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1.0 Podání �ádosti 
 
1.1 �adatel podá na ÚCL �ádost o vydání ZOLZ formou dopisu. 
 �ádost musí být podána v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) před 

předpokládaným prvním vzletem letadla v této kategorii. K �ádosti �adatel předlo�í: 
 

a) Prohlá�ení, ve kterém bude definován účel, k němu� má být letadlo u�íváno. Musí 
být respektováno následující třídění: 

- Experimentálně upravené letadlo � tj. letadlo schváleného typu, které je upravené 
odchylně od typového stavu a to za účelem ověření nových koncepcí konstrukce, 
zástaveb pohonných jednotek jiného typu, nové výstroje, zástaveb nových zařízení, 
apod. 

- Prototyp letadla, který má být pou�íván k ověřování základní konstrukce, výkonů a 
vlastností, koncepce soustav letadla, ve fázi vývoje, k letům za účelem ověření a 
prokázání  po�adavků předpisů letové způsobilosti letadla při prokazování jeho 
typové způsobilosti. 

- Prototyp letadla, u kterého při ověřování letové způsobilosti nebudou prokázány 
v�echny body předpisů letové způsobilosti , ale u které bude zaručena přijatelná 
míra bezpečnosti letového provozu a bude vyloučena újma na zdraví, resp. �kody 
na majetku třetích osob. Letadlo zůstane v provozu v kategorii Experimentální. 

- Sériové letadlo odpovídající typu před konečným typovým schválením 
- Letadlo, které bylo vyrobeno jako experimentální, případně letadlo u kterého nelze 

provést uznání způsobilosti typu, určené k pou�ití na leteckých závodech, nebo k 
předvádění na leteckých exhibicích. 

- Amatérsky postavené letadlo, které bude u�íváno pro vlastní vzdělání a rekreaci, 
které nemů�e být posuzováno jako Sportovní létající zařízení, ve smyslu zákona 
č.49/1997 Sb. 

 
b) Prohlá�ení o tom, �e letadlo vyhovělo po�adavkům pro schválené úpravy 

(experimentálně upravené letadlo), nebo �e vyhovělo po�adavkům schválené 
předpisové základny a dodatečným po�adavkům ÚCL, splnitelným před prvním 
vzletem letadla. Prohlá�ení musí být potvrzené Oprávněnou osobou ve smyslu 
předpisu L8/A. 

 
1.2 Letovou příručku, zpracovanou dle platného znění směrnice CAA-TI-005-0/96. 
 
1.3 Příručku pro údr�bu v rozsahu, který zajistí udr�ování letové způsobilosti v rámci 

schváleného letového provozu. 
 
1.4 Předpokládanou dobu provozu. 
 
1.5 Předpokládané druhy letového provozu. 
 
1.6 Prostory, kde se má letový provoz provádět. 
 
2.0 Předvedení letadla k pozemní prohlídce a zku�ebnímu letu 
 
2.1 Na základě �ádosti rozhodne ÚCL o tom, zda a v jakém rozsahu provede technickou 

prohlídku letadla a zda se zúčastní zku�ebního letu za účelem ověření letové 
způsobilosti letadla. 

 Rozhodnutí sdělí ÚCL �adateli. 
 



 

 

3.0 Vydání Zvlá�tního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) 
 
3.1 Po zhodnocení vý�e uvedených materiálů, případně po pozemní prohlídce letadla vydá 

ÚCL Zvlá�tní osvědčení letové způsobilosti v kategorii Experimentální. 
 
3.2 Čísla pro ZOLZ stanovuje TI-ÚCL 

Poznámka: Číslo ZOLZ začíná písmenem Z. Dále následuje pomlčka a čtyřmístné 
číslo, pou�ité z pořadí čísel vydávaných pro standardní OLZ. 
 

3.3 Pro vydání ZOLZ se pou�ije tiskopis CAA/F-TI-032-0/99. 
ZOLZ se vydává ve třech originálech. 
Originál č. 1 ti�těný na tvrdém papíru, se vydá �adateli a zůstává trvale na palubě 
letadla. 
Originál č. 2 ti�těný na normálním papíru, se předá Leteckému rejstříku ČR. 
Originál č. 3 na normálním papíru, slou�í inspektorovi, který příslu�né ZOLZ vydal. 

 
3.4 ÚCL vyznačí platnost ZOLZ v souladu s bodem 2.7.9 předpisu L8/A. 
 
3.5 Pravidla pro vyplňování ZOLZ, část Provozní omezení dle L6/II. Dodatek C. 

Nejprve se z části 1.1 a- g vybere ten druh provozu, pro který mů�e být letadlo 
pou�íváno a tento se zapí�e. (Mů�e být současně zapsáno několik druhů.) 
Dále se z části 1.2 a- f vyberou omezení, úměrná stavu letadla a zapí�í se. Zápis se 
provádí v jazyce českém. V případě potřeby se provede zápis i v jazyce anglickém. 
Není-li plocha na ZOLZ pro zápis omezení dle L6/II dostatečná, lze pou�ít Přílohu 
k ZOLZ (viz. Příloha tohoto PO), která se vyplní ve shodě se ZOLZ. V tomto případě 
se do kolonky na ZOLZ uvede � viz Příloha ZOLZ � Attachment to SCfA. Závěr 
Přílohy tvoří datum vydání přílohy, podpis a razítko pracovníka ÚCL, který přílohu 
vydal. Příloha se vydává ke ka�dému originálu � viz bod 3.3. 
 

3.6 V souladu s bodem 3.2 Dodatku C předpisu L6/II, ÚCL předepí�e ÚCL v části 
�Omezení� dal�í potřebná omezení. V případě potřeby je mo�né rovně� vyu�ít Přílohy 
k ZOLZ k zápisu dal�ích omezení. 

 
4.0   Správní poplatek 
 
4.1 ÚCL vydá ZOLZ po zaplacení správního poplatku v souladu se zákonem č. 305/1997 

Sb. 
 
4.2 Vydává-li se ZOLZ experimentálně upravovanému letadlu, které mělo před úpravou 

platné OLZ, uhradí �adatel poplatek za změnu v dokladech. 
 
4.3 Při ru�ení omezení v souladu s bodem 3.5 tohoto dokumentu uhradí �adatel rovně� 

poplatek za změnu v dokladech. 


