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ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 

SEKCE LETOVÁ 
Odbor způsobilosti leteckého personálu 

Oddělení letecký rejstřík 

JAK ZAPSAT LETADLO DO LETECKÉHO REJSTŘÍKU 

 

Legislativa: ÚCL zapisuje letadla do leteckého rejstříku v souladu s ustanovením §§ 4 až 6b zákona č. 

49/1997 Sb. o civilním letectví. Výše správního poplatku je stanovena v položce 48 Sazebníku, který 

je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Z Nařízení Komise EU č. 748/2012 vyplývá, že osvědčení letové způsobilosti se vydává letadlu, které 

už je zapsáno v leteckém rejstříku.  

 

Obecně: Proces uvedení nově vyrobeného nebo dovezeného letadla do provozu v ČR je rozdělen do 

tří samostatných kroků: 1. přidělení poznávací značky a případně i letadlové adresy, 2. zápis letadla do 

leteckého rejstříku, 3. vydání osvědčení letové způsobilosti. 

 

1. Přidělení poznávací značky, případně letadlové adresy: Žádost o předběžné přidělení poznávací 

značky a případně i letadlové adresy podává budoucí provozovatel nebo vlastník letadla na příslušném 

formuláři (viz Formuláře leteckého rejstříku). Žádost by neměla být zaslána na ÚCL dříve než 6 

měsíců před předpokládaným uvedením letadla do provozu v ČR. ÚCL sdělí žadateli předběžně 

přidělenou poznávací značku letadla a případně i letadlovou adresu přibližně do 14 dnů. Přidělení 

letadlové adresy lze tímto způsobem vyžádat i pro letadlo, které už v leteckém rejstříku zapsáno je. 

 

Za předběžné přidělení poznávací značky letadla se poplatek nevybírá. Pravidla pro přidělování 

poznávacích značek letadlům jsou uvedena v leteckém předpisu L 7. Pravidla pro přidělování 

letadlových adres v ČR jsou popsána ve vyhlášce č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním 

letectví. ÚCL může přidělit rejstříkovou značku i podle přání žadatele za předpokladu, že tato značka 

již nebyla přidělena. (Poznávací značka je např. OK-ABC, rejstříková značka je ABC. Letadlová 

adresa je binární kód, který vysílá odpovídač sekundárního radaru pracující v módu S nebo novější 

typy polohových majáků nehody.) 

 

2. Zápis letadla do Leteckého rejstříku ČR: Provádí se rozhodnutím ve správním řízení. Žádost o 

zapsání letadla podává budoucí vlastník a provozovatel letadla na příslušném formuláři (viz formuláře 

Leteckého rejstříku) spolu se všemi potřebnými dokumenty. Účastníkem správního řízení je vlastník 

letadla, budoucí provozovatel (mohou být totožní) a zástavní věřitel, pokud se bude k letadlu zapisovat 

zástavní právo.  

 

ÚCL má rozhodnout o zápisu letadla do leteckého rejstříku v zákonné lhůtě do 30 dnů, ve složitých 

případech do 60 dnů od obdržení žádosti. Obvykle to však bývá ve lhůtě kratší. Rozhodnutí musí být 

prokazatelně doručeno všem účastníkům řízení (datovou schránkou, doporučeným dopisem na 

doručenku, nebo předáno osobně na ÚCL). Každý z účastníků řízení má právo na odvolání proti 

rozhodnutí v zákonné lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud se žádný z účastníků 

správního řízení neodvolal, rozhodnutí nabývá právní moci po patnáctidenní zákonné lhůtě od 

doručení poslednímu účastníkovi. Až v den nabytí právní moci rozhodnutí lze vydat osvědčení o 

zápisu letadla do leteckého rejstříku a dokumentaci k letadlu (palubní deník, apod.). 

 

Správní řád připouští, aby rozhodnutí nabylo právní moci následující  den po doručení všem 

účastníkům správního řízení. To je možné v případě, že všichni účastníci správního řízení se písemně 

vzdají práva na odvolání.  

 

Lze sjednat i osobní převzetí osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku a palubních dokumentů 

na ÚCL v termínu, který ÚCL stanoví.  

 

Celý proces zápisu letadla do rejstříku lze vyřídit i korespondenčně. 


