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1.0 Podání �ádosti 
 
1.1 �adatel podá na ÚCL �ádost o prodlou�ení platnosti OLZ (ZOLZ) formou dopisu. 
 �ádost musí být podána v časovém předstihu (min. 30 dní) před termínem ukončení 

platnosti  OLZ (ZOLZ). 
 V �ádosti �adatel 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 zku�ebnímu letu 

 
1.2 V termínu dohodnutém s TI-ÚCL předlo�í �adatel ke kontrole ÚCL následující 

provozní doklady letadla: 
- OLZ, ZOLZ 
- potvrzení o zápisu do LR 
- doklad o zákonném poji�tění 
- povolení ke zřízení a provozování radiostanice 
- deník letadla 
- letadlovou knihu 
- motorové knihy 
- vrtulové záznamníky 
- seznam dílů s omezenou �ivotností 
- kopie listů závad letadla (minimálně za poslední 3 měsíce provozu) 
- potvrzovací protokol poslední revize letadla 
- protokol o kompenzaci kompasu a radionavigačního zařízení 
- Potvrzení o údr�bě 
- potvrzení o tom, �e: 

a) od poslední kontroly ÚCL nedo�lo ke změnám hmotnosti a centrá�e prázdného 
letadla 

b) byly provedeny v�echny závazné bulletiny a předepsané práce včetně 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 
 
 

Poznámka: body d), e) nemusí být prokazovány samostatně, jsou-li tyto úkony 
součástí schváleného programu údr�by 
 
 

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 bude proveden zku�ební let za účelem ověření letové 
způsobilosti letadla. 
Rozhodnutí sdělí ÚCL �adateli. 
 

2.2. Bude-li proveden zku�ební let musí být zpracován protokol z tohoto letu, který bude 
zalo�en na ÚCL. 
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2.3. Ve�keré náklady spojené s technickou prohlídkou, zku�ebním letem a dal�ími 
nále�itostmi nese �adatel. 

 
 
3.0 Prodlou�ení platnosti OLZ (ZOLZ) 
 
3.1 Po splnění v�ech vý�e uvedených po�adavků vyznačí ÚCL novou lhůtu platnosti OLZ 

(ZOLZ). 
 
3.2 Administrativní prodlou�ení platnosti OLZ 
            V odůvodněných případech mů�e �adatel po�ádat ÚCL o administrativní prodlou�ení 

platnosti OLZ bez technické prohlídky ÚCL a bez zku�ebního letu.�ádost musí být 
podána v časovém předstihu (min. 30 dní ) před termínem ukončení platnosti OLZ. 
�ádost se podává formou dopisu a musí obsahovat následující informace: 
- Typ letadla,výrobní číslo,poznávací značku 
- Dobu platnosti vyznačenou na stávajícím OLZ 
- Důvod �ádosti o administrativní prodlou�ení platnosti 

            
 V termínu dohodnutém s ÚCL předlo�í �adatel ke kontrole následující provozní 
doklady letadla : 
- OLZ 
- Potvrzení o zápisu do LR ČR 
- doklad o zákonném poji�tění 
- povolení ke zřízení a provozování radiostanice 
- deník letadla 
- letadlovou knihu 
- motorové knihy 
- vrtulové záznamníky 
- seznam dílů s omezenou �ivotností 
- kopie listů závad(minim. za poslední 3 měsíce provozu) 
- potvrzovací protokol poslední revize letadla 
- protokol o kompenzaci kompasu a radionavigačního zařízení 
- Potvrzení o údr�bě pro letadla do Mtow 5700 kg a kategorie Pro sběrnou dopravu 

musí být Potvrzení o údr�bě platné na po�adovanou dobu administrativního 
prodlou�ení platnosti OLZ. 

- Potvrzení o tom, �e: 
a) od poslední kontroly ÚCL nedo�lo ke změnám hmotnosti a centrá�e prázdného  
    letadla 
b) byly provedeny v�echny 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 
 

  Poznámka: body d),e) nemusí být prokazovány samostatně, jsou-li tyto úkony součástí 
                     schváleného programu údr�by. 
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ÚCL posoudí předlo�ené doklady a o �ádosti rozhodne.Pokud je rozhodnutí 
kladné,vyznačí novou lhůtu platnosti OLZ po zaplacení správního poplatku v souladu 
se Zákonem č.305 Sb v platném znění. 
 
Na základě pou�ití zvlá�ť rozsáhlých programů zku�ebních letů mů�e být u letadel 
typů A 310, B 737, ATR 72, ATR 42 a F 27 provedeno ka�dé druhé prodlou�ení 
platnosti OLZ o interval stanovený ÚCL, bez provedení zku�ebního letu a to na 
základě kontroly provozních dokladů letadla. 

 
3.3. Prodlu�ování platnosti OLZ Pověřenými pracovníky 
 
3.3.1. U letounů o max. vzletové hmotnosti do 5700 kg, vrtulníků, motorových kluzáků a 

balónů, zařazených do kategorie pou�ití � Pro letecké práce (Aerial Work) a 
Soukromá/ turistická (Private), provozovaných za podmínek VMC, mů�e prodlou�ení 
platnosti OLZ provést právnická osoba - firma, která je dr�itelkou Oprávnění podle 
CAA-TI-006-0/98, nebo JAR 145 a je současně dr�itelkou �Pověření� vydaného na 
základě Postupů CAA-TI-008-2/98. Pro přímou činnost při prodlu�ování platnosti 
OLZ je v ka�dé Pověřené firmě jmenován Pověřený pracovník v souladu s postupy 
CAA-TI-008-2/98. 

 
3.3.2. U kluzáků mů�e platnost OLZ prodlou�it fyzická osoba, která je k této činnosti 

pověřena ÚCL na základě § 13, § 14 zákona o civilním letectví. Podrobné informace, 
které definují po�adavky na kvalifikaci Pověřeného pracovníka a vymezují jeho 
činnost jsou uvedeny v Postupech CAA-TI-009-1/99. 

 
3.3.3 Pokud po�ádal �adatel Pověřenou firmu, nebo v případě kluzáku Pověřeného 

pracovníka, o prodlou�ení platnosti OLZ ve lhůtě stanovené § 12(b) Zákona o 
civilním letectví a § 4 Vyhlá�ky 108/99 Sb. ve smyslu platného znění a přistavení 
letadla ke kontrole nebylo mo�né ze záva�ných provozních důvodů (nezpůsobilost 
leti�tě, klimatické podmínky apod.), neposuzuje se tento stav dle L8/A bodu 
2.7.12.(c). Po obnovení podmínek pro přelet letadla k provedení příslu�né kontroly 
vystaví ÚCL, na �ádost �adatele, ZOLZ - Povolení k letu. Bude-li se v rámci 
ověřování letové způsobilosti, po provedení údr�bářských činností, provádět zku�ební 
let, vyplní ÚCL v části Omezení - formuláře CAA/F-TI-032-0/99 té� podmínky pro 
tento zku�ební let. 
Před vydáním ZOLZ - Povolení k letu pro přelet letadla se musí pracovník, oprávněný 
k vydání tohoto dokumentu přesvědčit, �e letadlo je po technické stránce způsobilé 
k provedení letu.  
V případě, kdy platnost OLZ pro�la v průběhu provádění údr�bářských činností, 
prováděných za účelem prodlou�ení platnosti OLZ, neposuzuje se rovně� tento stav 
dle L8/A bodu 2.7.12.(c). V tomto případě provede právnická nebo fyzická osoba 
prodlou�ení platnosti OLZ. Pokud se v rámci ověřování letové způsobilosti bude 
provádět zku�ební let, provede se s vydaným ZOLZ - Povolení k letu. 
ZOLZ - Povolení k letu mů�e pro tento účel vydat, v případě bodu 3.3.1. �Pověřený 
pracovník� dle CAA-TI-008-2/98 a v případě bodu 3.3.2. �Pověřený pracovník� dle 
CAA-TI-009-1/99.            
Pro vydání OLZ  - Povolení k letu se pou�ije tiskopis CAA/F-TI-032-0/99. 
ZOLZ se vydává ve dvou originálech: 
Originál č.1 zůstává na palubě letadla po dobu jeho platnosti 
Originál č.2 slou�í pracovníkovi, který ZOLZ vydal k evidenci. 
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Vyplňování tiskopisu: 
- Číslo ZOLZ � pou�ije se číslo standardního OLZ, před které se napí�e písmeno Z 
- Poznávací značka, výrobce, typ letadla a výrobní číslo se pou�ijí ze standardního 

OLZ 
- Kategorie � zapí�e se Povolení k letu 
- Provozní omezení dle L6/II Dodatek D - zapí�e se �ádná 
- Omezení � v případě zku�ebního letu za účelem ověření letové způsobilosti letadla 

se zapí�e buď leti�tní let, nebo let v prostoru vymezeném slu�bou řízení letového 
provozu. Dále se zde zapí�e po�adavek na kvalifikaci pilota - Pilot s kvalifikací 
pro zku�ební lety provozní 

- Platnost � uvede se doba platnosti, která umo�ní provedení v�ech potřebných letů 
         
Po prodlou�ení platnosti standardního OLZ vrátí �adatel originál č.1 ZOLZ tomu, kdo 
jej vydal.             

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

ze zku�ebního letu nebo formulářem �Hlá�ení o prodlou�ení platnosti Osvědčení 
letové způsobilosti� případně Protokolem o prodlou�ení platnosti OLZ. 

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

v souladu se Zákonem č. 305/97 Sb. v platném znění. 
 
4.2 ZOLZ - povolení k letu se zpoplatňuje v souladu s vý�e uvedeným zákonem jako 

změna  OLZ.  
 


