CKDP:

Č.j. :

ŽÁDOST
Foto

zde
nalepit kolek
v hodnotě
500 Kč

o
a) vydání první námořnické knížky

3,5 x 4,5

b) vydání další námořnické knížky
podle § 54-55 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní
plavbě, v posledním znění

jméno, příjmení, titul
datum narození

rodné číslo

místo narození

občanství

adresa trvalého pobytu

korespondenční adresa

telefon / mobil

e-mail

výška žadatele

barva vlasů žadatele

barva očí žadatele

krevní skupina žadatele

zvláštní znamení
(tetování, brýle, apod.)

Svým podpisem žadatel stvrzuje pravost všech vyplněných údajů

V ................................................ dne .................................

podpis žadatele
nepřetáhnout scanováno

Totožnost ověřena dle dokladu totožnosti:………………...
NK převzal ……………………………………………….

dne…….……………
dne:…………………

doklady, které je nutné přiložit k žádosti o vydání námořnické knížky
první vydání námořnické knížky

vydání další námořnické knížky

Potvrzení o krevní skupině (lékař)

původní námořnická knížka

2 x identická fotografie ve formátu 3,5 x 4,5 cm

2 x identická fotografie ve formátu 3,5 x 4,5 cm

správní poplatek - kolková známka 500 Kč

správní poplatek - kolková známka 500 Kč

kontrakt o práci na moři, potvrzení o práci na moři
cizí st. Příslušník – potvrzení o pobytu (delší 5-ti let)

Žadatel zároveň svým podpisem bere na vědomí, že osobní údaje poskytované žadatelem je Úřad oprávněn zpracovávat na
základě zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Úřad je povinen při zpracování osobních
údajů postupovat v souladu s Nařízením EU 2016/679. Toto oznámení platí i pro eventuální předání předmětných dat do
členského státu EU.
poslední revize 16.3.2020

CKDP:

Č.j. :

V případě, že se jedná o výměnu již vydané námořnické knížky, vyplňte následující tabulku:

Žadatel zároveň svým podpisem bere na vědomí, že osobní údaje poskytované žadatelem je Úřad oprávněn zpracovávat na
základě zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Úřad je povinen při zpracování osobních
údajů postupovat v souladu s Nařízením EU 2016/679. Toto oznámení platí i pro eventuální předání předmětných dat do
členského státu EU.
poslední revize 16.3.2020

