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POSTUP 
PRO VYDÁNÍ-PRODLOUŽENÍ  

PRŮKAZU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO PRÁCI S PADÁKOVOU TECHNIKOU 
 
Průkazu odborné způsobilosti pro práci s padákovou technikou byl zpracován podle mezinárodně uznávané 
technické normy pro zkoušky padáků TSO C 23 d.  
Tento průkaz je primárně určen pro zápis získaných speciálních technických oprávnění BALIČ PADÁKU, 
TECHNIK PADAKU A STARŠÍ TECHNIK PADÁKU. 
 
I. Vystavení nového Průkazu odborné způsobilosti pro práci s padákovou technikou a udělení speciálního 
oprávnění BP, TP, STP 

 
Průkaz odborné způsobilosti pro práci s padákovou technikou se vystavuje na dobu platnosti 6 let od data 
vydání.   

 
A/ Žadatel předloží, nebo zašle poštou: 
1.Žádost o vydání/prodloužení PZ pro práci s padákovou technikou, udělení prodloužení speciálního oprávnění 
BP,TP,STP, vydání duplikátu PZ pro práci s padákovou technikou_CAA-F-SL-003-0-18 
2. oboustrannou kopii občanského průkazu. 
3. protokol o absolvování kurzu, zkoušky semináře 

4. zaplacení poplatku 1000,‐ Kč  
 
Poplatek je možné platit: 
1. kolkem 1000,‐ Kč (nelze zakoupit v pokladně ÚCL) 
2. hotově na pokladně ÚCL 
3. kartou na pokladně ÚCL  
4. složenkou - ústřižek složenky přiložte k žádosti 
5. převodem na účet ÚCL BÚ: 3711 ‐ 3727061/0710, v.symbol: bude udělen a zaslán žadateli na základě 
žádosti – neplaťte platbu předem;  poznámka pro příjemce: jméno, příjmení, účel platby,  
 
 
B/Po schválení inspektorem PARA bude žadateli vydán nový průkaz 
 
 
II. Prodloužení platnosti Průkazu odborné způsobilosti pro práci a padákovou technikou, prodloužení 
speciálního oprávnění BP, TP, STP 

 
A/ Žadatel předloží, nebo zašle poštou: 
1. Žádost o vydání/prodloužení PZ pro práci s padákovou technikou, udělení prodloužení speciálního 
oprávnění BP,TP,STP, vydání duplikátu PZ pro práci s padákovou technikou_CAA-F-SL-003-0-18 
2. protokol o absolvování kurzu, zkoušky semináře 
3. průkaz pro práci s padákovou technikou 
4. seznam zabalených padákových kompletů za uplynulé období 
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5. potvrzení o zaplacení poplatku 100,‐ Kč  
 
Poplatek je možné platit: 
1. kolkem 100,‐ Kč (nelze zakoupit v pokladně ÚCL) 
2. hotově na pokladně ÚCL,  
3. kartou na pokladně ÚCL,  
4. složenkou - ústřižek složenky přiložte k žádosti 
5. převodem na účet ÚCL BÚ: 3711 ‐ 3727061/0710, v.symbol: bude udělen a zaslán žadateli na základě 
žádosti – neplaťte platbu předem;  poznámka pro příjemce: jméno, příjmení, účel platby,  
 
 
B/Po schválení inspektorem PARA bude žadateli vydán nový průkaz 
 
 
ha 6 

 
III. Kontakt: 
Letecký rejstřík: Zlata Salačová , tel: +420 225 422 731, 724 832 679 

salacova@caa.cz 
Para: BLAŠKA Jiří, PaeDr. Bc, tel: +420 225 421 772, 724 611 122 

blaska@caa.cz 
Para: FRANĚK Emil, Mgr. , tel: +420 225 421 772, 724 454 777 

franek@caa.cz 
více informací na : 
http://www.caa.cz/personal/letecky-personal-parasutista 
 
 
IV. Číslo účtu pro platby převodem: 
3711‐3727061/0710, v.symbol: bude udělen a zaslán žadateli na základě žádosti – neplaťte platbu předem;  
poznámka pro příjemce: jméno, příjmení, účel platby,  
 
V. Úřední hodiny pro žadatele: 
 
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 

 

http://www.caa.cz/personal/letecky-personal-parasutista

