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HLAVA 5 – SPECIFIKACE PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI 

5.1 Průkazy způsobilosti, vydané 
smluvním státem v souladu s příslušnými 
ustanoveními předpisu L1, musí vyhovovat těmto 
specifikacím: 

5.1.1 Údaje 

5.1.1.1  ÚCL, který vydal průkaz způsobilosti, 
musí zajistit, aby další státy byly schopny snadno 
zjistit práva vyplývající z průkazu způsobilosti 
a platnost kvalifikací. 

Poznámka.- Doklady provozovatele nebo osobní 
záznamník člena letové posádky, v nichž mohou být 
vyhovujícím způsobem zaznamenány záznamy 
o udržování dovednosti a nedávné praxi, nejsou 
obvykle vezeny na mezinárodní lety. 

5.1.1.2 V průkazu způsobilosti musí být 
uvedeny tyto údaje: 

  I) Název státu (polotučným typem) 

 II)  Název průkazu (velmi výrazným typem) 

III)  Pořadové číslo průkazu arabskými číslicemi, 
přidělené orgánem vydávajícím průkaz 

IV) Úplné jméno držitele průkazu 

IVa) Datum narození 

 V)  Adresa držitele průkazu 

VI)  Státní příslušnost držitele průkazu 

VII)  Podpis držitele průkazu 

VIII)  Orgán, který průkaz vydal, a kde je to třeba, 
podmínky, za kterých je průkaz způsobilosti 
vydáván 

 IX)  Potvrzení platnosti průkazu a zmocnění 
držitele vykonávat oprávnění příslušná 
k průkazu 

 X)  Podpis pracovníka, který průkaz vydal, 
a datum vydání 

 XI)  Pečeť nebo razítko orgánu, který průkaz vydal 

XII)  Kvalifikace, např. kategorie, třída, typ letadla, 
drak letadla, letištní řízení, atd. 

XIII)  Poznámky, tj. zvláštní zápisy týkající se 
omezení a potvrzení oprávnění, od 5. března 
2008 též potvrzení jazykových znalostí a další 
požadované informace na základě čl. 39 
Chicagské Úmluvy. 

XIV) Jakékoliv další údaje požadované státem 
vydávajícím průkaz způsobilosti. 

5.1.2  Materiál 
Musí být použit papír nebo jiný vhodný materiál, 
včetně plastových karet, nejvyšší kvality, a všechny 
údaje uvedené v bodě 5.1.1 musí být v průkazu 
zřetelně vyznačeny. 
 
5.1.3 Barva 

5.1.3.1  V případě, že se použije materiál 
stejné barvy pro všechny průkazy způsobilosti 
vydávané smluvním státem, tato barva musí být bílá. 

5.1.3.2  Pokud průkazy způsobilosti vydávané 
smluvním státem mají rozlišující barevné označení, 
pak musí být použity tyto barvy: 

 

a)  soukromý pilot letounu světle hnědá 

b)  obchodní pilot letounu světle modrá 

c)  dopravní pilot letounu tmavě zelená 

d)  soukromý pilot vrtulníku světle šedá 

e)  obchodní pilot vrtulníku tmavě šedá 

f)  dopravní pilot vrtulníku dva nebo více tmavě 
šedých pruhů na 
bílém podkladě 

g)  pilot kluzáků  růžová 

h)  pilot volných balonů fialová 

i)  letecký navigátor červená 

j)  palubní inženýr hnědá 

k)  údržba letadel (technik/ 
inženýr/mechanik) 

kaštanově červená 

l)  řídící letového provozu žlutá 

m)  dispečer letecké 
dopravy 

světle zelená 

n)  operátor letecké stanice dva nebo více 
oranžových pruhů na 
bílém podkladě 

5.1.4  Jazyk 
Jsou-li průkazy způsobilosti vydány jiném jazyce než  
angličtině, musí být v nich uveden překlad do 
angličtiny minimálně těchto odstavců I), II), VI), IX), 
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XII), XIII) a XIV). Když jsou autorizace podle ust. 
1.2.2.1 vystaveny v jiném jazyce než v angličtině, 
musí být uveden anglický překlad názvu státu, který 
autorizaci vydal, omezení doby platnosti autorizace, 
a jakýchkoliv dalších stanovených vymezení nebo 
restrikcí. 

5.1.5  Uspořádání jednotlivých údajů 
Jednotlivé položky průkazu způsobilosti musí být 
jednotně označeny římskými číslicemi, jak je uvedeno 
v bodě 5.1.1, aby na kterémkoliv průkazu a za 
jakékoliv úpravy se určité číslo vždy vztahovalo ke 
stejnému názvu položky. 

Poznámka.- Záhlaví jednotlivých položek mohou být 
uspořádána tak, jak to nejlépe vyhovuje smluvnímu 
státu, který průkaz způsobilosti vydává. 

ČR: 

Držitel průkazu způsobilosti vydaného bez 
fotografie držitele je povinen při vykonávání 
oprávnění vyplývajících z tohoto průkazu nebo 
v něm zapsaných kvalifikací mít u sebe průkaz 
totožnosti s fotografií. V případech, kdy je povinen 
předložit průkaz způsobilosti člena leteckého 
personálu, který byl vydán bez fotografie držitele, 
je povinen oprávněné osobě prokázat svoji 
totožnost průkazem totožnosti s fotografií 
(občanský průkaz, pas). 
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