SEKCE LETOVÁ
Oddělení letecký rejstřík

POSTUP
PRO VYDÁNÍ-PRODLOUŽENÍ PRŮKAZU PARAŠUTISTY
„Parachutist licence“
Průkaz parašutisty se vydává až po té, co parašutista - žák v pokračovacím výcviku splní podmínky pro
udělení kategorie A.
Do pokračovacího výcviku mohou být zařazeni uchazeči kteří:
a) splnili podmínky pro zařazení do základního parašutistického výcviku (V‐PARA‐1 §2.5.) a jsou držiteli
platného osvědčení o zdravotní způsobilosti II.třídy ICAO
b) vlastní řádně vedený Záznamník seskoků se jménem a podpisem odpovědného instruktora

I. Vystavení nového průkazu parašutisty
Průkaz parašutisty se vystavuje na dobu platnosti 5 let od data vydání.
A/Žadatel předloží:
1. Žádost o vydání PZ PARA a udělení kategorie A, vydání duplikátu PZ PARA_CAA-F-SL-002-0-18
2. potvrzený „Protokol o udělení kategorie A“ – část B „Žádosti o vydání průkazu parašutisty“
/Protokol o splnění podmínek kategorie A podepisují dvě osoby - vedoucí instruktor střediska
a instruktor, který vedl výcvik žáka. Pokud výcvik žáka vede samotný vedoucí instruktor
střediska, je určen druhý instruktor střediska, který na plnění podmínek kategorie A dohlíží
a následně podepíše uvedený protokol/
3. občanský průkaz
4. průkaz „Osvědčeni o zdravotní způsobilosti 2. třídy ICAO“
5. zaplacení poplatku za vydání PZ PARA ve výši 1000 Kč
Poplatek je možné platit hotově v pokladně ÚCL, převodem na účet 3711 ‐ 3727061/0710, var.symbol
301, popis pro příjemce: jméno+příjmení, kolkem 1000,‐ Kč (nelze zakoupit v pokladně ÚCL),
B/ Žadatel
se v termínu určeném ÚCL osobně dostaví na Referát parašutismu a absolvuje tam zkoušku z teorie a
předpisů. Vykonání této zkoušky je podmíněno předložením potvrzení o zaplacení poplatku 500,-Kč
(převodem na účet 3711 ‐ 3727061/0710, v.symbol 301, popis pro příjemce: jméno+příjmení, nebo
předložením kolků v hodnotě 500,‐ Kč nebo osobně zaplacením v pokladně).
Po úspěšném vykonání zkoušky z předpisů a teorie bude žadateli vystaven průkaz parašutisty.
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II. Výměna průkazu para AeČR za průkaz parašutisty ÚCL
Průkaz parašutisty se prodlužuje na dobu platnosti 5 let od data vydání.
A/Žadatel předloží, nebo zašle poštou:
1.Žádost o prodloužení PZ PARA, o udělení kategorie k PZ PARA, o prodloužení_udělení speciálního
oprávnění k PZ PARA_CAA-F-SL-001-0-18
2. průkaz PARA vydaný Aeroklubem ČR“ , všechny listy
3. průkaz „Osvědčení o zdravotní způsobilosti 2. třídy ICAO“
4. občanský průkaz
5. potvrzení o zaplacení poplatku 1000,‐ Kč
Poplatek je možné platit hotově v pokladně ÚCL, převodem na účet 3711 ‐ 3727061/0710, var.symbol
301, popis pro příjemce: jméno+příjmení, kolkem 1000,‐ Kč (nelze zakoupit v pokladně ÚCL)
B/Po schválení inspektorem PARA bude žadateli vydán nový průkaz parašutisty.

III. Zapsání nové kategorie B,C,D, získání, nebo prodloužení speciálního oprávnění
A/Žadatel předloží, nebo zašle poštou:
1. Žádost o prodloužení PZ PARA, o udělení kategorie k PZ PARA, o prodloužení_udělení speciálního
oprávnění k PZ PARA_CAA-F-SL-001-0-18
2. žádost musí být řádně vyplněná, potvrzená a doplněná požadovanými přílohami
3. doklad o zaplacení poplatku 100,‐ Kč
4. platný průkaz „Osvědčení zdravotní způsobilosti 2.třídy“
5. originál „Průkazu parašutisty“, vydaný ÚCL, případně průkaz PARA, vydaný AeČR
Poplatek je možné platit hotově v pokladně ÚCL, převodem na účet 3711 ‐ 3727061/0710, var.symbol
301, popis pro příjemce: jméno+příjmení, kolkem 100,‐ Kč (nelze zakoupit v pokladně ÚCL)ŘAD PRO
B/Po schválení inspektorem PARA bude žadateli vydán nový průkaz parašutisty.
CIVILNÍ LETECTVÍ, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
IV. Zdravotní způsobilost:
Pokud získáte – prodlužujete průkaz „Osvědčení o zdravotní způsobilosti 2.třídy“ zašlete prosím kopii
nového průkazu na e-mailovou adresu: salacova@caa.cz
Platnost „Osvědčení o zdravotní způsobilosti 2.třídy“ pro potřeby parašutistického sportu –
od 1.2. 2015:
1. 60 měsíců u osob do 40 let, nestanoví-li příslušný lékař s ohledem na zdravotní stav posuzované
osoby lhůtu kratší,
2. 24 měsíců u osob od 40 do 75 let, nestanoví-li příslušný lékař s ohledem na zdravotní stav
posuzované osoby lhůtu kratší,
3. 12 měsíců u osob do 75 let, nestanoví-li příslušný lékař s ohledem na zdravotní stav posuzované
osoby lhůtu kratší,

V. Úřední hodiny pro žadatele:
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PO 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
ÚT 8,00 – 12,00
ST 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
ČT 8,00 – 12,00

VI. Číslo účtu pro platby převodem:
3711‐3727061/0710, v.symbol 301, popis pro příjemce: jméno+příjmení, účel platby

VII. Kontakty:
Letecký rejstřík: Zlata Salačová , tel: +420 225 422 731, 724 832 679
salacova@caa.cz
BLAŠKA Jiří, PaeDr. Bc, tel: +420 225 421 772, 724 611 122
blaska@caa.cz
FRANĚK Emil, Mgr. , tel: +420 225 421 772, 724 454 777
franek@caa.cz
více informací na :
https://www.caa.cz/zpusobilost-leteckeho-personalu/letecky-personal-parasutista/
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