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PLATNOST PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY
A PODMÍNKY PRODLOUŽENÍ
1. Průkazy způsobilosti vydané do 31.12.2018
Průkazy způsobilosti k vedení námořní jachty (dále jen „průkaz“) vydané Námořním úřadem ČR
(oddělením námořní plavby Ministerstva dopravy) do 31.12.2018 (Obrázek 1 a Obrázek 2) jsou
platné i po 01.01.2019, a to do doby vyznačené na předmětném průkazu, tyto průkazy se již
neprodlužují.

Obrázek 1 – Přední strana průkazu vydávaného do 31.12.2018

Obrázek 2 – Zadní strana průkazu vydávaného do 31.12.2018
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Za průkazy uvedené na Obrázku 1 a Obrázku 2 je tak možné na základě platné legislativy
vydat nové průkazy po uplynutí doby platnosti (uvedené na přední straně průkazu –
Obrázek 1).

2. Průkazy způsobilosti vydávané od 01.01.2019
Na základě novelizované vyhlášky č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní
jachty a o prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, v posledním znění (účinnost od
01.01.2019) vydává Námořní úřad ČR nově průkaz způsobilosti (Obrázek 3 a Obrázek 4), jehož
vzhled koresponduje s běžně používanými průkazy totožnosti typu „kreditních karet“, jako je
například řidičský průkaz, občanský průkaz, průkaz zdravotního pojištění, popřípadě nejblíže
našemu poli působnosti, mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla, vydávaný Státní plavební
správou pro provozování vnitrozemské dopravy. Průkaz se vydává na základě vyplněné
a podepsané žádosti s přiloženou (nalepenou) kolkovou známkou v hodnotě 500,- Kč, kterou
žadatel doručí spolu s doplňujícími dokumenty (uvedenými níže v části 3 dokumentu), a to zasláním
na podatelnu nebo předložením na Ministerstvo dopravy.
Nový průkaz způsobilosti je v odpovídající kvalitě, pevnosti a odolnosti a současně odpovídá
Rezoluci Evropské hospodářské komise č. 40, o Mezinárodním průkazu způsobilosti vůdců
rekreačních plavidel.

Obrázek 3 – Přední strana průkazu způsobilosti

Obrázek 4 – Zadní strana průkazu způsobilosti

3. Doba platnosti a podmínky prodloužení průkazu
Doba platnosti průkazu je 10 let a lze ji na základě písemné žádosti držitele průkazu předložené
Námořnímu úřadu ČR (oddělení námořní plavby Ministerstva dopravy) před skončením doby
platnosti průkazu prodloužit.
3.1 Žádost musí obsahovat (více viz web www.mdcr.cz):


jméno;



příjmení;
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datum narození;



místo trvalého pobytu žadatele

3.2 Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu způsobilosti s oprávněním C, B, A musí
být doložena (platné pro průkazy - nově vydávané od 1.1.2019):
 dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 500 námořních mil
ve funkci velitele námořní jachty v posledních 10 letech před skončením doby platnosti tohoto
průkazu;
 platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců (viz seznam
posuzujících lékařů);
 dokladem o zaplacení správního poplatku (kolková známka v hodnotě 500,- Kč);
 aktuální barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě
žadatele.
a)

výpisem z lodního deníku, který je potvrzený velitelem jachty nebo námořním úřadem
pobřežního státu, nebo

b)

listinou se zápisy praxe na jachtě (např. jachtařskou knížkou), které provedl výhradně
velitel jachty
Tabulka 1 – Způsob prokazování praxe dle platné legislativy

3.3 Prodloužení doby platnosti průkazu s oprávněním B a A
Oprávnění

Žadateli o prodloužení doby platnosti průkazu s oprávněním

B

který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle Tabulky 1, bude
vystaven průkaz s oprávněním C

A

který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle Tabulky 1, bude
vystaven průkaz s oprávněním B
Tabulka 2 – Prodloužení doby platnosti průkazu pro držitele B a A
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