
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA 

 

Kolková známka 

č. dokladu  ...................................  

platba Kč  ....................................  

datum  .........................................  

podpis  ........................................  

Platba v hotovosti Podací razítko  Foto 3,5 x 4,5 cm 

Kolkovou známku nelze vlepit do dokladu 

Ž Á D O S T  O  V Y D Á N Í  P L A V E B N Í H O  D O K L A D U  

ÚDAJE O ŽADATELI (VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM): 

příjmení, titul  .........................................................  jméno  ..........................................  rodné příjmení  .................................................................  

datum narození  ....................................................  místo narození  ................................................  státní příslušnost  ........................................  

trvalé bydliště: ulice  .................................................. č. popisné/orientační.................... Obec  ................................................. PSČ ....................  

e-mail  ...................................................................  ID datové schránky  .........................................  telefon  ........................................................  

doklad totožnosti č.  ...............................................  vydal  ...............................................................  dne  .........................................................  

ŽÁDÁM O VYDÁNÍ: 

    průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla               průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla 

v rozsahu těchto kategorií:            M 20               M               S 20               S 

v těchto oblastech:            oblast I (vnitrozemské vodní cesty)               oblast C (příbřežní plavba na moři) 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

    průkazu způsobilosti vůdce plavidla pro způsobilost: 

       kapitán ........              převozník              strojmistr 

    průkazu způsobilosti lodníka 

    plavecké služební knížky 

    průkazu inspektora určeného technického zařízení na plavidle 

    osvědčení o zvláštních znalostech ADN            suchý náklad               tankery N               tankery C               tankery G (plyn) 

    osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí 

    osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby            pouze v ČR            pouze přívozy 

    průkazu způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru 

    osvědčení pro přepravu cestujících 

JSEM DRŽITELEM DOKLADU: 

oprávnění, číslo dokladu, doklad platí od  ..........................................................................................................................................................  

DŮVODEM ŽÁDOSTI JE: 

    vydání nového dokladu 

    vydání nového typu dokladu za starý nebo vydání náhradního 
 dokladu (při ztrátě, odcizení, zničení nebo změně údajů) 

Jsem si vědom(a) toho, že podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 
stanovila Státní plavební správa pro splnění všech podmínek k získání 
dokladu, včetně vykonání zkoušky v řádném a jednom opravném termínu, 
lhůtu 4 měsíců ode dne přijetí žádosti do své evidence pro oprávnění Váš podpis (do středu obdélníka, výrazně černě) 
k vedení malých a rekreačních plavidel a lhůtu 6 měsíců pro ostatní oprávnění. 

doklad č.  ...............................................................  převzal(a) dne  .................................................  podpis  ....................................................  
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