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Evid.č.průkazu: Podáno dne: 
Vydaný dne: 

 
Nalepit  kolkovou  

známku      . 
Ž Á D O S T 

 
                       1.* o vydání průkazu způsobilosti k vedení  
                             námořní/rekreační jachty 
 
                       2.* o vydání duplikátu průkazu způsobilosti k vedení 
                             námořní/rekreační jachty 
 

Žádám o vydání/duplikát průkazu způsobilosti k vedení námořní/rekreační jachty s oprávněním :  

............................ (původní průkaz vydaný MD ČR č…………………….   s omezením/ bez omezení  

Jméno a příjmení, titul  .....................................................................................................…………….... 

Datum narození  .............................................   Místo narození  ........................................………….… 

Rodné číslo ...........................................................................   Státní příslušnost   ............…………..... 

Adresa trvalého pobytu žadatele .......................................................................................…………....... 

...........................................................................................................................................…………….… 

Adresa přechodného pobytu žadatele   ................................................................................………….... 

............................................................................................................................................……………... 

Telefon  / mobil .................................  E-mail.  …........................................... 

 
V ...................................................... dne .........................   
 

 
Převzal ………………………………..dne………….………. 
          podpis žadatele 
          nepřetáhnout scanováno !!! 

 
Podpis musí být proveden ČERNOU propiskou nebo fixem Centropen O,3 liner 

Poznámka: Žadatel zároveň s podáním této žádosti uděluje Úřadu souhlas ke zpracování svých osobních údajů (data 
narození, rodného čísla, adresy bydliště či sídla společnosti, IČ spol., za předpokladu, že budou využity v řízení podle 
právních norem na úseku námořní plavby. Úřad je přitom povinen postupovat při zpracování údajů v souladu 
s platným zněním zák.č. 101/2000Sb., především s jeho ustanoveními, obsaženými v §5 cit. zákona. Tento souhlas 
platí i pro eventuální předání předmětných dat do členského státu EU, ve smyslu ust. §27 zák.č. 101/2000Sb. 
___________________________________ 
1.* K žádosti doložit, pokud vyhlášky č. 315/2000 Sb. a 
č. 149/2001 Sb. nestanoví jinak: 
1) Přihlášku ke zkoušce A,B,C 
2) Protokol ověření praktických znalostí (oprávnění C) 
3) Protokol o teoretické zkoušce 
4) Doložením požadované délky praxe na námořní jachtě, 
5) Platný všeobecný / omezený průkaz radiotelefonisty, 
    nebo vyšší 
7) Osvědčení o zdravotní způsobilosti  pověřeným 

lékařem MD ČR, nesmí být starší 3  měsíců k podání 
žádosti  

 
 

 
 
8) V případě rozšíření vrátit původní průkaz  ministerstva 
9) 2x fotografie (3,5 x 4,5 cm barevné) 
10) Kolkovou známku v hodnotě 500,- Kč  
 
 
2.* K žádosti doložit, pokud vyhlášky č. 315/2000 Sb. a 
č. 149/2001 Sb. nestanoví jinak: 
1) Písemné prohlášení o důvodu ztráty  
2) 2x fotografie (3,5 x 4,5 cm barevné) 
3) Kolkovou známku v hodnotě 400,- Kč  

 
 

      foto 3,5 x 4,5 cm 

               /2x / 

           1. kus nalepit 

           2. kus přiložit 
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