ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
Žádost o ověření spolehlivosti
podle § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhotovený doklad převezmu osobně, nebo

1. Jméno (popřípadě jména), příjmení a
rodné příjmení

vyhotovený doklad doručit poštou

Jan Novák, roz. Novák

2. Datum narození

1.1.1990

Rodné číslo

3. Místo narození (narodil-li se žadatel
v cizině, rovněž stát, na jehož území
se narodil/a)

Praha

4. Státní občanství žadatele

Nynější státní občanství : ČR

901111/1111

1

Byl/a jste v posledních 5 letech občanem/občankou dalšího státu?
(zaškrtněte)
ANO

NE

X

Pokud ano, uveďte název státu nebo států:
5. Místo trvalého pobytu

Adresa: Novákova 21, Praha 110 00

(Nejste-li občanem ČR, ale jste na
území ČR přihlášen/a k pobytu,
uveďte prosím adresu pobytu na
území ČR, kde jste k pobytu
přihlášen/a)

*

Telefon : 602 111 111
*

E-mail : novakjan@seznam.cz
*

Datová schránka : xedp3jt
*

nepovinný údaj. Prosíme, uveďte kontaktní údaje pro případ nutnosti doplnění/opravy žádosti.

6. Doručovací adresa
(je-li odlišná
pobytu)

od

místa

trvalého

7. Název
stávajícího
žadatelova
zaměstnavatele, označení zastávané
funkce a popis vykonávané pracovní
činnosti

AB group, a.s.
Ředitel pobočky
Řízení pobočky, vystupování jménem společnosti
U současného zaměstnavatele pracuji 5 let a déle (zaškrtněte)
ANO

8. Zdůvodnění nezbytnosti vstupovat
bez doprovodu do vyhrazeného
bezpečnostního prostoru

FORM-OS-4

x NE

Prostory společnosti, kde vykonávám své pracovní činnosti, se nachází
v SRA LKPR

1

9. Názvy žadatelových zaměstnavatelů za období 5 let přede dnem podání žádosti s uvedením data vzniku
a zániku pracovněprávního vztahu, označení zastávané funkce a popis vykonávané pracovní činnosti; to platí
obdobně i pro služební poměr
V případě plynule nenavazujících pracovněprávních vztahů, kdy mezera v záznamech o vzdělání nebo zaměstnání přesahuje dobu 28 dnů,
uveďte časové období a zdůvodnění této mezery (např. nezaměstnanost, péče o dítě, podnikání osoby samostatně výdělečně činné apod.)

Název zaměstnavatele

Od: - do:

Označení funkce

měsíc/rok-měsíc/rok

QMC, a.s.

09/2008-10/2013

Nezaměstnaný

11/2013-12/2013

AB group, a.s.

01/2014-souč.

Popis vykonávané činnosti

Administrativní pracovník

Účetní agenda

Ředitel pobočky

Řízení pobočky

Pozn.: V případě většího množství údajů přiloží žadatel vyplněnou tabulku na samostatném listu.

10. Názvy osob, u kterých žadatel za období 5 let přede dnem podání žádosti získával vzdělání, obsah a délka
2
tohoto vzdělání s uvedením data a způsobu jeho ukončení :

Pozn.: Pod pojmem osoba se rozumí vzdělávací instituce

11. Pobýval/a jste v období 5 let přede dnem podání žádosti v cizím státě nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců?
(zaškrtněte)
ANO

NE

x

Pokud ano, uveďte stát/státy, důvod pobytu a k žádosti přiložte příslušné dokumenty

3

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Beru na vědomí, že uvedení nepravdivých nebo
neúplných údajů může být dle okolností postihováno jako přestupek nebo trestný čin. V případě uvedení nepravdivých
údajů vydá Úřad rozhodnutí o nespolehlivosti žadatele.
Žádám o ověření spolehlivosti ve smyslu § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., v platném znění.
V ……Praze……… dne …………10.09.2017………

…………………………………………………………….
Podpis žadatele
Účel zpracování osobních údajů:
Úřad pro civilní letectví se sídlem K letišti 1149/23, 160 08, Praha 6, IČ: 48134678 jakožto správce osobních údajů postupuje v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Správce zpracovává osobní údaje uvedené v tomto formuláři výlučně za účelem provedení řízení o ověření
spolehlivosti subjektu osobních údajů dle § 37 zákona č. 500/2004, správní řád a § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
Prohlášení správce o zpracování osobních údajů:
Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou
kontrolou. Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Veškeré osoby, které s osobními údaji subjektů osobních údajů
přicházejí do styku, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
1

Je-li žadatel cizincem, přiloží k žádosti též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, nebo výpis z evidence Rejstříku
trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, přiloží žadatel čestné prohlášení
o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady
nesmí být starší než 3 měsíce. Nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, je třeba, aby byl doklad vydaný cizím státem ověřen (apostila nebo superlegalizace) a úředně
přeložen do českého jazyka (s výjimkou jazyka slovenského a anglického).
2
Mezera v záznamech o vzdělání nebo zaměstnání nemůže být delší než 28 dnů.
3
K žádosti se přiloží doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, v němž žadatel v období 5 let přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě po dobu delší
než 6 měsíců, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Nestanoví-li
mezinárodní smlouva jinak, je třeba, aby byl doklad vydaný cizím státem ověřen (apostila nebo superlegalizace) a úředně přeložen do českého jazyka (s výjimkou jazyka
slovenského a anglického).

FORM-OS-4

2

