Dopravce, provozovatel pozemní části
přístavu nebo provozovatel cestovní kanceláře se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o právech cestujících při
cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách20)
nezveřejní podmínky přístupu platné pro přepravu osob se
sníženou pohyblivostí a doprovázejících osob.
Čl. I bod 78
(§ 44 odst. 16)

(16) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce
6 písm. d) nebo j),
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a), odstavce 3, odstavce 4 písm. a), b), d) nebo e),
odstavce 5, odstavce 6 písm. b), f), nebo h), odstavce 7
písm. b) nebo odstavce 8,
c) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. b), c) nebo h), odstavce 2 písm. a), b), c), nebo d),
odstavce 4 písm. c), f) nebo i), odstavce 6 písm. e),
odstavce 9, odstavce 10 písm. b), odstavce 11, odstavce
12 nebo odstavce 13,

32006L0087
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Čl. 24

Členské státy stanoví systém sankcí za porušování
vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a
přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich
uplatňování. Takto stanovené sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. d) bodu 1., písm. f), g) nebo i) bodu 1., odstavce 4
písm. g) nebo h), odstavce 6 písm. a), c) nebo i), odstavce
7 písm. a), odstavce 10 písm. c), d) nebo e), odstavce 14
nebo odstavce 15,
e) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. d) bodu 2., písm. e) nebo i) bodu 2., odstavce 6
písm. g) nebo odstavce 10 písm. a).

Číslo předpisu EU (kód celex)

31991R3921

Čl. 7

Členské státy včas přijmou právní a správní předpisy
nezbytné k provedení tohoto nařízení a uvědomí o nich
Komisi.

31985R2919

Příloha čl. 8
odst. 1

Smluvní státy přijmou předpisy nutné pro provedení tohoto
nařízení, zejména pokud jde o postup dokazování a důkazní
břemeno. Tyto předpisy oznámí ostatním smluvním státům
prostřednictvím Ústřední komise pro plavbu na Rýně.

32010R1177

Čl. 28

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a
přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a
odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené sankce a
opatření Komisi do 18. prosince 2012 a neprodleně jí
oznámí veškeré následné změny těchto ustanovení.

32008L0068

Čl. 3 odst. 1

1. Aniž je dotčen článek 6, nesmějí být nebezpečné věci
přepravovány, pokud to zakazuje oddíl I.1 přílohy I, oddíl
II.1 přílohy II nebo oddíl III.1 přílohy III.

Název předpisu EU
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31987LO540

Směrnice Rady ze dne 7. listopadu 1987 o přístupu k povolání provozovatele nákladní dopravy po vnitrozemských vodních cestách ve
vnitrostátní a mezinárodní dopravě a o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a ostatních dokladů formální způsobilosti pro toto povolání

31996L0050

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 vodních cestách ve Společenství

31994L0025

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států
týkajících se rekreačních plavidel

32003L0044

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/44/ES ze dne 16. června 2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování právních a
správních předpisů týkajících se rekreačních plavidel

32006L0087

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla
vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS

32008L0068

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí

31985R2919

Nařízení Rady (EHS) č. 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu
na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně

31991R3921

Nařízení Rady (EHS) č. 3921/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat
přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách uvnitř členského státu

32010R1177

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na
vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
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