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Věc: Činnost státního dozoru při teoretických zkouškách velitelů námořních jachet
V souvislosti s částečným uvolněním mimořádných epidemiologických opatření kvůli šíření nemoci
COVID-19 budou za Strany samostatného oddělení vodní dopravy/Námořního úřadu ČR od 01.06.2020
obnoveny státní dozory při teoretických zkouškách velitelů námořních jachet.
Harmonogram sestavovaný před přijetím nouzového stavu je neplatný, organizátoři musí nově požádat
o termín a místo zkoušek na přiloženém formuláři. Nový harmonogram bude jako obvykle zveřejněn na
webu Ministerstva dopravy a bude pravidelně aktualizován. Nové žádosti zasílejte prosím elektronicky na
adresu marketa.stranska@mdcr.cz a v kopii na tereza.opocenska@mdcr.cz
Zkoušky a současně výkon státního dozoru bude realizován za následujících podmínek:


pravidelnými dny, kdy je možné vyslat na zkoušky státní dozor je stále úterý a čtvrtek;



časové rozpětí zkoušek musí být v souladu se standardní pracovní dobou, tedy od cca 09.00 do
cca 17.00 hod.;



maximální počet přítomných osob na zkouškách (státní dozor, zkušební komisaři, účastníci) musí být
v souladu s harmonogramem uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách
a v sociálních službách (zdroj vláda.cz: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/duleziteinformace/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich--podnikatelskycha-dalsich-cinnosti-180969/



všechny přítomné osoby musejí používat ochrannou roušku nebo respirátor nebo ochranný
obličejový štít;



u vstupu do místnosti zkoušek musí být k dispozici dezinfekce na ruce;



každý zkušební komisař a taktéž státní dozor musejí mít místo u samostatného stolku vzdáleného od
ostatních nejméně 2m;



místa u stolků pro vypracování písemných úloh při zkoušce musejí být uspořádány tak, aby mezi
jednotlivými zkoušenými byl zachován odstup nejméně 2m.

Pokud nebudou dodrženy uvedené podmínky, představitel státního dozoru má právo na místě zkoušku
zrušit. Organizátor musí dbát na zajištění dostatečně prostorné místnosti pro konání zkoušek.
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