
CAA-OZLP-ODV 

Jak požádat o vydání průkazu, kvalifikace, práv nebo osvědčení: 

(Neobsahuje informace pro převod průkazu nebo kvalifikace ze třetí země) 

Žádost lze podat: 

Osobně – v úředních hodinách Po, St: 8 - 12; 13 – 15 a Út, Čt: 8 – 12 

Poštou - Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6 

Zplnomocnit osobu – musí doložit plnou moc (nemusí být úředně ověřená) 

Doklady  k žádosti – dle použitelnosti: 

Průkaz způsobilosti CZ.FCL.xxxxx (byl-li vydán) – originál 

Osvědčení zdravotní způsobilosti – originál nebo ověřená kopie 

Zápisník letů – originál 

Elektronický zápisník letů může být nahrán na cloud ÚCL: https://nextcloud.caa.cz/index.php/s/cXHMcn2FDraBm6G 

Občanský průkaz nebo pas (cizinci) – kopie 

Podklady k výcviku – dle použitelnosti: Pozn. Osvědčení vydaná ÚCL nepředkládat 

Osvědčení všech ATO, které vydali osvědčení o absolvování výcviku, včetně příloh - kopie 

Osvědčení o teoretických zkouškách pro vydání průkazu nebo přístrojové kvalifikace – originál nebo ověřená kopie 

Osvědčení o absolvování výcviku (např. MCC, FCL.745 Advanced UPRT, kurz dodatečných teoretických znalostí, atp.) – 

originál nebo ověřená kopie 

Osvědčení o absolvování udržovacího výcviku (při obnově) - originál nebo ověřená kopie 

Osvědčení o absolvování výcvikového kurzu – originál nebo ověřená kopie 

Záznamy o výcviku – kopie 

Žádost: https://www.caa.cz/zpusobilost-leteckeho-personalu-stary/letecky-personal-pilot/ - originál nebo ověřená 

kopie 

Osvědčení k prokázání jazykové způsobilosti - originál nebo ověřená kopie 

Podklady ke zkoušce dovednosti / hodnocení odborné způsobilosti – dle použitelnosti: Pozn. Osvědčení vydaná ÚCL 

nepředkládat 

Před zkouškou bod 2.4.1 Examiner Differences Document (ne pro examinátory osvědčené ÚCL) 

Po zkoušce bod 2.4.2 Examiner Differences Document (ne pro examinátory osvědčené ÚCL) 

Formuláře žádosti za zprávy  – originál nebo ověřená kopie : 

- v češtině:  https://www.caa.cz/zpusobilost-leteckeho-personalu/examinatori/  

- v angličtině: https://www.caa.cz/en/forms/application-and-report-forms/ 

Osvědčení FSTD včetně příloh – kopie 

Osvědčení examinátora – kopie 

Průkaz způsobilosti examinátora - kopie 

Osvědčení zdravotní způsobilosti examinátora – kopie 

Poplatek: 

https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-

civilni-letectvi/ 
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How to apply for licence, rating, privilege or certificate issue: 

(Third country licence or rating acceptation is not contained) 

Application can be submitted: 

Personally – during public hours MO, WE: 8 - 12; 13 – 15 a TUE, THU: 8 – 12 

By post or courier - Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6 

Other person – on the basis of a power of attorney 

Application documents – (if applicable): 

Pilot licence CZ.FCL.xxxxx – original 

Medical certificate– original or verified copy 

Logbook – original 

Electronic Logbooks can be uploaded to cloud CAA: https://nextcloud.caa.cz/index.php/s/cXHMcn2FDraBm6G 

Passport – copy 

Training documents – (if applicable): Note: Do not submit certificates issued by CAA CZ  

Certificates of all ATOs, who have issued a certificate of completion of your training, including attachments - copies 

Theoretical knowledge certificate for licence or instrument rating issue – original or verified copy 

Certificate of Completion Form (e.g. MCC, FCL.745 Advanced UPRT, additional knowledge courses etc.) – original or 

verified copy 

Refresher training certificate (for renewal) - original or verified copy 

Certificate of satisfactory completion of a training course – original or verified copy 

Training records – copy 

Applications: https://www.caa.cz/zpusobilost-leteckeho-personalu-stary/letecky-personal-pilot/ - original or verified 

copy 

Language proficiency certificate - original or verified copy 

Skill Test/ Assessment of competence documents – (if applicable): Note: Do not submit certificates issued by CAA CZ 

Before the skill test paragraph 2.4.1 Examiner Differences Document (non-Czech examiners only) 

After the skill test paragraph 2.4.2 Examiner Differences Document (non-Czech examiners only) 

Application and Report Forms – original or verified copy: 

- Czech:  https://www.caa.cz/zpusobilost-leteckeho-personalu/examinatori/  

- English: https://www.caa.cz/en/forms/application-and-report-forms/ 

FSTD certificate incl. attachments – copy 

Examiner certificate – copy 

Examiner’s licence – copy  

Examiner’s medical certificate - copy 

Fee: 

https://www.caa.cz/en/authority/administrative-fees/ 
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