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Zpravodajská zpráva  

 

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s 

ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě 

a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, 

podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021 

 

Senátní tisk č. 184 

 

(tisk PS č. 1274) 

 

I. Obecně 

 

Senátu byla předložena k vyslovení souhlasu k ratifikaci Dohoda mezi vládou České republiky a 

vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní 

cesty (dále jen „Dohoda“), která byla podepsána dne 20. července 2021 v Praze a Berlíně. Z pohledu 

mezinárodního práva k dnešnímu dni neexistuje žádný závazný dokument, jenž by řešil otázky 

mezinárodního statusu labské vodní cesty, která je zařazena do transevropské dopravní sítě TEN-T1. 

 

Podepsání Dohody předcházelo mnoho let jednání mezi českou a německou stranou. V roce 2006 

Ministerstvo dopravy ČR s tehdejším Spolkovým ministerstvem dopravy, výstavby a bydlení 

uzavřelo společné prohlášení o spolupráci a dopravních cílech a opatřeních na labské vodní cestě až 

do zdrže plavebního stupně Geesthacht u Hamburku. Toto prohlášení sice definovalo cílové 

parametry Labské vodní cesty v obou předmětných zemích, avšak ve smyslu mezinárodního práva se 

nejedná o závazný dokument.  Z tohoto důvodu se v listopadu 2017 zástupci českého a německého 

ministerstva dopravy dohodli na přípravě bilaterální mezinárodní smlouvy, ve které budou 

definovány parametry a podmínky pro zajištění splavnosti řeky Labe na obou stranách hranice. 

Uzavřením Dohody by podmínky pro vodní dopravu na Labi byly upraveny v závazném dokumentu 

ve smyslu mezinárodního práva, stejně tak jako je tomu například u Rýna, Dunaje nebo Mosely a 

dalších mezinárodních vodních cest v EU, které už smlouvy tohoto typu mají.  

 

 

II. K obsahu Dohody 

 

Dohoda se skládá z 9 článků a byla sepsána ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce 

českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

 

V preambuli obě strany prohlašují, že jsou „vedeny přáním intenzivněji využívat v rámci a ve 

smyslu Celkového konceptu Labe kapacity vnitrozemských vodních toků pro nákladní dopravu a 

skloubit dopravní využití s vodohospodářskými potřebami a zachováním cenného přírodního 

prostoru“. 

                                                           
1 Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) má za cíl zajišťovat dopravní infrastrukturu nezbytnou pro 
řádné fungování vnitřního trhu a dosažení dlouhodobých strategických cílů EU zejména v oblasti 

konkurenceschopnosti. Má rovněž pomoci zabezpečit dostupnost a posílit hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost. Podporuje právo všech občanů EU na volný pohyb v rámci území členských států. Navíc 
zahrnuje požadavky na ochranu životního prostředí a podporuje tak udržitelný rozvoj. Dokument byl 

schválen jako Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o 
hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU. 



Předmětem Dohody je vytvoření podmínek a provedení opatření uvedených v čl. 3 a 4, která by 

měla umožnit provozování vnitrozemské vodní dopravy v přiměřeném ekonomickém a ekologickém 

rámci (čl. 1).  

 

Články 3 a 4 upravují parametry plavební dráhy mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty 

na území ČR a SRN. Česká republika se zavazuje, že na úseku mezi Ústím nad Labem a Týncem nad 

Labem bude udržovat stávající parametry vodní cesty s plavební hloubkou 230 cm a na úseku mezi 

Týncem nad Labem a Pardubicemi provést opatření, aby bylo dosaženo plavební hloubky 230 cm až 

do cílového přístavu v Pardubicích. Na německé straně má být cílem údržby hloubka plavební dráhy 

140 cm. Spolková republika Německo každých 10 let přezkoumá nízkou referenční úroveň vodní 

hladiny (GIW) a v případě potřeby současný cíl údržby nově definuje.  

 

Smluvní strany ujednaly, že každá ze stran ponese náklady na realizaci opatření na mezinárodní 

vnitrozemské Labské vodní cestě na vlastním území samostatně (čl. 5). Na plnění Dohody má 

dohlížet v budoucnu nově založená tzv. Smíšená komise (čl. 6). 

  

Dohoda vstoupí v platnost prvního dne třetího měsíce následujícího po dni doručení pozdější 

z diplomatických nót, jimiž si smluvní strany navzájem sdělí, že byly splněny jejich vnitrostátní 

podmínky pro vstup v platnost (čl. 8).  

 

Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji písemně vypovědět. Změny mohou být činěny pouze na 

základě konsensu obou smluvních stran (čl. 9). 

 

 

III. Legislativní souvislosti 

 

Vláda souhlasila se sjednáním Dohody dne 3. května 2021 usnesením č. 431.  

 

Dle českého právního řádu se jedná o mezinárodní smlouvu tzv. prezidentské kategorie, neboť 

upravuje záležitosti podle čl. 49 Ústavy. K její ratifikaci prezidentem republiky je vyžadován souhlas 

obou komor Parlamentu. 

  

Senátu byla Dohoda předložena původně dne 5. srpna 2021 a v senátní evidenci nesla číslo tisku 144. 

Poslanecká sněmovna (tisk PS č. 1274) ji obdržela dne 4. srpna 2021.  

 

Senát nepřijal k tisku usnesení. 

 

Dohoda tak byla předložena Senátu podruhé jako tisk č. 184. Navrhovatelem byl ministr dopravy 

Karel Havlíček. Tisk 184 byl předložen Senátu dne 13.12.2021, lhůta pro jednání ve výborech končí 

dnem 12.2.2022, organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.12.2021, garančním výborem je 

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. 

 

IV. Stanovisko zpravodaje 

 

Zelená dohoda pro Evropu, resp. její klimatické cíle převedené do balíčku legislativních opatření Fit 

for 55, předpokládá přesun podstatné části silniční nákladní dopravy (v současnosti tvoří 75 % 

vnitrozemské nákladní dopravy) na vnitrozemskou plavbu a na železnici. Objem přeprav 

uskutečňovaný vnitrozemskou vodní dopravou a pobřežní plavbou by se měl do roku 2030 zvýšit o 

25 % a do roku 2050 o 50 %. 

 

Evropská komise přišla s programem Naiades III, který předpokládá budoucí evropské 

spolufinancování infrastruktury i plavidel a systematickou podporu evropské vnitrozemské vodní 

dopravy.  

 



Je zřejmé, že chystaná klimatická opatření významně zatíží všechny dopravní mody. Stane se tak 

ovšem nerovnoměrně, podle podílu fosilních paliv a budoucí regulované zátěže k výrobě elektrické 

energie.  

 

Markantní přesun nákladní dopravy na železnici v ČR a ve střední Evropě bude možný mj. teprve po 

dokončení sítě vysokorychlostních železnic (takže za desítky let!).   

 

Vodní doprava by mohla přispět ke konkurenceschopnosti naší ekonomiky a (znovu) objevit na 

dopravním trhu svoje možnosti, v nichž nemá a klimatickou politikou ani nebude mít konkurenci.  

Je tedy asi na zváženou zlepšit do značné míry v uplynulých desetiletích zanedbanou infrastrukturu 

na vltavské a labské vodní cestě. Vltava a Labe jsou přitom v síti prioritních mezinárodních 

dopravních koridorů TEN-T. Dohoda s Německem na plavebních parametrech a zahájená 

jednání o novém přístavním území v Hamburku jsou předpokladem stabilního rozvoje. Plnění 

dohody s Německem samo ukáže kritická místa na Labi (Magdeburk, Ústí n.L – Děčín).  

 

Pro realizaci tohoto záměru bude ale nezbytné zajistit kapacitní a technické propojení vodních cest a 

jejich úseků. Česká republika by měla na tuto novou výzvu adekvátně reagovat.  

 

V posledních desetiletích selhával stát v budování silniční a železniční infrastruktury, zejména 

v porovnání kvality a rychlosti rozvoje dalších zemí střední Evropy, o západní Evropě nemluvě. 

Ve vodní dopravě je to však ještě mnohem markantnější. Operační program Doprava vodní dopravu 

např. neobsahuje vůbec. Vodní infrastrukturu lze u nás, kdy už se něco povolí, financovat jen z 

národních prostředků.  

 

Měli bychom si zejména, a to na národní i evropské úrovni, už konečně ujasnit, zda je vodní 

doprava a budování vodní infrastruktury ekonomické i ekologické. Dosud se budování 

infrastruktury pro vodní dopravu blokovalo jako neekologické.  

 

Do budoucna se ale vodní doprava a její infrastruktura v rámci Zelené dohody má podporovat jako 

ekologická, která pomůže plnit klimatické cíle. Mám ale vážné obavy, že to ale nedopustí náš 

„zelený schizofrenní“ přístup, který se na jednu stranu bude hlásit k Zelené dohodě a na druhé 

straně blokovat vše (stavby na vodních cestách, nové železniční koridory - VRT, atp. atp.).    

 

 

Vyjasněme si včas např. náš postoj ke stavbám na vodních tocích, mj. k jezu na Labi, abychom 

opět, až bude podpora k dispozici, nezůstávali v patové situaci a neschopni jakékoli investiční 

akce zase jen nekoukali, jak nám ujíždí tentokrát už nejen (vysokorychlostní) vlaky, ale i 

přepravní lodě.  

 

 

IV. Doporučení pro hlasování a návrh usnesení 

Doporučuji dát souhlas s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové 

republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty  a přijmout 

navržené vládní usnesení: 

 

„Senát Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky 

a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní 

cesty podepsané v Praze a Berlíně dne 20.7.2021.“ 

 
V Krásné Lípě dne 09. 01. 2022 

 

          Zbyněk Linhart 

 


