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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 48

Rozeslána dne 26. dubna 2022

Cena Kč 37,–

O B S A H:
94. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve
zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody
z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech
námořních plavidel
95. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech
způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
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94
VYHLÁŠKA
ze dne 21. dubna 2022,
kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě
a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události,
o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1
zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění
zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb. a zákona
č. 90/2022 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 23a
odst. 11 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách
a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné
události, o minimální výši sjednaného pojištění za
škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním
rejstříku a dokladech námořních plavidel, se mění
takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 ze dne
17. dubna 2019 o přístavních zařízeních pro příjem
odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU
a zrušuje směrnice 2000/59/ES.“.

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:
„§ 1a
Vzor formuláře podle § 23a odst. 3 zákona je
stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.
3. V § 2 úvodní části ustanovení se slova „§ 23a
odst. 3 a 4 zákona“ nahrazují slovy „§ 23a odst. 7 a 8
zákona“.
4. V § 3 úvodní části ustanovení se slova „§ 23a
odst. 5 zákona“ nahrazují slovy „§ 23a odst. 9 zákona“.
5. V § 5 úvodní části ustanovení se slova „§ 33
odst. 1 písm. q) zákona“ nahrazují slovy „§ 33
odst. 1 písm. p) zákona“.
6. V § 6 se slova „v příloze č. 1 k této vyhlášce“
nahrazují slovy „v příloze č. 2 k této vyhlášce“.
7. V § 7 se slova „v příloze č. 2 k této vyhlášce“
nahrazují slovy „v příloze č. 3 k této vyhlášce“.
8. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:
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Dosavadní přílohy č. 1 a 2 se označují jako přílohy č. 2 a 3.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2022.

Ministr:
Mgr. Kupka v. r.
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95
VYHLÁŠKA
ze dne 21. dubna 2022,
kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě,
průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1
zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění
zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb. a zákona
č. 90/2022 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 42
odst. 6 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní
způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu,
se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1159 ze dne
20. června 2019, kterou se mění směrnice 2008/106/
/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje
směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými
státy.“.
2. V § 7 písm. s) se slovo „nebo“ zrušuje.
3. V § 7 se na konci písmene t) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena u) až x), která znějí:
„u) základní činnosti na lodích používajících jako
palivo plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem
vzplanutí,
v) rozšířené činnosti na lodích používajících jako
palivo plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem
vzplanutí,
w) základní činnosti při plavbě v polárních vodách,
nebo
x) rozšířené činnosti při plavbě v polárních vodách.“.

požadavků pro provoz takových lodí, zejména zohlednění zdravotních a bezpečnostních rizik při jejich provozu a údržbu a opravu strojního vybavení,
činnosti vykonávané při zásobování lodi těmito palivy, včetně jejich skladování a přijímání příslušných
opatření k předcházení nebezpečí, zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a k zabránění znečištění
životního prostředí, včetně protipožární prevence
a reakce na požár.
(9) Rozšířené činnosti na lodích používajících
jako palivo plyn nebo jiná paliva s nízkým bodem
vzplanutí zahrnují vedle činností podle odstavce 1
provozní obsluhu pohonu a strojního vybavení, zejména činnosti související se zajištěním bezpečného
provozu motorů spalujících příslušné palivo, bezpečného provozu a obsluhy palivových systémů,
bezpečného provádění, sledování a kontroly přímých operací s palivem a přijímání příslušných opatření k předcházení nebezpečí včetně řízení hasebních činností a řízení činností při nehodě.
(10) Základní činnosti při plavbě v polárních
vodách zahrnují činnosti související se zohledněním
rizik spojených s možným poškozením lodi a omezených možností vnější pomoci a specifik ochrany
zdraví a záchrany v polárních oblastech a účinné pomoci cestujícím v případě nehody lodi.
(11) Rozšířené činnosti při plavbě v polárních
vodách zahrnují plánování a provádění plaveb v polárních vodách s trvalým nebo převažujícím ledovým
pokrytím, zejména s ohledem na bezpečnost plavby,
navigaci a správné vedení navigační strážní služby
s přihlédnutím k technickému vybavení a vlastnostem
lodě a dále řízení činností uvedených v odstavci 10
v případě nehody lodi.“.

4. V § 10 se doplňují odstavce 8 až 11, které
znějí:
„(8) Základní činnosti na lodích používajících
jako palivo plyn nebo jiná paliva s nízkým bodem
vzplanutí zahrnují činnosti související s uplatňováním

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2022.

Ministr:
Mgr. Kupka v. r.
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