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VYHLÁŠKA

ze dne 3. ledna 2023

o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 52
odst. 2 k provedení § 24k odst. 9, § 24w odst. 9
a § 26h odst. 9 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitro-
zemské plavbě, ve znění zákona č. 372/2022 Sb.,
(dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné před-
pisy Evropské unie1) a upravuje podmínky zdra-
votní způsobilosti žadatele o udělení plného opráv-
nění k výkonu funkce člena posádky plavidla podle
§ 24b zákona (dále jen „žadatel o osvědčení EU“)
a držitele osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena
posádky plavidla podle § 24g odst. 1 zákona (dále
jen „držitel osvědčení EU“).

(2) Tato vyhláška dále upravuje podmínky
zdravotní způsobilosti žadatele o udělení zúženého
oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla
podle § 24c zákona, žadatele o udělení oprávnění
k obsluze plovoucího stroje podle § 24u zákona, ža-
datele o udělení oprávnění k vedení malého plavidla
podle § 26a zákona, žadatele o udělení oprávnění
k vedení rekreačního plavidla podle § 26b zákona
(dále jen „žadatel o průkaz“) a držitele průkazu způ-
sobilosti člena posádky plavidla podle § 24g odst. 2
zákona, držitele průkazu způsobilosti strojmistra
podle § 24v zákona, držitele průkazu způsobilosti
vůdce malého plavidla a držitele mezinárodního prů-
kazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podle
§ 24a a 26b zákona (dále jen „držitel průkazu“).

§ 2
Druhy lékařských prohlídek

Fyzické osoby (dále jen „osoba“) se podrobují
lékařské prohlídce

a) za účelem získání lékařského posudku o zdra-
votní způsobilosti pro žadatele o osvědčení EU
nebo pro žadatele o průkaz,

b) při pravidelném posuzování zdravotní způsobi-
losti držitele osvědčení EU a držitele průkazu
před dosažením věku 60 let a po dosažení této
věkové hranice, a to nejpozději den předcháze-
jící dni, v němž je dosaženo

1. věku 60 let, nejdříve však 90 dnů před tímto
dnem, a dále nejpozději vždy po 5 letech ode
dne poslední prohlídky, jde-li o člena po-
sádky plavidla nebo strojmistra,

2. věku 65 let, nejdříve však 90 dnů před tímto
dnem, jde-li o vůdce malého plavidla nebo
rekreačního plavidla,

3. věku 70 let, nejdříve však 90 dnů před tímto
dnem, a dále nejpozději vždy po 2 letech ode
dne poslední prohlídky, jde-li o člena po-
sádky plavidla, vůdce malého nebo rekreač-
ního plavidla nebo strojmistra,

c) při mimořádném posouzení zdravotní způsobi-
losti

1. člena posádky plavidla nebo strojmistra v pří-
padě důvodného podezření plavebního úřa-
du, provozovatele plavidla nebo vůdce pla-
vidla na změnu zdravotního stavu, která by
mohla vést ke ztrátě nebo podmínění jeho
zdravotní způsobilosti,

2. je-li dáno důvodné podezření plavebního
úřadu, jedná-li se o vůdce malého nebo re-
kreačního plavidla na změnu zdravotního
stavu, která by mohla vést ke ztrátě nebo
podmínění jeho zdravotní způsobilosti,

v těchto případech posuzující lékař provede a in-
dikuje všechna potřebná odborná vyšetření odpo-
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací
ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12 ze dne 2. srpna 2019, kterou se doplňuje směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti,
normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti.



vídající aktuálnímu zdravotnímu stavu posuzo-
vané osoby.

Obsah lékařských prohlídek

§ 3

(1) Lékařská prohlídka podle § 2 písm. a) až c)
je zaměřena na zjištění zdravotního stavu a posouzení
zdravotní způsobilosti uvedených osob pro umož-
nění výkonu činností ve vnitrozemské plavbě, a to
konkrétně na nemoci, vady a stavy, které zdravotní
způsobilost vylučují nebo podmiňují.

(2) Lékařská prohlídka podle § 2 písm. a) až c)
je dále zaměřena zejména na zjištění dopadů pří-
znaků nemocí, vad a stavů na zdravotní způsobilost,
které posuzovaným osobám znemožňují

a) plnit úkoly nezbytné pro provoz plavidla,

b) plnit udělené povinnosti, nebo

c) správně vnímat podmínky okolního prostředí.

§ 4

Lékařská prohlídka podle § 2 písm. a) až c) ob-
sahuje zjištění zdravotního stavu, zahrnující zejména
orientační vyšetření zraku a sluchu včetně ostrosti
zraku a sluchu, vyšetření motorických funkcí, vy-
šetření neuropsychického stavu, vyšetření kardio-
vaskulárního stavu, jež se provedou vždy, a vyšetření
dalších funkcí a stavů, pokud je posuzující lékař
indikuje jako potřebné pro výkon pracovních čin-
ností souvisejících s provozem plavidla vnitrozemské
plavby, a posouzení zdravotní způsobilosti pro
umožnění výkonu činností ve vnitrozemské plavbě
člena posádky plavidla, vůdce malého nebo rekreač-
ního plavidla nebo strojmistra s cíleným zaměřením
na nemoci, vady a stavy, které

a) umožňují přiznání zdravotní způsobilosti sou-
visející se schopnostmi člena posádky plavidla,
vůdce malého nebo rekreačního plavidla nebo
strojmistra plnit přidělené povinnosti a vykoná-
vat činnosti vyplývající z provozu plavidla,

b) trvale vylučují přiznání zdravotní způsobilosti
s ohledem na jejich projevy a dopady na zdra-
votní stav člena posádky plavidla, vůdce malého
nebo rekreačního plavidla nebo strojmistra,
které trvale neumožňují plnění přidělených po-
vinností a výkon činností vyplývajících z pro-
vozu plavidla vnitrozemské plavby,

c) podmiňují přiznání zdravotní způsobilosti, kdy
je posuzována

1. dočasná zdravotní nezpůsobilost stanovená
posuzujícím lékařem na základě prognózy
dalšího vývoje nemoci, vady nebo stavu,

2. omezená zdravotní způsobilost, kdy je u čle-
na posádky plavidla, vůdce malého nebo
rekreačního plavidla nebo strojmistra uveden
rozsah povinností nebo úkolů, které je scho-
pen vykonávat, nebo je uveden rozsah po-
vinností nebo úkolů, k nimž není zdravotně
způsobilý,

3. možnost použití zmírňujících opatření
a omezení, která umožňují přiznání zdra-
votní způsobilosti.

§ 5

Lékařská prohlídka podle § 2 písm. a) až c)
může být dále rozšířena o další odborná vyšetření
vyžádaná posuzujícím lékařem, je-li u člena posádky
plavidla, vůdce malého nebo rekreačního plavidla
nebo strojmistra nezbytné vyloučit podezření na ne-
moc, vadu nebo stav, anebo zjistit jejich stadium
nebo stupeň, které mohou být důvodem pro vylou-
čení nebo podmínění zdravotní způsobilosti.

§ 6

Lékařská prohlídka podle § 2 písm. c) je zamě-
řena na posuzování aktuálních nemocí, vad a stavů,
které mohou vylučovat nebo podmiňovat zdravotní
způsobilost člena posádky plavidla, strojmistra,
vůdce malého plavidla nebo rekreačního plavidla.

§ 7

Kritéria pro posouzení zdravotní způsobilosti
držitele osvědčení EU a žadatele o osvědčení EU
a nemoci, vady a stavy, podle kterých je zdravotní
způsobilost posuzována a které vylučují nebo pod-
miňují její přiznání, jsou stanoveny v příloze IV
směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU)
2020/12.

§ 8

Kritéria pro posouzení zdravotní způsobilosti
držitele průkazu nebo žadatele o průkaz a nemoci,
vady a stavy, podle kterých je zdravotní způsobilost
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posuzována a které vylučují nebo podmiňují její při-
znání, jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 9

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
(dále jen „lékařský posudek“) vydává posuzující lé-
kař podle zákona o specifických zdravotních služ-
bách po zhodnocení zdravotního stavu fyzické oso-
by, který byl zjištěn lékařskou prohlídkou, na zá-
kladě vyhodnocení předchozích záznamů ve zdra-
votnické dokumentaci vedené o posuzované osobě,
informací o zdravotním stavu sdělených registrují-
cím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru vše-
obecné praktické lékařství nebo praktické lékařství
pro děti a dorost a dále podle výsledků dalších od-
borných vyšetření, které si vyžádal.

(2) Lékařský posudek musí být jednoznačný
a nesmí obsahovat diagnózu nemoci. Posudek musí
mít náležitosti podle zákona o zdravotních službách
a vyhlášky o zdravotnické dokumentaci.

(3) Ze závěru lékařského posudku musí být
zřejmé, zda je fyzická osoba pro účel, pro který je
posuzována,

a) zdravotně způsobilá,

b) zdravotně nezpůsobilá nebo

c) zdravotně způsobilá s podmínkou; tato pod-
mínka se v posudkovém závěru uvede jedno-
značně a srozumitelně a zároveň se zapíše do
osvědčení EU nebo průkazu způsobilosti.

(4) V lékařském posudku se uvede lhůta jeho
platnosti, jestliže posuzující lékař na základě zjiště-
ného zdravotního stavu posuzované osoby určí da-
tum provedení lékařské prohlídky dříve, než stano-
vuje § 2 písm. b), a to v případě předpokládaného
rozvoje nemoci, vady a stavu, u kterých lze předpo-
kládat při dalším vývoji takové změny zdravotního
stavu, které ovlivňují bezpečnost provozu ve vnitro-
zemské plavbě nebo výkon činností vyplývající
z provozu plavidla vnitrozemské plavby, kdy musí
být lékařská prohlídka provedena před uplynutím
lhůty stanovené platnosti lékařského posudku.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2023.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 11/2023 Sb.
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