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V. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název: 

Návrh vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 1 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie1) a dále stanoví  
(...) 

1) Směrnice Rady 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. 

31996L0050 

 

Článek 13 odst. 1 

 

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 18 
měsíců od vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně o nich 
uvědomí Komisi. 
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. 
Způsob odkazu stanoví členský stát. 

 

§ 3 odst. 2 Průkazy způsobilosti vůdce plavidla a člena 
posádky plavidla jsou: 

a) průkaz způsobilosti kapitána, 

(…) 

f) průkaz způsobilosti k vedení plavidla plujícího 
pomocí radaru 

(…) 

31996L0050 

 

Článek 1 odst. 1  Členské státy, které vydávají osvědčení vůdce plavidla pro 
přepravu nákladu a cestujících po vnitrozemských vodních cestách 
(dále jen "osvědčení"), je vydávají podle vzoru Společenství 
popsaného v příloze I v souladu s touto směrnicí. 

§ 12 odst. 1  Kapitán kategorie A je vůdce plavidla oprávněný 
vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez 
omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu 
plavidla na vodních cestách námořního 
charakteru. 

31996L0050 
 

Článek 3 odst. 1 
 

Tato směrnice se vztahuje na všechny vůdce plavidel pro plavbu 
po vnitrozemských vodních cestách: nákladní lodě s vlastním 
strojním pohonem, vlečné remorkéry, tlačné remorkéry, nákladní 
čluny, tlačené sestavy nebo bočně svázané sestavy plavidel, určené 
pro přepravu nákladu nebo cestujících, kromě 
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 - vůdců plavidel určených k přepravě nákladu, jejichž 
délka nepřesahuje 20 metrů, 
  
 - vůdců plavidel určených k přepravě cestujících a 
přepravujících nejvíce 12 osob kromě posádky. 

§ 12 odst. 2  Kapitán kategorie B je vůdce plavidla oprávněný 
vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez 
omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu 
plavidla na vodních cestách Evropské unie s 
výjimkou vodních cest námořního charakteru. 

31996L0050 
 

Článek 3 odst. 1 
 

Tato směrnice se vztahuje na všechny vůdce plavidel pro plavbu 
po vnitrozemských vodních cestách: nákladní lodě s vlastním 
strojním pohonem, vlečné remorkéry, tlačné remorkéry, nákladní 
čluny, tlačené sestavy nebo bočně svázané sestavy plavidel, určené 
pro přepravu nákladu nebo cestujících, kromě 
 
 - vůdců plavidel určených k přepravě nákladu, jejichž 
délka nepřesahuje 20 metrů, 
  
 - vůdců plavidel určených k přepravě cestujících a 
přepravujících nejvíce 12 osob kromě posádky. 

§ 12 odst. 3 Požadovaná praxe pro způsobilost kapitána 
kategorie B je nejméně 48 měsíců na lodi s 
vlastním strojním pohonem s výjimkou 
rekreačního plavidla a musí být získána po 
dosažení věku 18 let, přičemž nejméně 24 měsíců 
praxe musí být dosaženo na vodních cestách 
dopravně významných. Prokáže-li žadatel 
plavební praxi na námořní obchodní lodi ve 
funkci člena palubní posádky v trvání 24 měsíců a 
zároveň nejméně 12 měsíců na vnitrozemských 
vodních cestách dopravně významných, činí délka 
požadované praxe 36 měsíců. 

31996L0050 

 

 

31996L0050 
 

Článek 7 odst. 1 

 

 

Článek 7 odst. 3 
písm. b)  

 

 

 

 

Žadatel musí doložit, že má nejméně čtyřletou odbornou praxi 
jako člen posádky plavidla pro plavbu po vnitrozemských vodních 
cestách. 
 
 
Nejkratší doba trvání odborné praxe podle odstavce 1 může být 
zkrácena nejvýše o tři roky, 
(…) 
b) pokud může žadatel doložit odbornou praxi získanou na 
námořním plavidle jako člen palubní posádky; pro získání 
nejvyššího zkrácení o tři roky musí žadatel doložit nejméně 
čtyřletou praxi v námořní plavbě. 

§ 12 odst. 4  Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání 
průkazu způsobilosti kapitána kategorie B se 
skládá formou ověření teoretických znalostí pro 
vedení plavidla z předmětů a v rozsahu podle 
přílohy č. 1 této vyhlášky, a to z 
a) pravidel plavebního provozu formou 
písemného testu a formou ústní zkoušky,  
b) základů konstrukce plavidel formou písemného 

31996L0050 

 

Článek 8 odst. 1 Žadatel musí mít složenou zkoušku z odborných znalostí; zkouška 
musí přinejmenším zahrnovat obecné obory uvedené v kapitole 
A přílohy II. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9T6HQAIJ)



3 
 

testu a formou ústní zkoušky a  
c) plavební nauky formou písemného testu a 
formou ústní zkoušky. 

§ 12 odst. 5  Kapitán kategorie C je vůdce plavidla oprávněný 
vést na všech vodních cestách České republiky 
a) plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení 
výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla, nebo 
b) plavidlo, s výjimkou plachetnice, s výtlakem a 
výkonem strojního pohonu odpovídajícím výtlaku 
a výkonu strojního pohonu plavidla, na kterém 
úspěšně vykonal ověření praktických dovedností 
při vedení plavidla. 

31996L0050 
 

Článek 3 odst. 1 
 

Tato směrnice se vztahuje na všechny vůdce plavidel pro plavbu 
po vnitrozemských vodních cestách: nákladní lodě s vlastním 
strojním pohonem, vlečné remorkéry, tlačné remorkéry, nákladní 
čluny, tlačené sestavy nebo bočně svázané sestavy plavidel, určené 
pro přepravu nákladu nebo cestujících, kromě 
 
 - vůdců plavidel určených k přepravě nákladu, jejichž 
délka nepřesahuje 20 metrů, 
  
 - vůdců plavidel určených k přepravě cestujících a 
přepravujících nejvíce 12 osob kromě posádky. 

§ 12 odst. 6 Požadovaná praxe pro způsobilost kapitána 
kategorie C je nejméně 48 měsíců na plavidle s 
vlastním strojním pohonem, přičemž v tomto 
případě se zkouška odborné způsobilosti skládá 
pouze formou ověření teoretických znalostí pro 
vedení plavidla. Složí-li žadatel vedle části 
zkoušky spočívající v ověření teoretických 
znalostí pro vedení plavidla podle odstavce 7 
úspěšně také ověření praktických dovedností při 
vedení plavidla, činí požadovaná praxe nejméně 
12 měsíců. 

31996L0050 
 
 
 
 

31996L0050 
 

Článek 7 odst. 1 
 
 
 
 
Článek 7 odst. 4  

Žadatel musí doložit, že má nejméně čtyřletou odbornou praxi 
jako člen posádky plavidla pro plavbu po vnitrozemských vodních 
cestách. 
 
 
Nejkratší doba trvání odborné praxe podle odstavce 1 může být 
zkrácena nejvýše o tři roky, pokud žadatel složil praktickou 
zkoušku v řízení plavidla; v takovém případě osvědčení zahrnuje 
pouze plavidla s podobnými plavebními charakteristikami, jaké 
mají plavidla, na kterých se podrobil praktické zkoušce. 

§ 12 odst. 7 Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání 
průkazu způsobilosti kapitána kategorie C formou 
ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla 
se skládá z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 
1 této vyhlášky, a to z 
a) pravidel plavebního provozu formou 
písemného testu a ústní zkoušky, 
b) základů konstrukce plavidel formou písemného 
testu a ústní zkoušky a 
c) plavební nauky formou písemného testu a ústní 
zkoušky. 

31996L0050 Článek 8 odst. 1 Žadatel musí mít složenou zkoušku z odborných znalostí; zkouška 
musí přinejmenším zahrnovat obecné obory uvedené v kapitole 
A přílohy II. 

§ 17 Vedení plavidla plujícího pomocí radaru 
 31996L0050 Článek 9 odst. 1 K získání oprávnění k vedení plavidla za pomoci radaru musí být 

vůdce plavidla držitelem zvláštního osvědčení vydaného 
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(1) Držitel průkazu způsobilosti k vedení plavidla 
plujícího pomocí radaru je oprávněn za snížené 
viditelnosti obsluhovat radar jako navigační 
pomůcku při vedení plavidla, k jehož vedení ho 
opravňuje platný průkaz způsobilosti vůdce 
plavidla.  
 
(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o 
vydání průkazu způsobilosti k vedení plavidla 
plujícího pomocí radaru se skládá formou ověření 
teoretických znalostí a formou ověření 
praktických dovedností při vedení plavidla. 
 
(4) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o 
vydání průkazu způsobilosti k vedení plavidla 
plujícího pomocí radaru se skládá formou ověření 
teoretických znalostí pro vedení plavidla plujícího 
pomocí radaru z předmětů a v rozsahu podle 
přílohy č. 1 této vyhlášky, a to z 
a) teorie radarové navigace formou písemného 
testu, 
b) vyhodnocení radarového obrazu formou 
písemného testu a 
c) pravidel plavby podle radaru formou 
písemného testu. 
 
(5) Ověření praktických dovedností při vedení 
plavidla plujícího pomocí radaru se provádí v 
obsahu a rozsahu podle přílohy č. 1 této vyhlášky. 

 příslušným orgánem na důkaz složení zkoušky zahrnující 
odbornou znalost oborů podle kapitoly B přílohy II. 

 

§ 18 Vedení a obsluha plavidla přepravujícího 
cestující 

 
(1) Vůdce nebo člen posádky plavidla 
přepravujícího cestující musí být držitelem 
osvědčení prokazujícího složení odborné 
zkoušky.  

  
(2) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o 
vydání osvědčení pro dopravu cestujících se 

31996L0050 Článek 10  

 

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 podle kapitoly C přílohy II. 
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skládá formou ověření teoretických znalostí 
formou písemného testu v rozsahu podle přílohy 1 
této vyhlášky.  

§ 21 písm. a) 

 

 

Držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla 
a držitel průkazu způsobilosti člena posádky jsou 
povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce 
a) nejpozději 3 měsíce po dovršení věku 50, 55, 
60 a 65 let a následně každý rok, jde-li o vůdce 
plavidla, které není malým,  
(…)  

31996L0050 Článek 6 odst. 2 Při dosažení věku 65 let musí držitel osvědčení do tří měsíců 
a následně každý rok podstoupit prohlídku podle odstavce 1; 
příslušný orgán v osvědčení potvrdí, že vůdce plavidla splnil tuto 
povinnost. 

Příloha č. 1 Předměty, ze kterých se skládá zkouška odborné 
způsobilosti vůdců a členů posádky plavidel 31996L0050 Příloha II ODBORNÉ ZNALOSTI POŽADOVANÉ K ZÍSKÁNÍ 

OSVĚDČENÍ VŮDCE PLAVIDLA PRO VNITROZEMSKOU 
PLAVBU 

Příloha č. 4  Vzory průkazů způsobilosti 
1. Vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla – 
kapitán kategorie B 
2. Vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla – 
kapitán kategorie C 
7. Vzor průkazu způsobilosti k vedení plavidla 
plujícího pomocí radaru 
8. Vzor osvědčení pro vedení a obsluhu plavidla 
přepravujícího cestující 

31996L0050 Příloha I VZOR OSVĚDČENÍ VŮDCE PLAVIDLA PRO 
VNITROZEMSKOU PLAVBU 

 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) 

 

Název předpisu EU 

31996L0050 Směrnice Rady 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  
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