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2. Seznam použitých zkratek
ČR
JAA
JAR
FCL
PZ

Česká republika
Sdružené letecké úřady
Společné letecké předpisy
Způsobilost členů letových podádek
Průkaz způsobilosti

The Czech Republic
Joint Aviation Authorities
Joint Aviation Requirements
Flight Crew Licensing
Licence

3. ÚVOD
Tento postup upravuje vydávání PZ žadatelům, kteří nemají trvalý pobyt v ČR.

4. ŽADATEL
4.1 Žádost o vydání PZ podává osoba, která se chce stát držitelem průkazu
způsobilosti pilota (dále jen žadatel).
4.2 ÚCL vede ve věci vydání PZ správní řízení ve smyslu platné legislativy v ČR,
zejména správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), zákona o civilním letectví
(č.49/1997 Sb. v platném znění, včetně příslušných prováděcích leteckých předpisů,
a vnitřních norem ÚCL.
4.3 Jediným účastníkem tohoto správního řízení je žadatel.
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4.4.1 Vydaný PZ na ÚCL vyzvedává žadatel.
4.4.2 Chce-li žadatel pověřit vyzvednutím PZ jinou osobu, tato osoba musí mít
k danému úkonu od žadatele plnou moc s notářsky ověřeným podpisem žadatele.
4.4.3 Na základě písemné žádosti žadatele může ÚCL doručit vydaný PZ i poštou, a
to doporučeně do vlastních rukou na adresu, kterou žadatel písemně uvede.

5. STÁT VYDÁNÍ PZ
5.1 Žadatelé bez trvalého pobytu v ČR, kteří zde absolvují výcvik pro vydání PZ:
5.1.1 ČR je státem vydání PZ pouze v případě, že žadatel absolvoval celý výcvik, tj.
teoretickou výuku i praktický výcvik, a teoretické zkoušky i zkoušku dovednosti pro
vydání PZ v ČR a s examinátorem pověřeným ÚCL.
5.1.2 Pro žadatele, kteří nemají trvalý pobyt v ČR, a absolvovali část výcviku pro
vydání PZ v ČR a část v zahraničí, je stát vydání PZ stanoven dohodou mezi
příslušnými leteckými úřady. V tomto případě ÚCL navrhuje dohodu s příslušným
zahraničním leteckým úřadem, že státem vydání PZ bude stát tohoto zahraničního
úřadu. Pokud žadatel přesto trvá na tom, aby státem vydání PZ byla ČR, je povinen
doložit vyjádření příslušného zahraničního leteckého úřadu v tomto smyslu. Na jeho
základě bude ÚCL s tímto úřadem dále jednat o vzájemné dohodě ve věci státu
vydání PZ. Tím budou lhůty pro vyřízení žádosti o vydání PZ odpovídající měrou
prodlouženy.
5.1.3 Pokud žadatel absolvoval v ČR výcvik pro získání kvalifikace zapisované do
PZ, např. IR, typová, třídní, instruktorská kvalifikace, apod., státem vydání PZ
zůstává původní stát vydání PZ, jehož je žadatel držitelem.
5.2 Držitelé zahraničních PZ bez trvalého pobytu v ČR zaměstnaní v ČR:
5.2.1 Je-li držitel PZ JAA vydaného v zahraničí státem, který má doporučení JAA
pro vzájemné uznávání dokumentů souvisejících s JAR-FCL, zaměstnán na plný
úvazek jako pilot v ČR, může požádat o výměnu svého zahraničního průkazu pilota
za průkaz český. V tom případě musí doložit potvrzení svého českého
zaměstnavatele o tom, že žadatele zaměstnává, nebo hodlá zaměstnat (od kdy) na
plný úvazek. Pokud žadatel ukončí zaměstnanecký poměr v ČR, musí svůj PZ
převést na původní stát vydání průkazu tak, aby případně nově získané nebo
obnovené kvalifikace již zapisoval tento stát vydání průkazu.
5.2.2 Je-li držitel PZ vydaného v zahraničí státem, který nemá doporučení JAA pro
vzájemné uznávání dokumentů souvisejících s JAR-FCL, zaměstnán na plný
úvazek jako pilot v ČR, ÚCL vydává potvrzení platnosti jeho zahraničního PZ (tzv.
validaci). Validace je omezena pouze na žadatelova provozovatele s platností na 1
rok. V tom případě žadatel musí:
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•

doložit potvrzení svého českého zaměstnavatele o tom, že žadatele
zaměstnává, nebo hodlá zaměstnat (od kdy) na plný úvazek, a

•

splnit požadavky JAR-FCL 1 nebo 2. 015 a příslušných Dodatků na potvrzení
platnosti svého PZ.

5.2.3 Je-li držitel PZ vydaného na Slovensku a označeného poznámkou „vydáno
v souladu s JAR-FCL“, zaměstnán na plný úvazek jako pilot v ČR, ÚCL vydává
uznání platnosti jeho zahraničního PZ (tzv. validaci). Validace je omezena pouze na
žadatelova provozovatele s platností na 1 rok. V tom případě žadatel musí:
•

doložit potvrzení svého českého zaměstnavatele o tom, že žadatele
zaměstnává, nebo hodlá zaměstnat (od kdy) na plný úvazek,

•

doložit platné osvědčení zdravotní způsobilosti vydané v ÚLZ v Praze, a

•

pro lety IFR buď absolvovat zkoušku z angličtiny IFR na ÚCL v Praze, nebo
doložit písemné potvrzení slovenského leteckého úřadu o tom, že jeho
znalosti angličtiny byly ověřeny v souladu s požadavkem JAR-FCL 1 nebo 2.
200.

5.2.4 Držiteli PZ vydaného na Slovensku a neoznačeného poznámkou „vydáno
v souladu s JAR-FCL“, nebude vydáno potvrzení platnosti jeho PZ, dokud nesplní
příslušné požadavky slovenského leteckého úřadu a nepředloží slovenský PZ
označený poznámkou „vydáno v souladu s JAR-FCL“.

6. ÚŘEDNÍ JAZYK
6.1 V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, se na Úřadě
pro civilní letectví jedná a písemnosti vyhotovují v českém jazyce.
6.2 Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce
slovenském.
6.3 Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník předložit v originálním znění
a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud příslušný
odpovědný zaměstnanec ÚCL (úřední osoba) nesdělí účastníkovi řízení, že takový
překlad nevyžaduje.

7. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
7.1 Žadatel dodá k žádosti o vydání průkazu způsobilosti obvyklé náležitosti
požadované leteckým předpisem JAR-FCL (pilot letounů nebo vrtulníků), případně L
1 (pilot kluzáků nebo volných balónů) a průkaz totožnosti, případně doklad o trvalém
pobytu v ČR.
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7.2 Aby splnil požadavek na bezúhonnost leteckého personálu, viz § 21 zákona o
civilním letectví (č. 49/1997 Sb. v platném znění), musí ještě doložit výpis z rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce z toho státu, kde má trvalý pobyt, nebo pobýval před
pobytem v ČR déle než 6 měsíců.
7.3 Je-li výpis z rejstříku trestů vydán v jiném než českém nebo slovenském jazyce,
ÚCL může požadovat ve smyslu bodu 6. výše (úřední jazyk) jeho úředně ověřený
překlad do českého jazyka.

8. DOBA PLATNOSTI PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI
8.1 Pokud žadatel o vydání PZ v ČR absolvoval výcvik pro vydání PZ v ČR, ÚCL
vydá PZ jako celek s dobou platnosti omezenou na:
•

1 rok, nebo do konce platnosti jeho osvědčení zdravotní způsobilosti, je-li tato
doba kratší, nemá-li žadatel trvalý pobyt v některém ze států ES.

•

5 let, má-li žadatel trvalý pobyt v některém ze států ES.

8.2 Doba platnosti kvalifikací zapsaných v takto vydaném PZ bude v souladu
s platnými leteckými předpisy pro způsobilost pilotů (JAR-FCL, L 1) a příslušnými
postupy ÚCL, které jsou publikovány na internetových stránkách ÚCL.
8.3 Záměrně vynecháno.
8.4 PZ převedené ze zahraničních PZ JAA podle bodu 5.2.1 výše se vydávají
s obvyklou dobou platnosti PZ jako celku, tj. 5 let.

9. PŘECHODOVÉ OBDOBÍ
Žadatelům, kteří nemají trvalý pobyt v ČR a zahájili výcvik k získání PZ prokazatelně
před 10.7.2010, bude vydán PZ na dobu 5 let.
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