
J I H O Č E S K É  L E T I Š T Ě  Č E S K É  B U D Ě J O V I C E  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

a . s ,

Jihočeské Letlité |8 i8 České Budějovice

lirad pro civiini letectví CR 
datum: 09.03.2020

C.J .2703 -  20 -  701

'f f jVýtisk číslo: . /  ' 
Počet listů: 2

Úřad pro civilní letectví 
..................................
............ ...................... 
Letiště Ruzyně 
160 08 Praha 6

Číslo jednací:
JLCB/200303/96 
Spisový znak:

Vaše č.j./spis, znak: Vyřizuje/telefon:
..................... 
.............................

Místo/datum:
V Českých Budějovicích 
3. března 2020

v
Žádost o prodloužení souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu

Vážená paní.................

Z důvodu ukončení platnosti uděleného souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím 
procesu na letišti České Budějovice (dnem 31. března 2020) si Vám dovolujeme odeslat žádosti 
o prodloužení uvedeného souhlasu (včetně požadovaných příloh).

Zároveň bychom chtěli požádat o odeslání dokumentů k Prodloužení souhlasu 
k poskytování odbavovacích služeb ne prostřednictvím datové schránky, ale klasickou cestou - 
formou doporučeně.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci.

S pozdravem

Přílohy
• Žádost A
• Žádost B
• Žádost C
• 6x kolek á 1000 Kč

Jihočeské le ffitě  p "  ůakéBuděj,
© 

OViCČ
Jihočeské tetišíě Ďceké Budějovice a.s. 

u zimního stadionu 1952/2 
370 01 Ďesk-í Budějovice 

IC.260 9S6Í5 CÍČCZ26U9S545

Prohlášení fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům 2x
Výpisy z trestního rejstříku 2x
Potvrzení o odborné praxi
Doklad o dosaženém vzdělání
Výpis z obchodního rejstříku
Prokázání a doložení finančního zajištění k poskytování služeb při odbavovacím procesu 
na letišti
Zůstatek účtu ke dni 10. 2. 2020 
Kalkulace financí 2020
Certifikát pojištění provozu letiště (PS č. 400 020 587) - originál bude dodán později 
+ výpis z účtu o zaplacení

SpoicciKKsi zapsána v obchodním icjstnkii vedeného Krajským soudem v českých Budějovicích oddíl B, vložka i jMý 
IČ: 760 03 545. DIČ; CZ-26!) 93 545, ucel u ČSOU České Budějovice - - 106577357/0300.

T e l 387 201 931 fax. 387 20í 014 wwiv.HŽrnorl-ťh.cs c-mai!: n imnrlduii-pori-dvcz



Jihočeské teUStfi IB is České Budějovice
J I H O Č E S K É  L E T I Š T Ě  Č E S K É  B U D Ě J O V I C E  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 0 i České Budějovice

s .

• Účetní uzávěrka 1. 1 .2 0 1 9 -3 1 . 12.2019
• Přehled technického zařízení k poskytování odbav, služeb - ověřené kopie dokumentace 3x

1. Mobilní přívěs, pro let. paliva AVGAS 100LL, objem 60001
2. De-icing Iveco Hanlein Eisbár 2 (No. 23016)
3. Volkswagen Caddy -  FOLLOW ME

Společnost zapsána v obchodním icjslřiku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích ■■ oddi! R, vložka S 430, 
IČ: 260 93 v.|x  [j)|Č C /260 93 54.\ uče! u ČSOB České Rtidcjnvice - 1965772S7/0300,

Tok 387 201 931 i;ax. 387 20í 0M wwuvdirnmM-ch.cz c-mitil: nirimrthAnmurl-cb.e/.



Žadatel - vyhotovení: 
č.j.; H
Datum:

ÚCL ČR - přijetí:
č.j.: ..................
Datum:..... ................

Úřad pro civilní letectví 
Referát provozovatelů 
Letiště Ruzyně

160 08 PRAHA 6

C
Ž Á D O S T

o udělení souhlasu k poskytování 
odbavovacích služeb na letišti

SLUŽBY ZÁSOBOVÁNI LETADEL 
POTRAVINAMI A NÁPOJI

ve smysíu § 45 odst. 2 písm. g), § 49a a následujících zákona č.49/1997 Sb., o civilním letectví, ve 
znění pozdějších předpisů.

1. Údaje o žadateli

1.1 Právnická osoba (statutární orgán nebo člen statutárního orgánu -  min. věk 18 let, plně 
způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a alespoň jeden člen statutárního orgánu odborně 
způsobilý)

Obchodní jméno: ..Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Sídlo:

Teiefon:
Fax:
SÍTA:
VHF freq.:

...... U Zimního stadionu 195/2

......České Budějovice 7

......387 201 931........

......386 200 968...... .

135,930.........MHz

......PSČ:.................370 01..........................
E-mail: ..airport@airport-cb.cz..
Telex: .................................... .
AFTN: ............................ ...........

Volací znak: ..BUDĚJOVICE RÁDIO * ......

*od 02.01.2020 BUDĚJOVICE RÁDIO a
v průběhu roku 2020 bude změna na AFIS a volací znak se obnoví na - BUDĚJOVICE INFO

1.2 Fyzická osoba (min. 21 let, plně způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a odborně 
způsobilá)

Jméno: ........ ......................................Rodné číslo:...........

Obchodní jméno:.......... .......................................... ...................

Trvalý pobyt: ...................................... ........................................
....................................................................PSČ:

Místo podnikání:
PSC:

2.3- 1
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Státní příslušnost: .................. .
Telefon: ...................................
Fax: ...................................  Telex: ........................... ...........
SÍTA: .................. .............. AFTN: ........ ..............................
VHFfreq.; ........................... MHz Volací znak: ........................................

1.3 Právní forma: ............. akciová společnost.....................................................................

1.4 Identifikační číslo organizace (IČO): ..................260 93 545..............................

1.5 Údaje o všech statutárních zástupcích právnické osoby

Jméno a příjmení: ,...... ........... .......... .......................................................................

Narozen: .........................v ..Praze............  Rodné číslo ... ..................................

Trvalý pobyt: .............................................................. ....... .................................... .........

....České Budějovice................................PSČ: .....370 11...........................

Státní příslušnost: ......ČR,............. .
Telefon: ................................... Fax: ...................................

Rozsah oprávnění jednat za právnickou osobu:

....Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za

společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní formě připojí člen 

představenstva svůj podpis.

Podpisový vzor:

Jméno a příjmení: ..... ..................................................................... ................... .

Narozen: ............................. . .........................................................................
.....................................................................................................................................

................................................................................................................
.........................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .......................................

Rozsah oprávnění jednat za právnickou osobu:
....Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za

společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní formě připojí člen 

představenstva svůj podpis..... ......... . ..........................................................................................
Podpisový vzor:
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Doklad od všech statutárních osob : - výpis z rejstříku trestů (§ 49d)
Doklady alespoň od jednoho člena statutárního orgánu:

- ověřená kopie o ukončeném vzdělání (§ 49e)
- doklad o praxi v oboru (§ 49e)

1.6 Osoba odpovědná za provoz (byla-li stanovena) : (min. 21 tet, plně způsobilá k právním 
úkonům, bezúhonná a odborně způsobilá)

Jméno: ............ ....................... Rodné číslo:....................

Trvalé bydliště: Adresa pracoviště:

..................................... PSČ....................  .................................. PSČ

Státní příslušnost: .............................
Telefon: ...................................
Fax: ...................................  Telex: ......................
SÍTA: ...................................  AFTN: ......................

Doklady osob -  odpovědný zástupce : - výpis z rejstříku trestů (§ 49d)
~ ověřená kopie o ukončeném vzdělání (§ 49e)
- doklad o praxi v oboru (§ 49e)

2, Specifikace místa činnosti

2.1 Letiště provozování služeb při odbavovacím procesu:
......LKCS..............................................................................................................

2.2 Režim poskytování služeb: vnitrostátní / mezinárodní *)

3. Specifikace rozsahu a druhu činnosti

3.1 Specifikujte činnosti (s ohledem na vaše technické prostředky):

nákup surovin za účelem výroby občerstvení na paluby letadel 

skladování potravin a nápojů 

výroba občerstvení na paluby letadel
X nákup hotových výrobků za účelem zásobování letadel potravinami

skladování hotových výrobků 

kompletace občerstvení 

skladování kompletovaného občerstvení 

X expedice
X transport, nakládka a vykládka

likvidace odpadů spojených s uvedenou činností

jiné: ................................................................................ ...........................
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3.2 Při volbě varianty „výroba občerstvení na paluby letadel" v bodě 3.1 dále specifikujte:
výrobky studené kuchyně 

výrobky teplé kuchyně 

výrobky cukrářské 

výrobky pekařské

3.3 Při volbě varianty „výrobky teplé kuchyně1' v bodě 3.2 dále specifikujte použitou výrobní 

technologii, způsob porcování, způsob skladování a expedici:

3.4 Technická zařízení k poskytování odbavovacích služeb 

VW Caddy 

VW Transportér

4, Doplňující údaje

4.1 Plánovaná provozní doba (čas UTC)

..............MON -  SUN 0700 (0600) -  1900 (1800)......................................................... .....

4.2 Doklad o sjednání pojištění odpovědnosti za škody z poskytování odbavovacích služeb 
a doklad o zaplacení pojistného:

Uveďte přesný rozsah sjednaného pojištění, adresu pojišťovacího ústavu a výši plnění:

Rozsah pojištění: PS. Č. 400 018 157 -  Odpovědnost za škodu způsobenou provozní 
činností die článku 2, odst. 1) až 4) uvedených všeobecných pojistných podmínek, 
dle podmínek a ustanovení smluvního ujednání Ariel a die ustanovení doložek 

AVN38B, AVN45B, AVN48B, AVN2000, AVN.72, LSW2488

Pojišťovací ústav: Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8

Rozsah pojištění: Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností dle článku 2, odst. 
1) až 4) uvedených všeobecných pojistných podmínek, dle podmínek a ustanovení 
smluvního ujednání Ariel a dle ustanovení doložek AVN48B, AVN46B, AVN38B, 
AVN.72, AVN2000A, 2488 AGM 00003
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Sjednaná pojistná částka: 750.000.000,00 Kč

4.3 Máte smlouvu s provozovatelem letiště: ano / ne *)

4.4 Datum plánovaného zahájení provozu (v příp. nového žadatele): 

Pokračování v poskytování

5. Správní poplatek
(doklad o zaplacení správního poplatku)

V ... 

Dne

razítko a podpis žadatele

* )  nehodící se škrtněte
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Žádáte! - vyhotovení
č.j.: M .& IW Q M
Datum:

ÚCL ČR - přijetí:
č-j-: .............
Datum:.........

Úřad pro civilní letectví 
Referát provozovatelů 
Letiště Ruzyně

160 08 PRAHA 6

B
Ž Á D O S T

o udělení souhlasu k poskytování 
odbavovacích služeb na letišti

MANIPULACE S LPH A OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ve smyslu § 45 odst. 2 písm. g), § 49a a následujících zákona č.49/1997 Sb., o civilním letectví, ve 
znění pozdějších předpisů.

1. Údaje o žadateli

1.1 Právnická osoba (statutární orgán nebo člen statutárního orgánu -  min. věk 18 let, plně 
způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a alespoň jeden člen statutárního orgánu odborně 
způsobilý)

Obchodní jméno: ..Jihočeské letiště České Budějovice a.s................. ......................
Sídlo: ......U Zimního stadionu 195/2................... ................ .................................

České Budějovice 7............... PSČ:.................370 01. ....................
387 201 931   E-mail: ..airport@airport-cb.cz..
386 200 968........  Telex: .. ...................................„.
............................  AFTN: ............... ........................
135,930.........MHz Volací znak: ..BUDĚJOVICE RÁDIO *.........

*od 02.01.2020 BUDĚJOVICE RÁDIO a 
v průběhu roku 2020 bude změna na AFIS a volací znak se obnoví na - BUDĚJOVICE 
INFO

Telefon:
Fax:
SÍTA:
VHF freq.:

1.2 Fyzická osoba (min. 21 let, plně způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a odborně 
způsobilá)

Jméno: ............................................ Rodné číslo:.............. ....................................

Obchodní jméno:.................... .............................................................................................

Trvalý pobyt: ................. ............................................................... ......................................

.................................................................... PSČ:..........................................

Místo podnikání:

Státní příslušnost: 
Telefon: .....

PSČ:

mailto:airport@airport-cb.cz


Fax: ................. .................. Telex:
SÍTA: ........................... ........ AFTN:
VHFfreq,: ........ ............... MHz Volací znak:

1.3 Právní forma:.......... ..........akciová společnost........... ........... .........................

1.4 Identifikační číslo organizace (IČO): ...................260 93 545....... ........................

1.5 Údaje o všech statutárních zástupcích právnické osoby

Jméno a příjmení. .I.............................................................................................
................................................... . ....................................................................
.................... ..........................................................................................................

...........................................................................................
.........................................................
...................................................... Fax: .........

Rozsah oprávnění jednat za právnickou osobu:

....Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisováni za
společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní formě připojí člen 
představenstva svůj podpis.

Podpisový vzor:

Jméno a příjmení: ..... I...................................................................................... . .............
................................................... . ........................................................................................
..........................................................................................................................................

....................................................................................................................
.........................................................

........................................................................................................ ......................... .........

Rozsah oprávnění jednat za právnickou osobu:

....Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za
společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní formě připojí člen 
představenstva svůj podpis........... ................................ ..............................................................

Podpisový vzor:



Doklad od všech statutárních osob: - výpis z rejstříku trestů (§ 49c)
Doklady alespoň od jednoho člena statutárního orgánu:

- ověřená kopie o ukončeném vzdělání (§ 49e)
- doklad o praxi v oboru (§ 49e)

1.6 Osoba odpovědná za provoz (byla-li stanovena) : (min. 21 let, plně způsobilá kprávním 
úkonům, bezúhonná a odborně způsobilá)

Jméno: ........... ...................................Rodné čísío:........................... ........................

Trvalé bydliště: Adresa pracoviště:

PSČ ... PSC...,

Státní příslušnost: .............................
Telefon: ....................................
Fax: ....................................  Telex:
SÍTA: .................................... AFTN:

Doklady osob -  odpovědný zástupce : - výpis z rejstříku trestů (§ 49d)
- ověřená kopie o ukončeném vzdělání (§ 49e)
- doklad o praxi v oboru (§ 49e)

2. Specifikace místa činnosti

2.1 Letiště provozování služeb při odbavovacím procesu:

... ...LKCS... .................................................................................................

2.2 Režim poskytování služeb: vnitrostátní / mezinárodní *)

3. Specifikace rozsahu a druhu činnosti

3.1 Specifikujte činnosti (s ohledem na vaše technické prostředky):
X organizace a provádění operací čerpání a vyčerpávání LPH 

X transport LPH z oblasti stáčiště k letadlu a zpět 

X skladování LPH
X skladování a manipulace s oleji a ostatními technickými kapalinami 

jiné: ............................................................... ...................................

3.2 Při volbě varianty “organizace a provádění operací čerpání a vyčerpávání LPH“ v bodě 3.1 

dále specifikujte:
X plnění samospádem (plnící pistolí)............AVGAS 100 LL, JET A-1
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X plnění tlakové JET A-1

3.3 Technická zařízení k poskytování odbavovacích služeb:
SCANIA G-480 
VW Transportér 
Cisterna LPH Avie -31 
Cisterna LPH Tatra 148 
Cisterna LPH DAF 1600

asistence u dodávky leteckého paliva 
přeprava obsluhy
dodávka let. benzínu AVGAS 100 LL (max. množství 3.000 It.) 
dodávka let. petroleje JET-A1 (max. množství 15.000 It.) 
dodávka let. petroleje JET A-1 (max. množství 12.000 It.)

Vlečená cisterna LPH Fuel Proof 6000 - dodávka let. benzínu AVGAS 100 LL (6000 litrů)

4. Doplňující údaje

4.1 Plánovaná provozní doba (čas UTC)

...............MON -  SUN 0700 (0600) -  1900 (1800)

4.2 Doklad o sjednání pojištění odpovědnosti za škody z poskytování odbavovacích služeb 
a doklad o zaplacení pojistného.

Uveďte přesný rozsah sjednaného pojištění, adresu pojišťovacího ústavu a výši plnění:

Rozsah pojištění: PS. Č. 400 018 157 -  Odpovědnost za škodu způsobenou provozní 
činností dle článku 2, odst. 1) až 4) uvedených všeobecných pojistných podmínek, 
dle podmínek a ustanovení smluvního ujednání Ariel a dle ustanovení doložek 
AVN38B, AVN45B, AVN48B, AVN2000, AVN.72, LSW2488

Pojišťovací ústav: Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8

Rozsah pojištění: Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností dle článku 2, odst. 
1) až 4) uvedených všeobecných pojistných podmínek, dle podmínek a ustanovení 
smluvního ujednání Ariel a dle ustanovení doložek AVN48B, AVN46B, AVN38B, 
AVN.72, AVN2000A, 2488 AGM 00003

Sjednaná pojistná částka: 750.000.000,00 Kč

4.3 Máte smlouvu s provozovatelem letiště: ano / ne *)

4.4 Datum plánovaného zahájení provozu (v přip. nového žadatele):

Pokračování v poskytování služeb
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5. Správní poplatek
(potvrzení o zaplacení správního poplatku)

y  ̂, ir U
híV-, ^UAÍL\OVS\Cví>'v . . . c r ^

Dne

......................................

* )  nehodící se škrtněte
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Žadatel - vyhotovení: , 
č.j.: w 1- .̂2/.T,UQ.l.Qf( /
Datum: ..

ŮCL - přijetí: 
č.j.: .......
Datum:.......

Úřad pro civilní letectví 
Referát provozovateiů 
Letiště Ruzyně

160 08 PRAHA 6

A
Ž Á D O S T

o udělení souhlasu k poskytování 
odbavovacích síužeb na ietíšti

ODBAVENÍ LETADLA NA PROVOZNÍ PLOŠE 
ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH, NÁKLADU A POŠTY

ve smyslu § 45 odst. 2 písm, g), § 49b a následujících zákona č.49/1997 Sb., o civiiním letectví, ve 
znění pozdějších předpisů.

1. Údaje o žadateli

1.1 Právnická osoba (statutární orgán nebo člen statutárního orgánu -  min. věk 18 let, plně 
způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a alespoň jeden člen statutárního orgánu odborně 
způsobilý)

Obchodní jméno: ..Jihočeské letiště České Budějovice a.s
Sídlo:

Telefon:
Fax:
SÍTA:
VHF freq.;

U Zimního stadionu 195/2
České Budějovice 7
387 201 931........
386 200 968........

135,930.........MHz

......PSČ:.................370 01..........................
E-maií: ..airport@airport-cb.cz.,
Telex: ............. .........................
AFTN: .......................................

Volací znak: ..BUDĚJOVICE RÁDIO *.......

*od 02.01.2020 BUDĚJOVICE RÁDIO a 
v průběhu roku 2020 bude změna na AFIS a volací znak se obnoví na - BUDĚJOVICE 
INFO

1.2 Fyzická osoba (min. 21 let, plně způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a odborně 
způsobilá)

Jméno: ................ ..............................Rodné číslo:........................................ ...........

Obchodní jméno:........................................... ......................................................................

Trvaíý pobyt: .......................................................... ........... .................................................
............... .....................................................PSČ:..........................................

Místo podnikání:
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.................................................................... PSČ:
Státní příslušnost:.... .......................
Telefon: ...................................
Fax: ...................................  Telex:
SÍTA: ......... ....... AFTN:
VHFfreq.: ........................... MHz Volací znak:

1.3 Právní forma:....................akciová společnost.................................................................

1.4 Identifikační číslo organizace (IČO): .............. ......... 260 93 545.............................. .........

1.5 Údaje o všech statutárních zástupcích právnické osoby

Jméno a příjmení: ,....................................................................................... ....................
................................................... . .......................................................................................
..........................................................................................................................................

...................................................................................................................
..............................................
....................................................... Fax: ................ ............. .

Rozsah oprávnění jednat za právnickou osobu:

....Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za
společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní formě připojí člen 

představenstva svůj podpis...........................................................................................................
Podpisový vzor:

Jméno a příjmení: ..... ................................................................... ..........................
................................................... . ..........................................................................
......................................................................................................................................

...............................................................................................................
....................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x : .................. ............. ...... .......

Rozsah oprávnění jednat za právnickou osobu:
....Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisováni za

společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní formě připojí člen 

představenstva svůj podpis............................. .............................................................................
Podpisový vzor:



Doklady od všech statutárních osob: - výpis z rejstříku trestů (§ 49d)
Doklady alespoň od jednoho člena statutárního orgánu:

- ověřená kopie o ukončeném vzdělání (§ 49e)
- doklad o praxi v oboru (§ 49e)

1.6 Osoba odpovědná za provoz (byla-li stanovena): (min. 21 let, plně způsobilá k právním 
úkonům, bezúhonná a odborně způsobilá)

Jméno: ....... ......................................  Rodné čísío:.... ..............

Trvalé bydliště: Adresa pracoviště:

PSČ PSČ

Státní příslušnost:................... .........
Telefon: ............. .............
Fax: .................. ................. TeSex;
SÍTA: ............. ...................... AFTN:

Doklady osob -  odpovědný zástupce: - výpis z rejstříku trestů (§ 49d)
- ověřená kopie o ukončeném vzdělání (§ 49e)
- doklad o praxi v oboru (§ 49e)

2. Specifikace místa a druhu činnosti

2.1 Letiště provozování služeb při odbavovacím procesu:

......LKCS............................................ ................................................................. ...................

2.2 Režim poskytování služeb: vnitrostátní / mezinárodní *)

2.3 Zaškrtněte požadovaný rozsah činností:

X ODBAVEN! LETADLA NA PROVOZNÍ PLOŠE

X ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH
X ODBAVEN! NÁKLADU A POŠTY

3. Odbavení letadla na provozní ploše

3.1 Specifikujte typ;
íetadla do 10,000 kg (včetně) maximální vzletové hmotnosti nebo letadla do 

20 cestujících (včetně)
X letadla nad 10.000 kg maximální vzletové hmotnosti
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3.2 Uveďte nejvyšší typ letounu (criticai aircraft):

. ..B-737, A-321, An-24, An-72, Tu-134, Yak-42..................................................................

3.3 Uveďte maximální výšku prahu vstupních dveří (s ohledem na vaše technické prostředky):
.....5800 mm (A-340).............................................................................................,..............

3.4 Specifikujte činnosti (s ohledem na vaše technické prostředky):

X nakládka a vykládka letadla, včetně poskytnutí a provozování vhodných prostředků 
X doprava posádky a cestujících mezi letadlem a terminálem
X doprava zavazadel mezi letadlem a terminálem

X komunikace mezi letadlem a vnějšími dodavateli služeb

X poskytování a provozování vhodných zařízení pro start motorů letadel

X poskytování a provozování vhodných zařízení pro pohyb letadel při příletu a odletu
(tažení a tlačení letadla)

X vnější a vnitřní čištění letadla 

X služby vztahující se k toaletám a vodě

vybavení kabiny vhodnými hyg. potřebami a jejich skladování 
X odstraňování sněhu a ledu, odledování letadla

jiné :................... ............................................................................... .................... .

3.5 Technická zařízení k poskytování odbavovacích služeb
VW Caddy -  vozidlo FOLLOW ME
VW Crafter -  vozidlo pro přepravu cestujících
VW Transportér -  vozidlo pro přepravu cestujících
VW Caddy -  zásobování letadel potravinami a nápoji
Motorový nakládací pás NBL ERMA -  vykládka a nakládka zavazadel
Baggage traktor Charlatte T-135 AC -  tahač zavazadlových vozíků, schodů, toalet, vozíků...
Baggage traktor Charlatte T-137 AC -  tahač zavazadlových vozíků, schodů, toalet, vozíků...
Zavazadlové vozíky Zodiac -  přeprava zavazadel
Vlečný toaletní vozík ZODIAC Aries TSC 800/300 -  odvoz fekálií a dodávka užitkové vody
Vlečný vozík na pitnou vodu ZODIAC PWC 500 Aquarius -  dodávka pitné vody
Vlečné schody GEBR. FRECH-SISACH Z 6540 -  nástup a výstup cestujících
Vlečné schody ZODIAC CDS 1845 -  nástup a výstup cestujících
Motorové schody Sovám SPS 9.19 -  nástup a výstup cestujících
Motorové schody SPT-104 AKU -  nástup a výstup cestujících
Ojový tahač letadel LIAZ TSL-1 -  manipulace s letouny na provozních plochách
Bezojový tahač letadel JET 1800 -  manipulace s letouny na provozních plochách
Vysokozdvižný vozík Nissan 25 -  nakládka a vykládka
Traktor John Deere 6420 -  pomocné práce
Traktor John Deere 6430 -  pomocné práce
Pozemní zdroj elektrické energie pro letadla GPU Houchin C-490
SFT SARSYS Saab 9.5 SW -  měření koeficientu provozních ploch
Iveco-Magirus /De-icing/ - odledování letadla a údržba proti ledu

2,1 -4



4.1 Specifikujte činnosti (s ohledem na vaše technické prostředky):
X odbavování cestujících jakéhokoliv druhu při příletu, odletu, přesunu nebo tranzitu, 

včetně kontroly cestovních dokladů 
X registrace zavazadel a jejich přeprava do oblasti třídění
X manipulace se zavazadly v oblasti třídění, při přípravě k odletu, při nakládce a 

vykládce ze zařízení, navrženého pro manipulace s nimi z letadla do oblasti třídění 

a naopak
X doprava zavazadel z oblasti třídění do oblasti výdeje

jiné: .............................................................................................................. ..............

4. Odbavení cestujících

4.1.1 Technická zařízení k poskytování odbavovacích služeb

VW Caddy -  vozidlo FOLLOW ME
VW Crafter ~ vozidlo pro přepravu cestujících
VW Transportér-vozidlo pro přepravu cestujících
VW Caddy -  zásobování letadel potravinami a nápoji
Motorový nakládací pás NBL ERMA -  vykládka a nakládka zavazadel
Baggage traktor Charlatte T-135 AC -  tahač zavazadlových vozíků, schodů, toalet, vozíků...
Baggage traktor Charlatte T-137 AC -  tahač zavazadlových vozíků, schodů, toalet, vozíků...
Zavazadlové vozíky Zodiac -  přeprava zavazadel
Vlečné schody GEBR. FRECH-SISACH Z 6540 -  nástup a výstup cestujících
Vlečné schody ZODIAC CDS 1845 -  nástup a výstup cestujících
Motorové schody Sovám SPS 9.19 -  nástup a výstup cestujících
Motorové schody SPT-104 AKU -  nástup a výstup cestujících
Ojový tahač letadel LIAZ TSL-1 -  manipulace s letouny na provozních plochách
Bezojový tahač letadel JET 1800 -  manipulace s letouny na provozních plochách
Vysokozdvižný vozík Nissan 25 -  nakládka a vykládka
Traktor John Deere 6420 -  pomocné práce
Traktor John Deere 6430 -  pomocné práce

4.2 Při volbě „odbavování cestujících jakéhokoliv druhu při příletu, odletu, přesunu nebo 
tranzitu, včetně kontroly cestovních dokladů'1 v bodě 4.1, popište postup odbavení a použité 
prostředky (počítačový odbavovací systém):

Manuální odbavení..............................................................................................................

(v případě nedostatku místa použijte volný list jako přílohu)
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5.1 Specifikujte typ:

ietadia do 10.000 kg (včetně) maximální vzletové hmotnosti 

X ietadia nad 10,000 kg maximální vzletové hmotnosti

5.2 Uveďte nejvyšší typ letounu (critical aircraft):

....B-737, A-321, An-24, An-72, Tu-134, Yak-42..................................................................

5.3 Uveďte maximální výšku prahu dveří nákladového prostoru (s ohledem na vaše technické 

prostředky):
....5800 mm (A-340)..................................... ................................................................ ......

5.4 Specifikujte činnosti (s ohledem na vaše technické prostředky):

X fyzické manipulace spojené s vývozem, dovozem nebo transferem 

X odbavení příslušných dokladů a celní postupy

X realizace bezpečnostních postupů, dohodnutých mezi stranami, nebo vyžádaných 
okolnostmi

fyzické odbavení RFS kamionů jako náhradní letecké dopravy v dovozu a vývozu 
. jiné :...................................... ,,,,,................................................................................

5. Odbavení nákladu a pošty

5.5 Technická zařízení k poskytování odbavovacích služeb
VW Caddy -  vozidlo FOLLOW ME
VW Crafter -  vozidlo pro přepravu cestujících
VW Transportér-vozidlo pro přepravu cestujících
VW Caddy -  zásobování letadel potravinami a nápoji
Motorový nakládací pás NBL ERMA-vykládka a nakládka zavazadel
Baggage traktor Charlatte T-135 AC -  tahač zavazadlových vozíků, schodů, toalet, vozíků...
Baggage traktor Charlatte T-137 AC -  tahač zavazadlových vozíků, schodů, toalet, vozíků...
Zavazadlové vozíky Zodiac -  přeprava zavazadel
Vlečné schody GEBR. FRECH-SISACH Z 6540 -  nástup a výstup cestujících 
Vlečné schody ZODIAC CDS 1845 -  nástup a výstup cestujících 
Motorové schody Sovám SPS 9.19 -  nástup a výstup cestujících 
Motorové schody SPT-104 AKU -  nástup a výstup cestujících 
Vysokozdvižný vozík Nissan 25 -  nakládka a vykládka 
Traktor John Deere 6420 -  pomocné práce 
Traktor John Deere 6430 -  pomocné práce

6. Doplňující údaje

6.1 Plánovaná provozní doba (čas UTC)

...............MON -  SUN 0700 (0600) -  1900 (1800)................................................... ..........
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6.2 Dokiad o sjednání pojištění odpovědnosti za škody z poskytování odbavovacích služeb 

a doklad o zaplacení pojistného:

Uveďte přesný rozsah sjednaného pojištění, adresu pojišťovacího ústavu a výši plnění; 

Rozsah pojištěni: PS. Č, 400 018 157 -  Odpovědnost za škodu způsobenou provozní 
činností dle článku 2, odst. 1) až 4) uvedených všeobecných pojistných podmínek, 
dle podmínek a ustanovení smluvního ujednání Ariel a dle ustanovení doložek 

AVN38B, AVN45B, AVN48B, AVN2000, AVN.72, LSW2488 

Pojišťovací ústav: Allianz pojišťovna, a.s,, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

Rozsah pojištění: Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností dle článku 2, odst. 
1) až 4) uvedených všeobecných pojistných podmínek, dle podmínek a ustanovení 
smluvního ujednání Ariel a dle ustanovení doložek AVN48B, AVN46B, AVN38B, 
AVN.72, AVN2000A, 2488 AGM 00003 

Sjednaná pojistná částka; 750.000.000,00 Kč
6.3 Máte uzavřenu smlouvu s provozovatelem letiště: ano / ne *)

6.4 Datum plánovaného zahájení provozu (v příp. nového žadatele);
Pokračování v poskytování služeb

7. Správní poplatek
(potvrzení o úhradě správního poplatku)

' r' ^  " / í!
V ±  .........

razítko a podpis žadatele

) nehodící se škrtněte
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