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Předkládají  právnické osoby, které žádají  o provozování obchodní letecké dopravy 

(žádost 1x, přílohy 1x) 

 

 

 

 

 

     

 

 

ŽÁDOST  O  VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE    
                   (§ 67 leteckého zákona) 
 

 

1.   Identifikační číslo: (IČO)..................... 

*Příloha 1 (Prohlášení o nepřidělení IČO)          * nehodící se škrtněte 

2.   Právní forma : ..................................................................... 

Příloha 2 

3.  Obchodní jméno (právnické  osoby)  

 

Obchodní jméno : .......................................................................................................... 

Sídlo právnické osoby – adresa:                    Hlavní místo obchodní činnosti – adresa:  
 

PSČ  Město:.............................................................  PSČ  Město:.............................................................. 

Ulice č.p.:.................................................................  Ulice č.p.:................................................................. 

Telefon:....................................................................  Telefon:.................................................................... 

FAX:.........................................................................  FAX:......................................................................... 

e-mail:.......................................................................  e-mail:....................................................................... 

SITA:.......................................................................  SITA:........................................................................ 
 

Adresa provozní základny 1:      Adresa provozní základny 2: 
 

Stát:..........................................................................  Stát:........................................................................... 

PSČ Město:.............................................................  PSČ  Město:.............................................................. 

Ulice č.p.:.................................................................  Ulice č.p.:................................................................. 

Telefon:....................................................................  Telefon:.................................................................... 

FAX:.........................................................................  FAX:......................................................................... 

e-mail:.......................................................................  e-mail:....................................................................... 

SITA:.......................................................................  SITA:........................................................................ 
 

V Příloze 3 uveďte všechny další provozní základny (tuzemské, zahraniční, trvalé i dočasné).  Ke každé 
provozní základně předložte Provozní směrnici.  

Žadatel - vyhotovení: 
č.j.:       ................................ 
Datum: ................................ 
 
ÚCL - přijetí: 
č.j.:       ................................ 
Datum: ................................ 

Úřad pro civilní letectví 
Referát provozovatelů 
Letiště Ruzyně  
 
160 08 PRAHA 6 
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4.   Údaje o žadateli 
 

a)   Odpovědný vedoucí / Prezident *, Generální ředitel *, Ředitel společnosti *, Výkonný ředitel* /           

                                                                                                                                                 * nehodící se škrtněte                                                                                                                                                   
  

Příjmení: 

  

Jméno: 

 

Titul: 

 

Státní příslušnost: 

 
 

Datum narození: 

 

Rodné číslo: 

 

Podpisový vzor:  

 
 

Adresa trvalého bydliště: 

PSČ, město: 

 

Ulice, č.p.: 

 

Kontaktní spojení: 

Telefon: 

  

FAX: mobil: e-mail:  

 

Přílohy: 

Doklad o statutární pravomoci 
k financování provozu a údržby 

Příloha  4a Prohlášení odpovědného vedoucího Příloha 4b 

Výpis z rejstříku trestů                                                                                     Příloha 4c Rozsah jednání za právnickou osobu 
 

Příloha 4d 

Prohlášení člena statutárního orgánu Příloha 4i Souhlas se zpracováním osobních 
údajů 

Příloha 4j 

  

b) Osoba odpovědná za letový provoz / Letový ředitel*, Viceprezident pro letový provoz*/ 

     * nehodící se škrtněte 
 

Příjmení: 

  

Jméno: 

 

Titul: 

 

Státní příslušnost: 

 
 

Datum narození: 

 

Rodné číslo: 

 

Podpisový vzor:  

 
 

Adresa trvalého bydliště: 

PSČ, město: 

 

Ulice, č.p.: 

 

Kontaktní spojení: 

Telefon: 

  

FAX: mobil: e-mail:  

 

Přílohy: 

Výpis z rejstříku trestů                                                                                     Příloha 4c Rozsah jednání za právnickou osobu 
 

Příloha 4d 

Kopie dokladu o ukončení nejvyššího 
stupně vzdělání 

Příloha  4e Profesní životopis - délka praxe 
v souladu s ACJ-OPS 1/3.175(i) 

Příloha 4f 

Kopie platného PZ v souladu s ACJ-
OPS 1/3.175(i)  

Příloha 4g Doklad o absolvování kurzu  
minimálně EU OPS, JAR-OPS 3    

Příloha 4h 

Souhlas se zpracováním osobních 
údajů 

Příloha 4j   
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c) Odpovědná osoba za systém údržby /Technický ředitel*, Viceprezident pro údržbu*/ 

     * nehodící se škrtněte 
 

Příjmení: 

  

Jméno: 

 

Titul: 

 

Státní příslušnost: 

 
 

Datum narození: 

 

Rodné číslo: 

 

Podpisový vzor:  

 
 

Adresa trvalého bydliště: 

PSČ, město: 

 

Ulice, č.p.: 

 

Kontaktní spojení: 

Telefon: 

  

FAX: mobil: e-mail:  

 

Přílohy: 

Výpis z rejstříku trestů                                                                                     Příloha 4c Rozsah jednání za právnickou osobu 
 

Příloha 4d 

Kopie dokladu o vzdělání  v souladu 
s ACJ-OPS 1/3.175(i)                        

Příloha  4e 
Profesní životopis - délka praxe 
v souladu s ACJ-OPS 1/3.175(i) 

Příloha 4f 

Kopie platného PZ v souladu s ACJ-
OPS 1/3.175(i)  

Příloha 4g 
Doklad o absolvování kurzu  Part M, 
Part 145 

Příloha 4h 

Souhlas se zpracováním osobních 
údajů 

Příloha 4j 
  

 

d) Odpovědná osoba za řízení a dozor zachování letové způsobilosti  
 

Příjmení: 

  

Jméno: 

 

Titul: 

 

Státní příslušnost: 

 
 

Datum narození: 

 

Rodné číslo: 

 

Podpisový vzor:  

 
 

Adresa trvalého bydliště: 

PSČ, město: 

 

Ulice, č.p.: 

 

Kontaktní spojení: 

Telefon: 

  

FAX: mobil: e-mail:  

 

Přílohy: 

Výpis z rejstříku trestů                                                                                  Příloha 4c Rozsah jednání za právnickou osobu 
 

Příloha 4d 

Profesní životopis - délka praxe   Příloha 4f 
Doklad o absolvování kurzu  Part M, 
Part 145 

Příloha 4h 

Souhlas se zpracováním osobních 
údajů 

Příloha 4j   
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e)   Odpovědná osoba za výcvik posádek / Ředitel výcviku*, Vedoucí výcviku*, Viceprezident pro výcvik*/           

     * nehodící se škrtněte 
 

Příjmení: 

  

Jméno: 

 

Titul: 

 

Státní příslušnost: 

 
 

Datum narození: 

 

Rodné číslo: 

 

Podpisový vzor:  

 
 

Adresa trvalého bydliště: 

PSČ, město: 

 

Ulice, č.p.: 

 

Kontaktní spojení: 

Telefon: 

  

FAX: mobil: e-mail:  

 

Přílohy: 

Výpis z rejstříku trestů                                                                                   Příloha 4c Rozsah jednání za právnickou osobu 
 

Příloha 4d 

Kopie dokladu o ukončeném vzdělání                         Příloha  4e Profesní životopis - délka praxe 
v souladu s ACJ-OPS 1/3.175(i) 

Příloha 4f 

Kopie platného PZ v souladu s ACJ-
OPS 1/3.175(i)  

Příloha 4g Doklad o absolvování kurzu  
minimálně EU OPS a JAR-FCL 1, 
JAR-OPS 3 a JAR-FCL 2    

Příloha 4h 

Souhlas se zpracováním osobních 
údajů 

Příloha 4j   

 

f)  Osoba odpovědná za pozemní provoz / Ředitel pozemního provozu*, Vedoucí pozemního provozu*, 
Viceprezident pro pozemní provoz*/             * nehodící se škrtněte   

 

Příjmení: 

  

Jméno: 

 

Titul: 

 

Státní příslušnost: 

 
 

Datum narození: 

 

Rodné číslo: 

 

Podpisový vzor:  

 
 

Adresa trvalého bydliště: 

PSČ, město: 

 

Ulice, č.p.: 

 

Kontaktní spojení: 

Telefon: 

  

FAX: mobil: e-mail:  

 

Přílohy: 

Výpis z rejstříku trestů                                                                                    Příloha 4c Rozsah jednání za právnickou osobu 
 

Příloha 4d 

Kopie dokladu o ukončeném vzdělání                          Příloha  4e Profesní životopis - délka praxe 
v souladu s ACJ-OPS 1.175(i) 

Příloha 4f 

Doklad o absolvování kurzu  
minimálně EU OPS, JAR-OPS 3    

Příloha 4h Souhlas se zpracováním osobních 
údajů 

Příloha 4j 
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g) Odpovědná osoba za systém jakosti / Vedoucí jakosti /  
 

Příjmení: 

  

Jméno: 

 

Titul: 

 

Státní příslušnost: 

 
 

Datum narození: 

 

Rodné číslo: 

 

Podpisový vzor:  

 
 

Adresa trvalého bydliště: 

PSČ, město: 

 

Ulice, č.p.: 

 

Kontaktní spojení: 

Telefon: 

  

FAX: mobil: e-mail:  

 

Přílohy: 

Výpis z rejstříku trestů                                                                                   Příloha 4c Rozsah jednání za právnickou osobu 
 

Příloha 4d 

Kopie dokladu o ukončeném vzdělání                  Příloha  4e Profesní životopis - délka praxe                
. 

Příloha 4f 

Doklad o absolvování kurzu  
minimálně EU OPS, JAR-OPS 3    

Příloha 4h Souhlas se zpracováním osobních 
údajů 

Příloha 4j 

 

h) Odpovědná osoba za řízení programu prevence nehod a bezpečnosti letů / Vedoucí bezpečnosti /  
 

Příjmení: 

  

Jméno: 

 

Titul: 

 

Státní příslušnost: 

 
 

Datum narození: 

 

Rodné číslo: 

 

Podpisový vzor:  

 
 

Adresa trvalého bydliště: 

PSČ, město: 

 

Ulice, č.p.: 

 

Kontaktní spojení: 

Telefon: 

  

FAX: mobil: e-mail:  

 

Přílohy: 

Výpis z rejstříku trestů                                                                                   Příloha 4c Rozsah jednání za právnickou osobu 
 

Příloha 4d 

Kopie dokladu o ukončeném vzdělání                         Příloha  4e Profesní životopis - délka praxe                  
. 

Příloha 4f 

  Souhlas se zpracováním osobních 
údajů 

Příloha 4j 

 

5.   Předmět podnikání 

Letecká doprava cestujících, pošty a / nebo nákladu za úplatu. 
 

Způsob provozu: Pravidelná doprava * Nepravidelná doprava * 

                          * nehodící se škrtněte 
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6.   Druhy provozu  
 

kód popis Zvláštní požadavek na dokumentaci 

A1*  přeprava osob v OM-B uvést konfiguraci a výpočty pro verzi PAX, maximální počet PAX, 
pojištění na maximální počet PAX  

A2* přeprava nákladu v OM-B uvést konfiguraci a výpočty pro verzi Cargo, v AFM musí být 
uvedeny kotvící body pro verzi Cargo   

A3* letecká záchranná služba v OM-B uvést konfiguraci a výpočty pro verzi LZS, v AFM musí být 
uvedena dokumentace ke schválené zástavbě vybavení 

               * nehodící se škrtněte 

7.   Oblasti provozu 
 

 Zeměpisné souřadnice oblastí    

jen Česká republika*                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zeměpisné souřadnice*  

 

               * nehodící se škrtněte 

8.   Zvláštní omezení   
 

kód popis Požadavek 

D1*  pouze VFR den Letadlo je vybaveno pouze podle OPS 1.650, JAR-OPS 3.650 

D2* pouze VFR den/noc Letadlo je vybaveno pouze podle OPS 1.652, JAR-OPS 3.652 (jednopilotní provoz) 

     * nehodící se škrtněte 

9.   Zvláštní oprávnění / povolení 
 

kód Popis Požadavek na dokumentaci k průkazu způsobilosti 

E1*  provoz CAT II http://www.caa.cz 

E2* provoz CAT IIIA http://www.caa.cz  

E3* provoz CAT IIIB http://www.caa.cz  

E4* provoz CAT IIIC http://www.caa.cz  

E5* T/O provozní minima http://www.caa.cz  

E6* MNPS http://www.caa.cz  

E7* ETOPS http://www.caa.cz  

E8* 

E8* 

B-RNAV 

P-RNAV 

http://www.caa.cz  

http://www.caa.cz 

E9* RVSM http://www.caa.cz  

E10* RNP http://www.caa.cz  

E11* přeprava DG http://www.caa.cz  

HEMS* provoz HEMS http://www.caa.cz  

              * nehodící se škrtněte 
 

10.   Typy a rejstříkové značky letadel 

Příloha 10 
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11.   Zachování letové způsobilosti a  údržba letadel 
 

Předložit dokumentaci v souladu s OPS 1.185(b), JAR-OPS 3.185(b) : 

Výklad řízení zachování letové způsobilosti (CAME) 

Program(y) údržby letounů provozovatele  

Technický deník letounu 

Případně technickou(é) specifikaci(e) smlouvy(smluv) o údržbě mezi provozovatelem a organizací oprávněnou 
k údržbě podle PART-145*  

Seznam minimálního vybavení (MEL) pro daný typ letadla 

 

Příloha 11                                                     * nehodící se škrtněte 
 

12.   Výklad zajištění letového provozu  

Kompletní Provozní příručka (díly A, B, C, D), zpracovaná v souladu s Hlavou P předpisu EU OPS / JAR-OPS 3 
a která má strukturu v souladu s Dodatkem 1 k OPS 1.1045 / JAR-OPS 3.1045. 

Příloha 12  
 

13.   Seznam jednotlivých členů leteckého personálu, kterými bude zajišťována obchodní letecká doprava 

a) létající personál 

b) technický personál 
 

Příloha 13     
 

 14.   Bezpečnostní program chválený MD  

Předložit nejméně 30 dní před plánovaným zahájením provozu z důvodu posouzení souladu s kapitolou 10 
Provozní příručky . 

Příloha 14 
 

15.   Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti a doklad o zaplacení pojistného 

Příloha 15 
 

16.   Označení základního letiště ze kterého bude prováděna obchodní letecká doprava 
 

17.   Označení základního letiště kde bude prováděna ochrana a ošetřování provozovaných letadel 
 

18.   Shrnutí: 

V souladu s § 18 odst. 2 písm. a) až h) Vyhlášky 108/1997 žádost o vydání osvědčení leteckého dopravce 
žadatel doloží následujícími dokumenty: 

a) dokladem o zajištění bezpečnosti provozu obchodní letecké dopravy před protizákonnými činy, 

b) návrhem organizační struktury tuzemského leteckého dopravce s uvedením jmen osob odpovědných za provoz 
a údržbu letadel, 

c) návrhem systému řízení obchodní letecké dopravy, 

d) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadel a dokladem o zaplacení pojistného 
ve výši odpovídající rozsahu obchodní letecké dopravy, 

e) návrhem systému zajišťování výcviku výkonných letců a palubních průvodčí, 

f) návrhem systému zajišťování požadované kvality a bezpečnosti letového provozu s ustanovenou odpovědnou 
fyzickou osobou, 
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g) návrhy výcvikových programů pro výcvik a opakovací výcvik létajícího a technického personálu, 

h) provozní příručkou. 

 
V  ......................................................... 
 
Dne  ...................................................... 

 

 

 

...................................................................... 

razítko a podpis žadatele 
 

 

POKYNY K VYPLN ĚNÍ ŽÁDOSTI A SEZNAM P ŘÍLOH:  

Jednotlivé části žádosti řaďte a označte následujícím způsobem: 

- první části žádosti tvoří strany 1 – 8 

- druhou část žádosti tvoří přílohy 

- přílohy označte zřetelně v záhlaví stránky např. Příloha č. 1 

- jednotlivé přílohy vkládejte na jednotlivé listy, tak aby každá příloha tvořila jednotný celek a byla tak i 
označena  

- přílohy řaďte v pořadí od příloha č. 1 až příloha č. 15  

 

�������������������������������������������������������������������� 
 

PŘÍLOHY:  
 

Příloha 1 – Prohlášení o nepřidělení IČO 

Přikládá se v případě, že žadatel prozatím nemá přidělené IČO. Obsahuje prohlášení žadatele, že IČO nebylo 
dosud přiděleno vzhledem ke vzniku nového podnikatelského subjektu, případně jiných důvodů.      
 

Příloha 2 – Doklady o existenci podnikatelského subjektu žadatele 

Ověřená kopie výpisu z obchodního  rejstříku nebo dokladu o zřízení (založení) právnické osoby. Žadatel, 
který prozatím nemá zapsán předmět podnikání ve výpisu z obchodního rejstříku nebo dokladu o zřízení 
(založení) právnické osoby, doloží rozhodnutí statutárního orgánu právnické osoby o rozšíření předmětu 
podnikání o obchodní leteckou dopravu.  
 

Příloha 3 – Další provozní základny 

Adresa provozní základny 3:      Adresa provozní základny 4: 
 

Stát:..........................................................................  Stát:........................................................................... 

PSČ Město:.............................................................  PSČ  Město:.............................................................. 

Ulice č.p.:.................................................................  Ulice č.p.:................................................................. 

Telefon:....................................................................  Telefon:.................................................................... 

FAX:.........................................................................  FAX:......................................................................... 

e-mail:.......................................................................  e-mail:....................................................................... 

SITA:.......................................................................  SITA:........................................................................ 

Ke každé provozní základně předložte Provozní směrnici. 
 

Příloha 4a – Doklad o statutární pravomoci k financování provozu a údržby 

Doklad v souladu s OPS 1.175(h) / JAR-OPS 3.175 (h), Nařízení ES 2042 M.A.606(a) 
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Příloha 4b – Prohlášení budoucího provozovatele 

 
POČÁTEČNÍ PROHLÁŠENÍ 

BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE OBCHODNÍ LETECKÉ DOPRAVY 
 

Budoucí provozovatel obchodní letecké dopravy 
 

Obchodní jméno: ………………………………………………………………………………… 
Sídlo: ……………………………………………………………………………………………… 
IČ:  …………………………………………………………………………………………………  

 

P R O H L A Š U J E 
 

že usiluje o získání Osvědčení leteckého provozovatele (AOC) vydaného Úřadem pro civilní 
letectví České republiky (dále jen Úřad) a je si vědom, že pro jeho vydání je povinen splnit 
požadavky předepsané zejména: 
 

1. Nařízením EP a Rady (ES) č. 1008/2008 o vydávání licencí leteckým dopravcům  
2. Nařízením EP a Rady (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o 

zřízení EASA 
3. Zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů  
4. Prováděcí vyhláškou 108/1997 Sb. v platném znění  
5. Přílohou III k Nařízení EHS 3922/1991 (EU OPS) v platném znění – Obchodní letecká doprava 

letouny / Leteckým předpisem JAR-OPS 3 – Obchodní letecká doprava vrtulníky 
6. Nařízením Komise (EC) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, 

letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů 
7. Směrnicí CAA-OLP-06/2008 – letouny (přijatelné způsoby výkladu EU OPS) 
8. Ostatními leteckými předpisy v souladu s § 102 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (L2, L10, L13, L17, L8168 atd. mající souvislost s prováděním obchodní letecké dopravy) 
 

A  J E  SI  V Ě D O M 
 

1. že musí předložit Úřadu: 
 

a) Písemnou žádost v souladu se: 
• Zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů 
• Prováděcí vyhláškou 108/1997 Sb. v platném znění,  
• Hlavou C Přílohy III k Nařízení EHS 3922/1991 v platném znění (EU OPS), 

Leteckým předpisem JAR-OPS 3 Hlavou C 
 

b) Provozní příručku zpracovanou v souladu s EU OPS / JAR-OPS 3 Hlava P. 
 

Žádost musí být podána na Úřad 90 dní, Provozní příručka 60 dní a schválený Bezpečnostní program 
30 dní před zamýšleným zahájením provozu 
 

2. Žadatel musí doložit Úřadu, že je schopen zajistit bezpečný provoz svých letadel v souladu 
s požadavky EU OPS / JAR-OPS 3 Hlava A-S 

 

3.  Žadatel je připraven umožnit kontrolním pracovníkům ÚCL přístup do všech provozních prostor 
společnosti, předložit veškerou dokumentaci týkající se zamýšleného provozu, předvést vybavení 
nezbytné pro údržbu letadel, přípravu a provedení letů v souladu s Provozní příručkou a CAME.. 

 

 
                                                              ……………………………...………………………….. 
                                                                                         datum, jméno a podpis statutárního orgánu 

Příloha 4c – Výpisy z rejstříku trestů ne starší,  jak 3 měsíce 

Originály nebo ověřené kopie výpisů z rejstříku trestů 
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Předložte doklady pro jednotlivé osoby žadatele 
 

Příloha 4d – Rozsah jednání za právnickou osobu  
 

Jméno, příjmení Rozsah (uveďte: plný rozsah, letový provoz, údržba, výcvik posádek, pozemní 
provoz, systém jakosti, atd..) 

  

  

  

  

  

  

  
 

Příloha 4e – Doklad o vzdělání 

Ověřená kopie dokladu o ukončení nejvyššího stupně vzdělání 

Alespoň jeden člen statutárního orgánu musí splnit mimo požadovanou praxi též požadavek na vzdělání dle § 60 
Zákona o civilním letectví. 
 

Příloha 4f – Profesní životopis 

Z předloženého životopisu musí být patrná délka praxe v souladu s ACJ-OPS 1/3.175(i) pro jednotlivé jmenované 
vedoucí pracovníky 
 

Příloha 4g – Kopie platného průkazu způsobilosti 

Z předloženého dokladu musí být patrné požadované kvalifikace v souladu s ACJ-OPS 1/3.175(i)  
 

Příloha 4h – Doklad o absolvování kurzu 

Všichni jmenovaní vedoucí pracovníci a vedoucí systému jakosti, kteří řídí provoz obchodní letecké dopravy, 
musí absolvovat kurz zaměřený na výklad EU OPS, nebo předpisu JAR-OPS 3 (osoba odpovědná za výcvik 
posádek ještě JAR-FCL 1/2). Osoba odpovědná za údržbu a osoba odpovědná za řízení a dozor zachování letové 
způsobilosti  absolvovat kurz z Part M a Part 145.       
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Příloha 4i – Prohlášení o tom, že člen statutárního orgánu není omezen nebo zbaven způsobilosti k právním 
úkonům 

 
PROHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY O ZP ŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKON ŮM 

 
 
Jméno, příjmení 

 

  
Datum narození  

  
Adresa místa 
trvalého pobytu 

 

 
 

1. Prohlašuji, že jsem – nejsem* plně způsobilý/á k právním úkonům. 
 

2. Prohlašuji, že jsem v minulosti byl/a – nebyl/a* zbaven/a způsobilosti k právním úkonům 
 

a že má způsobilost k právním úkonům byl/a – nebyl/a* omezena 
 

3. V případě, že jste se v bodě 1 vyjádřil/a záporně nebo v bodě 2 kladně, uveďte: 
 
a) Název soudu, který příslušné rozhodnutí vydal: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

 
b) Číslo jednací rozhodnutí soudu: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

 
c) Časové období, po které jste byl/a zbaven/a způsobilosti k právním úkonům nebo  

po které byla Vaše způsobilost k právním úkonům omezena: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
Dne  

 
 
 
Podpis 
 
 

 

 
 

      *nehodící se škrtněte 
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Příloha 4h – Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Uvedené prohlášení musí podepsat ty osoby, které Úřadu své osobní údaje v souvislosti s podáním příslušné 
žádosti poskytly. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údaj ů 

 

Jméno, příjmení 
 
 

  

Datum narození 
 
 

  
Adresa místa 
trvalého pobytu 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby Úřadu pro civilní letectví ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů. 

 
Dne  

 
 
Podpis 
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Příloha 10 –  Typy a rejstříkové značky letadel 
 

rejstříková 
značka 

typ MTOM MAPSC 
zvláštní oprávnění / 
povolení (viz položka 9) 

vlastník provozovatel 

       

       

       

       

       

K přehledu doplňte některý z uvedených dokladů: 

 - ověřené kopie smluv o pronájmu letadla (letadel) 

 - ověřené kopie smluv o budoucí smlouvě o koupi letadla 

 - ověřené kopie smluv o budoucí smlouvě o pronájmu letadla  

 - Prohlášení žadatele o budoucím zápisu letadla (letadel) do leteckého  rejstříku Úřadu pro civilní letectví 
ČR jako jeho provozovatele, které bude doloženo souhlasem vlastníka letadla s převodem provozovatele na 
žadatele. ( Pro všechna letadla kde v leteckém rejstříku není veden žadatel jako provozovatel.) 

- Osvědčení letové způsobilosti pro letadla, u kterých je žadatel zapsán v leteckém rejstříku jako 
provozovatel 

Ke všem letadlům předložte vyplněné prohlášení „Vybavení letounu / vrtulníku pro obchodní leteckou dopravu“. 
Pro letadla stejného typu a shodného vybavení stačí vyplnit jedeno společné prohlášení.             

   
 

Příloha 11 – Zachování letové způsobilosti a  údržba letadel 
 

Příloha 12 – Provozní příručka 

Všechny díly Provozní příručky předložit společně. Provozní příručku zpracovat v souladu s EU OPS / JAR-OPS 
3. Její struktura musí přesně odpovídat Dodatku 1 k OPS 1.1045, JAR-OPS 3.1045. Pro oblast provozu uvedenou 
v Položce 7 jinou, než Česká Republika, předložit Provozní příručku v česko – anglické verzi.   
 

Příloha 13 – Seznam jednotlivých členů leteckého personálu, kterými bude zajišťována obchodní letecká 
doprava 

a) létající personál 
 

Příjmení, jméno, titul Průkaz způsobilosti č. kvalifikace Platnost průkazu do 

    

    

    

    

    
 

b) technický personál 
 

Příjmení, jméno, titul Průkaz způsobilosti č. kvalifikace Platnost průkazu do 
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Příloha 14 – Bezpečnostní program leteckého dopravce 

Předložit kopii bezpečnostního programu, který byl schválen MD a kopii schvalovacího dopisu 
 

Příloha 15 – Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti a doklad o zaplacení pojistného 

Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadel a dokladem o zaplacení pojistného ve výši 
odpovídající rozsahu obchodní letecké dopravy.  

Kopie platných pojistných smluv na všechna letadla, která budou zapsána v Provozní specifikaci na částku, která 
odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.785/2004, na počet osob, který odpovídá Příloze 10 a oblasti 
provozu, která je uvedena v položce č.7.  

 

Poznávací značka Pojišťovna Číslo smlouvy Platnost smlouvy  od - do 

    

    

    

    

 

�������������������������������������������������������������������� 

 

Zde uveďte další přílohy, které nejsou uvedeny výše. 

 

 

Čestné prohlášení: 

   Prohlašuji, že jsem si vědom povinností vyplývajících z ustanovení Leteckého zákona a leteckých předpisů a že 
se jimi budu řídit. 

   Dále prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou správné a že si uvědomuji  následky poskytnutí 
nesprávných informací. 

   Byl jsem upozorněn na právní následky nepravdivého či neúplného čestného prohlášení, které zakládá   
skutkovou podstatu přestupku ve smyslu § 21 odst.1 písm. b) zák. č.200/1990 Sb. a umožňuje uložení sankce ve 
smyslu § 11 téhož zákona. 

 
V  ......................................................... 
 
Dne  ...................................................... 

 

 

 

...................................................................... 

razítko a podpis žadatele 
 
 
 
Použitá předpisová základna: 
 

Letecký zákon 49/1997 Sb. v platném znění 
Vyhláška 108/1997 Sb. v platném znění 
Nařízením EP a Rady (ES) č. 1008/2008 
Nařízením EP a Rady (ES) č. 216/2008 
Příloha III k nařízení Rady (EHS) č. 3922/1991 v platném znění (EU OPS)  
Předpis JAR-OPS 3  
Předpis JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 
Směrnice ÚCL:  CAA-OLP-06/08 (Přijatelné způsoby průkazu a výkladový materiál k EU OPS) 
Nařízení EP a Rady (ES) č. 785/2004 v platném znění 
Nařízení Komise (ES) 2042/2003  


