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Legislativní změny a novinky 

• Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (účinnost od 19. 6. 
2019) 

• Novela souvisejících vyhlášek: 
• č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 

cestách 

•  č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti 
malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních 
cestách 

• č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních 
službách 

• č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí 

• č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu) 



Povinnost hlášení plaveb 

Hlásí se 

- plavba z místa A do místa B 

- proplutí plavební komoru (směr), státní hranící, pohyblivým mostem 

- místo obratu plavidla (plavba zpět) 

- informace o změně údajů 

 

Nehlásí se 

- manipulace plavidla v rámci přístavu, resp. místa stání 

dle § 6 vyhlášky o RIS 



Způsoby hlášení plaveb 

Stávající způsoby: 

- vysílačkou přes kanál 80 

- telefonicky 

 

Nový způsob: 

- zadávání v aplikaci Dispečink 

- výhody: evidence plaveb, přehled polohy plavidel, předání plánu 
plavby do zahraničí, generování statistik 



Přístup k údajům RIS; SSO 

Žádost o zpřístupnění části souboru informací vedených v systému RIS, 
ke kterým je omezen přístup. 

Podat si žádost na SPS (Přístup k údajům RIS) 

Informace: https://plavebniurad.cz/dok-pl/pristup-k-udajum-ris  

 

SSO - Databáze uživatelů 

Účet získaný rozhodnutím SPS pro přístup do Dispečinku 

 

 



SSO – Databáze uživatelů 

 

 



Dispečink – desktopová aplikace 

Desktopová aplikace pro OS Windows 

Instalace z internetu: 

https://dispatching.lavdis.cz/dispatching/disp/prod/  

 

(Návod pro instalaci je součástí rozhodnutí SPS) 

 

 

 



Dispečink – nákladní plavidlo a sestavy 

Scény 

- přihlášení se do aplikace (plány plaveb, detail plavby) 

- zadání místa vyplutí a připlutí 

- zadání času vyplutí a předpokládané času připlutí 

- vložení plavidla/plavidel (dle oprávnění v rámci databáze uživatelů RIS) 

- zadání počtu členů posádky a další informace 

- vložení nákladu 

- založení nové plavby => zahájení konkrétní plavby 



Dispečink – osobní plavidlo 

Scény 

- přihlášení se do aplikace (plány plaveb, detail plavby) 

- zadání místa vyplutí a připlutí; zadání plavby zpět - místo obratu 

- zadání času vyplutí a předpokládané času připlutí 

- vložení plavidla (dle oprávnění v rámci databáze uživatelů RIS) 

- zadání počtu členů posádky a počtu cestujících 

- založení nové plavby => zahájení konkrétní plavby 



Dispečink – obecně 

Scény 

- stav plánu plavby (plánovaná, zahájená, ukončená a zrušená) 

- záznam o proplavení 

- kopírování plánu plavby z předchozích plaveb 



Statistiky 

Přístup do statistik 

lavdis.cz > PLAVBA > Statistiky: Statistiky pro provozovatele plavidel 

 

Přihlášení se (stejný uživatelský přístup jako do Dispečinku) 

- Statistiky MD 

- Statistiky - provozovatelé plavidel 

 - možnost úprav dle připomínek provozovatelů 



Děkujeme za pozornost 
webmaster@lavdis.cz 


