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CAA/F-ST-245-0/19 

COMBINED AIRWORTHINESS ORGANISATION TERMS OF APPROVAL  

PODMÍNKY OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI S KOMBINOVANÝMI PRÁVY 

Reference / Číslo osvědčení: CZ.CAO.0080 

Organisation / Organizace: ZK AIRCRAFT SERVICE s.r.o., Dolany 48, PSČ 27351 

CLASS / TŘÍDA RATING / KVALIFIKACE PRIVILEGES / PRÁVA** 

AIRCRAFT  

LETADLA* 

Aeroplanes up to 2 730 kg maximum take-off mass (MTOM) 

Letouny do maximální vzletové hmotnosti (MTOM) 2 730 kg* 

      

 Maintenance / Údržba 

 Continuing-airworthiness management / 
Řízení zachování letové způsobilosti 

 Airworthiness review / Kontrola letové 
způsobilosti 

 Permit to fly / Povolení k letu  
Sailplanes 

Kluzáky* 

      

 Maintenance / Údržba 

 Continuing-airworthiness management / 
Řízení zachování letové způsobilosti 

 Airworthiness review / Kontrola letové 
způsobilosti 

 Permit to fly / Povolení k letu  

* Delete as appropriate if the organization is not approved. / Vypusťte podle potřeby, pokud organizace není oprávněna. 

** Complete as appropriate. / Vyplňte podle potřeby. 

 
LIMITATIONS / OMEZENÍ 

(to be included only for organisations rated for aeroplanes, helicopters or complete engines, if they only have one person planning and 
performing all maintenance tasks / uvedou se pouze u organizací s kvalifikací pro letouny, vrtulníky nebo kompletní motory, pokud mají pouze 

jednu osobu, která jak plánuje, tak provádí všechny úkoly údržby) 

--- 

List of organisation(s) working under a quality system / Seznam organizací pracujících pod systémem kvality** 

--- 

      

      

These terms of approval are limited to those products, parts and appliances, and to the activities specified in the “Scope of work” section of the 
approved combined airworthiness exposition, 

Tyto podmínky oprávnění jsou omezeny na výrobky, letadlové části a zařízení a na činnosti stanovené v části „Rozsah prací“ ve schváleném 
výkladu organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy,  

Combined airworthiness exposition reference / Číslo výkladu organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy: ZK-CAE 01 

Date of original issue of the exposition / Datum původního vydání výkladu: 16.3.2022 

Date of last revision approved / Datum poslední schválené změny: --- 

Revision No / Změna č.: --- 

For the Competent Authority / Za příslušný úřad: 

CAA CZ / Úřad pro civilní letectví 

 

Ing. Vít Zárybnický               Signed / Podpis:   

Director of Technical Division / Ředitel Sekce technické  

** Complete as appropriate. / Vyplňte podle potřeby. 
 


