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Úřad pro civilní letectví 

Sekce provozní/oddělení provozovatelů  
K letišti 1149/23 
160 08 PRAHA 6 

 
Č.j.:  4080-20-701  V Praze 28. 4. 2020 

    
     

 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 89 odst. 2 
písm. e) bod 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen letecký 
zákon) a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve věci 
žádosti o prodloužení souhlasu společnosti ABS Jets, a.s. k poskytování služby zahrnujících technické 
a provozní odbavení letadel na odbavovací ploše a odbavení nákladu a pošty doručené dne 17.4. 
2020 a doplněné dne 23.4.2020  

 
takto: 

 
Podle ustanovení § 49b odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších 
předpisů, se žádosti účastníka řízení, společnosti  
 

ABS Jets, a.s.  
 

 
Sídlo: K letišti 549, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Hangár C 
IČ: 271 63 628 

vyhovuje. 
 
 

Společnosti ABS Jets, a.s. se prodlužuje SOUHLAS K POSKYTOVÁNÍ: 

 
služeb při odbavovacím procesu na letišti Václava Havla Praha – areál Jih,  
zahrnujících technické a provozní odbavení letadel na odbavovací ploše a 

odbavení nákladu a pošty. 
 
 

Souhlas se vydává na dobu určitou s účinností od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí:  
do 30. dubna 2023. 
 
Rozsah služeb: 
- technické a provozní odbavení letadla na odbavovací ploše: 

 nakládka a vykládka letadla, včetně poskytnutí a provozování vhodných prostředků, 
 doprava posádky a cestujících mezi letadlem a terminálem, 
 doprava zavazadel mezi letadlem a terminálem, 
 komunikace mezi letadlem a vnějšími dodavateli služeb, 
 poskytování a provozování vhodných zařízení pro pohyb letadel při příletu a odletu 

(tažení a tlačení letadla), 
 vnější a vnitřní čištění letadla, 
 služby vztahující se k toaletám a vodě, 
 vybavení kabiny vhodnými hyg. potřebami a jejich skladování 

 



 2 

- odbavení cestujících a jejich zavazadel: 
 odbavování cestujících jakéhokoliv druhu při příletu, odletu, přesunu nebo tranzitu,  
 

Typy odbavovaných letadel:  
- letadla do 10.000 kg (včetně) maximální vzletové hmotnosti nebo letadla do 20 cestujících 

(včetně) 
- letadla nad 10.000 kg maximální vzletové hmotnosti 

 
 
Podmínky pro poskytování výše uvedených služeb: 
- při poskytování služeb dodržovat předpisy a nařízení vydané Ministerstvem dopravy, Úřadem pro 

civilní letectví, a ostatní platné národní a mezinárodní předpisy vztahující se k provádění výše 
uvedených služeb; 

- při poskytování služeb dodržovat vydané příkazy provozovatele letiště; 
- při změně jakýchkoliv skutečností uvedených v žádosti nebo jejích přílohách nejpozději do 

čtrnácti dnů ode dne, kdy ke změně došlo, o tomto informovat Úřad pro civilní letectví; 
- pokud poskytovatel leteckých služeb nemůže udržet podmínky udělení souhlasu, oznámí tuto 

skutečnost neprodleně Úřadu, případně požádá o pozastavení platnosti souhlasu či jeho 
odebrání; 

- nabytím právní moci tohoto Rozhodnutí pozbývá účinnosti Rozhodnutí o vydání souhlasu 
k poskytování služeb Č.j.: 3781-17-701 vydané Úřadem. 

 
 
Odůvodnění: 

Podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odůvodnění rozhodnutí není třeba, 
neboť žadatel splnil všechny náležitosti a žádosti se vyhovuje v plném rozsahu.  

 
Poučení o odvolání:  

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů podat do 15ti dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí odvolání k Ministerstvu 
dopravy, odbor civilního letectví, prostřednictvím Úřadu pro civilní letectví. 
 
 Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 
připraveno k vyzvednutí. 

 
 
                  

V Praze dne 28. 4. 2020                                                                  
 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 
 
  

Ing. Vítězslav Hezký  
ředitel sekce provozní  

 
 
 
 

Obdrží:  
ABS Jets, a.s.  
Sídlo: K letišti 549, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Hangár C 
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