1. OBECNĚ
1.1 Opravy
číslo opravy

datum platnosti

datum záznamu a podpis

1.2 Seznam platných stran
název
1. Obecně
1. Obecně
2. Osvědčení AeMC
2. Osvědčení AeMC
3. Platnost osvědčení AeMC
4. Práva AeMC
5. Postup vyšetření
5. Postup vyšetření
5. Postup vyšetření
6. Potvrzení zdravotní způsobilosti
7. Doba platnosti OZZ
7. Doba platnosti OZZ
8. Obnova platnosti OZZ
9. Administrativa
9. Administrativa
10. Pokyny pro vyplňování OZZ

strana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

platná od
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020

změna
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1.3 Seznam použitých zkratek
AeMC
AMC
AME
ANS
ATCO
CC
EASA
EK
FCL
HEMS
L
LAPL
MED
OZZ
Part
ÚCL
SLZ
SMS

letecko lékařské centrum (Aeromedical Centre)
přijatelné způsoby shody (Acceptable Means of Compliance)
letecký lékař (Aeromedical Examiner)
služby letového provozu (Air Navigation Services)
řídící letového provozu (Air Traffic Control officer)
palubní průvodčí (cabin crewmember)
Evropská agentura pro civilní letectví (European Aviation Safety Agency)
Evropská komise (European Commission)
Způsobilost letových posádek (Flight Crew Licensing)
vrtulníková záchranná služba (Helicopter Emergency Medical Service)
české letecké předpisy řady L (L series Czech Aviation Requirements)
průkaz pilota pro lehká letadla (Light Aicraft Pilot Licence)
zdravotní (Medical)
osvědčení zdravotní způsobilosti (Medical Certificate)
Část – příloha k Nařízením EK (Part)
Úřad pro civilní letectví (Civil Aviation Authority of the Czech Republic)
sportovní létající zařízení (Sport Flying Vehicle)
systém řízení bezpečnosti (Safety Management System)
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1.4 Úvod
Tento postup vydal Úřad pro civilní letectví pro uplatnění následujících legislativních
požadavků týkajících se zdravotní způsobilosti členů leteckého personálu:


Nařízení (Evropského parlamentu a Rady) č. 2018/1139 (obecné požadavky)



Nařízení (EK) č. 1178/2011 v platném znění (Aircrew Regulation) (požadavky na
AMS, AeMC, AME, zdravotní způsobilost členů letových posádek), po novelizaci
nařízením (EK) č. 2019/27



Nařízení (EK) č. 2015/340 (požadavky na způsobilost řídících letového provozu
včetně jejich zdravotní způsobilosti)



Zákon č. 49/1997 Sb. (o civilním letectví) v platném znění (požadavky na
zdravotní způsobilost pilotů sportovních létajících zařízení)
ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO

CAA-ZLP-154

strana 2
POSTUPY PRO AeMC

změna č. 7

2. OSVĚDČENÍ AeMC
2.1 Žádost o osvědčení: Žadatel o osvědčení AeMC zašle písemnou žádost na
adresu: Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6.
2.2 Náležitosti žádosti: Žádost o osvědčení AeMC musí obsahovat:


vyplněný formulář Žádosti o osvědčení AeMC



příručku AeMC.

Poznámka 2.1: Seznam osvědčení AeMC: Seznam vydaných osvědčení AeMC je
zveřejněn na webových stránkách ÚCL – viz www.caa.cz - PERSONÁL – Zdravotní
způsobilost.
2.3 Příručka AeMC: Musí obsahovat následující:


název organizace, IČO, adresu organizace a jméno jejího odpovědného
vedoucího



práva organizace, tj. jaké druhy lékařských vyšetření bude organizace
provádět a jaké druhy dokladů bude vydávat



seznam subdodavatelů, jejich podíl na činnosti AeMC, název jejich
organizace, IČO, adresu a jméno odpovědného vedoucího



popis řízení organizace včetně systému řízení bezpečnosti (SMS)



organizační strukturu organizace



seznam AME působících v AeMC včetně jejich oprávnění



dokumenty prokazující, že každý z AME absolvoval kurz v leteckém lékařství
a seznam AME, kteří absolvovali dvoudenní kurz pro AME v „Czech Air
Navigation Institute“



písemné prohlášení, že AME budou vydávat OZZ pouze v souladu
s požadavky Part-MED, případně Part-ATCO.MED.



popis prostor, zařízení a vybavení, které organizace využívá



popis systému uchovávání záznamů



popis činnosti při okamžité reakci na bezpečnostní problém



postup pro hlášení událostí
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písemné prohlášení o zajištění přístupu do organizace včetně subdodavatelů
oprávněným osobám ÚCL a EASA při ohlášených auditech i při předem
neohlášených kontrolách



popis opatření pro zachování lékařského tajemství.

2.4 Odpověď ÚCL: Po obdržení žádosti o osvědčení AeMC s náležitostmi
uvedenými výše ÚCL žadateli písemně odpoví, zda splňuje požadavky na osvědčení
AeMC, případně v čem je nesplňuje.
2.5 Audit: Pokud žadatel splňuje požadavky na osvědčení AeMC dle předložených
dokladů, ÚCL s ním dohodne termín auditu na místě, při kterém ověří správnost
uvedených údajů na místě.
Poznámka 2.2 Opatření pro zachování lékařského tajemství: Těmito opatřeními
se rozumí písemně stanovené podmínky pro přístup k lékařské dokumentaci AeMC,
možnost uchovávání lékařské dokumentace a osobních údajů v uzamykatelných
prostorách, písemně stanovený přístup do těchto prostor a písemně stanovený
postup pro přebírání, otevírání a odesílání dokumentů (včetně elektronických)
obsahujících lékařské tajemství a osobní údaje a postup pro skartaci těchto
dokumentů. S těmito písemnými postupy a podmínkami musí písemně souhlasit
případný pronajímatel prostor AeMC anebo případný subdodavatel části lékařských
vyšetření.
2.6 Výsledek auditu: Po skončení auditu ÚCL žadatele písemně informuje o
nálezech učiněných při auditu a o způsobech a termínech jejich odstranění.
2.7 Vydání osvědčení AeMC: Splnil-li žadatel všechny výše uvedené požadavky a
prokazatelně odstranil všechny nálezy z auditu, ÚCL neprodleně vydá osvědčení
AeMC a zašle ho žadateli.
ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO
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3. PLATNOST OSVĚDČENÍ AeMC
3.1 Doba platnosti osvědčení: Osvědčení AeMC má časově neomezenou platnost.
3.2 Zachování platnosti osvědčení: Osvědčení AeMC zůstává v platnosti za
předpokladu, že:


jsou trvale plněny požadavky Part-ORA, Part-MED, případně Part-ATCO.MED, a
tohoto postupu



jsou vykonávána práva AeMC pouze v rozsahu schválené příručky



nedošlo k neschváleným změnám, které mají vliv na příručku AeMC.

3.3 Přímé schválení změn: AeMC je povinen před provedením uvažované změny,
která má vliv na znění příručky AeMC, písemně informovat ÚCL o této změně na
adresu Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6, a požádat o její
schválení. Po jejím schválení provede příslušnou změnu příručky AeMC, dodá ji ÚCL
a uplatní ji.
Poznámka 3.1: Neoznámení změny: Pokud AeMC neoznámí změnu, která má vliv
na znění příručky AeMC, ÚCL má povinnost osvědčení AeMC omezit nebo odebrat.
3.4 Nepřímé schválení změn: Má-li AeMC ve své příručce popsán systém
nepřímého schválení nepodstatných změn, které nepodléhají předchozímu schválení
ÚCL, může je využít s tím, že neprodleně po jejich provedení dodá ÚCL příslušnou
změnu znění příručky AeMC.
3.5 Vrácení osvědčení AeMC: AeMC je povinen vrátit osvědčení AeMC ÚCL, když:


Osvědčení AeMC bylo zrušeno, pozastaveno nebo omezeno



sám se rozhodl ukončit činnost AeMC.
ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO
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4. PRÁVA AeMC
4.1 Práva AeMC: Jsou uvedena v příručce AeMC, kterou schválil ÚCL.
4.2 Potvrzená práva AeMC: Pokud příručka AeMC schválená ÚCL obsahuje
příslušná práva, AeMC je oprávněn provádět lékařská vyšetření, vyhodnocovat je, a
vydávat OZZ nebo odpovídající doklady pro první vydání, prodlouženou nebo
obnovenou dobu platnosti dokladů o zdravotní způsobilosti pro:


1. třídu zdravotní způsobilosti dle Part-MED nařízení (EK) č. 1178/2011 (OZZ
– letové posádky)



2.třídu zdravotní způsobilosti dle Part-MED nařízení (EK) č. 1178/2011 (OZZ
– letové posádky)



zdravotní způsobilost LAPL dle Part-MED dle Part-MED nařízení (EK) č.
1178/2011 (OZZ – letové posádky)



3. třídu zdravotní způsobilosti dle Part-ATCO.MED nařízení (EK) č. 2015/340
(OZZ - řídící letového provozu)



zdravotní způsobilost CC dle Part-MED nařízení (EK) č. 1178/2011 (palubní
průvodčí).
ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO
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5. POSTUP VYŠETŘENÍ
5.1 Před vyšetřením: AeMC je před vyšetřením žadatele o potvrzení zdravotní
způsobilosti povinen:


Zkontrolovat totožnost žadatele dle jeho občanského průkazu nebo pasu



zajistit, aby mezi personálem AeMC a žadatelem neexistovala jazyková
bariéra



poučit žadatele o možných důsledcích uvedení nesprávných nebo neúplných
údajů do formulářů pro vyšetření



informovat žadatele, že nesmí být držitelem více než jednoho platného
dokladu o zdravotní způsobilosti



požádat žadatele o jeho předchozí doklad o zdravotní způsobilosti, nejde-li o
jeho prvotní vydání. Nepředloží-li ho žadatel, AeMC nesmí potvrdit zdravotní
způsobilost, dokud od AMS neobdrží o žadateli příslušné informace.



požádat žadatele, aby uvedl, zda už v minulosti podstoupil lékařské vyšetření
pro přiznání zdravotní způsobilosti leteckého personálu, a pokud ano, tak u
koho a s jakým výsledkem



požádat žadatele, aby uvedl, zda už byl někdy jako žadatel o potvrzení
zdravotní způsobilosti člena leteckého personálu vyhodnocen jako
neschopen, nebo jeho potvrzení bylo omezeno nebo odebráno



nechat žadatele vlastnoručně vyplnit a podepsat formulář žádosti o potvrzení
zdravotní způsobilosti člena leteckého personálu.

Poznámka 5.1: Vrácení dokladu: AME po kontrole dokladu o zdravotní způsobilosti
žadatele s končící dobou platnosti tento doklad neodebírá, ale vrací žadateli.
Poznámka 5.2: Platnost nového dokladu: Dostaví-li se žadatel o prodloužení
platnosti dokladu o zdravotní způsobilosti na vyšetření v období do 45 dnů před
koncem platnosti jeho stávajícího dokladu o zdravotní způsobilosti a AME mu
stávající doklad o zdravotní způsobilosti zkontroluje a vrátí a potom vydá nový
doklad o zdravotní způsobilosti s prodlouženou dobou platnosti. Nový doklad o
zdravotní způsobilosti má platnost až od následujícího dne po dni skončení platnosti
stávajícího dokladu o zdravotní způsobilosti.
5.2 Vyšetření: Vyšetření probíhá podle postupu stanoveného v příručce AeMC buď
samotným AeMC nebo s pomocí jeho schválených subdodavatelů.
5.3 Kritéria pro zdravotní způsobilost 1. třídy: Požadavky na zdravotní
způsobilost 1. třídy (profesionální piloti) jsou uvedeny v Part-MED a AMC k PartMED.
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5.4 Kritéria pro zdravotní způsobilost 2. třídy: Požadavky na zdravotní
způsobilost 2. třídy (soukromí piloti) jsou uvedeny v Part-MED a AMC k Part-MED.
5.5 Kritéria pro zdravotní způsobilost LAPL: Požadavky na zdravotní způsobilost
LAPL (piloti lehkých letadel) jsou uvedeny v Part-MED a AMC k Part-MED.
5.6 Kritéria pro zdravotní způsobilost CC: Požadavky na zdravotní způsobilost
CC (palubní průvodčí) jsou uvedeny v Part-MED a AMC k Part-MED.
5.7 Kritéria pro zdravotní způsobilost 3. třídy: Požadavky na zdravotní
způsobilost 3. třídy (řídící letového provozu) jsou uvedeny v Part-ATCO.MED a AMC
k Part-ATCO.MED.
Poznámka 5.3: OZZ dle Part-MED: Pro 1. a 2. třídu zdravotní způsobilosti, a
zdravotní způsobilost LAPL se vydává jedno společné OZZ dle Part-MED..
Poznámka 5.4: OZZ dle Part-ATCO.MED: Pro 3. třídu zdravotní způsobilosti se
vydává OZZ dle Part-ATCO.MED.
Poznámka 5.5: OZZ LAPL: Do formuláře OZZ dle Part-MED pro zdravotní
způsobilost LAPL se uvede doba platnosti OZZ pouze LAPL. Doba platnosti OZZ
pro 1. a 2. třídu se v tom případě proškrtne.
Poznámka 5.6: OZZ 2. třídy: Do formuláře OZZ dle Part-MED pro zdravotní
způsobilost 2. třídy se uvede doba platnosti OZZ pro 2. třídu a pro LAPL. Doba
platnosti OZZ pro 1. třídu se proškrtne.
Poznámka 5.7: OZZ 1. třídy: Do formuláře OZZ dle Part-MED pro zdravotní
způsobilost 1. třídy se uvede doba platnosti OZZ pro 1. třídu, pro 1. třídu při
jednopilotních letech v obchodní letecké dopravě, pro 2. třídu a pro LAPL.
Poznámka 5.8: OZZ 3. třídy: Do formuláře OZZ dle Part-ATCO.MED pro zdravotní
způsobilost 3. třídy se uvede doba platnosti OZZ pro 3. třídu.
5.8 Omezení OZZ: Jejich seznam je uveden v Part-MED, případně v PartATCO.MED a ve zvláštní příloze tohoto postupu.
5.9 Barvocit pro 2. třídu dle Part-MED nebo LAPL: Pokud žadatel o vyšetření pro
OZZ 2. třídy dle Part-MED nebo LAPL nemá uspokojivý barvocit, je nutno jeho práva
k létání omezit pouze na denní dobu (omezení VCL).
Poznámka 5.9: OZZ 2. třídy pro lety podle přístrojů: Samotné OZZ 2. třídy dle
Part-MED neopravňuje držitele získat kvalifikaci pro lety podle přístrojů (IR). Držitel
OZZ 2. třídy dle Part-MED hodlající získat tuto kvalifikaci musí požádat o vyšetření
AeMC nebo AME, který je oprávněn vydávat OZZ 1. třídy, protože jeho zdravotní
způsobilost 2. třídy dle Part-MED musí být doplněna audiometrickým vyšetřením pro
zdravotní způsobilost 1. třídy v intervalech pro OZZ 1. třídy. V tom případě je datum
posledního audiometrického vyšetření uvedeno v OZZ.
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ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO
Poznámka 5.10: OZZ 3. třídy pro řídící letového provozu: Žádost o vydání OZZ
3. třídy podává zástupce poskytovatele služeb ANS příslušnému AeMC a jeho kopii
posudkovému lékaři ÚCL ve formě ročního plánu lékařských vyšetření žadatelů o
první vydání, prodloužení a obnovu platnosti OZZ 3. třídy. Operativní změny je
možno oznamovat e-mailem na adresu: truska@caa.cz .
Poznámka 5.11: Doklady pro ÚCL dle Part-ATCO.MED: Po prvním vydání,
prodloužení a obnově platnosti OZZ 3. třídy příslušný AeMC pořídí jeho kopii a kopii
související zdravotnické dokumentace a bez prodlení je předá posudkovému lékaři
ÚCL.
5.10 Během vyšetření: AeMC je během vyšetření uchazečů povinen zajistit, aby, ať
už úmyslně nebo neúmyslně, nedošlo k záměně biologických vzorků (např. krve,
moči, apod.) uchazečů.
5.11 Po skončení vyšetření: AeMC musí po skončení vyšetření informovat
žadatele o jeho výsledku, tj. zda:


žadatel je způsobilý a bude mu vydáno požadované OZZ



žadatel je způsobilý, ale bude vydáno OZZ s omezením



žádost o vydání OZZ byla postoupena posudkovému lékaři ÚCL



žadatel je nezpůsobilý a má právo požádat posudkového lékaře ÚCL o
přezkum.

Poznámka 5.12: OZZ s omezením: Pokud AeMC vydává OZZ s omezením, je
povinen žadatele poučit o tom, v čem omezení spočívá a jak ho dodržovat.
ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO
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6. POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
6.1 Podmínky: AeMC smí potvrdit zdravotní způsobilost pouze, pokud:


Žadatel předložil úplnou anamnézu a požaduje-li to AeMC, i výsledky
lékařských prohlídek a testů provedených lékařem žadatele nebo jakýmkoliv
odborným lékařem.



AeMC provedl letecko-lékařské posouzení na základě lékařských prohlídek a
testů požadovaných pro příslušný druh zdravotní způsobilosti s cílem ověřit,
zda žadatel splňuje všechny požadavky příslušného předpisu.



AeMC může požadovat, aby žadatel před prvním potvrzením zdravotní
způsobilosti nebo před prodloužením nebo obnovou jeho platnosti podstoupil
další lékařské prohlídky a vyšetření, je-li k tomu klinická indikace.

6.2 Omezení zdravotní způsobilosti: AeMC rozhoduje o omezení OZZ podle
pravidel daných pro příslušný druh zdravotní způsobilosti.
6.3 Postoupení žádosti: Viz kapitola 9 tohoto postupu.
ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO
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7. DOBA PLATNOSTI OZZ
7.1 Doba platnosti OZZ:
Zdravotní
způsobilost

požadavek předpisu

OZZ 1. třídy

MED.A.045 (a) (1) a (2)

OZZ 2. třídy
OZZ LAPL
OZZ 3. třídy
CC (palubní
průvodčí)

MED.A.45 (a) (3)
MED.A.45 (a) (4)
Part-ATCO.MED.A.045

doba platnosti OZZ (roky)
věk držitele (narozeniny)
do 40 do 50
do 60
60+
1
½
1
½ - viz Poznámka 15
5
2
1
5
2
2
1

MED.C.005 (b)

5

Poznámka 7.1: Jednopilotní lety v obchodní letecké dopravě: Doba platnosti
OZZ je 6 měsíců v případě, že držitel OZZ 1. třídy provádí jednopilotní lety
v obchodní letecké dopravě s cestujícími na palubě a dosáhl věku 40 let.
Poznámka 7.2: Výpočet doby platnosti OZZ: Pro výpočet doby platnosti
osvědčení zdravotní způsobilosti je rozhodující věk žadatele v den ukončení jeho
lékařského vyšetření.
7.2 Počátek doby platnosti OZZ: Počátkem doby platnosti vydávaného OZZ je:


následující den po dni konce předchozí platnosti OZZ, je-li lékařské vyšetření
žadatele provedeno v období 45 dnů před koncem předchozí platnosti OZZ



den ukončení lékařského vyšetření žadatele, jedná-li se o:
o první vydání OZZ
o obnovu platnosti OZZ s prošlou dobou platnosti
o prodloužení platnosti OZZ, nebylo-li lékařské vyšetření žadatele
provedeno v období 45 dnů před koncem předchozí platnosti OZZ.

7.3 Přechodová období pro doby platnosti OZZ:


1. třída: Je-li počátek platnosti OZZ v období po dni 59. narozenin do dne
59. narozenin + 6 měsíců, OZZ se vydá s platností do 60. narozenin. Je-li
počátek platnosti OZZ po dni 59. narozenin + 6 měsíců, OZZ se vydá
s platností na 6 měsíců.



1. třída v jednopilotní obchodní letecké dopravě s cestujícími: Je-li
počátek platnosti OZZ v období po dni 39. narozenin do dne 39. narozenin +
6 měsíců, OZZ se vydá s platností do 40. narozenin. Je-li počátek platnosti
OZZ po dni 39. narozenin + 6 měsíců, OZZ se vydá s platností na 6 měsíců.
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2. třída: Je-li počátek platnosti OZZ v období po dni 37. narozenin do dne
40. narozenin včetně, OZZ se vydá s platností do 42. narozenin. Je-li
počátek platnosti OZZ po dni 40. narozenin, OZZ se vydá s platností na 2
roky.



LAPL: Je-li počátek platnosti OZZ v období po dni 49. narozenin do dne 50.
narozenin včetně, OZZ se vydá s platností do 51. narozenin. Je-li počátek
platnosti OZZ po dni 50. narozenin, OZZ se vydá s platností na 1 rok.



3. třída: Je-li počátek platnosti OZZ v období po dni 39. narozenin do dne
40. narozenin včetně, OZZ se vydá s platností do 41. narozenin. Je-li
počátek platnosti OZZ po dni 40. narozenin, OZZ se vydá s platností na 1
rok.
ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO
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8. OBNOVA PLATNOSTI OZZ
8.1 Obnova platnosti OZZ 1. a 2. třídy neplatného do 2 let: V tom případě se
provádí vyšetření a vyhodnocení žadatele stejně jako při prodloužení platnosti OZZ.
8.2 Obnova platnosti OZZ 1. a 2. třídy neplatného 2 až 5 let: V tom případě se
provádí vyšetření a vyhodnocení žadatele stejně jako při prodloužení platnosti OZZ
a navíc je nutno posoudit letecko-lékařské záznamy žadatele.
8.3 Obnova platnosti OZZ 1. a 2. třídy neplatného déle než 5 let: V tom případě
se provádí vyšetření jako při prvním vydání OZZ a vyhodnocení podle požadavků
na prodloužení platnosti OZZ.
8.4 Obnova platnosti OZZ LAPL: V tom případě se provádí vyšetření a
vyhodnocení žadatele stejně jako při prodloužení platnosti OZZ a navíc je nutno
posoudit anamnézu žadatele.
8.5 Obnova platnosti OZZ 3. třídy: Vyšetření a vyhodnocení žadatele se provádí
podle zvláštních pokynů pro tento případ uvedených přímo v Part-ATCO.MED.
ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO
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9. ADMINISTRATIVA
9.1 Uchovávání zdravotní dokumentace: AeMC je povinen uchovávat zdravotní
dokumentaci, na základě které posuzoval zdravotní způsobilost žadatelů o OZZ, po
dobu minimálně 10 let.
9.2 Postoupení žádosti o vydání / prodloužení platnosti / obnovu OZZ:


OZZ 1. třídy: V případech uvedených v Part-MED nesmí AeMC vydat OZZ 1.
třídy a žádost o jeho vydání spolu s příslušnou zdravotní dokumentací musí
postoupit posudkovému lékaři ÚCL.



OZZ 2. třídy: Žádost se posudkovému lékaři ÚCL nepostupuje.



OZZ LAPL: Žádost se posudkovému lékaři ÚCL nepostupuje.



OZZ 3. třídy: V případech uvedených v Part-ATCO.MED nesmí AeMC vydat
OZZ 3. třídy a žádost o jeho vydání spolu s příslušnou zdravotní dokumentací
musí postoupit posudkovému lékaři ÚCL.

Poznámka 9.1: Pozastavení platnosti nebo zrušení OZZ: Pokud byla žádost o
OZZ postoupena posudkovému lékaři ÚCL a ten rozhodl o pozastavení nebo
zrušení již vydaného OZZ, musí AeMC informovat držitele OZZ o tomto rozhodnutí a
o jeho povinnosti OZZ vrátit AeMC.
9.3 Konzultace s posudkovým lékařem ÚCL: AeMC v případě konzultace
s posudkovým lékařem ÚCL do ukončení konzultace nevydá OZZ, informuje o tom
žadatele a veškerou zdravotnickou dokumentaci odešle posudkovému lékaři ÚCL
s žádostí o konzultaci. Posudkový lékař ÚCL provede do 5 pracovních dnů leteckolékařské posouzení s rozhodnutím, zda vydat / nevydat příslušné OZZ, případně
s jakým omezením.


OZZ 1. třídy: Viz postoupení žádosti.



OZZ 2. třídy: V případech uvedených v Part-MED se požaduje konzultace
s posudkovým lékařem ÚCL.



OZZ LAPL: Part-MED konzultaci s posudkovým lékařem ÚCL nepožaduje,
ale ta je možná.



OZZ 3. třídy: Viz postoupení žádosti.

9.4 Informace AeMC: v případě, že AeMC provedl lékařské vyšetření a vydal OZZ
s omezením, např. VCL, SSL, OSL, apod., které se od předchozího omezení
nemění, nebo je z letecko-lékařského i posudkového hlediska zcela v souladu
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s Part-MED, případně Part-ATCO.MED, a dle přesvědčení AeMC neohrožuje
bezpečnost létání, zašle o tom posudkovému lékaři ÚCL stručnou informaci. V tom
případě se odpověď posudkového lékaře ÚCL neočekává.
9.5 Postoupení rozhodnutí AeMC: V případech uvedených v Part-MED a
Part.ATCO.MED může posudkový lékař ÚCL postoupit rozhodnutí o zdravotní
způsobilosti žadatele AeMC. V tom případě o tom neprodleně informuje
odesílajícího AME a případ předá, včetně kompletní dokumentace, odpovědnému
zástupci AeMC.
9.6 Dokumenty zasílané posudkovému lékaři ÚCL: Když AeMC vydal / prodloužil
/ obnovil platnost OZZ, zasílá posudkovému lékaři ÚCL do 5 pracovních dnů od
provedení prohlídky kopii tohoto OZZ, kopie formulářů žádosti o OZZ, zprávy o
lékařské prohlídce i kopie dalších provedených vyšetření. V případě odmítnutí
vydání OZZ pro zdravotní nezpůsobilost se veškerá dokumentace žadatele odesílá
posudkovému lékaři ÚCL v den, kdy tak bylo rozhodnuto.
9.7 Adresa posudkového lékaře ÚCL: Je-li třeba zaslat zdravotní dokumentaci
posudkovému lékaři ÚCL, zasílá se na adresu: Úřad pro civilní letectví, Posudkový
lékař, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6.
Poznámka 9.2: Označení zásilky: Označení adresy zásilky se zdravotní
dokumentací nápisem LETECKO-LÉKAŘSKÁ INSPEKCE je důležité. Je-li zásilka
označena v adrese tímto nápisem, personál podatelny zásilku neotevře kvůli
zachování lékařského tajemství.
ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO
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10. POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ OZZ
10. 1 Pole I OZZ: (Úřad vydávající průkaz pilota): Dle toho, co sdělí žadatel o OZZ, se
uvede např. CAA CZ pro český průkaz pilota, nebo jiný úřad, který vydal držiteli OZZ
průkaz pilota, nebo který držitel OZZ hodlá o vydání průkazu pilota požádat.
10.2 Pole III OZZ: (Číslo OZZ): Pro držitele českých průkazů pilota se vyplňuje CZ /
rejstříkové číslo pilota. Např., je-li číslo průkazu pilota CZ.FCL.ATPL(A)12345, do OZZ
se uvede CZ / 12345. Pro zahraniční průkazy pilota se vyplňuje obdobně ve tvaru CZ /
kód státu průkazu pilota / číslo (nikoliv druh) průkazu pilota. Nemá-li dosud žadatel o
OZZ průkaz pilota, rejstříkové číslo se nevyplňuje, ale je třeba držitele OZZ upozornit,
aby ho po vydání průkazu pilota doplnil sám.
10.3 Pole VII: (Podpis držitele): Lékař vydávající OZZ musí upozornit držitele, že OZZ
je bez podpisu držitele neplatný.
10.4 Pole XI: (Datum ukončení platnosti tohoto osvědčení): Stanovuje se podle kapitoly
7 tohoto postupu.
 Je-li OZZ vydáno pouze pro LAPL, horní 3 okénka v poli XI OZZ se proškrtnou a
uvede se pouze příslušný datum pro LAPL.
 Je-li vydáno OZZ 2. třídy, horní 2 okénka v poli XI OZZ se proškrtnou a uvede se
příslušný datum pro 2. třídu a pro LAPL.
 Je-li vydáno OZZ 1. třídy, vyplní se všechna 4 okénka v poli XI OZZ.
10.5 Pole XII: (Omezení): Zde se vyplňují kódy pro všechna stanovená omezení.
Poznámka 10.1: Vzory OZZ: Pro OZZ pro piloty (1. třída, 2. třída, LAPL) se používá
stejný vzor OZZ uvedený v Part-MED. Pro OZZ pro řídící letového provozu (3. třída) se
používá vzor OZZ uvedený v Part-ATCO.MED.
ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO
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