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CZECÍJ REPUBLIC

PovoLENÍ K PRovozovÁxÍ LETECxÝcH PRACÍ
bezpilotními letadly splňujícími kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 21612008 v platném znění

AERIAL WORK OPERATOR PERMIT

using unmanned aircraft that meet the criteria of Annex II of Regulation (EC) No 21ó12008 of the European
Parliament and of the Council as amended

Toto povolení, vydané na základě Rozhodnutí č.j. 2599-18-701, dokládá, že provozovatel
This permit issued by decision with Ref. No. 2599- 1 8-701 documents that the operator

Jiří Kubíko DiS.
nar. 10.

tl.1977,lč lzlloo91,

Olomučany 113, 697 03 Olomučany

splni| požadavky ust. $ 74 zákonz č. 4911'997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č.455/1991 Sb., o živnostenskémpodnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisůo
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ooletecký zákon") a lyhtášky č. I08ll997 Sb.o kterou se provádí
letecký zákon, ve znění pozdějších předpisů prorydání tohoto povolení a je tímto oprávněn provádět
Ietecké práce bezpilotními letadly splňujícímikritéria přílohy II nařízeníEvropského parlamentu
a Rady (ES) č. 2|6/2008 v platném znění v souladu s provozní specifikací, která je nedílnou součástí
tohoto povolení.

ActNo 4911997 Coll., on civil aviation and amending Act No 455/1991 Coll.,
on trade licensing (Trade Licensing Act) as amended, as amended (hereinafter refer:red to as "Aviation Act")
andoftheDecree No 108/1997 Coll., implementing the Aviation Act as amended, for the issuance of this permit,

has met the requirements of Arlicle 74 of

and is hereby approved to perform aerial work using unmanned aircraft that meet the criteria of Annex II of Regulation
(EC) No 21612008 of the European Parliament and of the Council as amended in accordance with the Operations
Specifications which are an integral part of this permit.

Toto povolení je platné pouze ve spojení s provozní specifikací označenou stejným číslem,
je nepřenosné, a pokud se jej držitel povolení nevzd,á, nebo nelrude jeho platnost pozastavena nebo
zrušena, zŮstává v platnosti do2.3.2020.
This Permit is valid only in connection with the Operations Specifications designated with the identical number'
it is not transťerable and, unless it has been surrendered, suspended or revoked, it shall remain valid until 2.3.2020.
Povo|ení č. / Permit No:

Vydáno pod č.j. / Issued with Ref.

0388 /

No.:

LPUA

2736-18-70l

Místo a datum lydání:
Place and date of issue:
Praha
2.

3.2018

Ing. Petr Plaček
oprávněná úřední osoba
person in authority

-

