
 

Seznam výjimek COVID-19 – způsobilost leteckého personálu 
Vysvětlivky:  
 
Poznámka „konec platnosti“ znamená, že všechny jednotlivé akty prodloužení platnosti kvalifikace / 
osvědčení / certifikátu provedené dle příslušné výjimky zůstávají v platnosti do toho dne, do kterého 
byla platnost kvalifikace / osvědčení / certifikátu podle této výjimky prodloužena. Příklad: Platnost 
osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy končila dne 23.05.2020 a podle výjimky čj. 1924-20-301 
Výjimka pro zdravotní způsobilost profesionálních pilotů byla jeho platnost prodloužena o 4 měsíce, 
tj. do 23.09.2020. To zůstává v platnosti a držitel tohoto osvědčení zdravotní způsobilosti musí dále 
jeho platnost po 23.09.2020 prodlužovat obvyklým způsobem. Od 01.08.2020 již nelze podle této 
výjimky platnost dalších osvědčení zdravotní způsobilosti prodlužovat a je nutné tak činit obvyklým 
způsobem. 
 
Poznámka „částečně prodlouženo“ znamená pro většinu předmětných případů totéž, co poznámka 
„konec platnosti“, ale pro dále uvedené případy je vydána nová výjimka s platností do 30.11.2020, 
viz spodní část tabulky.  
 
Nové výjimky jsou určeny pro:  

 Examinátory, kteří pobývají v zahraničí a kvůli opatřením COVID-19 nemají možnost absolvovat 
hodnocení examinátora českým starším examinátorem 

 piloty, kteří mají všechna použitelná zařízení pro simulaci letu pro daný typ letadla v zahraničí, 
kam kvůli opatřením COVID-19 nemohou odcestovat 

 uchazeče na teoretických zkouškách na ÚCL pobývající v zahraničí, kteří kvůli opatřením COVID-
19 nemohou přicestovat do ČR. 

Původní výjimky COVID-19 platné do 31.07.2020 

čj 
Datum 
vydání 

Název Platnost do poznámka 

1797-20-301 09.04.2020 Výjimka pro způsobilost examinátorů 31.07.2020 
částečně 
prodlouženo 

1772-20-301 09.04.2020 
Výjimka z požadavků na způsobilost 
pilotů balónů 

31.07.2020 
konec 
platnosti 

1696-20-301 06.04.2020 
Výjimka pro způsobilost pilotů letounů a 
vrtulníků všeobecného letectví 

31.07.2020 
konec 
platnosti 

1748-20-301 08.04.2020 
Výjimka z požadavků na způsobilost 
pilotů kluzáků 

31.07.2020 
konec 
platnosti 

1925-20-301 17.04.2020 
Výjimka pro zdravotní způsobilost 
řídících letového provozu  

31.07.2020 
konec 
platnosti 

1610-20-301 02.04.2020 
Výjimka pro zdravotní způsobilost 
řídících letového provozu 

17.04.2020 
konec 
platnosti 

1914-20-301 16.04.2020 
Výjimka pro zdravotní způsobilost 
palubních průvodčích 

31.07.2020 
konec 
platnosti 

1923-20-301 16.04.2020 
Výjimka pro zdravotní způsobilost pilotů 
všeobecného letectví 

31.07.2020 
konec 
platnosti 

1924-20-301 17.04.2020 
Výjimka pro zdravotní způsobilost 
profesionálních pilotů  

31.07.2020 
konec 
platnosti 

1481-20-301 27.03.2020 
Výjimka pro zdravotní způsobilost 
profesionálních pilotů 

17.04.2020 
konec 
platnosti 

1480-20-301 27.03.2020 
Výjimka pro prodlužování platnosti 
kvalifikací profesionálních pilotů 

31.07.2020 
částečně 
prodlouženo 

1634-20-301 03.04.2020 
Výjimka z požadavků na teoretické 
zkoušky a na žadatele o průkazy a 
kvalifikace 

31.07.2020 
částečně 
prodlouženo 

Nové výjimky COVID-19 platné od 01.08.2020 do 30.11.2020 
3710-20-301 01.08.2020 Výjimka pro způsobilost examinátorů 30.11.2020  

3711-20-301 01.08.2020 
Výjimka pro prodlužování platnosti 
kvalifikací profesionálních pilotů 

30.11.2020  

3712-20-301 01.08.2020 
Výjimka z požadavků na teoretické 
zkoušky 

30.11.2020  

 


