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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 14

Rozeslána dne 11. února 2010

Cena Kč 39,–

O B S A H:
38. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
39. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
40. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými
stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně
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38
VYHLÁŠKA
ze dne 29. ledna 2010,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

8. V příloze č. 1 bodu 7.05.1 se slova „17.02.1
písm. d)“ nahrazují slovy „17.02.1 písm. c)“.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb., k provedení § 9 odst. 1, § 10 odst. 2 a 6 a § 18 odst. 2 tohoto
zákona:

9. V příloze č. 1 bodu 7.13.1 se číslo „7.13.1“ nahrazuje číslem „6.13.1“.

Čl. I

10. V příloze č. 1 bodu 9.02.3 se číslo „6.04“ nahrazuje číslem „5.04“.

Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve
znění vyhlášky č. 83/2000 Sb., vyhlášky č. 186/2005
Sb., vyhlášky č. 6/2006 Sb., vyhlášky č. 38/2006 Sb.,
vyhlášky č. 173/2009 Sb. a vyhlášky č. 388/2009 Sb.,
se mění takto:
1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se
doplňují slova „Směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 2009/100/ES ze dne 16. září 2009 o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské
plavby.“.
2. V § 6 odstavec 4 zní:
„(4) Lodním osvědčením malého plavidla musí
být vybavena malá plavidla podle § 2 odst. 1 písm. b)
podléhající evidenci, přičemž malá plavidla podléhající
evidenci a určená k plavbě v zahraničí za účelem rekreace jejich provozovatele musí být vybavena mezinárodním osvědčením pro rekreační plavidla. Vzor lodního osvědčení malého plavidla je uveden v příloze č. 5
této vyhlášky. Vzor mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.“.
3. V příloze č. 1 bodu 3.03.1 se číslo „4.02“ nahrazuje číslem „3.02“.
4. V příloze č. 1 bodu 3.05.1 se číslo „4.01.2“ nahrazuje číslem „3.01.2“.

11. V příloze č. 1 bodu 10.03b.2 písm. a) se slova „3.03 a 3.04“ nahrazují slovy „4.03 a 4.04“.
12. V příloze č. 1 bodu 14.13.1 se číslo „15.15.9“
nahrazuje číslem „15.15.8“.
13. V příloze č. 1 bodu 15.01.1 písm. a) se číslo „3.02.1“ nahrazuje číslem „2.02.1“.
14. V příloze č. 1 bodu 15.01.1 písm. b) se slova „4.01 až 4.03“ nahrazují slovy „3.01 až 3.03“.
15. V příloze č. 1 bodu 15.01.1 písm. c) se slova „8.08.2 věta 2 a 8.08.7“ nahrazují slovy „7.08.2
věta 2 a 7.08.7“.
16. V příloze č. 1 bodu 15.03.11 a v obrázku se
všechna čísla „13.03.4“ nahrazují čísly „15.03.4“.
17. V příloze č. 1 bodu 15.08.1 se číslo „7.08“ nahrazuje číslem „6.08“.
18. V příloze č. 1 bodu 15.08.3 písm. c) se číslo „7.09.1“ nahrazuje číslem „6.09.1“.
19. V příloze č. 1 bodu 15.15.7 se číslo „15.15.7“
nahrazuje číslem „15.15.6“.
20. V příloze č. 1 bodu 15a.04.5 se číslo „15.15.7“
nahrazuje číslem „15.15.6“.

5. V příloze č. 1 bodu 4.10.1 se číslo „5.07“ nahrazuje číslem „4.07“.

21. V příloze č. 1 bodu 21.02.3 se číslo „22.02.2“
nahrazuje číslem „21.02.2“ a číslo „22.03.2“ se nahrazuje číslem „21.03.2“.

6. V příloze č. 1 bodu 5.08.1 se číslo „9.20“ nahrazuje číslem „9.19“.

22. V příloze č. 1 bodu 21.03.1 písm. c) se číslo „22.02.1“ nahrazuje číslem „21.02.1“.

7. V příloze č. 1 bodu 7.02.6 se číslo „3.04.3“ nahrazuje číslem „2.04.3“.

23. V příloze č. 1 bodu 21.03.2 se číslo „22.03.3“
nahrazuje číslem „21.03.3“.
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24. V příloze č. 1 bodu 21.04.1 se číslo „22.01.2“
nahrazuje číslem „21.01.2“.
25. V příloze č. 1 bodu 22.01.1 se slova „Státní
plavební správa“ nahrazují slovy „Ten kdo provádí
technickou prohlídku“.
26. V příloze č. 1 bodu 22.02.1 se číslo „3.02“ nahrazuje číslem „2.02.1“.
27. V příloze č. 1 bodu 22a.03.1 se číslo „22.13.2“
nahrazuje číslem „22a.03.2“, číslo „22.12.2“ se zrušuje
a slova „kapitoly 3 až 15“ se nahrazují slovy „kapitoly 2
až 15“.
28. V příloze č. 1 bodu 22a.07.3 se číslo „22.11“
nahrazuje číslem „22a.11“.
29. V příloze č. 1 se bod „22ba10.1“ označuje jako
bod „22a.10.1“.
30. V příloze č. 1 bodu 23.09.1 se slova „odstavce 1.1 nebo 1.2“ nahrazují slovy „kap. 23.09.1.1 nebo
23.09.1.2“.
31. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. a) se za číslo „5.01.3“ vkládají slova „na samostatné hydraulické
nádrže podle kap. 5.02.1,“, číslo „6.03.8“ se nahrazuje
slovy „6.03.7 a kap. 6.04.2,“, za číslo „7.05.13,“ se vkládají slova „kap. 7.06,“, za číslo „9.01.3,“ se vkládají
slova „kap. 9.02.1 až 9.02.3, kap. 9.12.3 písm. b),
kap. 9.13, kap. 9.14.3 věty druhé, kap. 9.15.2,
kap. 9.15.10, kap. 10.01,“ a za číslo „15.09.10,“ se vkládají slova „kap. 15.11.9, kap. 15.11.17,“.
32. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. e) se číslo „5.061“ nahrazuje slovy „5.06.1, kap. 5.08.1,“, za
číslo „9.05.4,“ se vkládají slova „kap. 9.12.2 písm. d),
kap. 9.19,“ a za číslo „15.02.10,“ se vkládají slova
„kap. 15.06.6 písm. c) na žádné únikové cesty přes kuchyně, kap. 15.06.7,“.
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33. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. g) se za slova „požadavky“ vkládají slova „kap. 5.02.1, 5.03.1 na
zdvojené řídící ventily u hydraulických pohonných
jednotek a samostatné potrubí pro druhou pohonnou
jednotku u hydraulických pohonných jednotek,“.
34. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. j) se slova „věta druhá“ za číslem 9.01.1 zrušují, číslo „9.20“
se nahrazuje číslem „9.19“, číslo „9.21“ se nahrazuje
číslem „9.20“ a za slova „2.03.1 písm. a),“ se vkládají
slova „kap. 4.06.1,“.
35. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. k) se za čísla „1.1.1995“ vkládají slova „a požadavky kap. 6.04.2
u plavidel, jejichž kormidelna byla uspořádána k řízení
plavidla jednou osobou s pomocí radaru a u nichž lze
směru pohybu dosáhnout přímo z kormidelny“.
36. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. m) se za číslo „15.02.15,“ vkládají slova „kap. 15.03.7 a 15.03.8,“,
slova „15.06.6 písm. b) až d)“ se nahrazují slovy „15.06.6 písm. b) a d)“, slova „kap. 15.06.7,“ a slova „věta druhá“ za číslem 15.11.12. se zrušují a slova „kap. 15.11.17, kap. 15.11.17,“ se nahrazují slovy
„kap. 15.11.16,“.
37. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. r) se druhé číslo „6.12.1“ nahrazuje číslem „6.12.2“, za číslo „9.11.4,“ se vkládají slova „kap. 11.07.2 a 11.07.3,“,
za číslo „11.13,“ se vkládají slova „kap. 15.01.1
písm. c),“ a za číslo „15.02.12,“ se vkládají slova
„15.06.6 písm. c) na žádné únikové cesty přes strojovny,“.
38. V příloze č. 1 bodu 24.02.2 písm. q) se číslo „6.07.2“ nahrazuje číslem „6.02.2“.
39. V příloze č. 1 se na konci textu bodu 24.02.2
doplňují písmena u) a v), která znějí:

„u) požadavky kap. 11.04 nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla po 1. lednu 2035
u plavidel, jejichž kýl byl položen po 31. prosinci 1994, u ostatních plavidel v provozu při obnově
celého nákladového prostoru.
v) požadavky kap. 15.03.9, kap. 17.05.2 a 17.05.3 po přestavbě plavidla.“.
40. V příloze č. 1 bod 24.02.3 zní:
„24.02.3 Je-li určitá část plavidla v provozu měněna nebo přestavována, příslušné ustanovení kap. 24.02.2 se ve
vztahu k této určité části plavidla nepoužije. Náhrada stávající části za část se stejnou technologií nebo
část stejného typu nepředstavuje výměnu podle předchozí věty.“.
41. V příloze č. 1 bodu 24.03.2 písm. c) se za číslo
„15.04,“ vkládají slova „kap. 15.05,“.

42. V příloze č. 1 bodu 24.03.2 se na konci textu
doplňuje písmeno d), které zní:

„d) požadavky kap. 6.05.2 nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla.“.
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43. V příloze č. 1 bodu 24.03.5 se slova „písm. a)“
zrušují.
44. V příloze č. 1 bodu 24.03.6 se číslo „15.11.2“
nahrazuje číslem „15.11.12“.
45. Dosavadní body 24.06.1 až 24.06.14 se označují jako body 24.05.1 až 24.05.14.
46. V příloze č. 1 bodu 24.05.12 se číslo „10.03a“
nahrazuje číslem „11.13“.
47. V příloze č. 1 bodu 24.05.13 písm. a) se číslo „15.09“ nahrazuje číslem „15.09.1“.
48. V příloze č. 1 bodu 24.05.13 písm. b) se za
slova „15.09.5 písm. b), c), f), i),“ vkládají slova
„kap. 15.09.10,“ a za číslo „15.11.17,“ se vkládají slova
„kap. 15.15.8 na poplašné systémy,“.

Částka 14

49. V příloze č. 1 bodu 24.05.13 písm. d) se číslo „15.03.15“ nahrazuje číslem „15.03.10“, mezi slova
„15.06.9 písm. a) až c), písm. e)“ a slova „poslední věty“ se vkládá slovo „a“ a za slova „15.06.10
písm. b) věty druhé,“ se vkládají slova „kap. 15.26.13,“.
50. V příloze č. 1 se na začátek bodu 24.05.13
písm. e) vkládají slova „kap. 15.06.6 písm. c) na žádné
únikové cesty přes kuchyně, kap. 15.07,“.
51. V příloze č. 1 bodu 24.05.13 písm. f) se za
slova „15.06.6 písm. c)“ vkládají slova „na žádné únikové cesty přes strojovny,“.
52. V příloze č. 1 se na konci bodu 24.05.13
doplňují písmena h) a i), která znějí:

„h) kap. 15.03.1 až 15.03.6 při vystavení nebo obnovení osvědčení plavidla po 1. lednu 2045 a při zvýšení
největšího přípustného počtu cestujících.
i) požadavky kap. 15.03.9, po přestavbě plavidla.“.
53. V příloze č. 1 se na konci bodu 24.05 doplňují
body 24.05.15 až 24.05.19, které znějí:
„24.05.15 Pevné požární soustavy s CO2, které byly instalovány v období mezi 1. lednem 1995 a 31. březnem
2003, jsou i nadále povoleny, pokud splňují čl. 10.03 odst. 5 nařízení o inspekci lodní plavby na Rýnu
ve znění platném ke dni 31. března 2002.
24.05.16 Doporučení Ústřední komise pro plavbu na Rýně vydaná v období mezi 1. lednem 1995 a 31. březnem
2002 k čl. 10.03 odst. 5 nařízení o inspekci lodní plavby na Rýnu ve znění platném ke dni 31. března
2002 jsou i nadále platná do vystavení nebo do obnovení Osvědčení Společenství po 1. 1. 2035.
24.05.17 Kap. 10.05.2 písm. a) do vystavení nebo do obnovení Osvědčení Společenství po 1. lednu 2035 platí
pouze tehdy, byla-li tato zařízení instalována na plavidlech, jejichž kýl byl položen po 1. říjnu 1992.
24.05.18 U osobních lodí, jimž bylo osvědčení vydáno před 1. lednem 2006 a které byly vybaveny kolektivními
záchrannými prostředky podle kap. 15.09.5 před 1. lednem 2006, se tyto prostředky považují za
alternativu k osobním záchranným prostředkům.
24.05.19 U osobních lodí, jimž bylo osvědčení vydáno před 1. lednem 2006 a které byly vybaveny kolektivními
záchrannými prostředky podle kap. 15.09.6 před 1. lednem 2006, se tyto prostředky považují za
alternativu k osobním záchranným prostředkům až do vystavení nebo do obnovení Osvědčení Společenství po 1. lednu 2010.“.
54. V příloze č. 1 bodu 24.06.4 se slova „a 24.04.5“
zrušují.
55. V příloze č. 1 bodu 24.06.13 písm. a) se slova „15.09 věty první“ nahrazují slovy „15.09.1 věty
první a druhé“.
56. V příloze č. 1 bodu 24.06.13 písm. c) se číslo „15.15.9“ nahrazuje číslem „15.15.8“.

57. V příloze č. 1 bodu 24.06.13 písm. d) se číslo „15.03.15“ nahrazuje číslem „15.03.1“, číslo „150.6.9“
se nahrazuje číslem „15.06.9“ a slova „věty druhé“ za
číslem 15.11.12 se zrušují.

58. V příloze č. 1 bod 24.06.14 zní:
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„24.06.14 Je-li určitá část plavidla v provozu měněna nebo přestavována, příslušná ustanovení kap. 24.05.5 až
24.05.13 se ve vztahu k této určité části plavidla nepoužije. Náhrada stávající části za část se stejnou
technologií nebo část stejného typu nepředstavuje výměnu podle předchozí věty.“.
59. V příloze č. 1 bodu 24.07 se číslo „24.07“ nahrazuje číslem „24.06“.

62. V příloze č. 1 bodu 24a.05.1 se číslo „24.07“
nahrazuje číslem „24.06“.

60. V příloze č. 1 bodu 24.07.1 se číslo „24.07.1“
nahrazuje číslem „24.06.1“.

63. V příloze č. 2 bodu 1.01.5 ve druhé větě se
za slova „se nevztahuje“ vkládají slova „ , s výjimkou
rekreačních plavidel a vodních skútrů,“.

61. V příloze č. 1 bodu 24a.04.5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

64. Za přílohu č. 4 se doplňují přílohy č. 5 a 6,
které znějí:
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Slamečka, MBA, v. r.

Sbírka zákonů č. 39 / 2010
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39
VYHLÁŠKA
ze dne 29. ledna 2010,
kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona
č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/
/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 34 odst. 1
a § 38a odst. 3 zákona:

ských společenství3a), připojeného k údajům spolu
s programovým vybavením pro ověření a kontrolu digitálního podpisu, jakož i pro vyhotovení podrobného
profilu rychlosti vozidel před kontrolou jejich záznamového zařízení,“.
Poznámka pod čarou č. 3a) zní:

Čl. I
Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, se mění takto:
1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 2 a 2a) zní:
„§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství2) a v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropských společenství2a) upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen
„kontrola“) a stanoví vzor paměťové kontrolní karty.
2

2a

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS)
č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti
týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice
Rady 88/599/EHS.
Směrnice Komise 2004/112/ES, kterou se přizpůsobuje
technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí.
Směrnice Komise 2009/4/ES o protiopatřeních na předcházení a odhalování manipulace se záznamy tachografů, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/
/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení
Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech
v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě
a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.
Směrnice Komise 2009/5/ES, kterou se mění příloha III
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS)
č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti
týkajících se činností v silniční dopravě.
) Rozhodnutí Komise 2009/810/ES, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení (ES)
č. 561/2006.“.

2. V § 2 odst. 2 písm. a) se za slovo „vyhlášce“
vkládají slova „a zařízení pro kontrolu digitálního
podpisu, podle přímo použitelného předpisu Evrop-

„3a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985
o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, příloha IB, kapitola I, písm. r).“.

3. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) řádné fungování záznamového zařízení, zejména
na zjištění, zda nedochází ke zneužití záznamového zařízení, karty řidiče nebo záznamových
listů,
g) odhalení instalace přístroje nebo používání takového přístroje, který by mohl zničit, odstranit,
nebo pozměnit údaje nebo rychlost jejich přenosu,
nebo přístroje, který má zasahovat do elektronického přenosu dat mezi součástmi záznamového
zařízení.“.
4. V § 5 odstavec 1 zní:
„(1) Kontrolní orgán provede kontrolu v provozovně dopravce vždy
a) při zjištění porušení povinnosti, které spadá do
skupiny F, G 1 až G 10, I nebo J podle přílohy
č. 8 k této vyhlášce a pokud je klasifikováno jako
velmi závažné, nebo
b) při zjištění porušení povinností, která spadají do
skupin B, C nebo D podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, jsou klasifikována jako velmi závažná a pokud zároveň byla zjištěna u dopravce opakovaně.“.
5. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:
„(2) V případě zjištění porušení povinností neuvedených v odstavci 1 provede kontrolní orgán kontrolu v provozovně dopravce, vyžaduje-li to počet a závažnost zjištěných porušení uvedených v příloze č. 8
k této vyhlášce.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

6. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.
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7. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.
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8. Příloha č. 5 zní:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.
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9. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Slamečka, MBA, v. r.

Sbírka zákonů č. 40 / 2010
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40
VYHLÁŠKA
ze dne 3. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy
politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně

Ministerstvo financí stanoví podle § 18 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 556/
/2004 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro
předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně, se
mění takto:

3. V příloze ve vzoru formuláře v části IV. tabulce
první a druhé Dary od fyzických osob název sloupce
třetího zní: „Adresa místa pobytu dárce“.
4. V příloze ve vzoru formuláře v části VI. název
druhého sloupce tabulky zní: „Datum narození člena
politické strany / politického hnutí“.
5. V příloze ve vzoru formuláře v části VI. název
třetího sloupce tabulky zní: „Adresa místa pobytu
člena politické strany / politického hnutí“.

1. V příloze se ve vzoru formuláře slova „prohlášení konkursu na její majetek ke dni ....“ nahrazují
slovy „zahájeno insolvenční řízení na její / jeho majetek ke dni ....“.
2. V příloze ve vzoru formuláře v části IV. tabulce
první a druhé Dary od fyzických osob název sloupce
druhého zní: „Datum narození dárce“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Janota v. r.
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