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Ž Á D O S T 
o udělení / změnu schválení postupů pro použití letadel, uvedených v AOC držitele AOC 

pro účely neobchodního provozu a zvláštního provozu jiným provozovatelem 

 

 

 

 

C. Letadlo uvedené v AOC 

Typ/model:  

Poznávací značka:  

Další informace:  

E. Období využití letadla jiným provozovatelem

Datum začátku využití letadla:  Datum konce využití letadla:

F. Druh činnosti, ke které bude letadlo využíváno jiným provozovatelem

1. NCC

2. NCO

3. Obchodní SPO (s CMPA/N-CMPA)

4. Neobchodní SPO s N-CMPA

5. SPO s vysokým rizikem (high-risk SPO)

6. Provoz CMPA v ATO/DTO

7. Provoz n-CMPA v ATO/DTO

8.   Jiný (specifikujte):

G. Přílohy žádosti

1. Písemná dohoda mezi držitelem AOC a jiným provozovatelem, obsahující postupy v souladu
s ustanovením (D) směrnice

2. Návrh postupů v souladu s ustanovením (D) směrnice, které po udělení zařadí držitel AOC a jiný
provozovatel do svých provozních příruček

3. Jiné (specifikujte):

A. Žadatel – držitel AOC 
 

Záznamy ÚCL 

Č. j.:          
 

 

Datum:  
 

Název (jméno): 

 
 

 

 

  

Adresa:   

Kontaktní osoba:  

e-mail:  

Telefon:  

B. Druh požadovaného schválení 

Počáteční Změna 

D. Jiný provozovatel 

Název (jméno):  

Adresa:  

Druh provozu/činnosti:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplněnou žádost předejte prostřednictvím datové schránky (identifikátor:v8gaaz5) nebo zašlete na adresu Úřad pro civilní letectví, K Letišti 1149/23, 160 08 

Praha 6 nebo na e-mail podatelna@caa.cz se zaručeným elektronickým podpisem nebo osobně. Při zaslání e-mailem bez elektronického podpisu je potřeba 

do 5 dnů žádost doručit jednou z výše uvedených možností. 

E. Prohlášení odpovědného vedoucího 

Prohlašuji, že: 

a) že veškerá dokumentace zaslaná ÚCL byla ověřena a shledána v souladu s příslušnými požadavky 
nařízení (EU) č. 965/2012 v platném znění;      

b) že v rámci zavedeného a udržovaného systému řízení bezpečnosti bude zajištěna identifikace 
nebezpečí, vztahujících se k provozu letadla jiným provozovatelem, vyhodnocování 
bezpečnostních rizik a opatření pro zmírnění následků identifikovaných nebezpečí; 

c) že zajistím vedení záznamů o každém jiném provozovateli, který vykonává v kterémkoli okamžiku 
provozní řízení letadla do doby, než mně letadlo bude vráceno, jako držiteli AOC; 

d) že zajistím odebrání AOC a provozní specifikace k AOC z letadla, které bude předmětem využití 
jiným provozovatelem pro činnosti NCC/NCO nebo SPO. 

 

……………………………………………………………………… 
Jméno a podpis odpovědného vedoucího 
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