Postup v případě plavební nehody
Definice nehody v provozu na vodní cestě (plavební nehoda), jakož i povinnost vůdce plavidla a
provozovatele plavidla při plavební nehodě, je uvedena v § 31 zákona č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších zákonů. Rovněž působnost plavebního úřadu k odbornému
šetření je uvedena v tomto ustanovení. Řád plavební bezpečnosti vydaný vyhláškou č. 344/1991 Sb.,
v čl. 9.03 ukládá vůdcům plavidel a jejich sestav, vůdcům plovoucích těles a osobám pověřeným
dohledem na plovoucí zařízení hlásit plavební nehodu Státní plavební správě, která v oblasti šetření
plavebních nehod zastává funkci plavebního úřadu.
Ze Sdělení Státní plavební správy č. 50/2010 vyplývá, že plavební nehodu je možné oznámit na
středisko Říčních informačních služeb se sídlem v Děčíně (RIS). Telefonické, e-mailové, faxové a
rádiové spojení na středisko RIS jsou uvedena na webové stránce Státní plavební správy
www.spspraha.cz. Středisko RIS je v provozu v pondělí až neděle, včetně st. svátků, v době od 07:00
hodin do 19:00 hodin. Použije-li se za účelem oznámení plavební nehody rádiová stanice, je třeba na
kanálu 80 (157,025 MHz/161,625 MHz) volat pobřežní rádiovou stanici s volací značkou Děčín SPS,
která je umístěná ve středisku RIS. Operátor oznamující plavební nehodu vyčká na odpověď stanice
Děčín SPS. Mimo provozní dobu RIS je v provozu rádiové záznamové zařízení. Rádiové hlášení se
zaznamená, přestože záznamová pobřežní stanice přijatou zprávu nepotvrdí. Tato spojení nahradila
pro případy plavebních nehod telefonické a rádiové spojení na pobočky Státní plavební správy v
Praze a v Děčíně, která budou z webové stránky www.spspraha.cz odstraněna.
Vznikla-li v souvislosti s plavební nehodou značná škoda nebo došlo k vážnému ublížení na zdraví
nebo smrti účastníka plavebního provozu, je vůdce plavidla povinen zajistit, aby byla taková nehoda
oznámena i Policii České republiky (PČR).
Poříční oddělení PČR nebo místní oddělení PČR, která disponují plavidly, jsou v rámci vnitřních
pokynů a nařízení oprávněna provést neodkladné úkony při plavební nehodě, zvláště v případech, kdy
je místo plavební nehody příliš vzdálené sídlu místně příslušné pobočky Státní plavební správy nebo
mimo pracovní dobu střediska RIS.
Městskou policii lze požádat např. o přemístění poškozeného plavidla k nejbližší mělčině, hrozí-li
jeho potopení, případně o uvolnění plavební dráhy, pokud plavidlo ztratilo manévrovací schopnost.
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