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Tento Poradní oběžník je zpracován na základě předpisu L8/A, Hlava 2, Odstavec 2.7 
Osvědčení letové způsobilosti, jako výkladový a pracovní materiál pro subjekty 
zainteresované do pokračující letové způsobilosti letadel uvedených v Příloze II. nařízení ES 
č. 216/2008 (tzv. annexovaná letadla). 
 
 
 
1.0 Prodloužení platnosti OLZ/ZOLZ inspektorem OZL/ML 
 
1.1 Žádost o prodloužení OLZ/ZOLZ 

Žadatel podá na ÚCL žádost o prodloužení platnosti OLZ (ZOLZ) formou dopisu. 
 Žádost musí být podána v časovém předstihu (min. 30 dní) před termínem ukončení 

platnosti  OLZ (ZOLZ). 
 V žádosti žadatel uvede: 

- typ letadla, výrobní číslo, poznávací značku 
- dobu platnosti, vyznačenou na stávajícím OLZ (ZOLZ) 
- místo, datum a čas přistavení letadla k technické prohlídce 
- místo, datum a čas přistavení letadla ke zkušebnímu letu 

 
1.2 V termínu dohodnutém s OZL/ML předloží žadatel ke kontrole následující provozní 

doklady letadla: 
- OLZ, ZOLZ 
- potvrzení o zápisu do LR 
- doklad o zákonném pojištění 
- povolení ke zřízení a provozování radiostanice 
- deník letadla 
- letadlovou knihu 
- motorové knihy 
- vrtulové záznamníky 
- aktuální seznam dílů s omezenou životností potvrzený oprávněnou organizací 

údržby 
- kopie listů závad letadla (minimálně za poslední 3 měsíce provozu) 
- kopii protokolu o uvolnění letadla do provozu po poslední periodické údržbě 
- protokol o kompenzaci kompasu a radionavigačního zařízení 
- Potvrzení o údržbě (CRS) 
- aktuální protokol hmotnosti a centráže prázdného letadla 
- potvrzení o tom, že: 

a) byly provedeny všechny závazné bulletiny a předepsané práce včetně PZZ 
b) byla provedena kontrola provozní dokumentace a osvědčení o jakosti a 

kompletnosti výrobků, případně dokladů je nahrazujících 
c) byla provedena kontrola těsnosti a funkce soustavy celkového a statického 

tlaku 
d) byla provedena kontrola funkce a citlivosti radiového a radionavigačního 

zařízení 
 
 

Poznámka: body d), e) nemusí být prokazovány samostatně, jsou-li tyto úkony 
součástí schváleného programu údržby 
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1.3 Předvedení letadla k pozemní prohlídce a zkušebnímu letu: 
- na základě žádosti rozhodne OZL/ML o tom, zda a v jakém rozsahu provede 
technickou prohlídku letadla a zda bude proveden zkušební let za účelem ověření 
letové způsobilosti letadla. Své rozhodnutí OZL/ML sdělí žadateli, 
- bude-li proveden zkušební let musí být zpracován protokol z tohoto letu, který bude 

 založen na LR/ÚCL, 
- veškeré náklady spojené s technickou prohlídkou, zkušebním letem a dalšími 

 náležitostmi nese žadatel. 
 
1.4 Prodloužení platnosti OLZ (ZOLZ) 

Po splnění všech výše uvedených požadavků inspektor OZL/ML vyznačí novou lhůtu 
 platnosti OLZ (ZOLZ). 
 
2. Administrativní prodloužení platnosti OLZ 
            V odůvodněných případech může žadatel požádat ÚCL o administrativní prodloužení 

platnosti OLZ bez technické prohlídky ÚCL a bez zkušebního letu.Žádost musí být 
podána v časovém předstihu (min. 30 dní ) před termínem ukončení platnosti OLZ.  

 
2.1 Žádost se podává formou dopisu a musí obsahovat následující informace: 

- typ letadla,výrobní číslo,poznávací značku 
- dobu platnosti vyznačenou na stávajícím OLZ 
- důvod žádosti o administrativní prodloužení platnosti 

            
2.2 V termínu dohodnutém s ÚCL předloží žadatel ke kontrole následující provozní doklady 
 letadla : 

- OLZ 
- Potvrzení o zápisu do LR ČR 
- doklad o zákonném pojištění 
- povolení ke zřízení a provozování radiostanice 
- deník letadla 
- letadlovou knihu 
- motorové knihy 
- vrtulové záznamníky 
- seznam dílů s omezenou životností 
- kopie listů závad(minim. za poslední 3 měsíce provozu) 
- potvrzovací protokol poslední revize letadla 
- protokol o kompenzaci kompasu a radionavigačního zařízení 
- Potvrzení o údržbě Pro letadla do MTOW 5700 kg a kategorie Pro sběrnou 

dopravu musí být Potvrzení o údržbě platné na požadovanou dobu 
administrativního prodloužení platnosti OLZ. 

- Potvrzení o tom, že: 
a) od poslední kontroly ÚCL nedošlo ke změnám hmotnosti a centráže prázdného  
    letadla 
b) byly provedeny všechny závazné bulletiny,předepsané práce a PZZ 
c) byla provedena kontrola provozní dokumentace a osvědčení o jakosti a  
    kompletnosti výrobků,případně dokladů je nahrazujících 
d) byla provedena kontrola těsnosti a funkce soustavy celkového a statického 
    tlaku 

                 e) byla provedena kontrola funkce a citlivosti radiového a radionavigačního 
                     zařízení 
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2.3 Inspektor OZL/ML posoudí předložené doklady a o žádosti rozhodne.Pokud je rozhodnutí 
 kladné,vyznačí novou lhůtu platnosti OLZ po zaplacení správního poplatku v souladu 
 se Zákonem č.301/2009 Sb v platném znění. 

 
3. Prodlužování platnosti OLZ Pověřenými pracovníky 
 
3.1 U letounů o max. vzletové hmotnosti do 5700 kg a vrtulníků, zařazených do kategorie

 použití – Pro letecké práce (Aerial Work) a Soukromá/ turistická (Private), 
 provozovaných za podmínek VMC, může prodloužení platnosti OLZ provést 
 Pověřený pracovník - držitel „Pověření“ vydaného na základě Směrnice CAA-TI-008-
 n/98.  

 
3.2  U kluzáků, motorových kluzáků a balónů, může platnost OLZ prodloužit fyzická osoba – 

 Pověřený pracovník, který je k této činnosti  pověřen dle Směrnice CAA-TI-009-n/99. 
 
3.3  Pokud požádal žadatel Pověřeného pracovníka, o prodloužení platnosti OLZ ve lhůtě 

 stanovené § 12(b) Zákona o civilním letectví a § 4 Vyhlášky 108/99 Sb. ve smyslu
 platného znění a přistavení letadla ke kontrole nebylo možné ze závažných 
 provozních důvodů (nezpůsobilost letiště, klimatické podmínky apod.), neposuzuje se 
 tento stav dle L8/A bodu 2.7.12.(c). Po obnovení podmínek pro přelet letadla 
 k provedení příslušné kontroly vystaví ÚCL, na žádost žadatele, ZOLZ - Povolení 
 k letu. Bude-li se v rámci ověřování letové způsobilosti, po provedení údržbářských 
 činností, provádět  zkušební let, vyplní ÚCL v části Omezení - formuláře CAA/F-TI-
 032-n/99 též podmínky pro tento zkušební let. 

Před vydáním ZOLZ - Povolení k letu pro přelet letadla se musí pracovník, oprávněný 
k vydání tohoto dokumentu přesvědčit, že letadlo je po technické stránce způsobilé 
k provedení letu.  
V případě, kdy platnost OLZ prošla v průběhu provádění údržbářských činností, 
prováděných za účelem prodloužení platnosti OLZ, neposuzuje se rovněž tento stav 
dle L8/A bodu 2.7.12.(c). V tomto případě provede Pověřený pracovník prodloužení 
platnosti OLZ. Pokud se v rámci ověřování letové způsobilosti bude provádět 
zkušební let, provede se s vydaným ZOLZ - Povolení k letu. 
ZOLZ - Povolení k letu může pro tento účel vydat Pověřený pracovník.            
Pro vydání OLZ  - Povolení k letu se použije tiskopis CAA/F-TI-032-n/99. 
ZOLZ se vydává ve dvou originálech: 
Originál č.1 zůstává na palubě letadla po dobu jeho platnosti 
Originál č.2 slouží pracovníkovi, který ZOLZ vydal k evidenci. 
Vyplňování tiskopisu: 
- Číslo ZOLZ – použije se číslo standardního OLZ, před které se napíše písmeno Z 
- Poznávací značka, výrobce, typ letadla a výrobní číslo se použijí ze standardního 

OLZ 
- Kategorie – zapíše se Povolení k letu 
- Provozní omezení dle L6/II Dodatek N - zapíše se Žádná 
- Omezení – v případě zkušebního letu za účelem ověření letové způsobilosti letadla 

se zapíše buď letištní let, nebo let v prostoru vymezeném službou řízení letového 
provozu. Dále se zde zapíše požadavek na kvalifikaci pilota - Pilot s kvalifikací 
pro zkušební lety provozní 

- Platnost – uvede se doba platnosti, která umožní provedení všech potřebných letů   
Po prodloužení platnosti standardního OLZ vrátí žadatel originál č.1 ZOLZ tomu, kdo 
jej vydal.       



strana: 5 
         stran: 5 

               
3.4  ST - ÚCL oznámí LR ČR novou lhůtu platnosti OLZ (ZOLZ) buď předáním protokolu ze 

 zkušebního letu nebo formulářem „Hlášení o prodloužení platnosti Osvědčení letové
 způsobilosti“ případně Protokolem o prodloužení platnosti OLZ. 

 
 
4 Správní poplatek 
 
4.1 ÚCL vyznačí novou lhůtu platnosti OLZ (ZOLZ) po zaplacení správního poplatku 

v souladu se Zákonem č. 301/2009 Sb. v platném znění. 
 
4.2 ZOLZ - povolení k letu se zpoplatňuje v souladu s výše uvedeným zákonem jako 

změna  OLZ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  KONEC  - 


