
Postupy při vystavování a prodlužování „Průkazu parašutisty 
„Parachutist licence“ 

 
 
Poznámka: Průkaz parašutisty se nově vydává až po splnění podmínek 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.) 
    včetně 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 
 
A - Osobně na ÚCL 
 Žadatel předloží:  
1.„Žádost o vydání průkazu parašutisty“ viz vzor žádosti  
2.  Občanský průkaz 
3. Osvědčeni zdravotní způsobilosti 2. třídy ICAO 
4. Správní poplatek za vystavení průkazu parašutisty je 500,- Kč. 
 
B – Poštou 
Žadatel zašle na adresu ÚCL: 
1. Řádně vyplněnou a potvrzenou „Žádost o vydání průkazu parašutisty“ viz vzor žádosti  
2. Kopii občanského průkazu 
3. Kopii Osvědčení o zdravotní způsobilosti 2. třídy ICAO 
4. Kolek 500 Kč  
 
 
 
II. Prodloužení platnosti( = výměna průkazu para AeČR za Průkaz parašutisty ÚCL ) 
 
A – Osobně na ÚCL 
Žadatel předloží 
1. „Žádost o prodloužení průkazu parašutisty“ viz vzor žádosti 
2. Průkaz parašutisty Aeroklubu ČR  (v modrých deskách) 
3. Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy ICAO 
4. Občanský průkaz 
5. Správní poplatek za prodloužení průkazu parašutisty je 50,- Kč 
 
B – Poštou 
Žadatel zašle na adresu ÚCL 
1. „Žádost o prodloužení průkazu parašutisty“ viz vzor žádosti 
2. Kopii stávajícího průkazu 
3. Kopii občanského průkazu 
4. Kopii Osvědčení o zdravotní způsobilosti 2. třídy ICAO 
5. Potvrzení o úhradě správního poplatku 50,- Kč (kopii výpisu z účtu nebo ústřižek složenky) 
 
 
 



III. Zapsání kategorie a speciálního oprávnění  
 
Změnu kategorie či zapsání speciálního oprávnění provede přímo v terénu osoba s příslušným 
pověřením od ÚCL, která následně bez zbytečného odkladu zabezpečí doručení do rejstříku 
ÚCL:  
1. Řádně vyplněné žádosti o udělení kategorie nebo 
2. Řádně vyplněného a potvrzeného protokolu o udělení speciálního oprávnění 
3. Potvrzení o úhradě správního poplatku 50,- Kč (kopii výpisu z účtu nebo ústřižek složenky) 
 
 
 


