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VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti
evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona
č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/
/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb. a zákona č. 134/2011
Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické
propojenosti evropského železničního systému, ve
znění vyhlášky č. 377/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „Tato vyhláška v souladu s prá-
vem Evropských společenství1) stanoví technické poža-
davky na prvky a součásti evropského železničního
systému“ nahrazují slovy „Tato vyhláška zapracovává
příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví technické
požadavky na součásti interoperability“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze
dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému
ve Společenství.
Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009, kterou
se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému
ve Společenství.
Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kte-
rou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního
systému ve Společenství.“.

2. V § 1 se za slovo „subsystémů“ vkládají slova
„drah a kolejových vozidel“.

3. V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) „Kolejovým vozidlem“ se pro účely této vy-
hlášky rozumí drážní vozidlo způsobilé k provozu na
dráhách evropského železničního systému.“.

4. V nadpisu části druhé se slova „PRVKY
A SOUČÁSTI PROVOZNÍ A TECHNICKÉ PRO-
POJENOSTI“ nahrazují slovy „SOUČÁSTI INTER-

OPERABILITY A SUBSYSTÉMY EVROPSKÉHO
ŽELEZNIČNÍHO SYSTÉMU“.

5. V části druhé se označení hlav I a II včetně nad-
pisů zrušuje.

6. § 2 a 3 včetně nadpisů a poznámky pod čarou
č. 15 znějí:

„§ 2

Dráhy a kolejová vozidla
konvenčního železničního systému

(1) Dráhy konvenčního železničního systému
tvoří tyto typy drah a jejich strukturální součásti:

a) dráhy určené pro osobní dopravu,

b) dráhy určené pro nákladní dopravu,

c) dráhy určené pro smíšenou dopravu (osobní a ná-
kladní),

d) stanice a terminály osobní dopravy,

e) terminály nákladní dopravy včetně překladišť mezi
jednotlivými druhy dopravy a

f) dráhy spojující výše uvedené typy drah navzájem
a dráhy spojující výše uvedené typy drah se stani-
cemi a terminály osobní a nákladní dopravy.

(2) Vozidlový park konvenčního železničního
systému zahrnuje kolejová vozidla, která jsou způso-
bilá k provozu na dráhách konvenčního železničního
systému, zejména

a) motorové nebo elektrické vozy a jednotky s vlast-
ním pohonem,

b) motorové nebo elektrické lokomotivy,

c) speciální vozidla, konstruovaná pro údržbu,
opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu
stavu dráhy a odstraňování následků mimořád-
ných událostí,

d) vozy osobní dopravy a

e) vozy nákladní dopravy včetně kolejových vozidel
určených pro přepravu silničních vozidel.
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(3) Každý z druhů kolejových vozidel podle od-
stavce 2 se dále rozděluje na

a) kolejová vozidla pro mezinárodní drážní dopravu
a

b) kolejová vozidla pro vnitrostátní drážní dopravu.

§ 3

Dráhy a kolejová vozidla
vysokorychlostního železničního systému

(1) Dráhy vysokorychlostního železničního systé-
mu tvoří:

a) dráhy vybudované pro provoz dosahující rychlosti
alespoň 250 km/h,

b) dráhy modernizované pro provoz dosahující
rychlosti vyšší než 200 km/h a

c) modernizované dráhy napojené na dráhy podle
písmen a) a b), na nichž provoz nedosahuje
rychlosti 200 km/h, zejména z technických, pro-
vozních a geografických důvodů, včetně spojova-
cích tratí mezi dráhami vysokorychlostního a kon-
venčního železničního systému, průjezdů stani-
cemi a přístupu do terminálů.

(2) Vozidlový park vysokorychlostního železnič-
ního systému zahrnuje kolejová vozidla

a) s rychlostí přesahující 300 km/h, jsou-li zkon-
struována pro provoz na dráhách podle odstavce 1
písm. a),

b) dosahující rychlosti alespoň 200 km/h na dráhách
uvedených v odstavci 1 a

c) nedosahující rychlosti 200 km/h, pokud splňují
požadavky příslušných technických specifikací in-
teroperability15) pro bezpečný provoz kolejových
vozidel ve vysokorychlostním železničním systé-
mu a jsou provozována na dráhách uvedených
v odstavci 1.

15) Rozhodnutí Komise 2002/730/ES ze dne 30. května 2002
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
„Údržba“ transevropského vysokorychlostního železnič-
ního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES.
Nařízení Komise 2006/62/ES ze dne 23. prosince 2005
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
pro telematické aplikace v nákladní dopravě evropského
konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2006/679/ES ze dne 28. března 2006
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro
řízení a zabezpečení transevropského konvenčního želez-
ničního systému.
Rozhodnutí Komise 2006/860/ES ze dne 7. listopadu 2006
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Ří-

zení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního
železničního systému, kterým se mění příloha A rozhodnutí
2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského kon-
venčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2006/861/ES ze dne 28. července 2006
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
„Kolejová vozidla – nákladní vozy“ transevropského kon-
venčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2006/920/ES ze dne 11. srpna 2006
o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se sub-
systému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského kon-
venčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne 20. prosince 2007
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
„Bezpečnost v železničních tunelech“ v transevropském
konvenčním a vysokorychlostním železničním systému.
Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21. prosince 2007
o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob
s omezenou schopností pohybu a orientace v transevrop-
ském konvenčním a vysokorychlostním železničním systé-
mu.
Rozhodnutí Komise 2008/217/ES ze dne 20. prosince 2007
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „In-
frastruktura“ transevropského vysokorychlostního želez-
ničního systému.
Rozhodnutí Komise 2008/231/ES ze dne 1. února 2008
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
„Provoz“ transevropského vysokorychlostního železnič-
ního systému přijaté podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/
/48/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2002/734/ES
ze dne 30. května 2002.
Rozhodnutí Komise 2008/232/ES ze dne 21. února 2008
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
„Kolejová vozidla“ transevropského vysokorychlostního
železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2008/284/ES ze dne 6. března 2008
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
„Energie“ transevropského vysokorychlostního železnič-
ního systému.
Rozhodnutí Komise 2008/386/ES ze dne 23. dubna 2008,
kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o tech-
nické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení
a zabezpečení transevropského konvenčního železničního
systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické
specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabez-
pečení“ transevropského vysokorychlostního železničního
systému.
Rozhodnutí Komise 2009/107/ES ze dne 23. ledna 2009,
kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES a 2006/920/ES
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystémů
transevropského konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2009/561/ES ze dne 22. července 2009,
kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde
o provádění technické specifikace pro interoperabilitu sub-
systému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenč-
ního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne 19. října 2009, kte-
rým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES, po-
kud jde o technické specifikace pro interoperabilitu týkající
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se subsystemů transevropského konvenčního železničního
systému a transevropského vysokorychlostního železnič-
ního systému.
Rozhodnutí Komise 2010/640/EU ze dne 21. října 2010,
kterým se mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES
o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se sub-
systému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského kon-
venčního a vysokorychlostního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2010/691/EU ze dne 15. listopadu
2010, kterým se České republice přiznává odchylka od
uplatňování rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci
pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení
transevropského konvenčního železničního systému na trati
Strančice – České Budějovice.
Rozhodnutí Komise 2011/229/EU ze dne 4. dubna 2011
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
„Kolejová vozidla – hluk“ transevropského konvenčního
železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
„Energie“ transevropského konvenčního železničního sy-
stému.
Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „in-
frastruktura“ transevropského konvenčního železničního
systému.
Rozhodnutí Komise 2011/291/EU ze dne 26. dubna 2011
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému ko-
lejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu
osob transevropského konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2011/314/EU ze dne 12. května 2011
o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se sub-
systému „provoz a řízení dopravy“ transevropského kon-
venčního železničního systému.
Nařízení Komise EU 2011/454/EU ze dne 5. května 2011
o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se sub-
systému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevrop-
ského železničního systému.“.

7. V § 4 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Tech-
nická dokumentace staveb dráhy, technické podmínky
technologických zařízení dopravní cesty dráhy nebo
technické podmínky kolejových vozidel vymezí zá-
kladní parametry interoperability. Pokud nestanoví
technické specifikace interoperability15) jinak, základ-
ními parametry pro dosažení interoperability jsou:“.

8. Poznámka pod čarou č. 3 se včetně odkazů na
ni v § 4 odst. 1 a § 15 odst. 1 zrušuje.

9. V § 4 odst. 2 se slovo „prvků“ nahrazuje slovy
„součástí interoperability“.

10. V § 5 odst. 1 se věta první zrušuje.

11. V § 5 odst. 2 se slova „prvky součástí dráhy
a kolejových vozidel, na kterých přímo či nepřímo zá-
visí interoperabilita evropského železničního systému

(dále jen „součásti interoperability“),“ nahrazují slovy
„součásti interoperability“.

12. V § 5 se odstavec 3 včetně poznámky pod ča-
rou č. 4 zrušuje.

13. V § 6 odst. 1 písm. a) body 3 a 4 znějí:

„3. traťové řízení a zabezpečení,

4. palubní řízení a zabezpečení,“.

14. V § 6 odst. 1 písm. b) se vkládá nový bod 1,
který zní:

„1. provozování dráhy a organizování drážní do-
pravy,“.

Dosavadní body 1 a 2 se označují jako body 2 a 3.

15. V § 6 odst. 2 se slova „příloze této vyhlášky“
nahrazují slovy „předpisech Evropské unie upravují-
cích technické specifikace interoperability15)“.

16. V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo „umělými“ zru-
šuje.

17. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) energie obsahující elektrická napájecí zařízení
včetně trolejového vedení a traťovou část systému
měření spotřeby elektrické energie, podmínky na-
pájecích systémů a zásobování elektřinou a jinými
energiemi,“.

18. V § 7 odst. 1 se na začátek písmene c) vkládá
slovo „traťové“ a za slovo „veškeré“ se vkládá slovo
„stabilní“.

19. V § 7 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) palubní řízení a zabezpečení, tj. všechna zařízení
na kolejových vozidlech nezbytná k zajištění bez-
pečnosti, řízení a kontroly pohybu vozidel opráv-
něných k jízdě po dráze,“.

20. V § 7 odst. 1 písm. e) se slova „struktura vo-
zidlového parku“ nahrazují slovy „konstrukční uspo-
řádání“.

21. V § 7 odst. 1 písm. e) se za slova „kolejových
vozidlech,“ vkládají slova „sběrače proudu,“ a za slova
„přeměnu energie,“ slova „palubní vybavení pro mě-
ření spotřeby elektrické energie,“.

22. V § 7 odst. 2 písm. a) se za slova „k zajištění“
vkládají slova „provozuschopnosti a“.

23. V § 7 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které
zní:

„a) provozování dráhy a organizování drážní do-
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pravy, přičemž se tento subsystém skládá ze dvou
prvků:

1. postupy a při nich používaná zařízení umožňu-
jící nepřetržitou činnost různých strukturálních
subsystémů jak během řádného, tak mimořád-
ného provozování systému, zejména při pláno-
vání, organizaci a řízení dopravy,

2. odborná způsobilost provozovatele dráhy a od-
borná způsobilost provozovatele drážní do-
pravy,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b)
a c).

24. V § 8 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou
č. 4 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 15.

25. V § 8 odst. 2 se slova „kolejových obvodů“
nahrazují slovy „zabezpečovacího zařízení“.

26. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Parametry brzdových zařízení musí umožňovat zasta-
vení vlaku ve stanovené zábrzdné vzdálenosti16) i při
nejvyšší povolené rychlosti.“.

Poznámka pod čarou č. 16 zní:

„16) § 8 a § 37 odst. 8 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává
dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb. a vy-
hlášky č. 174/2000 Sb.“.

27. V § 13 odst. 4 se za slova „V tunelech“ vklá-
dají slova „a na mostech“.

28. V § 18 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Přehled technických provozních požadavků
na konstrukční provedení kolejového vozidla, neza-
hrnutých v technických specifikacích interoperability,
stanoví příloha této vyhlášky.“.

29. V nadpisu části čtvrté se za slovo „SOU-
ČÁSTÍ“ vkládají slova „SUBSYSTÉMŮ DRAH
A KOLEJOVÝCH VOZIDEL“.

30. V § 21 odst. 2 se slova „dráhy a registrů“ na-
hrazují slovy „součástí subsystémů drah a“.

31. V § 21 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 17 zní:

„(3) Registr kolejových vozidel používaných na
dráze celostátní nebo regionální je veden způsobem
stanoveným rozhodnutími Evropské unie upravujícími
společné specifikace celostátního registru vozidel17)
a obsahuje informace v nich uvedené.

17) Rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007,

kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru
vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/
/ES a 2001/16/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2011/107/
/EU ze dne 10. února 2011, kterým se mění rozhodnutí
2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celo-
státního registru vozidel.“.

32. V nadpisu části páté se na začátek vkládají
slova „SPOLEČNÁ A“.

33. V § 22 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Součásti interoperability a subsystémy evrop-
ského železničního systému musí být v souladu s

a) technickými specifikacemi interoperability15),
byly-li vydány,

b) harmonizovanými českými technickými normami,
popřípadě zahraničními technickými normami
přejímajícími v členských státech Evropské unie
harmonizované evropské normy5), nejsou-li tech-
nické specifikace interoperability vydány, nebo

c) příslušnými normami5) zahrnujícími české nebo
zahraniční technické normy nebo vyhláškami
Mezinárodní železniční unie v případě, že v pří-
slušné oblasti technické specifikace interoperabi-
lity ani harmonizované technické normy neexi-
stují.“.

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

34. V § 22 odst. 2 se slovo „drážních“ nahrazuje
slovem „kolejových“.

35. V § 22 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou
„Součásti interoperability a subsystémy evropského že-
lezničního systému se uvedou do souladu s ustanove-
ními technických specifikací interoperability15) v termí-
nech v nich stanovených.“.

36. V § 22 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 18 zní:

„(4) Do doby účinnosti technických specifikací
interoperability stanovujících údaje, které musí být za-
řazovány do registrů součástí subsystémů drah18) a ko-
lejových vozidel17), se do registru součástí subsystémů
drah uvádějí údaje vztahující se k parametrům dopravní
cesty dráhy podle § 4 odst. 1 a do registru kolejových
vozidel údaje podle § 21 odst. 3.

18) Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/633/EU ze dne 15. září
2011 o společných specifikacích registru železniční infra-
struktury.“.

37. Příloha zní:
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„Příloha k vyhlášce č. 352/2004 Sb.

Přehled technickoprovozních požadavků na konstrukční provedení kolejového vozidla
nezahrnutých v technických specifikacích interoperability

1. Obecná dokumentace
Obecná dokumentace (včetně popisu nového, renovovaného nebo modernizovaného kolejového vozidla
a jeho plánovaného použití, jakož i dokumentace o vozidle, opravách, provozu a údržbě).

2. Konstrukce a mechanické díly
Stav spojení mezi kolejovými vozidly (včetně tažného ústrojí a nárazníků, přechodových můstků), pevnost
konstrukce vozidla a vybavení (například sedadel), nosnost, pasivní bezpečnost (včetně vnitřní a vnější
odolnosti vůči nárazu).

3. Vzájemné působení s kolejemi a obrys kolejových vozidel
Mechanická rozhraní vůči infrastruktuře (včetně statického a dynamického chování, vůlí a uložení, rozchodu
a pojezdového ústrojí).

4. Brzdové zařízení
Položky související s brzdovým zařízením (včetně zařízení protismyku, ovládání brzd a účinnosti brzd
v provozu, nouzových a parkovacích režimů).

5. Položky týkající se cestujících
Zařízení pro cestující a prostředí pro cestující (včetně oken a dveří pro cestující, klimatizace, hygienického
zařízení a požadavků týkajících se osob s omezenou pohyblivostí).

6. Environmentální podmínky a aerodynamické účinky
Vliv okolního prostředí na kolejové vozidlo a vliv vozidla na okolní prostředí (včetně aerodynamických
podmínek a rozhraní jak mezi vozidlem a traťovou částí železničního systému, tak rozhraní mezi vozidlem
a okolním prostředím).

7. Požadavky na venkovní informační systémy, označení, funkce a integritu softwaru
Venkovní informační panely, označení, integrita softwaru a funkce související s bezpečností s dopadem na
provoz vlaku včetně komunikačního systému vlaku.

8. Palubní napájení a řídící systémy
Palubní pohonné, napájecí a řídící systémy včetně rozhraní mezi kolejovým vozidlem a napájecí infrastruk-
turou a všech aspektů elektromagnetické kompatibility.

9. Zařízení, rozhraní a prostředí pro zaměstnance
Palubní zařízení, rozhraní, pracovní podmínky a prostředí pro zaměstnance (včetně kabin strojvůdce a roz-
hraní mezi strojvůdcem a strojem).

10. Požární bezpečnost a evakuace

11. Palubní zařízení a rozhraní pro služby (včetně informačních zařízení, klimatizace a audiovizuální techniky)

12. Palubní řízení a zabezpečení
Veškeré palubní zařízení nutné pro zajištění bezpečnosti a pro ovládání a řízení pohybu kolejových vozidel
a jeho účinky na traťovou část železničního systému.

13. Zvláštní požadavky na provoz
Zvláštní požadavky na provoz kolejových vozidel (včetně provozu za zhoršených povětrnostních podmínek
a odtahování vozidel).

14. Položky týkající se nákladu
Položky týkající se nákladu a životního prostředí (včetně zvláštních zařízení nutných pro přepravu nebez-
pečných věcí).“.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Údaje o kolejových vozidlech uvedených do
provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky
musí být v registru vozidel vedeny v rozsahu podle
§ 21 odst. 3 vyhlášky č. 352/2004 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději od
1. ledna 2012.

(2) Schvalování kolejového vozidla, jež bylo za-
hájeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se
dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.
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327

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2011

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 zá-
kona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb. a zákona č. 261/2011 Sb., (dále jen „zákon“)
k provedení § 23a odst. 7, § 24 odst. 3, § 27 odst. 3,
§ 33 odst. 1 písm. q), § 55g odst. 5 a § 55h odst. 5 zá-
kona:

ČÁST PRVNÍ

ÚDAJE POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI
S PROVOZEM LODĚ, NÁMOŘNÍ NEHODOU

NEBO MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ
A MINIMÁLNÍ VÝŠE POJIŠTĚNÍ
ZA ŠKODY Z PROVOZU LODĚ

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1).

§ 2

Oznámení provozovatele nebo velitele lodi podle
§ 23a odst. 3 a 4 zákona obsahuje

a) identifikaci lodi

1. jméno lodi,

2. volací značku lodi a

3. identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní
námořní organizací,

4. údaj o tom, zda loď smí přepravovat ozářené
jaderné palivo, plutonium nebo vysoce radioak-
tivní odpad v obalech,

b) přístav určení,

c) u lodi opouštějící přístav v členském státě Evrop-
ské unie předpokládanou dobu odplutí z přístavu
nebo z lodivodské stanice podle požadavků orgá-
nu tohoto členského státu příslušného podle jeho
předpisů a předpokládanou dobu příjezdu do ná-
sledného přístavu určení,

d) u lodi přijíždějící z přístavu třetího státu a plující
do přístavu v členském státu Evropské unie před-
pokládanou dobu příjezdu do přístavu určení nebo
do lodivodské stanice podle požadavků orgánu to-
hoto členského státu příslušného podle jeho před-
pisů,

e) celkový počet osob na lodi,

f) technické názvy nebezpečných věcí nebo znečišťu-
jících látek, zejména UN číslo2),

g) třídu nebezpečí v souladu s Mezinárodním před-
pisem pro přepravu nebezpečného zboží po
moři3), Mezinárodním předpisem pro stavbu a vy-
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační
systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/17/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou
se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví základní zásady pro
vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2002/59/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/20/ES ze dne 23. dubna 2009 o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky.
Směrnice Komise 2011/15/EU ze dne 23. února 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES,
kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel.

2) Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí – modelová pravidla.
3) Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978

k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.



bavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpeč-
ných chemikálií3) a Mezinárodním předpisem pro
stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu
zkapalněných plynů3),

h) množství nebezpečných věcí nebo znečišťujících
látek,

i) identifikační číslo přepravní nákladní jednotky,
nejsou-li nebezpečné věci nebo znečišťující látky
přepravovány v cisternách,

j) prohlášení, že na lodi je seznam lodního nákladu
nebo nákladový plán uvádějící informace o nebez-
pečných věcech nebo znečišťujících látkách a jejich
přesné umístění na lodi, a

k) jméno, případně jména, příjmení nebo obchodní
firmu a telefonické, radiotelefonní nebo elektro-
nické spojení osoby, která může sdělit podrobné
informace o nákladu.

§ 3

Oznámení velitele lodi podle § 23a odst. 5 zákona
obsahuje

a) identifikaci lodi

1. jméno lodi,

2. volací značku lodi a

3. identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní
námořní organizací,

b) polohu lodi v okamžiku hlášení,

c) poslední přístav odplutí a přístav určení,

d) jméno, případně jména, příjmení nebo obchodní
firmu a telefonické, radiotelefonní nebo elektro-
nické spojení osoby, která může sdělit podrobné
informace o nebezpečných věcech a znečišťujících
látkách přepravovaných na lodi,

e) počet osob na lodi,

f) podrobnosti o námořní nehodě nebo mimořádné
události a

g) informace o přepravovaných nebezpečných věcech
či znečišťujících látkách, zejména

1. technické názvy nebezpečných věcí nebo zne-
čišťujících látek, zejména UN číslo2),

2. třídu nebezpečí v souladu s Mezinárodním
předpisem pro přepravu nebezpečného zboží
po moři3), Mezinárodním předpisem pro stavbu
a vybavení lodí pro hromadnou přepravu ne-
bezpečných chemikálií3) a Mezinárodním před-
pisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromad-
nou přepravu zkapalněných plynů3),

3. informace o druhu obalů a jejich označení,

4. odhad množství a stavu ztracených nebezpeč-
ných věcí či uniklých znečišťujících látek,

5. příčinu ztráty nebezpečných věcí či úniku zne-
čišťujících látek.

§ 4

(1) Minimální limit pojistného plnění pro pojištění
odpovědnosti z provozu lodě pro škodu způsobenou
na zdraví nebo usmrcením osob jiných než cestujících
u lodí o hrubé prostornosti

a) 300 až 2 000 tun činí 2 000 000 zvláštních práv
čerpání podle definice Mezinárodního měnového
fondu (dále jen „zvláštní práva čerpání“),

b) 2 001 až 30 000 tun činí 2 000 000 zvláštních práv
čerpání a za každou tunu přesahující 2 000 tun
800 zvláštních práv čerpání,

c) 30 001 až 70 000 tun činí 2 000 000 zvláštních
práv čerpání, za každou tunu přesahující 2 000 tun
800 zvláštních práv čerpání a za každou tunu pře-
sahující 30 000 tun 600 zvláštních práv čerpání,

d) přesahující 70 000 tun činí 2 000 000 zvláštních práv
čerpání, za každou tunu přesahující 2 000 tun činí
800 zvláštních práv čerpání, za každou tunu pře-
sahující 30 000 tun činí 600 zvláštních práv čerpá-
ní a za každou tunu přesahující 70 000 tun činí
400 zvláštních práv čerpání.

(2) Minimální limit pojistného plnění pro pojištění
odpovědnosti za škody z provozu lodě pro jiné nároky
než uvedené v odstavci 1 u lodí o hrubé prostornosti

a) 300 až 2 000 tun činí 1 000 000 zvláštních práv
čerpání,

b) 2 001 až 30 000 tun činí 1 000 000 zvláštních práv
čerpání a za každou tunu přesahující 2 000 tun
400 zvláštních práv čerpání,

c) 30 001 až 70 000 tun činí 1 000 000 zvláštních práv
čerpání, za každou tunu přesahující 2 000 tun činí
400 zvláštních práv čerpání a za každou tunu pře-
sahující 30 000 tun činí 300 zvláštních práv čerpání,

d) přesahující 70 000 tun činí 1 000 000 zvláštních práv
čerpání, za každou tunu přesahující 2 000 tun činí
400 zvláštních práv čerpání, za každou tunu pře-
sahující 30 000 tun činí 300 zvláštních práv čerpá-
ní a za každou tunu přesahující 70 000 tun činí
200 zvláštních práv čerpání.

(3) Pojištění odpovědnosti za škody z provozu
lodě pro nároky cestujících musí být sjednané s limitem
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pojistného plnění ve výši zjištěné vynásobením nejvyš-
šího počtu cestujících uvedeného v mezinárodním
osvědčení lodě a 175 000 zvláštních práv čerpání.

§ 5

Údaje podle § 33 odst. 1 písm. q) zákona jsou

a) technické názvy nebezpečných věcí nebo znečišťu-
jících látek, zejména UN číslo2),

b) třídu nebezpečí v souladu s Mezinárodním před-
pisem pro přepravu nebezpečného zboží po
moři3), Mezinárodním předpisem pro stavbu a vy-
bavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpeč-
ných chemikálií3) a Mezinárodním předpisem pro
stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu
zkapalněných plynů3),

c) údaj o tom, zda nebezpečná věc nebo znečisťující
látka smí být přepravována pouze na lodi určené
k přepravě ozářeného jaderného paliva, plutonia
nebo vysoce radioaktivního odpadu v obalech,

d) množství a umístění nebezpečných věcí nebo zne-
čišťujících látek,

e) identifikační číslo přepravní nákladní jednotky,
nejsou-li nebezpečné věci nebo znečišťující látky
přepravovány v cisternách,

f) jméno, případně jména, příjmení nebo obchodní
firma a telefonické, radiotelefonní nebo elektro-
nické spojení osoby, která může sdělit podrobné
informace o nákladu,

g) pokud jde o látky uvedené v příloze I úmluvy
MARPOL, bezpečnostní list, který případně
obsahuje údaje o fyzikálně-chemických vlastnos-
tech produktů včetně jejich viskozity vyjádřené
při 50 °C a hustoty při 15 °C a ostatní údaje ob-
sažené v bezpečnostním listu v souladu s rezolucí
IMO MSC.286 (86),

h) čísla tísňového volání přepravce nebo jakékoli jiné
osoby, která má informace o fyzikálně-chemic-
kých vlastnostech produktů a o opatřeních, která
mají být přijata v případě mimořádné události.

§ 6

Rozsah údajů obsažených ve zprávách o výsledcích
zjišťování příčin námořní nehody a mimořádné události
je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 7

Rozsah údajů obsažených v oznámení o námořní
nehodě a mimořádné události je uveden v příloze č. 2
k této vyhlášce.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 278/2000 Sb., o námořním
rejstříku a dokladech námořních plavidel

§ 8

Ve vyhlášce č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku
a dokladech námořních plavidel se za § 29 vkládá nový
§ 29a, který včetně nadpisu zní:

„§ 29a

Doklad o pojištění odpovědnosti za škody
z provozu lodě

Doklad o pojištění odpovědnosti za škody z pro-
vozu lodě obsahuje

a) jméno lodi, identifikační číslo lodi přidělené Mezi-
národní námořní organizací a rejstříkový přístav,

b) jméno, příjmení a místo podnikání provozovatele
lodě, je-li jím fyzická osoba, nebo obchodní firma
nebo název a sídlo provozovatele lodě, je-li jím
právnická osoba,

c) nároky, které pojištění pokrývá a doba trvání po-
jištění,

d) obchodní firma nebo název a sídlo poskytovatele
pojištění, případně místo, kde byla pojistná
smlouva uzavřena, nebyla-li uzavřena v sídle po-
skytovatele pojištění.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 327/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 327/2011 Sb.
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a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví
„U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,
Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová –EMU, Zavadilská 786; Teplice:
Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r.o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Sol-
vayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zá-
břeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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