
Příloha č.3 - Přehled dokladů a příloh předkládaných k prvotnímu udělení 
souhlasu k poskytování odbavovacích služeb

Dokládá
žadatel

Kompletní, řádně datovaná a podepsaná žádost o udělení souhlasu k poskytování 
odbavovacích služeb na letišti v případě potřeby doplněná o průvodní dopis 
Dokumenty ke společnosti a osobám
Doklad o právní formě osoby žadatele (např. zřizovací listina, společenská smlouva, 
zakladatelská listina, stanovy)
Poskytnuté údaje nutné k obstarání výpisu z obchodního rejstříku
Poskytnuté údaje nutné k obstarání výpisu z rejstříku trestů u statutárního orgánu 
žadatele; výpis z rejstříku trestů cizince
Příloha 1 – údaje zbývajících členů statutárního orgánu nutných k obstarání výpisu
z rejstříku trestů; výpis z rejstříku trestů cizince
Čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o tom, že není omezen nebo zbaven 
způsobilosti k právním úkonům
Příloha 1 – čestné prohlášení zbývajících členů statutárního orgánu o tom, že není 
omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům
Poskytnuté údaje nutné k obstarání výpisu z rejstříku trestů u odpovědného zástupce, 
byl-li ustanoven
Čestné prohlášení odpovědného zástupce o tom, že není omezen nebo zbaven 
způsobilosti k právním úkonům, byl-li ustanoven
Doklad o dosaženém vzdělání prokazující odbornou způsobilost alespoň u jednoho 
člena statutárního orgánu (např. VŠ diplom, vysvědčení)
Doklad o dosažené odborné praxi v řídící činnosti v oboru civilního letectví, prokazující 
odbornou způsobilost alespoň u jednoho člena statutárního orgánu (např. potvrzení o 
době praxe, nelze nahradit čestným prohlášením)
Dokumenty k pojištění odpovědnosti za škody z poskytování odbavovacích 
služeb
Doklad o sjednání pojištění odpovědnosti za škody z poskytování odbavovacích služeb 
(např. pojistná smlouva, pojistný certifikát)
Doklad o zaplacení pojistného
Dokumenty prokazující finanční zajištění k poskytování odbavovacích služeb 
Podnikatelský plán na první dva roky provozu služeb při odbavovacím procesu na letišti
Obchodním rozpočtem na roční účetní období „ROZVAHA A VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT“ 
minimálně ve zkráceném rozsahu
Účetní závěrka za minulé období, popřípadě poslední účetní závěrka ověřená 
auditorem, včetně její přílohy v úplném rozsahu tj. včetně výkazu o peněžních tocích1 

Smlouva o účtu vedeného peněžním ústavem a aktuálním výpisem z bankovního účtu 
Smlouva o poskytnutí úvěru peněžním ústavem
Doklad o financování (např. kupní smlouva, leasingová smlouva se splátkovým 
kalendářem, bankovní záruka, smlouva o otevření akreditivu…)
Přehled technického zařízení (vybavení) k poskytování odbavovacích služeb a 
doložení právního vztahu k tomuto technickému zařízení2
Smlouva (předběžná písemná dohoda) s provozovatelem letiště

1 Nedokládá nově vzniklá právnická osoba
2 Pro každý druh činnosti musí mít žadatel odpovídající technické zařízení a doloží práva k užívání těchto
jednotlivých technických zařízení
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Příloha 2 – Seznam zařízení a prostředků k poskytování odbavovacích služeb (všechna 
důležitá zařízení, která mohou ovlivnit kvalitu a rozsah poskytovaných služeb při 
provádění požadovaného rozsahu činností)
Doklady prokazující vlastnická popř. užívací práva k zařízením a prostředkům
k poskytování odbavovacích služeb (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, faktura, 
technický průkaz, rozhodnutí o kolaudaci, výpis z katastru nemovitostí)
Doklady prokazující, že nájemce techniky odpovídá za technický stav zařízení a nese 
odpovědnost za škody vzniklé provozem (tyto skutečnosti musí být přímo uvedeny
v nájemní smlouvě)
Doklad o odborné způsobilosti zaměstnanců
Doklad o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
Vyjádření orgánů a organizací, jejichž práva mohou být touto žádostí dotčena 
(pokud je žadatel má)
Provozovatele letiště
Odboru životního prostředí místně příslušného k danému letišti
Krajské hygienické stanice místně příslušné k danému letišti
Generálního ředitelství cel ČR
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR
Příloha 3 - Přehled předkládaných dokladů a příloh
Další doplňující doklady, přílohy a vyjádření

Zaškrtněte doložené podklady

Veškeré přiložené dokumenty (pokud to jejich povaha dovoluje) musí být buď originály nebo ověřené kopie.

V Dne Podpis a razítko žadatele
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Ungerová Jitka
Obdélník



Příloha č. 3 - Přehled dokladů a příloh předkládaných k prodloužení již vydaného 
souhlasu k poskytování odbavovacích služeb

Dokládá 
žadatel

Kompletní, řádně datovaná a podepsaná žádost o udělení souhlasu k poskytování 
odbavovacích služeb na letišti v případě potřeby doplněná o průvodní dopis
Dokumenty ke společnosti a osobám
Poskytnuté údaje nutné k obstarání výpisu z obchodního rejstříku
Poskytnuté údaje nutné k obstarání výpisu z rejstříku trestů u statutárního orgánu 
žadatele; výpis z rejstříku trestů cizince
Příloha 1 – údaje zbývajících členů statutárního orgánu nutných k obstarání výpisu
z rejstříku trestů; výpis z rejstříku trestů cizince
Čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o tom, že není omezen nebo zbaven 
způsobilosti k právním úkonům
Příloha 1 – čestné prohlášení zbývajících členů statutárního orgánu o tom, že není 
omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům
Poskytnuté údaje nutné k obstarání výpisu z rejstříku trestů u odpovědného zástupce, 
byl-li ustanoven
Čestné prohlášení odpovědného zástupce o tom, že není omezen nebo zbaven 
způsobilosti k právním úkonům, byl-li ustanoven
Doklad o dosaženém vzdělání prokazující odbornou způsobilost alespoň u jednoho
člena statutárního orgánu (např. VŠ diplom, vysvědčení) – doložit pokud došlo ke
změně osoby
Doklad o dosažené odborné praxi v řídící činnosti v oboru civilního letectví, prokazující 
odbornou způsobilost alespoň u jednoho člena statutárního orgánu (např. potvrzení o 
době praxe, nelze nahradit čestným prohlášením) – doložit pokud došlo ke změně
osoby
Dokumenty k pojištění odpovědnosti za škody z poskytování odbavovacích
služeb
Doklad o sjednání pojištění odpovědnosti za škody z poskytování odbavovacích služeb 
(např. pojistná smlouva, pojistný certifikát)
Doklad o zaplacení pojistného
Dokumenty prokazující finanční zajištění k poskytování odbavovacích služeb 
Obchodním rozpočtem na roční účetní období „ROZVAHA A VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT“ 
minimálně ve zkráceném rozsahu
Účetní závěrka za minulé období, popřípadě poslední účetní závěrka ověřená
auditorem, včetně její přílohy v úplném rozsahu tj. včetně výkazu o peněžních tocích 
Smlouva o účtu vedeného peněžním ústavem – doložit pokud došlo ke změně
Aktuální výpis z bankovního účtu
Smlouva o poskytnutí úvěru peněžním ústavem – doložit pokud došlo ke změně
Doklad o financování (např. kupní smlouva, leasingová smlouva se splátkovým 
kalendářem, bankovní záruka, smlouva o otevření akreditivu…) – doložit pokud došlo ke 
změně
Přehled technického zařízení (vybavení) k poskytování odbavovacích služeb a 
doložení právního vztahu k tomuto technickému zařízení
Příloha 2 – Seznam zařízení a prostředků k poskytování odbavovacích služeb –
předložit aktuální seznam
Doklady prokazující vlastnická popř. užívací práva k zařízením a prostředkům
k poskytování odbavovacích služeb (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, faktura,
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technický průkaz, rozhodnutí o kolaudaci, výpis z katastru nemovitostí) – doložit pokud 
došlo ke změně
Doklady prokazující, že nájemce techniky odpovídá za technický stav zařízení a nese 
odpovědnost za škody vzniklé provozem (tyto skutečnosti musí být přímo uvedeny
v nájemní smlouvě) – doložit pokud došlo ke změně
Příloha 3 - Přehled předkládaných dokladů a příloh
Další doplňující doklady, přílohy a vyjádření

Zaškrtněte doložené podklady

Veškeré přiložené dokumenty (pokud to jejich povaha dovoluje) musí být buď originály nebo ověřené kopie.

V Dne Podpis a razítko žadatele
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Ungerová Jitka
Obdélník



Příloha č. 3 - Přehled dokladů a příloh předkládaných ke změně již vydaného 
souhlasu k poskytování odbavovacích služeb

Dokládá
žadatel

Průvodní dopis ze kterého je patrné o které změny žadatel žádá
Kompletní, řádně datovaná a podepsaná žádost o udělení souhlasu k poskytování 
odbavovacích služeb na letišti
Příloha 3 - Přehled předkládaných dokladů a příloh
Soupis dokumentů předkládaných společně se žádostí, které prokazují 
změny k již vydanému souhlasu k poskytování odbavovacích služeb

Zaškrtněte doložené podklady

Veškeré přiložené dokumenty (pokud to jejich povaha dovoluje) musí být buď originály nebo ověřené kopie.

V Dne Podpis a razítko žadatele
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Ungerová Jitka
Obdélník
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