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A. Úvodní ustanovení 
 

Zkušební řád k provádění zkoušek dispašérů (dále jen „zkušební řád“) je závazný pro členy 

zkušební komise a žadatele o vykonání zkoušky. 

 

 

B. Obecná ustanovení 
 

 

I. Účel 

 

Zkušební řád upravuje provádění zkoušek pro jmenování žadatele dispašérem ve smyslu 

ust. § 72 z. č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, a z. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 

plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

II. Zkoušky 
 

1. Zkouška se skládá před zkušební komisí Hospodářské komory České republiky.  

 

2. Nad prováděním zkoušek dohlíží osoba pověřená výkonem dohledu tajemníkem 

Hospodářské komory České republiky. 

 

3. Po úspěšném absolvování zkoušky je žadatel po dobu 10 let oprávněn vykonávat 

činnost dispašéra.  

  

 

III. Přihláška ke zkoušce 

 

1. Zkouška se provádí na základě vyplněné přihlášky k provedení zkoušky podané 

žadatelem u Hospodářské komory České republiky. 

 

2. Přihlášky se podávají poštou nebo elektronicky vyplněním předepsaného formuláře 

(formulář přihlášky tvoří přílohu č. 1 tohoto zkušebního řádu). Přihlášky v jiném formátu 

nebudou akceptovány. V případě, že přihláška nebude splňovat stanovené náležitosti, 

vyzve Hospodářská komora České republiky uchazeče k odstranění nedostatků. Na 

odstranění nedostatků má žadatel 10 dní ode dne doručení výzvy. V případě, že 

nebudou nedostatky odstraněny, vyhrazuje si Hospodářská komora České republiky 

právo odmítnout přihlášku. 

 

3. Přihláška je zpoplatněna částkou 10 000,- Kč, kterou je třeba uhradit společně 

s podáním přihlášky, a to na číslo účtu Hospodářské komory České republiky, přičemž 

žadatel jako variabilní symbol uvede číslo sdělené Úřadem Hospodářské komory České 
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republiky odpovídající pořadí zkoušky konané podle tohoto Zkušebního řádu. V případě 

nedostavení se bez omluvy ke zkoušce zaplacený poplatek propadá Hospodářské 

komoře České republiky. Poplatek rovněž propadá, pokud žadatel ani na výzvu 

neodstraní nedostatky přihlášky a tato je po uplynutí lhůty odmítnuta. 

 

4. Nejpozději do 30 dnů po zaevidování přihlášky bude žadatel vyrozuměn o datu konání 

zkoušky. Zkoušku je možno konat nejdříve 14 dní po datu vyrozumění žadatele. 

 

 

IV. Zkušební komise 

 

1. Zkouška se skládá před nejméně 3 člennou zkušební komisí ustavenou Hospodářskou 

komorou České republiky. Komise volí ze svých řad předsedu zkušební komise. O 

složení zkušební komise je žadatel informován společně s vyrozuměním o datu konání 

zkoušky dle čl. III. odst. 4 tohoto zkušebního řádu. 

 

2. Složení komise určuje Hospodářská komora České republiky, která je odpovědná za 

odbornost komise. 

 

V. Rozsah zkoušek 

 

1. Zkoušky k prokázání odborné způsobilosti pro výkon funkce lodního dispašéra se konají 

v rozsahu určeném Hospodářskou komorou České republiky. 

 

2. U zkoušky se ověřuje rozsah znalostí příslušných právních předpisů: 

 

 

a. Z. č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě 

b. Z. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě 

c. Z. č. 254/2001 Sb., o vodách 

d. Z. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 

e. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 

f. Úmluva OSN o mořském právu 

g. Mezinárodní zvyklosti (The York-Antwerp Rules 2004) 

h. Z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozsahu oblasti náhrady škody  

i. Z. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 

  

VI. Organizace zkoušek 

 

1. Zkouška se skládá v českém jazyce. Zkouška je složena z písemného testu a 

následného ústního pohovoru. Písemný test je složen z 30 otázek, přičemž žadatel 

vybírá jednu správnou odpověď ze tří navržených variant. Na složení písemného testu 

je časový limit 60 minut. Ústní část zkoušky následuje po úspěšném složení písemného 

testu a trvá 60 minut, během ústní zkoušky žadatel odpovídá na otázky zkušební 
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komise. Na závěr ústní zkoušky předseda komise zhodnotí její průběh a informuje 

žadatele o výsledku. 

 

2. Průběh a výsledky zkoušky se u každého zkoušeného zapisují do protokolu zkoušky. 

Protokol obsahuje evidenci zadaných otázek, hodnocení odpovědí a podpis příslušného 

zkoušejícího.  

 

 

3. Na závěr zkoušek protokol podepisuje předseda komise. Kopie protokolu se vydá na 

požádání žadateli. 

 

 

4. Ústní část zkoušky je veřejná. 

 

 

 

VII. Klasifikace jednotlivých odborností během zkoušek 

 

1. Prospěch uchazeče z jednotlivých částí zkoušky se hodnotí klasifikačními stupni 

zapisovanými do protokolu zkoušky. 

 

2. Klasifikačním stupněm „velmi dobře“ (1) je hodnocen žadatel, který vynikajícím 

způsobem ovládá zkoušenou látku, na všechny položené otázky správně odpovídá. Pro 

účely písemné části zkoušky je stupněm 1 hodnocen žadatel, který dosáhne nejméně 

90% úspěšnosti. 

 

 

3. Klasifikačním stupněm „dobře“ (2) je hodnocen žadatel, který dobře ovládá zkoušenou 

látku, na položené otázky správně odpovídá a dokáže své znalosti aplikovat. Pro účely 

písemné části zkoušky je stupněm 2 hodnocen žadatel, který dosáhne nejméně 75% 

úspěšnosti. 

 

 

4. Klasifikačním stupněm „dostatečně“ (3) je hodnocen žadatel, který ovládá zkoušenou 

látku, většinou odpovídá správně, nedopouští se podstatných chyb, jeho odpovědi však 

vyžadují pomoc ze strany člena komise. Pro účely písemné části zkoušky je stupněm 3 

hodnocen žadatel, který dosáhne nejméně 60% úspěšnosti. 

 

 

5. Klasifikačním stupněm „nedostatečně“ (4) je hodnocen žadatel, který nesplnil 

požadavky pro klasifikační stupeň „dostatečně“ nebo žadatel, který ze zkoušky po jejím 

zahájení odstoupil. 
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VIII. Hodnocení výsledků zkoušky 

  

1. Odpovědi zkoušeného na otázky zadané u zkoušky ohodnotí předseda komise 

příslušným klasifikačním stupněm vzhledem k hodnocení jednotlivých otázek a zapíše 

výsledné hodnocení jednotlivé části zkoušky do protokolu zkoušky.  

 

2. Výsledné hodnocení žadatele – „prospěl“ / „neprospěl“  po všech částí zkoušky 

navrhuje na závěrečné poradě předseda zkušební komise, a to podle dosažených 

klasifikačních stupňů z jednotlivých odborností.  

 

 

3. Je-li žadatel z některé ze zkoušených odborností hodnocen klasifikačním stupněm 

„nedostatečně“ (4), je výsledné hodnocení – „neprospěl“. 

 

 

4. Výsledné hodnocení je oznámeno žadatelům bezprostředně po ukončení zkoušky a je 

rovněž uvedeno na přihlášce ke zkoušce. 

 

 

5. Žadateli, který úspěšně složil zkoušku, bude vystaveno vysvědčení ve smyslu 

ustanovení § 72 odst. 2 zákona o námořní plavbě, a § 32 z. č. 114/1995 Sb., o 

vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel je posléze oprávněn užívat 

po dobu 10 let razítka s nápisem „Dispašér Hospodářské komory České republiky“ (vzor 

vysvědčení viz příloha 2). 

 

 

IX. Opravné zkoušky 

 

1. Jestliže žadatel při zkoušce neprospěl, může jí opakovat nejdříve po uplynutí jednoho 

měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. 

 

2. Termín opravné zkoušky je žadateli přidělen na písemnou žádost (žádost lze učinit i 

elektronicky). 

 

 

3. Opravná zkouška je zpoplatněna částkou 10 000,- Kč. 

 

 

C. Účinnost 
 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem zveřejnění. Zveřejnění bude provedeno vyvěšením 

na webové stránce Hospodářské komory České republiky (www.komora.cz).  

  

http://www.komora.cz/
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PŘÍLOHA 1 

VZOR PŘIHLÁŠKY KE ZKOUŠCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Ř I H L Á Š K A    
ke zkoušce pro jmenování dispašérem 

 

Žádám o provedení zkoušky pro jmenování dispašérem ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 61/2000 Sb., 

o námořní plavbě, a § 32 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jméno a příjmení, titul   

 

Datum narození        Místo narození  . 

 

Rodné číslo       Státní příslušnost 

 

Adresa trvalého pobytu žadatele  

PSČ  

 

Tel.    

 

Mobil:              E-mail: 

 

Prohlašuji, že výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé, a že v opačném případě jsou důvodem k zamítnutí 

žádosti.  

 

V    dne                                        

 

 

          Podpis žadatele 

                

 

 

Totožnost ověřil dle dokladu totožnosti  č.    dne 

 

Zkouška na funkci dispašér        výsledek:  
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PŘÍLOHA 2 

VZOR VYSVĚDČENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSVĚDČENÍ DISPAŠÉRA 

Vydané ve smyslu § 72 z. č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, 

a § 32 z. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Žadatel ……………………. , nar. ……………., bytem…………………… uspěl u zkoušek pro 

jmenování dispašérem, konaných dne ……… s těmito výsledky: 

 

 

 

Část zkoušky 

 

Výsledek zkoušky 

 

I. část (písemná zkouška) 

 

 

II. část (ústní zkouška) 

 

 

Celkové hodnocení 

 

 

 

Na základě splnění zákonných podmínek se tímto pan/í …… 

 

J M E N U J E 

 

na dobu 10 let do funkce dispašéra a je oprávněn/a užívat razítko s označením  

„Dispašér Hospodářské komory České republiky“ 

 

 

 

V Praze dne …. 

 

 

Tajemník Úřadu HK ČR 


