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Vážená paní předsedkyně,  
 
reaguji na Vaši interpelaci č. 1385, č.j. PS2020/14504, ze dne 8. září 2020 ve věci osvědčení 
zdravotní způsobilosti 1. třídy, a uvádím k ní následující:  
 
Vstupní leteckolékařské prohlídky pro osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy jsou prováděny 
zejména s ohledem na bezpečnost letového provozu a jejich součástí musí být, dle nařízení 
Komise (EU) č. 1178/2011 příloha IV, v aktuálním znění (dále jen „NK“), komplexní 
posouzení duševního zdraví. Je bezpodmínečně nutné, aby člověk pilotující určitý typ letadla 
k tomu měl odpovídající předpoklady. Ústav leteckého zdravotnictví Praha (dále jen „ÚLZ“) 
se snaží k dané problematice přistupovat zodpovědně a stejný přístup je očekáván i od 
budoucích pilotů.  
 
Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) nechala na jednotlivých státech EU, jakým 
způsobem budou nařízení plnit. ÚLZ ke splnění tohoto nařízení využívá mj. psychologické 
vyšetření, a to v takovém rozsahu, který by měl odhalit u žadatele duševní poruchu nebo 
poruchu chování, která není, dle jmenovaného nařízení, přijatelná pro vydání osvědčení 
zdravotní způsobilosti požadované třídy. V některých státech EU je psychologické vyšetřování 
ještě podrobnější než v České republice.   
 
Ke splnění NK má ÚLZ mj. připraveny baterie psychologických testů (ÚLZ testy nakupuje), 
které by měly odhalit stavy a nemoci neslučitelné s létáním. Rozsah vyšetřování záleží na 
individuálních schopnostech každého jedince. Získané informace se průběžně vyhodnocují, 
a pokud je třeba, provádějí se dodatečná vyšetření. Obdobně, jako to platí i v ostatních 
medicínských oborech.  
 
Vyjadřovat se konkrétně k obsahu psychologického testování není žádoucí. Testují se 
schopnosti uchazeče zvládat neočekávané události. Při znalosti postupů psychologického 
testování existuje možnost je nacvičit a konečný výsledek znehodnotit. Navíc se jedná 
o obchodní tajemství licencovaných produktů.  
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Paní předsedkyně, na Vámi položené otázky nelze jednoznačně odpovědět ano/ne (obsahují 
nepřesnou terminologii a konkrétní výrazy), takové odpovědi by pak mohly být chápány 
nesprávně. Z výše uvedených důvodů by bylo lépe používat obecný výraz, že součástí vstupní 
prohlídky pro osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy je provádění psychologických testů, 
zaměřených na prověření schopností uchazeče nezbytných pro bezpečný výkon funkce pilota 
1. třídy. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 podepsáno elektronicky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Jana Č e r n o c h o v á 
předsedkyně Výboru pro obranu 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
P r a h a 
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