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PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY
1. Druhy, vzory a rozsah oprávnění průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty
Druhy průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby (dále jen "průkaz způsobilosti")
se rozlišují podle rozsahu oprávnění (Tabulka 1).
Oprávnění

Omezení plavby

A

zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby

B

zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200
námořních mil od pobřežní linie

C

zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16 metrů
s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru
nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice
Tabulka 1 – Druhy vydávaných průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty

Držitel průkazu způsobilosti je oprávněn k vedení jachty při provozování námořní plavby v rámci
oprávnění, které je vyznačeno v průkazu.
Podle druhu pohonu jachty, k jejímuž vedení je průkaz určen, vyznačí Námořní úřad ČR (oddělení
námořní plavby Ministerstva dopravy) v průkazu údaj "s omezením na motorové jachty" nebo "bez
omezení".

Obrázek 1 – Přední strana průkazu způsobilosti

Obrázek 2 – Zadní strana průkazu způsobilosti

2. Podmínky vydávání průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty
Námořní úřad vydává průkaz způsobilosti (Obrázek 1 a Obrázek 2) na základě písemné žádosti o
vydání průkazu způsobilosti (vzor žádosti o vydání průkazu způsobilosti – viz formuláře).
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Žádost o vydání průkazu musí být doložena:


osvědčením o úspěšně složené teoretické zkoušce;



protokolem o praktické zkoušce na jachtě;



platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců (viz seznam
posuzujících lékařů);



barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele;



dokladem o zaplacení správního poplatku (kolková známka v hodnotě 500,- Kč);



kopií platného průkazu způsobilosti, je-li žadatel jeho držitelem (jen v případě vydání průkazu
způsobilosti s oprávněním B nebo A.
 Průkaz způsobilosti s oprávněním C se vydá fyzické osobě, která
 prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí
na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele
jachty;
 prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty;
 dosáhla věku 18 let;
 je způsobilá k právním úkonům;
 zaplatila správní poplatek (kolková známka v hodnotě 500,- Kč).
 Průkaz způsobilosti s oprávněním B se vydá fyzické osobě, která
 je držitelem platného průkazu s oprávněním C;
 prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí
na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil ve funkci velitele
jachty a nejméně 1 500 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od
pobřežní linie pod dohledem velitele jachty;
 prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty;
 zaplatila správní poplatek (kolková známka v hodnotě 500,- Kč).
 Průkaz způsobilosti s oprávněním A se vydá fyzické osobě, která
 je držitelem platného průkazu s oprávněním B;
 prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí
na jachtě v délce námořní plavby nejméně 5 000 námořních mil ve vzdálenosti více
než 20 námořních mil od pobřežní linie ve funkci velitele jachty;
 prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty;
 zaplatila správní poplatek (kolková známka v hodnotě 500,- Kč).
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