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1.

VYDÁNÍ SLUŽEBNÍ LODNICKÉ KNÍŽKY
A VYDÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI.
Státní plavební správa
Obecné podmínky získání dokladů osob, předepsaný věk, 18 let, (u způsobilosti plavčík 15 let,
pomocný lodník 16 let) 16 let, jde-li o vydání průkazu způsobilosti k vedení malého plavidla
vzdělání a praxe, zdravotní způsobilost, úspěšné složení zkoušky, je-li předepsána, prokázání
požadované odborné způsobilosti, žádost o vydání příslušného plavebního dokladu podána
na příslušném tiskopise v papírové podobě, elektronickou cestou prostřednictvím webové
aplikace, zaplacení příslušného správního poplatku, absolvování školení, je-li požadováno.

Plavecká služební knížka

Ve smyslu S 2, odst. 2, písmeno h) vyhlášky č. 42/2005 Sb., o způsobilosti k vedení a obsluze
plavidel, je Plavecká služební knížka (dále PSK) průkazem způsobilosti plavčíka, pomocného
lodníka, lodníka, lodního strojníka a kormidelníka.Prokazuje se jí zdravotní způsobilost a praxe
vykonaná na plavidlech ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a vyhlášky
Ministerstva dopravy České republiky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze
plavidel.PSK byla dne 10. 5. 2000 uznána protokolem 26 Centrální komisí pro plavbu na Rýně
v souladu s S 23.04 č. 2 Rýnského předpisu o kontrolách plavidel ve všech členských státech CKR.
Vůdci plavidel vést PSK nemusí, ale mohou si nechat vystavit PSK pro dokladování odborné
praxe na plavidle za účelem vykonání zkoušky odborné způsobilosti a dokladování zdravotní
způsobilosti.
Držitelé Rýnského patentu vůdců lodí nebo jiného oprávnění si mohou nechat vystavit PSK pro
zaznamenávání plaveb v úsecích vodních cest, pro které jejich patent nebo jiné oprávnění neplatí,
a o které chtějí rozšířit jeho platnost.
Předkládané doklady a náležitosti:
• žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní
plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), Státní plavební správa doporučuje
podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ve vztahu k vykonávané činnosti) dle podmínek
zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce, formulář je dostupný ve formátu PDF, průkaz
totožnosti.
Žadatelem o PSK může být občan Evropské unie. Žádost se podává osobně.V případě požadavku
zapsání dalších údajů do PSK je povinen žadatel předložit:
• doklad o zdravotní způsobilosti,
• průkazy způsobilosti k vedení a obsluze plavidel, jichž je držitelem.

Vydání plavecké služební knížky

Při ztrátě nebo znehodnocení PSK vydá pracovník útvaru dokladů osob pobočky SPS další PSK
na základě žádosti držitele. Při vydání zapíše celkovou dosavadní praxi podle uložených kopií
ověřených listů ztracené nebo znehodnocené PSK. Tento úkon podléhá správnímu poplatku
ve výši 100,- Kč.
Při vydávání nové PSK za popsanou ověří zaměstnanec útvaru dokladů osob údaje o praxi
uvedené v předešlé PSK k datu vydání nové PSK.Správní poplatek za vydání plavecké služební
knížky je 300,- Kč.
Držitel je povinen dostavit se nejméně jednou za 12 měsíců na plavební úřad k potvrzení plavební
praxe. Správní poplatek za tento úkon je stanoven na 50,- Kč.

1.
Státní plavební správa
Potvrzení zdravotní způsobilosti

Zdravotní způsobilost zapisuje do PSK pracovník útvaru dokladů osob pobočky SPS
na základě předloženého platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti.
Omezení zdravotní způsobilosti se zapisuje ve znění lékařského posudku v jazyce českém,
na základě žádosti i německém a francouzském.Vyznačí se doba platnosti této zdravotní
způsobilosti do 65 let věku držitele, není-li držitel současně vůdcem plavidla.
Nejpozději 3 měsíce po dovršení věku 65 let, 68 let a následně každý rok je nutné platnost
obnovovat.

VYBAVUJE:
Pobočka Praha

Pobočka Děčín

ÚSTŘEDNA/PODATELNA
Tel.: +420 234 637 111
E-mail: pobockapraha@plavebniurad.cz

ÚSTŘEDNA/PODATELNA
Tel.: +420 412 557 411
E-mail: pobockadecin@plavebniurad.cz

Jankovcova 4 PO BOX 28
170 04 Praha 7

Husitská 1403/8
405 02 Děčín VI Letná

Pobočka Přerov

Bohuslava Němce 640/2
750 02 Přerov
ÚSTŘEDNA/PODATELNA
Tel.: +420 581 250 911
E-mail: pobockaprerov@plavebniurad.cz

Príloha 1: Posudek od lékaře
Príloha 2: Žádost o potvrzení praxe PSK
Príloha 3: Žádost o vydání pověření
Príloha 4: Žádost o vydání plavebního dokladu
Príloha 5: Žádost o výměnu plavebního dokladu

2.

EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ
PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ
PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH

ADN - KURZ

INFORMACE KE KURZU BEZPEČNOSTNÍ
PORADCE ADN
Ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, každá
fyzická nebo právnická osoba vykonávající činnosti spojené s nakládkou, vykládkou nebo
přepravou nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách je povinna ustanovit
bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.
Hlavním úkolem bezpečnostního poradce je, při zachování odpovědnosti fyzické nebo právnické
osoby vykonávající činnosti spojené s nakládkou, vykládkou nebo přepravou nebezpečných
věcí po vnitrozemských vodních cestách, usilovat všemi vhodnými prostředky a opatřeními,
která usnadní přepravu nebezpečných věcí za dodržení platných předpisů, o co nejlepší
bezpečnostní podmínky této přepravy.
Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
se vydává na dobu 5 let, v posledním roce před uplynutím této doby je osvědčení obnoveno
po podání žádosti a úspěšném složení zkoušky.
Ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a vyhlášky č. 222/1995 Sb., musí uchazeč
splnit následující požadavky:
•
•
•
•

dosažení věku 18 let
podat žádost o vydání plavebního dokladu na pobočce Státní plavební správy
předložit potvrzení o absolvování příslušného školení
předložit potvrzení o absolvování maturitní zkoušky nebo vyššího vzdělání

Bližší informace o zkoušce naleznete zde:
https://plavebniurad.cz/dok-os/bezpecnostniporadce
Školení je prováděno v Praze prezenční formou. Školení pro nové uchazeče je určeno zájemcům,
kteří budou vykonávat funkci bezpečnostního poradce dle oddílu 1.8.3 ADN.
Bezpečnostním poradcem mohou být jmenováni u svého podniku (zaměstnavatele) nebo
mohou svoji získanou odbornost uplatnit externě u firem (podniků), které nemají funkci
bezpečnostního poradce zajištěnou vlastním zaměstnancem.
Školení „obnova“ je určeno zájemcům, kteří vykonávají funkci bezpečnostního poradce dle oddílu 1.8.3 ADN a v posledním roce platnosti osvědčení si chtějí certifikát obnovit a prodloužit jeho
platnost o dalších pět let tak, jak to předepisuje kapitola 1.8 dohody ADN.
Účelem školení je získání znalostí či zopakování a prohloubení v oblasti klasifikace, balení,
označování, odesílání, manipulace a přepravy nebezpečných věcí, v souladu s národní
legislativou a dohodou ADN vztahující se přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských
vodních cestách.
V ceně kurzu obdrží účastník aktuálně platný předpis ADN v českém znění.
Bližší informace o kurzu, termínech a možnost přihlášení naleznete zde
https://www.dekrakurzy.cz/skoleni/poradci-adn

2.

INFORMACE KE KURZU ODBORNÍK ADN
Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách
– ADN stanovují pro plavidla přepravující nebezpečné věci povinnost mít na palubě plavidla
osobu, která je držitelem Osvědčení o zvláštních znalostech ADN. Držitel osvědčení disponuje
zvláštními znalostmi ADN (8.2.1.3, 8.2.1.5, 8.2.1.7)
Osvědčení o zvláštních znalostech ADN vydává v České republice Státní plavební správa na
základě Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských
vodních cestách (Dohoda ADN), vyhlášena byla ve Sbírce mezinárodních smluv v roce 2011,
kde jsou průběžně vyhlašovány přijaté změny. Vydává se na dobu 5 let, poslední rok před
uplynutím jeho platnosti ho lze obnovit. Žadatel o prodloužení platnosti (obnovu) osvědčení
pro přepravu nebezpečného nákladu (tankery N, suchý náklad) musí doložit, že během
posledního roku před uplynutím platnosti jeho osvědčení úspěšně absolvoval obnovovací
školení.
Žadatel o prodloužení platnosti (obnovu) osvědčení pro přepravu chemikálií a plynů musí
doložit, že během posledního roku před uplynutím platnosti jeho osvědčení úspěšně absolvoval
obnovovací školení nebo během posledních dvou let minimálně jeden rok pracoval na tankovém
plavidle typu C nebo G. Dokladem je v tomto případě buď zápis o praxi v PSK nebo u kapitánů,
kteří nevedou PSK, potvrzení zaměstnavatele o praxi na stanoveném plavidle. Dále žadatelé
doloží kopii dokladu o klasifikaci plavidla, na němž žadatel praxi absolvoval. Oba tyto doklady
(potvrzení o praxi i doklad o klasifikaci plavidla) musí současně pokrývat celou dobu požadované
praxe (nejméně 180 dní v rámci 1 roku).
Předkládané doklady a náležitosti:
• žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce
Státní plavební správy, dostupný je i na webových stránkách)
• potvrzení o absolvování příslušného školení
• dosažení věku 18 let
• pro získání osvědčení pro tanková plavidla typu “C“ (přeprava chemikálií) a tanková plavidla
typu “G“ (přeprava plynů) navíc prokázání minimálně jednoroční praxe na plavidle typu “C“
popř. “G“, která byla vykonána v období 2 let před zkouškou nebo 2 let po vykonání zkoušky,
a to kopií dokladu o klasifikaci plavidla, ze kterého je zřejmé jeho určení, platného
v dokládané době a dále buď u členů posádky plavidla doložením praxe v plavecké
služební knížce (PSK), nebo formou potvrzení zaměstnavatele a průkazem vůdce plavidla,
nevlastní-li žadatel PSK. Potvrzení musí obsahovat datum vystavení potvrzení, název
a adresu provozovatele, název plavidla, evidenční číslo plavidla, jméno a datum narození
žadatele, adresu žadatele, datumově vymezenou dobu praxe na uvedeném plavidle,
razítko, jméno a podpis odpovědné osoby (zástupce provozovatele).
Bližší informace ke zkoušce pro nové uchazeče, k podání žádosti naleznete zde
https://plavebniurad.cz/dok-os/adn
Školení je prováděno prezenční formou v Praze a v Děčíně nebo také ONLINE. Po výkladu lektora
je vždy dán dostatečný prostor na dotazy. Účastníci mají během kurzu za úkol vypracovat cvičné
testy, což může výrazně pomoci při přípravě na závěrečné zkoušky.
Závěrečná zkouška probíhá u nových žadatelů o osvědčení formou elektronického testu
a probíhá na Státní plavební správě. Závěrečná zkouška v případě obnovy probíhá formou
písemného testu, který účastník kurzu absolvuje u školící organizace, a to vždy poslední den
konání kurzu dle rozsahu.
V ceně kurzu obdrží účastník aktuálně platný předpis ADN v českém znění.
Po výběru termínu školení je nutné zaslat žádost na Státní plavební správu - pobočku Praha
nebo Děčín, nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před zveřejněným termínem
školení.
Žádost lze získat na internetových stránkách Státní plavební správy
http://plavebniurad.cz/ nebo na kterékoli pobočce SPS.
Bližší informace o kurzu, termínech a možnost přihlášení naleznete zde
https://www.dekrakurzy.cz/kategorie/preprava dle adn

2.

CENÍK ŠKOLENÍ ODBORNÍKŮ NA PLAVIDLE ADN
Bezpečnostní poradce

Cena za školení

Bezpečnostní poradce – nový

19 500 Kč

Bezpečnostní poradce – obnova

14 000 Kč

Odborník ADN – nový

Cena za školení

Tanková plavidla N

9 500 Kč

Přeprava suchých nákladů

9 500 Kč

Kombinace

13 500 Kč

Odborník ADN – obnova

Cena za školení

Tanková plavidla N

6 500 Kč

Přeprava suchých nákladů

6 500 Kč

Kombinace

7 500 Kč

Odborník ADN - C / G

Cena za školení

Odborník ADN – tanková plavidla C nebo G – nový

7 000 Kč

Odborník ADN – tanková plavidla C nebo G – obnova

4 000 Kč

KONTAKT

DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha
Tel. č.: +420 267 288 316
E-mail: nebezpecneveci.cz@dekra.com, hana.beranova@dekra.com

3.

KURZY STCW 1978/2010
Mezinárodní dohoda o výcviku, vydávání průkazů a strážní služby námořníků, 1978 a doplněná
v r. 1995 a v r. 2010, zavedla pro všechny členy posádek námořních lodí povinnost absolvovat tzv.
Basic Safety Training, který se stává ze čtyř základních kurzů, jak následuje níže:

BASIC SAFETY TRAINING:
1.

Osobní bezpečnost a sociální odpovědnost (Personal Safety and Social Responsibility)
– IMO 1.21
2. Základy první pomoci (Elementary First Aid) – IMO 1.13
3. Osobní záchranné techniky (Personal Safety Techniques) – IMO 1.19
4. Protipožární kurz, základní stupeň (Basic Fire Fighting) – IMO 1.20
Tyto kurzy se podle požadavků uvedené konvence mají absolvovat ještě před naloděním
na námořní loď. Kurzy se týkají jak profesionálních námořníků
důstojníků a mužstva,
tak i obslužného personálu, hudebníků, fotografů atd. Pro člověka, který v životě nebyl na
námořní lodi, jsou tyto kurzy velmi dobrým úvodem do lodní problematiky pokud jde o jeho vlastní
bezpečnost.
Uvedené čtyři základní kurzy organizujeme v Bratislavě a průkazy způsobilosti po jejich
absolvování vydává Námořní úřad (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR).
Kromě těchto základních kurzů v Bratislavě organizujeme další kurzy:
5. Protipožární kurz - pokročilý stupeň (Advanced Fire Fighting) – IMO 2.03
6. Zvládání davu v krizových situacích (Crowd and Crisis Management) – IMO 1.28 / 1.29
7. Zdravotnická první pomoc (Medical First Aid) - IMO 1.14 vyšší stupeň poskytování první
pomoci, tento kurz je nutný jen pro určité funkce
8. Seznámení s bezpečnostními riziky (Security Awareness Training) – IMO 3.27
– musí ho mít každý člen posádky námořní lodi od profesionální posádky po pokojskou.
9. Námořník určený k provádění bezpečnostních povinností (Seafarer with Designated Security
Duties) – IMO 3.26
Pro důstojníků - povinné od 01.01.2017:
10. Bridge Resource Management (Management Level)
11. Engine Room Resource Management (Management Level)
12. Engine Room Resource Management (Operational Level)

KONTAKT

Nåmorni škola v Bratislave
Sdružení pro námořní vzdělávání
Ul.Svornosti 41, 821 06 Bratislava
Tel. č.: 0948-651 795, 0904-063 438
E-mail: borosova@namornaskola.sk, juraj.boros@namornaskola.sk

