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1. Zkratky
ACC
ACP
ACS
ADI
ADS
ADV
AIR
APP
APS
ATCL
ATCSL
ATM
GMC

Oblastní středisko řízení
Oblastní řízení procedurální
Oblastní řízení přehledové
Letištní řízení přehledové
Automatický závislý přehledový systém
Letištní řízení vizuální
Řízení za letu
Přibližovací řízení procedurální
Přibližovací řízení přehledové
Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu
Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu – žáka
Uspořádání letového provozu
Řízení pohybů na zemi
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GMS
OJTI
PAR
RAD
SRA
TCL
TWR
UTP
ÚCL

Systémy pohybu a navádění
Provozní instruktor
Přesný přibližovací radar
Radar
Přiblížení přehledovým radarem
Terminální řízení
Letištní řízení
Výcvikový plán stanoviště (Unit Training Plan)
Úřad pro civilní letectví
2. Definice

V tomto postupu se používají definice uvedené v Dodatku N k předpisu L 1.
3. Působnost
Tento postup se uplatňuje pro:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Vydávání nových ATCSL
Vydávání nových kvalifikací do ATCSL,
Vydávání nových kvalifikací do ATCL,
Prodlužování platnosti kvalifikací zapsaných v ATCL,
Obnovu platnosti kvalifikací zapsaných v ATCL,
4. Kvalifikace a doložky

4.1 Vzory ATCL a ATCSL: ATCL a ATCSL se vydávají a kvalifikace a doložky se do
nich zapisují ve formě dle vzorů ATCL a ATCSL uvedených v Dodatku N k předpisu L 1.
4.2 Oprávnění zapisovat do ATCL: Veškeré zápisy do ATCL smí provádět pouze
Letecký rejstřík ÚCL s následující výjimkou: Prodloužení platnosti kvalifikací a doložek
kromě kvalifikace OJTI smí do ATCL zapisovat ručně pověřený examinátor.
Prodloužení kvalifikace OJTI zapisuje do ATCL Letecký rejstřík ÚCL.
4.3 Oprávnění zapisovat do ATCSL: Veškeré zápisy do ATCSL smí provádět pouze
Letecký rejstřík ÚCL.
4.4 Druhy kvalifikací v ATCSL: Do ATCSL se zapisují následující druhy kvalifikací bez
časového omezení dle základního výcviku a zkoušky znalostí a dovednosti, které
žadatel o vydání ATCSL úspěšně absolvoval:
ADV / ADI / APP / APS nebo ACP / ACS.
4.5 Druhy kvalifikací a doložek v ATCL: Do ATCL se zapisují některé z následujících
druhů kvalifikací a doložek s platností do konce kalendářního měsíce od úspěšné
zkoušky dovednosti a na následujících 12 kalendářních měsíců dle přechodového,
předprovozního a provozního výcviku a zkoušky dovednosti, které žadatel o vydání
ATCL úspěšně absolvoval.
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ADV

GMC
GMS

ADI

TWR
RAD
AIR

APP
RAD
APS

TCL
ADS

ACP
RAD
ACS

TCL
ADS

OJTI

4.6 Možné kombinace kvalifikací a doložek ke kvalifikacím:
XII Stanoviště
Unit

LKAA
LKAA
LKPR
LKPR
LKPR
LKTB
LKTB
LKTB
LKMT
LKMT
LKMT
LKKV
LKKV
LKKV
LKVO
LKVO
LKVO
LKKU
místní doložka

CAA-ZLP-080

Sektor
pracoviště
Sector
Position

ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL

Kvalifikace a doložky

Platné do

Ratings and Endorsements

Valid till

Podpis
examinátora
Examiners
signature

ACP
ACS/RAD
ADI/GMC/TWR/AIR/GMS
ADI/GMC/TWR/AIR/RAD
APS/RAD/TCL
ADI/TWR/RAD
APS/RAD/SRA
APP
ADI/TWR/RAD
APS/RAD
APP
ADI/TWR/RAD
APS/RAD
APP
ADI/TWR/RAD
APP
APS/RAD
ADI/TWR/RAD
OJTI
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5. Vydání ATCSL
5.1 Nový ATCSL se vydává žadateli, který ÚCL předložil:
5.1.1 Doklad totožnosti.
5.1.2 Doklad o úplném středoškolském vzdělání.
5.1.3 Prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 21 zákona č. 49/1997 Sb. (o civilním
letectví) v platném znění.
5.1.4 Platné osvědčení zdravotní způsobilosti 3. třídy podle standardů ICAO.
5.1.5 Certifikát o úspěšném absolvování základního výcviku ATC pro danou kvalifikaci.
5.1.6 Žádost o vydání ATCSL na stanoveném formuláři (Příloha 1).
5.1.7 Potvrzení o úhradě poplatku 50 Kč.
5.2 Platnost: ATCSL se vydává s platností do konce kalendářního měsíce ode dne
vydání a na následujících 24 kalendářních měsíců. Platnost kvalifikací zapsaných
v ATCSL není časově omezena.
5.3 Poplatek: Poplatek 50 Kč za vydání ATCSL se vybírá podle položky 1.3.3 přílohy č.
2 (Sazebník úhrad) k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 108/1997 Sb. v platném znění a
lze ho uhradit buď složenkou nebo bezhotovostním převodem na č. účtu 193727061/0710, variabilní symbol 301, konstantní symbol 0379, nebo platbou v hotovosti
přímo na ÚCL.
5.4 Nová kvalifikace do ATCSL: Při vydávání nové kvalifikace do ATCSL se postupuje
podobně jako při vydávání nového ATCSL.
6. Vydání ATCL
6.1 Nový ATCL se vydává žadateli, který dosáhl věku 21 let a ÚCL předložil:
6.1.1 Doklad totožnosti.
6.1.2 Platné osvědčení zdravotní způsobilosti 3. třídy podle standardů ICAO.
6.1.3 Svůj ATCSL.
6.1.4 Klasifikační záznam o úspěšném absolvování teoretické zkoušky řídícího letového
provozu (po zkoušce je uložen na ÚCL).
6.1.5 Dokumentaci o úspěšném absolvování praktické zkoušky řídícího letového
provozu (Příloha 2) obsahující:
6.1.5.1 Žádost o provedení zkoušky.
6.1.5.2 Zkušební protokol teoretické části praktické zkoušky řídícího letového provozu.
6.1.5.3 Zkušební protokol praktické zkoušky řídícího letového provozu na simulátoru.
6.1.5.4 Zkušební protokol praktické zkoušky řídícího letového provozu.
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6.1.6 Žádost o vydání ATCSL na stanoveném formuláři (Příloha 3).
6.2.1 Platnost ATCL: ATCL má neomezenou dobu platnosti. Vydává se s platností
administrativně omezenou na 5 let ode dne vydání.
6.2.2 Platnost kvalifikací: Všechny kvalifikace s výjimkou OJTI zapsané do ATCL se
vydávají s platností do konce kalendářního měsíce ode dne úspěšného ukončení
zkoušky dovednosti a na následujících 12 kalendářních měsíců.
6.2.3 Platnost kvalifikace OJTI: Kvalifikace OJTI zapsaná do ATCL se vydává
s platností do konce kalendářního měsíce ode dne úspěšného ukončení zkoušky
dovednosti a na následujících 24 kalendářních měsíců.
6.3 Poplatek: Za vydání ATCL se vybírá 500,- Kč kolkem podle položky č. 48 b zákona
č. 368/1992 Sb. (o správních poplatcích) v platném znění.
7. Vydání nové kvalifikace do ATCL
7.1 Nová kvalifikace do ATCL se vydává žadateli, který ÚCL předložil:
7.1.1 Doklad totožnosti.
7.1.1 Platné osvědčení zdravotní způsobilosti 3. třídy podle standardů ICAO.
7.1.2 Svůj ATCL.
7.1.3 Je-li třeba, klasifikační záznam o úspěšném absolvování rozdílové teoretické
zkoušky řídícího letového provozu (po zkoušce je uložen na ÚCL). Tato rozdílová
teoretická zkouška je třeba, získává-li držitel kvalifikací ADV / ADI / APP / APS novou
kvalifikaci ACP / ACS nebo naopak.
7.1.4 Dokumentaci o úspěšném absolvování praktické zkoušky řídícího letového
provozu (Příloha 2) obsahující:
7.1.4.1 Žádost o provedení zkoušky.
7.1.4.2 Zkušební protokol teoretické části praktické zkoušky řídícího letového provozu.
7.1.4.3 Zkušební protokol praktické zkoušky řídícího letového provozu na simulátoru.
7.1.4.4 Zkušební protokol praktické zkoušky řídícího letového provozu.
7.1.5 Žádost o vydání ATCL s novou kvalifikací na stanoveném formuláři (Příloha 3).
7.2.1 Platnost ATCL: Při vydání nové kvalifikace do ATCL se ATCL vydává s platností
administrativně omezenou na 5 let ode dne nového vydání.
7.2.2 Platnost kvalifikací: Všechny původní kvalifikace zapsané do ATCL se vydávají
s původní platností. Nově zapsaná kvalifikace (s výjimkou OJTI) se vydává s platností
do konce kalendářního měsíce ode dne úspěšného ukončení zkoušky dovednosti a na
následujících 12 kalendářních měsíců. Nově zapsaná kvalifikace OJTI se vydává s
platností do konce kalendářního měsíce ode dne úspěšného ukončení zkoušky
dovednosti a na následujících 24 kalendářních měsíců.
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7.3 Poplatek: Za vydání nové kvalifikace do ATCL se vybírá poplatek 50 Kč podle
položky 1.3.3 přílohy č. 2 (Sazebník úhrad) k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 108/1997
Sb. v platném znění a lze ho uhradit buď složenkou nebo bezhotovostním převodem na
č. účtu 19-3727061/0710, variabilní symbol 301, konstantní symbol 0379, nebo platbou
v hotovosti přímo na ÚCL.
8. Prodloužení platnosti kvalifikace zapsané v ATCL
8.1 Prodlužování platnosti všech kvalifikací a doložek s výjimkou OJTI:
8.1.1 Pověřený examinátor zkontroluje, zda:
8.1.1.1 Žadatel má platné osvědčení zdravotní způsobilosti 3. třídy ICAO.
8.1.1.2 Žadatel má platný ATCL.
8.1.1.3 Žadatel během platnosti kvalifikace absolvoval udržovací výcvik v souladu
s UTP odpovídající této kvalifikaci.
8.1.1.4 Žadatel během platnosti kvalifikace úspěšně absolvoval přezkoušení odborné
způsobilosti po udržovacím výcviku odpovídající této kvalifikaci.
8.1.2 Pokud žadatel splňuje výše uvedené požadavky, pověřený examinátor stanoví
dobu platnosti prodloužené kvalifikace. Platnost prodloužené kvalifikace je 12
kalendářních měsíců a počítá se od:
8.1.2.1 Konce předchozího období platnosti této kvalifikace, pokud žadatel úspěšně
absolvoval přezkoušení odborné způsobilosti v období 3 kalendářních měsíců před
koncem platnosti původní kvalifikace.
8.1.2.2 Konce kalendářního měsíce, ve kterém žadatel úspěšně absolvoval přezkoušení
odborné způsobilosti, pokud se konalo dříve než v období 3 kalendářních měsíců před
koncem platnosti původní kvalifikace.
8.1.3 Pověřený examinátor zapíše ručně prodlouženou dobu platnosti kvalifikace do
ATCL ve tvaru, např.:
XII Stanoviště
Unit

Sektor
pracoviště
Sector
Position

Kvalifikace a doložky

Platné do

Ratings and Endorsements

Valid till

Podpis
examinátora
Examiners
signature

LKAA
LKAA

ALL
ALL

ACP
ACS/RAD

30.09.2007
30.09.2007

podpis
podpis

LKAA
LKAA

ALL
ALL

ACP
ACS/RAD

30.9.2008
30.9.2008

podpis
podpis

8.1.4 Pověřený examinátor vyplní formulář Prodloužení / obnova platnosti kvalifikace /
doložky řídícího letového provozu (Příloha 4) a bez zbytečného prodlení ho
prostřednictvím poskytovatele služeb ATM doručí na ÚCL.
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8.1.5 Pověřený examinátor provede odpovídající záznam do dokumentace o výcviku
řídících letového provozu na stanovišti.
8.2 Prodlužování platnosti doložky OJTI:
8.2.1 Pověřený examinátor zkontroluje, zda žadatel během platnosti kvalifikace
absolvoval udržovací výcvik v souladu s UTP odpovídající této kvalifikaci.
8.2.2 Pověřený examinátor zkontroluje, zda žadatel během platnosti kvalifikace
úspěšně absolvoval přezkoušení odborné způsobilosti podle pravidel popsaných v UTP.
8.2.3 Pokud žadatel splňuje výše uvedené požadavky, pověřený examinátor vyplní
formulář Prodloužení / obnova platnosti doložky OJTI řídícího letového provozu (Příloha
5) a vyplněný a potvrzený formulář předá žadateli.
8.2.4 Žadatel se se svým průkazem totožnosti, ATCL, platným osvědčením zdravotní
způsobilosti 3. třídy ICAO a formulářem Prodloužení / obnova platnosti doložky OJTI
řídícího letového provozu dostaví na Letecký rejstřík ÚCL.
8.2.5 Pokud žadatel splňuje výše uvedené požadavky, Letecký rejstřík ÚCL mu vytiskne
nový ATCL s platností doložky OJTI prodlouženou o 2 roky od konce původní platnosti
doložky OJTI.
8.3.1 Poplatek za prodloužení platnosti kvalifikací a doložek: Za prodloužení
platnosti kvalifikací a doložek s výjimkou doložky OJTI se poplatek nevybírá.
8.3.2 Poplatek za prodloužení platnosti doložky OJTI: Za prodloužení platnosti
doložky OJTI se vybírá poplatek 50 Kč podle položky 1.3.3 přílohy č. 2 (Sazebník
úhrad) k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 108/1997 Sb. v platném znění a lze ho
uhradit buď složenkou nebo bezhotovostním převodem na č. účtu 19-3727061/0710,
variabilní symbol 301, konstantní symbol 0379, nebo platbou v hotovosti přímo na ÚCL.
9. Obnova platnosti kvalifikace zapsané v ATCL
9.1.1 Je-li pro daný případ obnovy platnosti kvalifikace / doložky žadatele v ÚCL
schváleném UTP stanoven přesný postup, žadatel podstoupí obnovovací výcvik podle
tohoto postupu.
9.1.2 Není-li pro daný případ obnovy platnosti kvalifikace / doložky žadatele v ÚCL
schváleném UTP stanoven přesný postup, žadatel požádá písemně ÚCL na formuláři
Prodloužení / obnova platnosti kvalifikace / doložky řídícího letového provozu (Příloha
4) o stanovení obnovovacího výcviku.
9.2 Po absolvování obnovovacího výcviku žadatel absolvuje přezkoušení odborné
způsobilosti pro danou kvalifikaci / doložku.
9.3 Pověřený examinátor zkontroluje, zda žadatel úspěšně absolvoval stanovená
obnovovací výcvik a přezkoušení odborné způsobilosti podle pravidel popsaných
v UTP.
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9.4 Pokud žadatel splňuje výše uvedené požadavky, pověřený examinátor vyplní
formulář Prodloužení / obnova platnosti kvalifikace / doložky řídícího letového provozu
(Příloha 4) a vyplněný a potvrzený formulář předá žadateli.
9.5 Žadatel se se svým průkazem totožnosti, ATCL, platným osvědčením zdravotní
způsobilosti 3. třídy ICAO a vyplněným a potvrzeným formulářem Prodloužení / obnova
platnosti kvalifikace / doložky řídícího letového provozu (Příloha 4) dostaví na Letecký
rejstřík ÚCL.
9.6 Pokud žadatel splňuje výše uvedené požadavky, Letecký rejstřík ÚCL mu vytiskne
nový ATCL s obnovenou platností kvalifikace / doložky na dobu (s výjimkou OJTI) se do
konce kalendářního měsíce ode dne úspěšného ukončení zkoušky dovednosti a na
následujících 12 kalendářních měsíců a v případě OJTI na dobu do konce kalendářního
měsíce ode dne úspěšného ukončení zkoušky dovednosti a na následujících 24
kalendářních měsíců.
9.7 Poplatek za prodloužení / obnovu platnosti kvalifikací / doložek:
9.7.1 Za prodloužení platnosti kvalifikací a doložek s výjimkou doložky OJTI se poplatek
nevybírá.
9.7.2 Za prodloužení platnosti doložky OJTI a obnovu platnosti všech kvalifikací /
doložek se vybírá poplatek 50 Kč podle položky 1.3.1 přílohy č. 2 (Sazebník úhrad) k
vyhlášce Ministerstva dopravy č. 108/1997 Sb. v platném znění a lze ho uhradit buď
složenkou nebo bezhotovostním převodem na č. účtu 19-3727061/0710, variabilní
symbol 301, konstantní symbol 0379, nebo platbou v hotovosti přímo na ÚCL.
10. Duplikát ATCSL / ATCL
10.1 Duplikát ATCSL / ATCL vydává ÚCL žadateli, který je držitelem platného ATCSL
/ ATCL ale změnily se jeho osobní údaje, nebo jeho AML L 1 byl zničen, poškozen,
odcizen, má zaplněné všechny řádky pro zápis kvalifikací / doložek, nebo se ztratil.
10.2 Žadatel musí přeložit:
10.2.1 Doklad totožnosti.
10.2.2 V případě ztráty nebo zničení ATCSL / ATCL vlastnoručně podepsané čestné
prohlášení o jeho ztrátě nebo zničení.
10.2.3 V případě odcizení ATCSL / ATCL potvrzení od policie nebo čestné prohlášení o
jeho odcizení.
10.2.4 V případě poškození ATCSL /ATCL poškozený ATCSL / ATCL.
10.2.5 V případě změny osobních údajů původně vydaný ATCSL / ATCL a vyplněný
formulář rejstříku s osobními údaji. Žadatel musí tuto změnu prokázat předložením
průkazu totožnosti.
10.2.6 Poplatek 500 Kč kolkem podle položky č. 48 b zákona č. 368/1992 Sb. (o
správních poplatcích) v platném znění, pokud byl původní ATCSL / ATCL zničen,
poškozen, odcizen nebo se ztratil a poplatek 50 Kč podle položky 1.3.3 přílohy č. 2
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(Sazebník úhrad) k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 108/1997 Sb. v platném znění,
který lze uhradit buď složenkou nebo bezhotovostním převodem na č. účtu 193727061/0710, variabilní symbol 301, konstantní symbol 0379, nebo platbou v hotovosti
přímo na ÚCL, pokud se jedná o změnu osobních údajů zapsaných v ATCSL / ATCL.
Poznámka 1: Byl-li doložen poškozený ATCSL / ATCL nebo původně vydaný ATCSL /
ATCL v případě změny osobních údajů, rejstřík uvede do osobního spisu žadatele
poznámku, že byl vydán duplikát, a důvod.
Poznámka 2: Nebyl-li při vydávání duplikátu ATCL dodán formulář Prodloužení /
obnovu platnosti kvalifikace / doložky, rejstřík vydá duplikát ATCL s kvalifikacemi /
doložkami s dobou platnosti stejnou jako v původním ATCL. Je-li dodaný formulář
Prodloužení / obnovu platnosti kvalifikace / doložky starý 3 méně než 3 měsíce, rejstřík
vydá duplikát ATCL s kvalifikacemi / doložkami s prodlouženou dobou platnosti.
Poznámka 3: Je-li vydáván duplikát ATCSL / ATCL z viny ÚCL, poplatek se nevybírá.
11. Zaplněný ATCL
11.1 Jsou-li všechny řádky v poli XII ATCL pro vyznačení doby platnosti kvalifikací /
doložek zaplněny, Letecký rejstřík vydá bez poplatku ekvivalentní ATCL se všemi
platnými kvalifikacemi / doložkami s poslední dobou platnosti.
Poznámka: Nebyl-li při vydávání ekvivalentu ATCL dodán formulář Prodloužení /
obnova platnosti kvalifikace / doložky, rejstřík vydá duplikát ATCL s kvalifikacemi /
doložkami s dobou platnosti stejnou jako v původním ATCL. Je-li dodaný formulář
Prodloužení / obnova platnosti kvalifikace / doložky starý 3 méně než 3 měsíce, rejstřík
vydá duplikát ATCL s kvalifikacemi / doložkami s prodlouženou dobou platnosti.
12. Administrativa
12.1 ATCSL / ATCL se vydává v jednom výtisku s platností administrativně omezenou
na 5 let ode dne vydání.
12.2 Do nově vydaného ATCSL / ATCL se ručně zapisuje: Podpis žadatele, podpis
vydávajícího úředníka a razítko ÚCL na straně 2 a razítko ÚCL na straně 5.
13. Poučení držitele ATCSL / ATCL
13.1 Držitel
je povinen mít ATCSL / ATCL, doklad totožnosti a doprovodnou
dokumentaci o absolvování příslušného přechodového, předprovozního,
provozního, a udržovacích, případně obnovovacích výcviků na stanovišti, kde
využívá oprávnění ATCSL / ATCL .
13.2 Držitel ATCSL / ATCL je povinen svůj ATCSL / ATCL AML a průkaz totožnosti na
vyžádání předložit ke kontrole osobě k tomu oprávněné zákonem o civilním
letectví (č. 49/1997 Sb. v platném znění).
13.3 Odpovědná osoba na stanovišti je povinna na vyžádání předložit ke kontrole osobě
k tomu oprávněné zákonem o civilním letectví (č. 49/1997 Sb. v platném znění)
doprovodnou dokumentaci držitelů ATCSL / ATCL o absolvování příslušného
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přechodového, předprovozního, provozního, a udržovacích, případně
obnovovacích výcviků na stanovišti, kde využívají oprávnění ATCSL / ATCL.
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