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B. Ústní zkouška – osnovy 
 
Průkazy odborné způsobilosti podle § 2 písm. c) a d) Vyhlášky: 

- c) všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (GOC), 

- d) omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC) vyhlášky  

I. Komunikace v anglickém jazyce v rozsahu příslušného rozhodnutí CEPT: 

a) schopnost užívat jazyk anglický, slovem i písmem, na úrovni dostatečné pro vedení 
komunikace vztahující se k bezpečnosti života na moři a schopnost porozumět anglické 
komunikaci z náslechu, schopnost vytvoření odpovídající reakce na vyslechnutou zprávu, 

b) schopnost správně přečíst a přeložit jednoduchý text z angličtiny do českého jazyka a 
naopak. Tato znalost se prověřuje z vybraných kapitol anglického vydání RŘ nebo 
Příručky pro námořní pohyblivou službu (Manual for use by the Maritime Mobile and 
Maritime Mobile-Satellite Services). Přehled požadovaných článků je k dispozici v Příloze 
1 těchto osnov; 

c) znalost námořní terminologie, frazeologie a významu signálů a zkratek používaných 
v námořní pohyblivé službě, schopnost hláskovat podle anglické i české hláskovací 
abecedy vybrané slovo. 

 
Pro přípravu na tuto část zkoušky (pro fráze, zkratky a radiotelefonní postupy) je vhodné použít 
následující publikace: 

− Námořní radiokomunikace II – radiotelefonie a GMDSS (Vladislav Strych) – ISBN: 
80 903551-1-0 

−  Slovník námořní terminologie „Standard Marine Navigational Vocabulary“. 

Požadavky pro průkazy odborné způsobilosti podle § 2 písm. c) a d) vyhlášky vycházejí z 
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)01. Rozhodnutí CEPT je k dispozici na stránkách ERO: 
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ERCDEC9901.PDF 

 
II. Hodnocení ústní zkoušky: 

Uchazeč o výše uvedené průkazy námořní pohyblivé služby musí prokázat znalost výše 
uvedených předpisů a náležitostí. Neprokáže-li správnou požadovanou znalost u více než 
jednoho bodu označeného jako „znalost nezbytná“, bude hodnocen stupněm neprospěl(a). Při 
ústní zkoušce musí uchazeč prokázat správnou znalost následující problematiky: 

Zkoušená látka 
 

Požadovaná znalost 

Provoz, GMDSS systémy a jejich prvky, předpisy 
(definice námořních oblastí, NAVTEX, SOLAS, 
standardy systému INMARSAT, COSPAS-
SARSAT, AIS, DSC, EPIRB, MMSI, RCC, SART) 

nezbytná 

Vysvětlení účelu a dalších souvislostí příkladu 
konkrétní zprávy (např. komunikace mezi lodní a 
pobřežní stanicí) 

nezbytná 

Čtení a překlad anglického textu do češtiny 
(články z Přílohy 1), 

 

Mezinárodní hláskovací abeceda nezbytná 

Praktické předvedení navázání rádiového 
spojení (loď-loď, loď-pobřežní stanice) 

nezbytná 

Pořadí zpráv dle důležitosti v angličtině, včetně 
znalosti příslušných signálů 

nezbytná 

Ustálené fráze z námořní frazeologie a 
terminologie (AJ, ČJ, význam) 

nezbytná 

Sestavení tísňové/pilnostní/bezpečnostní nezbytná 

http://www.ctu.cz/cs/download/zkousky-prukaz/priloha-1_prehled_clanku.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/zkousky-prukaz/priloha-1_prehled_clanku.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/zkousky-prukaz/standard-marine-navigational-vocabulary_may-1985.pdf
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ERCDEC9901.PDF
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zprávy 

Mezinárodní odúčtovna telekomunikačních 
poplatků (měna, druhy zpráv) 

 

Zrušení falešného tísňového/pilnostního volání nezbytná 

Doplňující otázka v případě potřeby  
 


