Výměna průkazů způsobilosti vydaných Státní plavební správou
Na základě bodu 13., 14. a 15. přechodných ustanovení zákona č. 187/2014 Sb., kterým se mění
zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou
 držitelé platných průkazů způsobilosti vůdců plavidel jiných než malých,
 držitelé platných průkazů způsobilosti vůdců malých plavidel,
 držitelé platných průkazů způsobilosti členů posádek
 držitelé platných mezinárodních průkazů způsobilosti k vedení rekreačního plavidla
vydaných do 31. 12. 2014 povinni požádat Státní plavební správu o výměnu svého průkazu
způsobilosti ve lhůtách, které jsou výše citovanou novelizací zákona stanoveny.
Celý proces je rozčleněn do etap dle data vydání jednotlivých průkazů, přičemž lhůta pro výměnu
průkazů náležejících do 1. etapy skončí k 31. 12. 2016 a poslední etapa výměn skončí k 31. 12. 2020.

Průkazy vůdců plavidel
Průkazy
průkazy způsobilosti plavidel jiných než
malých
průkazy způsobilosti plavidel jiných než
malých

vydané od
---

vydané do
30.4.2004

platnost do
31.12.2016

1.5.2004

31.12.2014

31.12.2017

Průkazy vůdců malých a rekreačních plavidel
Průkazy
průkazy
plavidel
průkazy
plavidel
průkazy
plavidel
průkazy
plavidel
průkazy
plavidel

způsobilosti

vůdců

malých

vydané od
---

vydané do
31.12.1984

platnost do
31.12.2016

způsobilosti

vůdců

malých

1.1.1985

31.12.1995

31.12.2017

způsobilosti

vůdců

malých

1.1.1996

31.12.2000

31.12.2018

způsobilosti

vůdců

malých

1.1.2001

31.1.2006

31.12.2019

způsobilosti

vůdců

malých

1.2.2006

31.12.2014

31.12.2020

vydané do
30.4.2004

platnost do
31.12.2016

31.12.2014

31.12.2017

Průkazy členů posádek plavidel jiných než malých
Průkazy
vydané od
průkazy členů posádek plavidel jiných --než malých
průkazy členů posádek plavidel jiných 1.5.2004
než malých

Mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel vydané do 1.6.2006
Průkazy
vydané od
vydané do
mezinárodní průkazy vůdců rekreačních --31.12.2000
plavidel pro oblast plavby 1.0, 1 a 2
mezinárodní průkazy vůdců rekreačních 1.1.2001
1.6.2006
plavidel pro oblast plavby 1 a 2

platnost do
31.12.2018
31.12.2019

Vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, stanovila
v přechodných ustanoveních, který průkaz vydávaný podle této vyhlášky nahradí průkaz původní, tedy
vydaný do 31. 12. 2014.
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Tabulka výměny starých typů průkazů za platné
Stará kategorie

Nová kategorie

Na základě žádosti

kapitán B

lodní strojník
VMP kat. M, MPZ I

kapitán dálkové plavby,
kapitán – strojník dálkové plavby
kapitán I. tř.

lodník,

kapitán úsekové plavby (dříve velké místní plavby),
kapitán – strojník úsekové plavby
kapitán II. tř.
kapitán místní plavby (dříve malé místní plavby, na vodních cestách
dopravně významných),
kapitán – strojník místní plavby (na vodních cestách dopravně
významných)
kapitán III. tř.
kapitán místní plavby (dříve malé místní plavby, na vodních cestách
účelových),

kapitán C

kapitán – strojník místní plavby (na vodních cestách účelových)
kapitán IV. tř.
převozník I. třídy
převozník II. třídy, přepravující více než 12 osob

kapitán C,
s omezením bez vlastního
strojního pohonu

převozník III. třídy, přepravující více než 12 osob

kapitán C
s omezením nosnosti a
výkonu motoru

lodník, lodní
strojník

vůdce plovoucího stroje dálkové plavby,
vůdce plovoucího stroje úsekové plavby,
vůdce plovoucího stroje místní plavby (na vodních cestách dopravně
významných),
strojmistr I. tř.

strojmistr

vůdce plovoucího stroje místní plavby (na vodních cestách
účelových),
strojmistr II. tř.
převozník II. tř., přepravující do 12 osob
převozník III. tř., přepravující do 12 osob

převozník

převozník IV. tř.
lodník vydaný plavebním podnikem, lodník I. a II. tř.

lodník

-

lodní strojník I., II., III. tř.

lodní strojník

-

kormidelník nákladního člunu dálkové plavby
kormidelník nákladního člunu úsekové plavby (dříve velké místní plavby)

kormidelník

kormidelník nákladního člunu místní plavby
vůdce služebního plavidla

VMP kategorie M

vůdce voru

žádný průkaz

vůdce malého plavidla kategorie M, M 110, M100, M20, B, Z
vůdce služebního plavidla

M

vůdce malého plavidla kategorie M20*), A

M20*)

vůdce malého plavidla kategorie S,S80, S20, P

S

vůdce malého plavidla kategorie S20

S20*)

vůdce rekreačního plavidla kategorie I, 1, 1.0, L, D

VRP I

vůdce rekreačního plavidla kategorie C, 2, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0

VRP C
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Důvod pro plošnou výměnu průkazů:
Hlavním důvodem výměny průkazů bylo zajištění přehlednosti a právní jistoty v oblasti vydávání
průkazů způsobilosti vůdců a členů posádek plavidel. V minulosti nebyla ukončena platnost původních
průkazů a jsou tak v platnosti průkazy, které neobsahují ochranné prvky a stávají se tak terčem
častého falšování.
V platnosti jsou též průkazy, které se vydávaly do roku 1992, a tudíž obsahují symboly a názvy již
neexistujících státních útvarů.
Webové stránky Státní plavební správy: www.plavebniurad.cz
Podrobné informace k procesu výměny průkazů http://plavebniurad.cz/doklady-osob/vymena-prukazuzpusobilosti/
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