
 1 

III. 

Odůvodnění 

Obecná část: 

Název 
 

Předkládaný návrh vyhlášky nese název „Vyhláška o způsobilosti osob k vedení 
a obsluze plavidel“. 
 
 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, zhodnocení platného právního stavu 

a důvod jejího předložení  

V souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, bylo 
přistoupeno k novelizaci stávající vyhlášky č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení 
a obsluze plavidel. Během těchto prací se ukázalo, že změny, které by výše citovanou 
vyhlášku postihly, jsou tak rozsáhlé, že se jeví jako výhodnější, a to zejména kvůli 
přehlednosti právního předpisu, přijetí vyhlášky zcela nové. 

Návrh vyhlášky přesto principiálně vychází z vyhlášky č. 224/1995 Sb., o způsobilosti 
osob k vedení a obsluze plavidel, protože je žádoucí zohlednit zažitou praxi v oblasti 
získávání odborných způsobilostí v oboru vnitrozemské plavby. 

Navrhované znění vyhlášky stanovuje podmínky k získání způsobilosti k vedení 
plavidla, sestavy plavidel pro jednotlivé druhy plavidel a jejich sestav. Vyhláška dále určuje 
druhy plavidel, k jejichž vedení nebo obsluze je oprávněn pouze vůdce plavidla nebo člen 
posádky s platným průkazem způsobilosti, a zároveň taxativním výčtem tyto průkazy 
specifikuje a stanovuje jejich vzory. 

Novelou zákona o vnitrozemské plavbě došlo k přesunu pravomoci k ověřování 
praktických dovedností při vedení malého plavidla na pověřené osoby, vyhláška proto 
stanovuje rozsah a obsah praktické zkoušky před plavebním úřadem, kterou se dokládá 
odborná způsobilost těchto osob. 

Vyhláška nově stanovuje rozsah a obsah praktických dovedností při vedení malého 
plavidla, které musí prokázat žadatel o vydání příslušného průkazu způsobilosti a vzor 
osvědčení, které žadatel obdrží po úspěšném absolvování ověření praktických dovedností od 
pověřené osoby. 

Dále vyhláška upravuje podmínky zdravotní způsobilosti, dobu platnosti a náležitosti 
lékařského posudku o zdravotní způsobilosti a intervaly pravidelných zdravotních prohlídek. 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, s mezinárodními smlouvami a s právními akty Evropské unie 

 
Návrh vyhlášky je v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony 

České republiky. Stejně tak je v souladu se zákonem č. 114/1995 Sb., ve znění pozdějších 
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předpisů, a to se zákonným zmocněním obsaženým v ustanoveních § 24 odst. 4, § 25 odst. 1, 
§ 25 odst. 6, § 25 odst. 11, § 25a odst. 4 a § 25b odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě. 

Právní úprava je navrhována v souladu s právem Evropské unie, a to se směrnicí Rady 
91/672/ES a směrnicí Rady 96/50/ES i v souladu s mezinárodními smlouvami, které jsou 
součástí právního řádu.  

S ohledem na výše uvedené je navržená právní úprava plně slučitelná s právem 
Evropské unie. 

Návrh akcentuje i mezinárodní spolupráci v oblasti vnitrozemské plavby. Česká 
republika získala v roce 2002 statut pozorovatele v Dunajské komisi, která má působnost od 
Ulmu, nacházejícího se ve Spolkové republice Německo, až do ústí vodního toku Dunaje do 
Černého moře prostřednictvím Sulinského ramene v Rumunské republice. Česká republika se 
od roku 2003 jako pozorovatel pravidelně zúčastňuje prací v Ústřední komisi pro plavbu na 
Rýně, jejíž působnost je od Basileje až do ústí vodního toku Rýna do Severního moře 
v oblasti Rotterdamu. V této souvislosti je cílem České republiky co nejširší unifikace 
podmínek vydávání tuzemských plavebních dokladů s mezinárodní praxí, a to především ve 
státech, které jsou členy zmíněných plavebních komisí a na jejichž vodních cestách běžně 
plují česká plavidla a jsou zaměstnávány české posádky. 

Neustálý rozvoj rekreační plavby vyžaduje i v této oblasti právní reakci na 
mezinárodně právní úpravu. Návrh vyhlášky v souladu se zákonem o vnitrozemské plavbě 
zapracovává požadavky Rezoluce č. 40 EHK OSN do právního řádu České republiky. Jako 
nadstavbu na tradičně vydávaný průkaz vůdce malého plavidla umožňuje vydání průkazu 
vůdce rekreačního plavidla, který umožňuje plavbu na zahraničních vnitrozemských vodních 
cestách a za splnění stanovených podmínek také na příbřežních mořských vodách.  
 

Hodnocení finančních a jiných dopadů navrhované právní úpravy, resp. zdůvodnění 

neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Ministerstvo dopravy požádalo Legislativní radu vlády v rámci plánu legislativních 
prací vyhlášek pro rok 2014 o výjimku z povinnosti zpracování závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace u předmětné vyhlášky, neboť toto hodnocení bylo zpracováno v rámci 
novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
Dopisem pana ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu č. j.: 6482/2014 – 
OKL byla tato výjimka Ministerstvu dopravy udělena. 
 

Předpokládané dopady navrhované právní úpravy 

 

Hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy, zejména nároky na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky 

Hospodářské dopady spojené s přijetím této právní úpravy se nepředpokládají.  
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Sociální dopady  
 Sociální dopady včetně dopadu na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé a národnostní menšiny a vliv na rovné postavení mužů a žen se v důsledku 
přijetí navrhované vyhlášky nepředpokládají. 
 
Dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nepřináší žádné negativní dopady na životní prostředí.  
 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

V této oblasti se nepředpokládají žádné dopady. 
 

Dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 V této oblasti se nepředpokládají žádné dopady. 
 
Zhodnocení předkládaného návrhu korupčních rizik 
 Z hlediska zvažování korupčních rizik nezakládá navrhovaná úprava prostor pro 
možné korupční jednání v této oblasti. 
 

Kontakty na zpracovatele  

Mgr. Katarína Koleničková, Odbor plavby MD, tel.: 225 131 213, 

katarina.kolenickova@mdcr.cz, 

Ing. Václav Novák, Státní plavební správa, tel.: 234 637 310, novak.vaclav@plavebniurad.cz, 

Mgr. Taťána Sudová, Státní plavební správa, tel.: 234 637 351, 

sudova.tatana@plavebniurad.cz, 

Mgr. Klára Němcová, Státní plavební správa, tel.: 234 637 252, 

nemcova.klara@plavebniurad.cz. 
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Zvláštní část 

K § 1 
Úvodní ustanovení vyhlášky stanovuje působnost navrhovaného právního předpisu. 

V působnosti vyhlášky je stanovení podmínek k vedení plavidla a obsluze plavidla a sestavy 
plavidel pro jednotlivé druhy plavidel a jejich sestav, rozsahu a délky praxe při obsluze 
plavidla a způsob jejího získání včetně činností, které nemohou ohrozit bezpečnost plavby, 
podrobnosti o zaměření praxe a skládání zkoušky a o vydání průkazu způsobilosti vůdce 
plavidla a člena posádky plavidla. Vyhláška stanoví podmínky zdravotní způsobilosti, dobu 
platnosti a náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti a intervaly pravidelných 
zdravotních prohlídek. Dále stanovuje předměty, ze kterých se skládá zkouška, formu 
zkoušky pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob provádění hodnocení a podmínky 
pro opakování zkoušky odborné způsobilosti.  

V působnosti navrhované vyhlášky je dále rozsah a obsah ověřování praktických 
dovedností při vedení malého plavidla a rozsah a obsah praktické zkoušky před plavebním 
úřadem, která dokládá odbornou způsobilost osob, která je podmínkou pro pověření 
ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla. Vyhláška stanovuje též vzor 
osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla a vzor 
průkazu způsobilosti vůdce plavidla a vzor průkazu způsobilosti členů posádky plavidla. 

 
K § 2 
Toto ustanovení pro účely navrhované vyhlášky rozděluje jednotlivé druhy plavidel 

uvedené v zákoně tak, aby bylo dále možné zohlednit specifika různých typů oprávnění pro 
jednotlivé druhy plavidel. Z hlediska stanovování podmínek pro získání určitého oprávnění 
k vedení nebo obsluze plavidla nejsou totiž významné všechny druhy plavidel uvedené 
v zákoně. Naopak je třeba podrobně stanovit podmínky pro získání způsobilosti k vedení 
a obsluze takových druhů plavidel jako je loď, malé plavidlo nebo plovoucí stroj určitých 
parametrů.  

Úvodní ustanovení vyhlášky dále vymezuje některé pojmy s ohledem na účely tohoto 
navrhovaného právního předpisu. Takovým pojmem je rekreační plavidlo, plutí ve výtlačném 
režimu, plavčík, pomocný lodník, lodník, lodní strojník, kormidelník. Upravuje se též pojem 
plavecké služební knížky, která je průkazem způsobilosti plavčíka, pomocného lodníka, 
lodníka, lodního strojníka a kormidelníka. Plavecká služební knížka je uznávána na všech 
evropských zahraničních vodních cestách, které spadají do působnosti Ústřední komise pro 
plavbu na Rýně a Dunajské komise, tedy zemí, kde plují česká plavidla či pracují české 
posádky. 

 
K § 3 
Ustanovení specifikuje, která plavidla je oprávněn vést nebo obsluhovat vůdce 

plavidla nebo člen posádky s  průkazem způsobilosti. V odstavci druhém je obsažen taxativní 
výčet průkazů způsobilosti. Toto ustanovení ve třetím odstavci v souladu se zákonným 
zmocněním obsaženým v § 25 odst. 11 upravuje vzory průkazů, které jsou v příloze č. 4 
vyhlášky. 

 
K § 4 
Toto ustanovení stanovuje, že průkaz způsobilosti vůdce nebo člena posádky 

nenahrazuje zvláštní průkaz způsobilosti pro obsluhu plovoucího stroje, je-li vyžadován 
zvláštními právními předpisy. Těmito zvláštními předpisy jsou předpisy báňské, které 
vyžadují, aby obsluha některých těžebních strojů, které mohou být umístěny na plavidle, 
podléhala regulaci podle zvláštních předpisů. 
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Druhý odstavec předepisuje osobě, která je způsobilá k obsluze pozemního stroje 
podle zvláštních předpisů, který je umístěný na plavidle, tento obsluhovat v případě, kdy sama 
není držitelem průkazu vůdce nebo člena posádky plavidla, pouze pod dohledem kapitána 
odpovídající třídy. 

 
K § 5 
Stanovuje na základě zákonného zmocnění uvedeného v § 25 odst. 1 zákona technické 

parametry malých plavidel, které je možné vést bez průkazu způsobilosti. Tyto technické 
parametry malých plavidel, k jejichž vedení není třeba průkaz způsobilosti, odpovídají 
parametrům stanoveným zákonem v § 14 odst. 3 resp. 15a odst. 3 zákona pro evidenci 
podléhající plavidla. 

Aby bylo možné realizovat výcvik a sportovní činnosti, je umožněno vedení malého 
plavidla bez průkazu způsobilosti během pořádání akce na sledované vodní cestě a během 
ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla. 

Vedení plavidla bez průkazu způsobilosti se umožňuje též na určitých úsecích vodních 
cest dopravně významných využívaných (třídy těchto vodních cest jsou v souladu se 
zmocněním dle § 3 odst. 2 zákona, obsaženy ve vyhlášce č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, 
plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů) 1. třídy, třídy 0 a na vodních cestách účelových a nesledovaných. 
V těchto úsecích je umožněna nižší míra regulace kvalifikačních podmínek pro vedení malého 
plavidla. 

Ve většině států Evropské unie jsou stanoveny odlišné podmínky způsobilosti k vedení 
plavidel schválených plavebním úřadem pro provoz v půjčovně malých plavidel. Provoz 
půjčovny malých plavidel je podmíněn splněním podmínek obsažených v zákoně, které 
zaručují, že osoba, která bude vést plavidlo z půjčovny, byla proškolena, poučena 
o pravidlech provozu a seznámena s obsluhou plavidla. V tomto ustanovení je tedy umožněno 
vedení plavidel z půjčovny bez průkazu způsobilosti za podmínky, že takové plavidlo je 
schopné pouze výtlačné plavby a rychlosti do 15 km/hod. a je provozováno v rámci půjčovny 
malých plavidel, která je schválena plavebním úřadem podle zákona. 

 
K § 6 
Toto ustanovení upřesňuje, které činnosti neohrožují bezpečnost plavby, a plavební 

úřad tak dle zákonného zmocnění může snížit věkovou hranici 18 let u žadatele o vydání 
příslušného průkazu způsobilosti. Za takové činnosti jsou považovány způsobilosti plavčíka 
a pomocného lodníka. Toto ustanovení zohledňuje zejména potřeby praxe, kdy osoby 
absolvující přípravu na povolání v plaveckých profesích potřebují během studia získat 
i praktické zkušenosti. 

 
K § 7 
Pro výkon funkce plavčík pro všechny druhy plavidel nemusí tento člen posádky 

plavidla odbornou způsobilost prokazovat zkouškou. 
Průkazem způsobilosti plavčíka a pomocného lodníka je v souladu s § 2 odst. 2 

navrhovaného znění vyhlášky plavecká služební knížka. 
 
K § 8 
Navrhovaný paragraf stanovuje, že pro výkon funkce pomocného lodníka pro všechny 

druhy plavidel nemusí tento člen posádky plavidla odbornou způsobilost prokazovat 
zkouškou. 
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K § 9 
Navrhované ustanovení upravuje požadavky na délku praxe 36 měsíců ve funkci 

plavčíka nebo pomocného lodníka k získání způsobilosti lodníka. Zároveň stanovuje, že pro 
výkon funkce lodník, pro všechny druhy plavidel nemusí tento člen posádky plavidla 
odbornou způsobilost prokazovat zkouškou. Tato délka praxe odpovídá délce požadované 
v zahraničí, kde lodníci z České republiky též nacházejí pracovní uplatnění. Vzhledem 
k tomu, že tato doba je poměrně dlouhá, vzešel již v minulosti ze strany podnikatelské obce 
ve vodní dopravě požadavek, aby délka praxe byla kratší a zkrácení bylo kompenzováno 
teoretickou zkouškou odborné způsobilosti prováděnou formou testu podle přílohy č. 1 
vyhlášky. 

Pokud tedy žadatel o vydání průkazu způsobilosti zkoušku odborné způsobilosti 
formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla z pravidel plavebního provozu, ze 
základů konstrukce plavidel, z plavební nauky provedenou formou písemného testu absolvuje, 
činí délka požadované praxe pouze 6 měsíců. 

Pokud žadatel prokáže, že dosáhl středního vzdělání s výučním listem v oboru lodní 
doprava, nepožaduje se praxe ani zkouška odborné způsobilosti. 

Průkazem způsobilosti lodníka je v souladu s § 2 odst. 2 navrhovaného znění vyhlášky 
plavecká služební knížka. 

 
K § 10 
Za specifickou činnost vykonávanou na plavidle je považována obsluha strojního 

zařízení, přičemž tato musí být odlišena od obsluhy plovoucího stroje. Ustanovení opět 
specifikuje délku požadované praxe ve funkci lodníka. Zároveň se stanovuje, že pro výkon 
funkce lodního strojníka se odborná způsobilost neprokazuje zkouškou. 

Průkazem způsobilosti lodního strojníka je v souladu s § 2 odst. 2 navrhovaného znění 
vyhlášky plavecká služební knížka. 

 
K § 11 
Toto ustanovení vyhlášky upravuje podmínky získání způsobilosti další specifické 

činnosti při obsluze plavidla, kterým je kormidlování. Stanovuje se požadovaná délka praxe, 
přičemž tato může být absolvována buď ve funkci lodníka nebo lodního strojníka. 

Průkazem způsobilosti kormidelníka je v souladu s § 2 odst. 2 navrhovaného znění 
vyhlášky plavecká služební knížka. 

 
K § 12 
Upravuje podmínky pro získání způsobilosti kapitána. Podmínky pro získání této 

způsobilosti jsou harmonizovány s požadavky směrnice Rady č. 96/50/ES ze dne 23. července 
1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu 
zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství a směrnice 
91/672/EHS o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží 
a cestujících po vnitrozemských vodních cestách. Průkazy způsobilosti kapitán jsou podle této 
směrnice tří kategorií A, B, C, přičemž kategorie A se v České republice nevydává, jelikož se 
jedná o vodní cesty námořního charakteru. Vyhláška stanovuje délku požadované praxe 
pro jednotlivé kategorie, rozsah teoretické, příp. praktické zkoušky odborné způsobilosti 
a vodní cesty, na nichž jsou držitelé jednotlivých kategorií oprávněni plout. Rozsah zkoušky 
je podrobně rozveden v příloze č. 1 vyhlášky. 
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K § 13 
Toto ustanovení stanovuje podmínky získání způsobilosti převozníka. Stanovuje se 

délka požadované praxe.  
Ustanovení stanovuje rozsah teoretické zkoušky odborné způsobilosti, jejíž 

podrobnosti jsou upraveny v příloze č. 1 vyhlášky. 
 

K § 14 
Toto ustanovení stanovuje podmínky pro získání způsobilosti vůdce malého plavidla 

pro tímto ustanovením stanovené kategorie oprávnění. Jednotlivé kategorie zohledňují 
zejména potřeby rekreační plavby v České republice. Určujícím znakem jednotlivých 
kategorií je  výkon motoru, případně velikost plochy plachet malého plavidla.  

Ustanovení stanovuje formy zkoušky pro jednotlivé kategorie a předměty, ze kterých 
se skládá ověření teoretických znalostí pro vedení malého plavidla a ověření praktických 
dovedností při vedení malého plavidla, přičemž jsou tyto blíže rozvedeny v příloze č. 1 
navrhované vyhlášky. 

Vyhláška v tomto ustanovení též stanovuje vzor osvědčení o prokázání praktických 
dovedností při vedení malého plavidla, který je obsažen v příloze č. 3 vyhlášky. 

 
K § 15 
V souladu s Rezolucí č. 40 EHK OSN se tímto ustanovením umožňuje jako nadstavba 

na průkaz vůdce malého plavidla získat průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla, který 
umožňuje vedení rekreačního plavidla na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, 
případně vedení rekreačního plavidla na pobřežních mořských vodách do 1 námořní míle 
od pevniny. 

Jako nadstavba je také umožněno získání průkazu vůdce rekreačního plavidla držiteli 
průkazu vůdce malého plavidla. Tento průkaz umožňuje vedení plavidla s délkou do 24 
metrů, které již sice není malým plavidlem, je však takových rozměrů, že jeho nejčastější 
využití je k rekreačním účelům. Smyslem tohoto ustanovení je umožnit jednodušší získání 
oprávnění k vedení takových plavidel, tak aby vlastníci nebyli nuceni získávat oprávnění 
určená pro profesionální plavbu. Ustanovení stanovuje rozsah požadované praxe a parametry 
plavidla, na kterém budou ověřeny praktické dovednosti. 

 
K § 16 
Toto ustanovení upravuje podmínky pro získání způsobilosti strojmistra, která spočívá 

v obsluze plovoucího stroje. Stanovuje se zde základní doba požadované praxe na plovoucím 
stroji a též rozsah teoretické zkoušky odborné způsobilosti, který je podrobně rozveden 
v příloze č. 1 vyhlášky. 

Vzhledem k potřebám podnikatelské sféry a praxe obecně, umožňuje se u osoby, která 
dosáhla střední vzdělání oboru „strojírenství a strojírenská výroba“, aby doložila praxi 
v trvání pouze 3 měsíců. 

S ohledem na praxi se též požaduje, aby osoba, která obsluhuje plovoucí stroj při jeho 
plavbě, která přesahuje pracovní pohyby plovoucího stroje nebo při jeho přemisťování na 
malé vzdálenosti, byla zároveň držitelem průkazu způsobilosti vůdce plavidla, který odpovídá 
typu plavidla a typu vodní cesty. 

 
K § 17 
Toto ustanovení je přejímáno z dosavadní právní úpravy a zohledňuje stávající praxi 

vydávání průkazů způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru, které vydává plavební úřad 
již od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004. Tento průkaz způsobilosti je 
zeměmi spadajícími do působnosti Centrální komise pro plavbu na Rýně uznáván.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9T6HQ9A6)



 8 

Ustanovení též stanovuje rozsah teoretické zkoušky odborné způsobilosti, který je 
podrobně rozveden v příloze č. 1 vyhlášky a rozsah a obsah ověření praktických dovedností 
při vedení plavila. 

 
K § 18 
Ustanovením je do právního řádu ČR transponováno ustanovení  čl. 10 směrnice 

96/50/ES, které určuje, že k vedení plavidla přepravujícího cestující na vodních cestách 
členských států musí mít vůdce plavidla nebo jiný člen posádky plavidla zvláštní osvědčení 
vydané příslušným orgánem na důkaz složení odborné zkoušky z oborů stanovených přílohou 
této směrnice.  

Vzor osvědčení pro vedení a obsluhu plavidla přepravujícího cestující je uveden 
v příloze č. 4 vyhlášky. 
 

K § 19 
Toto ustanovení stanovuje v souladu se zákonným zmocněním obsaženým v § 25 odst. 

11 podmínky zdravotní způsobilosti vůdců plavidel a členů posádky plavidle, které jsou 
obsaženy v příloze č. 2 vyhlášky. 

 
K § 20 
Toto ustanovení upravuje náležitosti lékařského posudku. Má-li lékařský posudek 

závěr vztahující se k žadatelově zdravotní způsobilosti jen za určitých podmínek, bude tento 
závěr uveden v jeho průkazu způsobilosti. 
 

K § 21 
Toto ustanovení stanovuje intervaly zdravotních prohlídek držitelů průkazů vůdce 

plavidla a člena posádky plavidla. Tyto intervaly jsou obdobné, jako je tomu v sousedních 
zemích, kam čeští vůdci plavidel nejčastěji plují.  

Intervaly zdravotních prohlídek byly stanoveny bez ohledu na to, zda se jedná 
o fyzické osoby vykonávající dotčené činnosti mimo pracovněprávní vztahy nebo osoby 
v pracovněprávním vztahu, kterým zajišťuje pracovnělékařské služby zaměstnavatel. 
Povinností podrobit se zdravotní prohlídce podle této vyhlášky, není dotčena povinnost 
podrobit se preventivním zdravotním prohlídkám podle § 53 a násl. zákona č. 373/2011 Sb.,  
o specifických zdravotních službách. 
 

K § 22 
Navrhované znění upravuje časovou posloupnost provádění zkoušky v případě, kdy se 

zkouška provádí jak ověřením teoretických znalostí, tak ověřením praktických dovedností při 
vedení malého plavidla. Pokud jde o ověření praktických dovedností při vedení malého 
plavidla u pověřených osob, stanovuje se, že žadatel nejprve absolvuje toto ověření 
praktických dovedností u pověřené osoby. Navrhovaná právní úprava dále stanovuje 
parametry plavidla, se kterým se provádí ověření praktických dovedností při vedení malého 
plavidla. 

Ustanovení naplňuje zákonné zmocnění § 25 odst. 11 a stanovuje podrobnosti způsobu 
provádění zkoušky způsobilosti, pokud je její vykonání podmínkou pro získání odborné 
způsobilosti. Úprava stanovuje složení zkušební komise a způsob hodnocení. Vyhláška též 
upravuje podmínky pro opakování zkoušky, pokud žadatel neuspěl. 
 

K § 23 
Na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 25a odst. 4 se zde stanovuje rozsah 

a obsah praktické zkoušky osob žádajících Státní plavební správu o udělení pověření 
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k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla, přičemž bližší specifikace je 
uvedena v příloze č. 1 vyhlášky. Parametry plavidla, se kterým se zkouška provede, jsou 
stanoveny obdobně. 

 
K § 24 
V přechodném ustanovení se vzhledem ke změnám v podmínkách zdravotní 

způsobilosti osob stanovuje, že osoby, které byly zdravotně způsobilé podle předchozích 
předpisů, se považují za zdravotně způsobilé do příští pravidelné zdravotní prohlídky. 

S  ohledem na požadavek novelizovaného znění zákona o vnitrozemské plavbě 
vyměnit průkazy způsobilosti vydané plavebním úřadem do 31. 12. 2014, obsahuje toto 
ustanovení určení typu průkazu nahrazujícího průkazy vydávané do výše uvedeného data. 

V přechodných ustanoveních je též pamatováno na skutečnost, že řízení o vydání 
průkazu způsobilosti zahájená do dne nabytí účinnosti vyhlášky, budou dokončena podle 
dosavadních předpisů.  

Avšak vzhledem ke skutečnosti, že novela zákona o vnitrozemské plavbě vyvolala 
potřebu přijetí nové právní úpravy pravidel plavebního provozu, dochází také ke změnám 
v požadovaných teoretických znalostech i praktických dovednostech. Ustanovení zajišťuje, 
aby žadatelé o vydání průkazu způsobilosti, kteří žádost podali ještě za účinnosti původních 
předpisů, ale zkoušku způsobilosti budou vykonávat již za účinnosti výše citovaných nových 
právních předpisů, tuto skládali již v rozsahu platných právních předpisů. 

 
K § 25 
V ustanovení je uvedeno, že vyhláška nabyde účinnosti k 15. dni po dni jejího 

vyhlášení.  
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