
 
 

 

 

Informace o organizaci zkoušek vůdce malého a rekreačního plavidla 

 Zkoušky se zahajují v dobu stanovenou v informacích o termínech zkoušek. 
 Před kontrolou osobních údajů si ujasněte požadované způsobilosti, abyste 
skutečně skládali zkoušku ze správných předmětů. Tyto požadované způsobilosti 
potvrďte při kontrole osobních údajů zkušebnímu komisaři. Zkušební komisař ověří 
podle dokladu (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu) vaši totožnost, přidělí vám 
terminál, u kterého budete vykonávat zkoušku. U přiděleného počítače najdete písemné 
pokyny, k obsluze počítače, které si pečlivě pročtěte. 
o pouze motorový člun 
 motorový člun do 20 kW výkonu motoru – zaškrtávám kategorii M20 – dělám teoretickou zkoušku 
u Státní plavební správy, 
 motorový člun s neomezeným výkonem motoru – zaškrtávám kategorii M – nejprve dokládám 
osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla kategorie M vydané 
pověřenou osobou a následně dělám teoretickou zkoušku u Státní plavební správy, 

o motorový člun i plachetnici 
 i plachetnici do 20 m2 plachet – zaškrtávám kategorii M nebo M 20 a S20 (dělám jen teoretickou 
testovou zkoušku z otázek vůdce malého plavidla a otázek vůdce malého plavidla – plachty) 
 i plachetnici s neomezenou plochou plachet – zaškrtávám kategorii M nebo M 20 a S – nejprve 
dokládám osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla kategorie S 
vydané pověřenou osobou a následně dělám teoretickou zkoušku u Státní plavební správy. 

o Kde chci s těmito způsobilostmi jezdit: 
 pouze v České republice a na evropských vnitrozemských vodních cestách – 
zaškrtávám spolu s výše uvedenými kategoriemi oblast I – vnitrozemské vodní cesty 
(nedělám již žádnou zkoušku, oprávnění je mi přiznáno na základě úspěšné teoretické 
testové zkoušky z otázek vůdce malého plavidla), 
 kromě české a evropské „sladké vody“ i na moři v Evropě do 1 námořní míle od 
břehu – zaškrtávám spolu s výše uvedenými kategoriemi a s oblastí plavby I ještě navíc 
oblast C – příbřežní plavba na moři (dělám ještě teoretickou zkoušku z otázek z teorie 
plavby na moři). 
 Zkušební komisař ověří podle dokladu (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu) 
vaši totožnost, přidělí vám terminál, u kterého budete vykonávat zkoušku. U 
přiděleného počítače najdete písemné pokyny, k obsluze počítače, které si pečlivě 
pročtěte. 
 Po zahájení zkoušky nebudete moci odcházet od počítače, v případě nutnosti 
výjimečně lze počítač opustit po skončení jednoho testu před spuštěním dalšího. 
 Po ukončení testu se vám na obrazovce počítače zobrazí výsledek, vyhověl – 
nevyhověl s počtem dosažených bodů. Po ukončení celé teoretické zkoušky dále 
postupujete podle výsledku zkoušky: 



 
 

 

o Pokud jste vyhověl ve všech předmětech, vyčkáte po dohodě s komisaři 
na vydání průkazu. Po předání průkazu potvrdíte písemně jeho převzetí a tím zkouška 
končí. Průkazy se vydávají v den zkoušky, nevyzvednuté průkazy je možno vyzvednout 
osobně na pobočkách Státní plavební správy v úředních hodinách. Pro druhou osobu je 
možné vyzvednou průkaz na základě plné moci, kterou tato osoba vystaví (plná moc 
nemusí být ověřená). 
o Pokud jste vyhověl pouze v některých předmětech (vyhověl částečně), 
můžete se rozhodnout, zda budete pokračovat dále v opravné zkoušce (v tom případě 
můžete po zkoušce dohodnout s komisařem termín opravné zkoušky, kterou musíte 
vykonat do 4 měsíců od podání žádosti) nebo požádáte rovnou o vystavení průkazu 
v rozsahu, v němž jste zkoušku složil (podepíšete požadavek tohoto znění a vyčkáte 
vydání průkazu). 
o Pokud jste nevyhověl a máte nárok na opravu, dohodnete s komisařem 
opravný termín zkoušky. Pokud jste vyčerpal opravné termíny, musel byste pro získání 
požadovaného oprávnění znovu podat žádost se všemi náležitostmi kromě osvědčení o 
výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou 
osobou. 

O tom, že jste nesplnil podmínky vaší žádosti, vám bude vystaveno rozhodnutí, které, pokud 
požádáte, vám bude zasláno obyčejnou poštou, pokud nepožádáte, bude zasláno na 
doručenku na vaši adresu. 

 

 


