Metodické pokyny k vyplnění 
Ročního výkazu o vnitrozemské vodní dopravě 
Dop (MD) 4-01
Výkaz se sestavuje za sledovaný rok a předkládá se vždy do termínu stanoveném na formuláři výkazu na adresu: Ministerstvo dopravy, Odbor plavby, nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15  Praha 1, v obálce označené „Výkaz Dop (MD) 4 01“.
Výkaz je možné rovněž zpracovat pomocí elektronického formuláře výkazu Dop (MD) 4 – 01 (jeho testovací formulář naleznete na http://www.mdcr.cz / Statistika dopravy  / Elektronický sběr dat resortní statistiky Ministerstva dopravy). Tento formulář je plnohodnotný s papírovým formulářem tohoto výkazu.

I.
sl.1./ř.11
Uvede se celkový počet provozovaných plavidel pro přepravu tuhých i tekutých věcí  (remorkéry, motorové nákladní/tankové lodě, tlačné i vlečné motorové/tankové nákladní lodě, tlačné i vlečné nákladní/tankové čluny, nákladní/tankové čluny schopné vlečení i tlačení) a jejich celková  registrovaná tonáž k 31. 12.  sledovaného roku (sl.2/ř.11). Dále se uvede v řádcích 12 až 14 rozpis dle a) remorkérů, b) motorových nákladních/tankových lodí, c) ostatních bezmotorových plavidel.
Plavidla, která firma pronajme se nevykazují.

sl.1./ř.15
Uvede se celkový počet provozovaných plavidel pro přepravu cestujících (kromě převozů) k 31.12. sledovaného roku.

sl.1./ř.16
Uvede se celkový počet provozovaných převozních lodí.

sl.1/ř.17
Uvedou se ostatní lodě (služební, pomocné), které nevyhovují žádné z předchozích kategorií. 

sl.2./ř.11, 13, 14, 16, 17
Uvede se celková registrovaná tonáž v tunách k 31. 12. sledovaného roku. V řádku 17 se tonáž vykazuje podle možností.

sl.3./ř.15-17
Uvede se celkový počet míst v plavidlech osobní dopravy k 31. 12. sledovaného roku.
II.
sl.1.
Uvede se oblast plavby, na němž byla provozována osobní lodní doprava. Oblastí  plavby se rozumí:
a) Dolní Labe, Vltava, Střední Labe – vymezí se oblast, kde se plavidlo běžně pohybuje
např. 	Dolní Labe, Hřensko-Litoměřice; 
Vltava, Praha; 
Vltava, Štěchovice-Mělník 
a podobně.
b) přehradní nádrže a uzavřené vodní plochy
např. 	Orlická přehrada; 
Rybník Svět;
a podobně.
c) převozníci vyplní vodní tok a místo převozu 
např. 	Berounka-Tetín;
Labe-Dolní Žleb;
a podobně.

sl.2.
Uvede se přepravený počet osob ve sledovaném roce v uvedené oblasti plavby.

sl.3.
Uvedou se kilometry ujeté v osobní přepravě za sledovaný rok v uvedené oblasti plavby, u přívozů není nutno vyplňovat.
III.

Uvede se evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) zpravodajské jednotky k 31.12. sledovaného roku.


