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tuto	 pojistnou	 smlouvu	 podle	 zákona	 č.	 37/2004	 Sb.,	 o	 pojistné	 smlouvě	
a	 o	 změně	 souvisejících	 zákonů	 (zákon	 o	 pojistné	 smlouvě),	 ve	 znění	
pozdějších	 předpisů	 (dále	 jen	 „zákon	 o	 pojistné	 smlouvě“),	 která	 spolu	
s	Všeobecnými	pojistnými	podmínkami	–	obecná	část	VPP	OC	2005	(dále	
jen	„VPP	OC	2005“)	a	Všeobecnými	pojistnými	podmínkami	–	zvláštní	část	
Pojištění	 odpovědnosti	 za	 škodu	 fyzických	 a	 právnických	 osob	 VPP	 ODP	
2007	(dále	jen	„VPP	ODP	2007“)	tvoří	nedílný	celek.

Touto pojistnou smlouvou se sjednává pojištění odpovědnosti pojiš-
těného za škodu vzniklou na letadle,	které	sice	není	ve	vlastnictví	pojiš-
těného,	bylo	však	pojištěnému	zapůjčeno	nebo	ho	užívá	z	jiného	právního	
důvodu.
1)	 Pojištěnými	dle	této	pojistné	smlouvy	mohou	být	pouze	osoby,	které:
a)	 jsou	držiteli	platného	oprávnění	k	pilotování	letadla	nebo	sportovně	létající-

ho	zařízení	(dále	jen	letadlo),	pojištěnými	mohou	být	i	žáci	letecké	školy
b)	 splnili	podmínky	dle	čl.	V.	odst.	1.	této	pojistné	smlouvy
c)	 jsou	občany	České	republiky
d)	 jsou	členy	nebo	zaměstnanci	LAA	ČR
2)	 Pojištěnými	jsou	ve	smyslu	této	pojistné	smlouvy	pouze	fyzické	osoby.
3)	 Pojištění	 sjednané	 dle	 této	 pojistné	 smlouvy	 se	 vztahuje	 na	 územní	

platnost	ČR+SR	nebo	celý	svět	mimo	vyloučená	území.

4)	 Pojištění	sjednané	touto	pojistnou	smlouvou	se	kromě	výluk	z	pojištění	
uvedených	ve	VPP	ODP	2007	č.	IV	nevztahuje	na	odpovědnost	za	ško-
du	v	případech,	kdy:
a)	 škoda	na	letadle	byla	způsobena	při	manipulaci	s	letadlem	na	zemi,	

a	 to	 tažením	 či	 tlačením	 letadla	 nebo	 v	 přímé	 souvislosti	 s	 těmito	
činnostmi,	pokud	bezprostředně	nepředcházely	plánovanému	odletu	
pojištěného	 nebo	 nebyly	 součástí	 předletové	 přípravy,	 případně	
nenásledovaly	bezprostředně	po	příletu	pojištěného,

b)	 škoda	 vznikla	 při	 používání	 letadla	 v	 době,	 kdy	 nebyly	 dodrženy	
minimální	 rozsahy	 předepsaných	 úkonů	 údržby	 a	 kontroly	 letadla	
a	prohlídek	letadla	nebo	došlo	k	překročení	lhůty	pro	vykonání	tako-
vých	úkonů	nebo	prohlídek,

c)	 nebylo	k	letu,	v	jehož	průběhu	nastala	škodná	událost,	vydáno	povo-
lení	s	ohledem	na	povětrnostní	a	letové	podmínky,

d)	 pojištěný	neměl	řádné	oprávnění	k	pilotování	daného	typu	letadla,
e)	 letadlo	nemělo	platné	osvědčení	o	 letové	způsobilosti	případně	 jiná	

potřebná	povolení,
f)	 škoda	 vznikla	 při	 startu	 nebo	 přistávání	 letadla	 z	 místa	 /	 na	 místo,	

které	 nesplňuje	 předpisy	 stanové	 podmínky	 pro	 provoz	 takového	
letadla.	Výjimkou	je	nouzové	přistání.

První	část	Průvodce	pojistnými	produkty	nabízenými	členům	LAA	ČR	v	roce	2012		
najdete	na	str.	11	Bulletinu	č.	12	časopisu	Pilot	LAA	ČR.

Veškeré informace k pojistným produktům (všeobecné podmínky pojišťoven,  
náhledy smluv, atd.) naleznete na webu LAA ČR (www.laacr.cz) v sekci „Pojištění“.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI POJIŠTĚNÉHO 
ZA ŠKODU VZNIKLOU NA LETADLE

dle pojistné smlouvy č. 8051534719
Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB a Letecká amatérská asociace ČR uzavřely

2. část 
Průvodce pojistnými produkty  

nabízenými členům LAA ČR 
v roce 2012
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Výše jednorázového pojistného za pojištění je v závislosti na:
-	 pojištěným	určených	limitech	pojistného	plnění
-	 pojištěným	určeném	územním	rozsahu	pojištění	 (viz.	hodnoty	uvedené	

v	tabulce	níže):

Jednorázové pojistné (v Kč) dle výše limitu pojistného plnění (LPP) 
a zvoleného územního rozsahu pojištění

Limit	pojistného	plnění	
Územní	rozsah	pojištění

ČR+SR Celý	svět

50.000	Kč 1.240	Kč	□ 1.470	Kč	□

60.000	Kč 1.490	Kč	□ 1.780	Kč	□

70.000	Kč 1.740	Kč	□ 2.070	Kč	□

80.000	Kč 1.980	Kč	□ 2.380	Kč	□

90.000	Kč 2.230	Kč	□ 2.660	Kč	□

100.000	Kč 2.480	Kč	□ 2.970	Kč	□

150.000	Kč 3.630	Kč	□ 4.360	Kč	□

200.000	Kč 4.730	Kč	□ 5.680	Kč	□

Jestliže	pojištěným	k	datu	počátku	pojištění	je	žák letecké školy,	potom	se	
jednorázové	pojistné	stanoví	jako	součin	jednorázového	pojistné	dle	tabulky	
a	koeficientu	v	hodnotě	1,2.

Pojištění	 může	 vzniknout	 také	 na	 pojistnou	 dobu	 kratší	 než	 jeden	
pojistný	rok.	Výsledné	pojistné	potom	odpovídá	součinu	ročního	pojistného	
a	procentuální	hodnoty	stanovené	na	základě	délky	pojistné	doby,	nejméně	
však	částce	1.000 Kč.

Pojistná	doba %	ročního	pojistného
do	3	měsíců 45
do	6	měsíců 60
do	9	měsíců 85

více	jak	9	měsíců 100

Částky	se	zaokrouhlují	na	celé	koruny	matematickým	způsobem.

Každé	 jednotlivé	pojištění	sjednané	 touto	pojistnou	smlouvou	se	sjednává	
s	 pojistnou	 dobou	 v	 délce	 maximálně	 12	 měsíců,	 nejpozději však do 
31. 12. 2012.

Podmínky pro vyřízení pojistek:
•	 Vyplnění	 přihlášky	 k	 pojistce	 a	 doručení	 do	 LAA	 (osobně,	 poštou,	 faxem,	
nebo	e-mailem	na	adresu:	sormova@laacr.cz
•	 Uhrazení	 pojistné	 částky	 (částka	 je	 považována	 za	 uhrazenou,	 je-li	
připsána	 na	 účet	 LAA,	 zaplacena	 složenkou	 na	 poště	 či	 složena	 hotově	
v	 pokladně	 LAA).	 Pojistka	 je	 platná	 nejdříve	 následující	 den	 po	 uhrazení	
pojistné	částky.

Hlášení škodných událostí:
Vznik	 škodné	 události	 oznámí	 pojištěný	 neprodleně	 na	 tel.:	 800	 100	 777	
nebo	elektronicky	na	internetové	adrese	www.csobpoj.cz	nebo	na	adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
Odbor	služeb	klientům	neživotního	pojištění	
Zelené	předměstí	
Masarykovo	náměstí	čp.	1458	
532	18	Pardubice
nebo:

Willis s.r.o. 
Charles	Square	Center	
Karlovo	nám.	10	
120	00	Praha	2	
TEL.:	296	214	551	–	5	
FAX:	296	214	550

Pro	platbu	za	služby	poskytované	LAA	ČR	můžete	využít	několika	způsobů:

1. Hotově v sídle LAA ČR

2. Převod z bankovního účtu
Číslo	účtu	LAA	ČR:	 2800066859 / 2010
Konstantní	symbol:	 0308
Variabilní	symbol:	 rodné číslo (fyz.	osoba)	nebo IČO (práv.	osoba)
Zpráva	pro	příjemce:	 účel platby (viz. zkratky níže) 

4. On-line na stránkách www.laacr.cz.

3. Poštovní poukázkou typu C 
(hotově na poště -> na a dresu LAA ČR)
Adresa	LAA	ČR	 Letecká amatérská asociace ČR 

Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10
Zpráva	pro	příjemce:	 účel platby (viz. zkratky níže)

Účel platby – zkratky
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ 
a)	SLZ	kromě	PK	 ZP/poznávací	značka,	u	poprvé	pojišťovaného	SLZ	také	název	

(např.	Sluka,	Cora,	apod.)
b)	padákové	kluzáky	 ZP	PK	–	ČR, SR	nebo	Svět	

–	výrobní	číslo	a	název	PK	(v	případě	pojištění	konkrétního	
PK)	
–	nebo	rodné	číslo	(v	případě	pojištění	osoby)

Cestovní pojištění CP
Úrazové pojištění ÚP
Členské příspěvky ČLP
Svazové příspěvky MPG	nebo	SUL
Bezchybným	 podáním	 platby	 a	 přiložením	 kopie	 potvrzení	 o	 platbě	 k	 formulářům	
posílaným	 na	 LAA	 přispějete	 ke	 správnému	 zařazení	 vaší	 platby	 a	 rychlejšímu	
vyřízení	vaší	žádosti.

Jak platit ze zahraničí/How to pay from foreing countries
IBAN	 CZ19	0800	0000	0002	8532	1309
BIC	 GIBACZPX
Název	účtu/Account	name:	 Letecka	amaterska	asociace	CR
Adresa	banky/Bank	address:	 Česká	spořitelna	a.s.,	Vršovické	nám.	67/8	
	 102	00	Praha	10	–	Vršovice,	Česká	republika

Jak platit za služby LAA ČR

Bulletin LAA ČR



PŘIHLÁŠKA
Pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou na letadle pro rok 2012

pro členy LAA ČR, dle pojistné smlouvy č. 8051534719 uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB Pojišťovnou, a. s..
Celé znění smlouvy na stránkách www.laacr.cz

Pojištěným	dle	výše	uvedené	pojistné	smlouvy	může	být	pouze	fyzická	osoba	a	pouze	občan	České	republiky,	která	sice	není	vlastníkem	
letadla,	ale	bylo	mu	letadlo	zapůjčeno	nebo	ho	užívá	z	jiného	právního	důvodu.

Údaje o pojištěném
Jméno	a	příjmení:

Ulice,	město,	PSČ:

Rodné	číslo: E-mail: Tel.	/	fax:

Pojistné produkty, ke kterým se chcete přihlásit, vyberte na druhé straně tohoto formuláře
	

Ujednání:

Pojištěný	v	souladu	se	zákonem	č.	101/2000	Sb.,	o	ochraně	osobních	údajů	a	o	změně	některých	zákonů,	ve	znění	pozdějších	předpisů	
(dále	 jen	 „zákon“),	 souhlasí,	 aby	 jeho	 osobní	 údaje	 byly	 pojistitelem	 zpracovány	 v	 rámci	 činnosti	 v	 pojišťovnictví	 a	 činnosti	 související	
s	pojišťovací	činností	podle	zákona	č.	363/1999	Sb.,	o	pojišťovnictví	a	o	změně	některých	souvisejících	zákonů	(zákon	o	pojišťovnictví),	ve	
znění	pozdějších	předpisů,	a	to	po	dobu	nezbytně	nutnou	k	zajištění	všech	práv	a	povinností	plynoucích	ze	závazkového	vztahu.	Ve	smyslu	
§	13c	zákona	č.	133/2000	Sb.,	o	evidenci	obyvatel	a	o	rodných	číslech	a	o	změně	některých	zákonů	(zákon	o	evidenci	obyvatel),	ve	znění	
pozdějších	předpisů,	souhlasí	s	tím,	aby	ve	stejném	rozsahu,	za	stejným	účelem	a	po	stejnou	dobu	jako	ostatní	osobní	údaje	bylo	využíváno	
rodné	číslo,	 jehož	je	nositelem.	Dále	souhlasí	s	předáváním	svých	osobních	údajů	do	jiných	států,	a	to	ve	smyslu	§	27	zákona.	Veškeré	
poskytnuté	údaje	bude	zpracovávat	pojistitel	nebo	zpracovatel	registrovaný	v	souladu	s	§	16	zákona	Úřadem	pro	ochranu	osobních	údajů.	
Prohlašuje,	že	byl	v	souladu	se	zákonem	řádně	informován	o	zpracování	svých	osobních	údajů,	svých	právech	a	povinnostech	zpracova-
telů	údajů.	Výslovně	souhlasí	s	tím,	že	pojistitel	může	údaje	získané	v	souvislosti	se	sjednaným	pojištěním	sdělovat	i	ostatním	subjektům	
podnikajícím	v	oblasti	pojišťovnictví,	bankovnictví	a	jiných	peněžních	služeb	a	asociacím	těchto	subjektů.	

Prohlašuji, že údaje v tomto formuláři jsou pravdivé a že jsem se seznámil/la s pojistnými podmínkami. Uvedením osobních údajů 
a zaplacením pojistného se přihlašuji k pojištění a souhlasím se zpracováním osobních údajů pojistitelem dle výše uvedeného 
ujednání v přihlášce k pojištění.

Datum	a	místo:	 	.............................................................

Podpis:	 	.............................................................



Základní sazby

Jednorázové pojistné (v Kč) dle výše limitu pojistného plnění (LPP) a zvoleného územního rozsahu pojištění

Limit pojistného plnění 
Územní rozsah pojištění

ČR+SR Celý svět
50	000	Kč 1	240	Kč			□ 1	470	Kč			□
60	000	Kč 1	490	Kč			□ 1	780	Kč			□
70	000	Kč 1	740	Kč			□ 2	070	Kč			□
80	000	Kč 1	980	Kč			□ 2	380	Kč			□
90	000	Kč 2	230	Kč			□ 2	660	Kč			□

100	000	Kč 2	480	Kč			□ 2	970	Kč			□
150	000	Kč 3	630	Kč			□ 4	360	Kč			□
200	000	Kč 4	730	Kč			□ 5	680	Kč			□

Jestliže pojištěným k datu počátku pojištění je žák letecké školy, potom se jednorázové pojistné stanoví  
jako součin jednorázového pojistné dle tabulky a koeficientu v hodnotě 1,2.

Žák ano			□ ne			□

Pojištění	může	vzniknout	 také	na	pojistnou	dobu	kratší	než	 jeden	pojistný	rok.	Výsledné	pojistné	potom	odpovídá	součinu	ročního	pojistného	
a	procentuální	hodnoty	stanovené	na	základě	délky	pojistné	doby,	nejméně	však	částce	1 000 Kč.	

Pojistná	doba %	ročního	pojistného
do	3	měsíců 45
do	6	měsíců 60
do	9	měsíců 85

více	jak	9	měsíců 100

Částky se zaokrouhlují na celé koruny matematickým způsobem. 

Každé	jednotlivé	pojištění	sjednané	touto	pojistnou	smlouvou	se	sjednává	s	pojistnou	dobou	v	délce	maximálně	12	měsíců,		
nejpozději	však	do	31. 12. 2012.	



PŘIHLÁŠKA
Havarijní pojištění letadel pro rok 2012

pro členy LAA ČR,	dle	pojistné	smlouvy	č.	8051051712	uzavřené	mezi	LAA	ČR	a	ČSOB	Pojišťovnou,	a.	s..
Celé	znění	smlouvy	na	stránkách	www.laacr.cz

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu pouze za podmínky, že pojištěné letadlo bylo vyrobeno a smontováno 
v rámci sériové výroby a montáže tohoto typu letadla, a to osobou, která je na základě příslušných povolení oprávněna k výrobě 
a#montáži takového letadla. 

Pojištěným	dle	výše	uvedené	pojistné	smlouvy	může	být	pouze	osoba,	která	je	vlastníkem	letadla	nebo	provozovatelem	letadla	(je-li	odlišná	
od	vlastníka)	a	zároveň	je	členem	nebo	zaměstnancem	LAA	ČR.

Údaje o pojištěném
Jméno	a	příjmení	/	Firma:

Ulice,	město,	PSČ:

Rodné	číslo	/	IČO: E-mail: Tel.	/	fax:

Kontaktní	osoba: E-mail: Tel.	/	fax:

Údaje o SLZ (kategorie ultralehký letoun)
Název: Poznávací	značka: MTOW	(do	600	kg):

Do	........................................................	kg

Pojistné produkty, ke kterým se chcete přihlásit, vyberte na druhé straně tohoto formuláře
	

Ujednání:

Pojištěný	v	souladu	se	zákonem	č.	101/2000	Sb.,	o	ochraně	osobních	údajů	a	o	změně	některých	zákonů,	ve	znění	pozdějších	předpisů	
(dále	 jen	 „zákon“),	 souhlasí,	 aby	 jeho	 osobní	 údaje	 byly	 pojistitelem	 zpracovány	 v	 rámci	 činnosti	 v	 pojišťovnictví	 a	 činnosti	 související	
s	pojišťovací	činností	podle	zákona	č.	363/1999	Sb.,	o	pojišťovnictví	a	o	změně	některých	souvisejících	zákonů	(zákon	o	pojišťovnictví),	ve	
znění	pozdějších	předpisů,	a	to	po	dobu	nezbytně	nutnou	k	zajištění	všech	práv	a	povinností	plynoucích	ze	závazkového	vztahu.	Ve	smyslu	
§	13c	zákona	č.	133/2000	Sb.,	o	evidenci	obyvatel	a	o	rodných	číslech	a	o	změně	některých	zákonů	(zákon	o	evidenci	obyvatel),	ve	znění	
pozdějších	předpisů,	souhlasí	s	tím,	aby	ve	stejném	rozsahu,	za	stejným	účelem	a	po	stejnou	dobu	jako	ostatní	osobní	údaje	bylo	využíváno	
rodné	číslo,	 jehož	 je	nositelem.	Dále	souhlasí	s	předáváním	svých	osobních	údajů	do	 jiných	států,	a	 to	ve	smyslu	§	27	zákona.	Veškeré	
poskytnuté	údaje	bude	zpracovávat	pojistitel	nebo	zpracovatel	registrovaný	v	souladu	s	§	16	zákona	Úřadem	pro	ochranu	osobních	údajů.	
Prohlašuje,	že	byl	v	souladu	se	zákonem	řádně	informován	o	zpracování	svých	osobních	údajů,	svých	právech	a	povinnostech	zpracovatelů	
údajů.	Výslovně	souhlasí	s	tím,	že	pojistitel	může	údaje	získané	v	souvislosti	se	sjednaným	pojištěním	sdělovat	i	ostatním	subjektům	pod-
nikajícím	v	oblasti	pojišťovnictví,	bankovnictví	a	jiných	peněžních	služeb	a	asociacím	těchto	subjektů.	

Prohlašuji, že údaje v tomto formuláři jsou pravdivé a že jsem se seznámil/la s pojistnými podmínkami. Uvedením osobních údajů 
a zaplacením pojistného se přihlašuji k pojištění a souhlasím se zpracováním osobních údajů pojistitelem dle výše uvedeného 
ujednání v přihlášce k pojištění.

Datum	a	místo:	 	.............................................................

Podpis:	 	.............................................................



Základní sazby

Výše	základních	sazeb	za	havarijní	pojištění	letadla	v	závislosti	na:
-	pojištěným	určené	pojistné	částce	letadla,
-	pojištěným	určené	spoluúčasti
činí	(viz	hodnoty	uvedené	v	tabulce	níže):

Základní sazby (promile ‰)

PČ letadla (Kč)
(pojistná částka letadla)

Spoluúčast (Kč)
50 000 100 000 200 000 300 000

Do	800	000 54 49 45 X
800	001	–	1	500	000 52 48 44 42
Více	jak	1	500	000 50 45 42 38

Roční pojistné odpovídá součinu pojistné částky letadla a základní sazby uvedené v tabulce.

Pojištění	může	vzniknout	 také	na	pojistnou	dobu	kratší	než	 jeden	pojistný	 rok.	Výsledné	pojistné	potom	odpovídá	součinu	 ročního	pojistného	
a	procentuelní	hodnoty	stanovené	na	základě	délky	pojistné	doby,	nejméně	však	částce	8	000	Kč.	

Pojistná doba % ročního pojistného
do	6	měsíců 65

do	9	měsíců 85

více	jak	9	měsíců 100

Částky se zaokrouhlují na celé koruny matematickým způsobem. 

Příklad:
poj. částka letadla (Kč) spoluúčast 50 000 Kč celý rok pojistná doba do 6 měsíců (65%)
1	000	000	Kč											x		 (52	promile	tzn.:)	0,052					=	 52	000	Kč									x	 65/100	=	33	800	Kč

Každé	jednotlivé	pojištění	sjednané	touto	pojistnou	smlouvou	se	sjednává	s	pojistnou	dobou	v	délce	maximálně	12	měsíců,		
nejpozději však do 31. 12. 2012.	

Sjednávám tuto variantu havarijního pojištění:

Spoluúčast:

Pojistná	částka	letadla:

Časová	platnost	 	od:																																							do:
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tuto	 pojistnou	 smlouvu	 podle	 zákona	 č.	 37/2004	 Sb.,	 o	 pojistné	 smlouvě	
a	o	změně	souvisejících	zákonů	(zákon	o	pojistné	smlouvě),	ve	znění	poz-
dějších	předpisů	(dále	 jen	„zákon	o	pojistné	smlouvě“),	která	spolu	s	Vše-
obecnými	pojistnými	podmínkami	-	obecná	část	(dále	jen	„VPP	OC	2005“)	
a	 Všeobecnými	 pojistnými	 podmínkami	 -	 zvláštní	 část	 Havarijní	 pojištění	
letadel	(dále	jen	„VPP	HLE	2010“)	tvoří	nedílný	celek.	

Touto pojistnou smlouvou se sjednává havarijní pojištění  
sportovního létajícího zařízení (dále jen „SLZ“). 
1)	Předmětem pojištění	ve	smyslu	VPP	HLE	2010	čl.	 III	může	být	pouze	

SLZ	kategorie	ultralehký letoun (dále	 jen	„letadlo“),	který	 je	konstruo-
ván	 maximálně	 pro	 dvě	 osoby,	 řízený	 buď	 přesouváním	 těžiště	 pilota,	
nebo	 aerodynamickými	 prostředky,	 jehož	 pádová	 rychlost	 nepřevyšuje	
75	km/h,	jehož	maximální	vzletová	hmotnost	nepřevyšuje	600	kg.	

2)	Dále	se	ujednává,	že	pojistitel	poskytne	pojistné	plnění	za	škodu	pouze	
za	podmínky,	že	pojištěné	letadlo	bylo vyrobeno a smontováno v rám-
ci sériové výroby a montáže tohoto typu letadla, a to osobou, která 
je na základě příslušných povolení oprávněna k výrobě a montáži 
takového letadla. 

3)	Pojištěnými	dle	této	pojistné	smlouvy	mohou	být	pouze	osoby,	které:	
a)	 jsou	 vlastníky	 letadla	 nebo	 provozovatelé	 letadla,	 jsou-li	 odlišní	 od	

vlastníků,	
a	
b)	jsou	členy	nebo	zaměstnanci	LAA	ČR.	

4)	Pojištěnými	jsou	ve	smyslu	této	smlouvy	fyzické	i	právnické	osoby.	
5)	Pojištění	sjednané	dle	této	pojistné	smlouvy	se	vztahuje	na	škodné	udá-

losti	nastalé	na	území	celého	světa.
6)	Ujednává	se,	že	pojištění	se	nevztahuje	na	škody	způsobené	při	 letech	

určených	 pro	 vykonávání	 prací	 v	 zemědělství	 a	 lesním	 hospodářství;	
k	 hašení	 požárů;	 při	 sportovní	 činnosti	 provozované	 na	 profesionální	
úrovni;	 s	 podvěšeným	 nákladem;	 testovací,	 zahrnující	 testy	 prototypů	
a	testy	nových,	pozměněných	nebo	opravených	konstrukcí.	

Sportovní	činností	provozovanou	na	profesionální	úrovni	se	rozumí	jakákoliv	
činnost	(s	výjimkou	obvyklé	činnosti	leteckých	škol),	kterou	sportovci	prová-
dějí	za	úplatu	a	veškerá	příprava	k	této	činnosti.

Výše základních sazeb za havarijní pojištění letadla v závislosti na: 
-	pojištěným	určené	pojistné	částce	letadla,	
-	pojištěným	určené	spoluúčasti	činí	(viz	hodnoty	uvedené	v	tabulce	níže):	

Základní sazby (v promilích) 

PČ	letadla	(Kč)		
(pojistná	částka	letadla)	

Spoluúčast	(Kč)	

50	000	 100	000	 200	000	 300	000	
Do	800	000 54 49 45 X

800	001	–	1	500	000 52 48 44 42
Více	jak	1	500	000 50 45 42 38

 Příklad:

PČ	letadla		
(Kč)

Spoluúčast		
50	000	Kč	

Celý	rok	 Pojistná	doba	do		
6	měsíců	(65%)

1	000	000	Kč x (52 promile tzn.:)	0,052 =	 52	000	Kč x	 65/100 = 33	800	Kč

1)	 Roční	pojistné	odpovídá	součinu	pojistné	částky	letadla	a	základní	saz-
by	uvedené	v	tabulce.

2)	 Podle	 vůle	 pojištěného	 projevené	 před	 vznikem	 jednotlivého	 pojištění	
sjednaného	touto	pojistnou	smlouvou	může	pojištění	vzniknout	také	na	
pojistnou	 dobu	 kratší	 než	 jeden	 pojistný	 rok.	 Výsledné	 pojistné	 potom	
odpovídá	součinu	ročního	pojistného	a	procentuelní	hodnoty	stanovené	
na	základě	délky	pojistné	doby,	nejméně	však	částce	8	000	Kč.

3)	Každé	jednotlivé	pojištění	sjednané	touto	pojistnou	smlouvou	se	sjedná-
vá	 s	 pojistnou	 dobou	 v	 délce	 maximálně	 12	 měsíců,	 nejpozději však 
do 31. 12. 2012.

4)	Ujednává	se,	že	v	případě	pojištění	sjednaných	s	pojistnou	dobou	kratší	
než	 12	 měsíců	 se	 výsledná	 výše	 pojistného	 určí	 jako	 součin	 ročního	
pojistného	 stanoveného	dle	postupu	uvedeného	v	 tomto	 článku	a	pro-
centuelní	hodnoty	stanovené	podle	délky	pojistné	doby	takto:

Pojistná	doba %	ročního	pojistného

do	6	měsíců 65

do	9	měsíců 85

více	jak	9	měsíců 100	

Částky	se	zaokrouhlují	na	celé	koruny	matematickým	způsobem.	

Certifikát o pojištění
Po	doručení	přihlášky	a	zaplacení	částky	odpovídající	výši	pojistného	pojiš-
těným	LAA	ČR,	vystaví	LAA	ČR	pojištěnému	z	pověření	pojistitele	pojistný	
certifikát	 o	 Havarijním	 pojištění	 letadla,	 který	 dokládá	 rozsah	 sjednaného	
pojištění.	

Podmínky pro vyřízení pojistek: 
•	Vyplnění	přihlášky	k	pojistce	a	doručení	do	LAA	(osobně,	poštou,	faxem,	
nebo	e-mailem	na	adresu:	sormova@laacr.cz	
•	 Uhrazení	 pojistné	 částky	 (částka	 je	 považována	 za	 uhrazenou,	 je-li	
připsána	 na	 účet	 LAA,	 zaplacena	 složenkou	 na	 poště	 či	 složena	 hotově	
v	 pokladně	 LAA).	 Pojistka	 je	 platná	 nejdříve	 následující	 den	 po	 uhrazení	
pojistné	částky.	

Hlášení škodných událostí:
Vznik	 škodné	 události	 oznámí	 pojištěný	 neprodleně	 na	 tel.:	 800	 100	 777	
nebo	elektronicky	na	internetové	adrese	www.csobpoj.cz	nebo	na	adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
Odbor	služeb	klientům	neživotního	pojištění	
Zelené	předměstí	
Masarykovo	náměstí	čp.	1458	
532	18	Pardubice
nebo:

Willis s.r.o. 
Charles	Square	Center	
Karlovo	nám.	10	
120	00	Praha	2	
TEL.:	296	214	551	–	5	
FAX:	296	214	550

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ LETADEL pro rok 2012

Pojistná smlouva č. 8051051712
Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB a Letecká amatérská asociace ČR 

uzavřely 

Bulletin LAA ČR
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V	roce	2011	se	po	aktivním	působení	LAA	ČR	s	dalšími	partnery	podařilo	
docílit	snížení	části	poplatků	za	používání	radiostanic	(využívání	kmitočto-
vého	spektra)	ve	sportovním	a	rekreačním	letectví.

V	srpnu	2011	(viz	Pilot	č.	8/2011)	bylo	zveřejněno	oznámení	„Českého	
telekomunikačního	úřadu“	(dále	jen	ČTÚ),	že	ode	dne	1.	8.	2011	na	základě	
změn	v	příslušných	zákonech	(137/2011	Sb.,	49/1997	Sb.,	o	civilním	letectví	
a	455/1991	Sb.,	o	živnostenském	podnikání,	127/2005	Sb.,	o	elektronických	
komunikacích)	se	povinnost	platit	poplatky	za	využívání	rádiových	kmitočtů	
nově	 nevztahuje	 na	 držitele	 oprávnění	 k	 využívání	 rádiových	 kmitočtů	 při	
využívání	rádiových	kmitočtů	pro	leteckou	pohyblivou	službu	při sportovní 
a rekreační činnosti.	

Před	datem	1.	8.	2011	byla	povinnost	každý	rok	platit	správní	poplatek	
1200	Kč.	Možná	jste	si	výše	zmíněné	změny	nevšimli	a	platíte	automaticky	
dál.	Proto	chceme	připomenout,	že	už	tyto	poplatky	platit	nemusíte,	pokud	
využíváte	rádiových	kmitočtů	výhradně při sportovní a rekreační činnos-
ti, která není provozována za účelem zisku,	což	musíte	na	ČTÚ	doložit	
žádostí	o	zproštění	poplatků	a	vyplněným	formulářem.	Bez	toho	vám	sám	
od	 sebe	 ČTÚ	 poplatkovou	 povinnost	 nezruší.	 Pokud	 tedy	 máte	 příslušné	
oprávnění	od	ČTÚ	k	využívání	kmitočtů	radiostanicí	ve	vašem	SLZ,	dosud	
jste	platili	1200	Kč	za	rok	a	stroj	nepoužíváte	komerčně,	musíte	pro	osvo-
bození	od	poplatku	udělat	toto:

1)	 Vyplnit	formulář	typu	„G“	(strana	10	tohoto	Bulletinu),	který	ČTÚ	k	tomu-
to	účelu	nově	vytvořil	a	doplnil.	Nemusíte	jej	vyplňovat	celý.	Stačí	vyplnit	
řádky	č.	1,	2,	3	pro	identifikaci,	a	řádky	7	a	8,	kde	podepisujete	čestné	
prohlášení,	 že	 od	 1.	 8.	 2011	 (či	 jiného	 data)	 používáte	 radiostanici	 ve	
vašem	 letadle	výhradně	při	 neziskové	sportovní	 rekreační	 činnosti.	Do	
řádku	4	stačí	napsat	„Údaje	zůstaly	beze	změny“.

2)	 Na	 zadní	 straně	 formuláře	 „G“	 vyplnit	Žádost o zproštění od poplat-
kové povinnosti za používání letadlové stanice při sportovní 
a rekreační činnosti,	v	níž	je	nutno	uvést i	číslo platného	oprávnění 
letadlové stanice.	 Tuto	 žádost	 můžete	 případně	 napsat	 i	 rukou	 na	
druhou	stranu	aktuálního	formuláře	„G“	(k	dispozici	na	stránkách	ČTÚ)	
–	důležité	 je	sdělit	Úřadu,	co	chcete	a	zdůvodnit	 to.	V	žádosti	nezapo-
meňte	uvést	žadatele/držitele	oprávnění,	přesnou	adresu,	na	kterou	má	
ČTÚ	doručit	příslušné	rozhodnutí,	a	číslo	účtu,	na	který	má	být	vrácen	
případný	přeplatek.

3)	 Zaslat	formulář	se	žádostí	na	adresu	ČTÚ.

ČTÚ	vám	následně	pošle	rozhodnutí	o	změně	poplatků	k	vašemu	oprávně-
ní,	a	pokud	jste	již	zaplatili	za	dobu	po	1.	8.	2011,	tak	vám	na	uvedený	účet	
vrátí	i	vzniklý	přeplatek.

Potom	už	 roční	 správní	poplatek	1200	Kč	za	využívání	 rádiových	kmi-
točtů	neplatíte.

POZOR! – několik důležitých upozornění:
- Pokud využíváte SLZ s radiostanicí komerčně (např. pro výcvik nebo 

půjčování), nemáte na zrušení poplatku nárok.
-	Pro	 zrušení	 poplatků	 k	 vašemu	 oprávnění	 musíte	 od	 ČTÚ	 obdržet	 „roz-

hodnutí	 o	osvobození	od	poplatků“	 -	 pokud	ho	nemáte,	nejste	 zproštěni	
povinnosti	tento	poplatek	zaplatit.

-	Správní	poplatek 3000 Kč	za vydání oprávnění či změny v oprávnění	
(např.	změna	typu	radiostanice,	doplnění	odpovídače	SSR	či	ELTu,	změna	
držitele	oprávnění)	stále	platíte,	ten	bohužel	dosud	zrušen nebyl.

-	Správní poplatek 3000 Kč	 rovněž	 zaplatíte při obnovení	 platnosti	
oprávnění	po skončení doby jeho platnosti (v	případě,	že	držitel	opráv-
nění	opomněl	včas	požádat	o	prodloužení	doby	platnosti	oprávnění).

-	Platnost	 oprávnění	 je	 pět	 let	 a	 při včasném doručení žádosti o pro-
dloužení doby platnosti	 (nejpozději	1	měsíc	přede	dnem	uplynutí	plat-
nosti)	je	účtován	správní	poplatek 500 Kč.

-	Pokud	 máte	 oprávnění	 od	 ČTÚ	 a	 v	 domnění,	 že	 zrušení	 poplatků	 je	
automatické,	jste pro rok 2012 do konce ledna nezaplatili, přijde vám 
od ČTÚ oprávněná upomínka.	V	 tomto	případě,	 a	pokud	pro	 vás	platí	
podmínky	 popsané	 výše,	 platbu	 neposílejte	 a	 neprodleně	 zašlete na 
ČTÚ žádost	 o	 zproštění	 poplatkové	 povinnosti	 za	 používání	 letadlové	
stanice	při	sportovní	a	rekreační	činnosti	s formulářem „G“	a	ČTÚ	vám	
zašle	rozhodnutí	a	ještě	část	loňských	poplatků	vrátí.

-	Pokud	 jste	 již	 zaplatili	 poplatek	 1200	 Kč	 pro	 rok	 2012	 a	 neuvědomili	 si	
včas	 možnost	 zrušení	 poplatků,	 nic	 není	 ztraceno.	 Postupujte	 dle	 výše	
popsaných	pravidel,	a	pokud	splňujete	podmínky	k	datu	1.	8.	2011	a	toto	
datum	v	žádosti	a	formuláři	uvedete,	ČTÚ	vám	zpětně	k	tomuto	datu	vaše	
dosavadní	platby	vrátí.

-	Pokud žádáte	na	ČTÚ	o	nové oprávnění k radiostanici,	musíte	k	tomu	
předložit	příslušnou	žádost na formuláři „A“	(strana	11	tohoto	Bulletinu),	
údaje o radiovém zařízení na formuláři „G“	 (strana	 10	 tohoto	 Bulle-
tinu)	 a	 kopii  technického průkazu SLZ	 (toto	 platí	 pro	 fyzické	 osoby,	
pro	 podnikání	 a	 právnické	 osoby	 musíte	 dodat	 ještě	 další	 přílohy	 dle	
formuláře	„A“).	V	tomto	případě	nevyplňujete	zvláštní	Žádost	o	zproštění	
od	poplatků,	stačí	vyplnění	příslušných	řádků	ve	formuláři	„G“.	ČTÚ	vám	
ve	 vydaném	 oprávnění	 (při	 splnění	 podmínky	 nekomerčního	 provozu)	
nepředepíše	 další	 platby	 a	 už	 vám	 neposíl	 á	 žádné	 další	 rozhodnutí	
o	osvobození	od	poplatků,	 takže	platíte	pouze	správní	poplatek	3000	Kč	
za	vystavení	oprávnění.

Potřebné informace od ČTÚ naleznete také na www.ctu.cz 
-	Úředně	 podané	 informace	 o	 zrušení	 poplatkové	 povinnosti	 jsou	 v	 sekci	

„aktuální	informace“	z	data	28.	7.	2011.
-	Formuláře	„A“	a	„G“	naleznete	po	otevření	sekce	„elektronické	formuláře	

pro	podání“,	odkud	si	je	můžete	vytisknout.

Pokud	 vám	 nebude	 něco	 jasné,	 můžete	 rovněž	 volat	 na	 ČTÚ	 na	 odbor	
správy	 kmitočtového	 spektra,	 číslo	 224	 004	 708	 (paní	 Kirilová),	 nebo	
224	004	728	(pan	Novotný).

Upozornění:
Jsou	a	nadále	budou	prováděny	státní	kontroly,	zda	jsou	letadlové	stanice	
provozovány	 při	 sportovní	 a	 rekreační	 činnosti,	 která	 není	 prováděna	 za	
účelem	zisku.	Při	 zjištění	 porušení	Čestného	prohlášení	 bude	 s	držitelem	
oprávnění	vedeno	správní	řízení	ve	věci	porušení	podmínek,	za	jakých	mu	
bylo	oprávnění	vystaveno,	popř.	změněno.

Ve spolupráci s pracovníky Odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ
sepsal Petr Chvojka a Zdeněk Doubek

Upozornění na podmínky pro zrušení poplatků  
za využívání radiových kmitočtů  

ve sportovním a rekreačním letectví

Bulletin LAA ČR
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G Údaje o vysílacím rádiovém za ízení
letecké pohyblivé služby 

Po adové íslo listu  G
Typ stanice Letadlová 

1. Vlastník letadla 

2. Typ letadla 

3. Výrobní  
íslo letadla 

Poznávací  
zna ka letadla 

Typ Po et Výkon 
[W] 

Druh 
vysílání 

Kmito tové 
pásmo 

4. Hlavní vysíla e

Typ Po et Výkon 
[W] 

Druh 
vysílání 

Kmito et
[MHz] 

5. Vysíla e záchranných 
lun

6. Jiné rádiové vysíla e Typ Po et Výkon 
[W] 

Druh 
vysílání 

Kmito et
[MHz] 

Sportovní a rekrea ní létání? V p ípad  kladné odpov di je nutné podepsat estné prohlášení 
(viz bod 8). 7. Ú el použití kmito t

Ano: Od data: Ne:
Prohlašuji, že typ letadla uvedený v bod  2 tohoto formulá e spl uje parametry pro letadlo 
ur ené ke sportovní a rekrea ní innosti podle § 77 zákona . 49/1997 Sb., o civilním letectví 
a o zm n  a dopln ní zákona . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , a rádiové kmito ty p id lené letadlové stanici tohoto
letadla využívám VÝHRADN  p i sportovní a rekrea ní letecké innosti, která není 
uskute ována za ú elem zisku.  

8.
estné prohlášení pro 

rekrea ní a sportovní 
létání 

Dne: Jméno:    Podpis: 

P ílohy k žádosti Osv d ení o zápisu do leteckého rejst íku eské republiky; p edb žné p id lení 
poznávací zna ky, pop . kopie platného technického pr kazu ultralehkého letadla 

Osoba odborn  zp sobilá 
k obsluze rádiového za ízení

Jméno a 
p íjmení, titul 

íslo a platnost 
pr kazu odborné 
zp sobilosti 

Požadovaná doba p id lení kmito t  do10)



Český telekomunikační úřad
se	sídlem	Sokolovská	219,	Praha	9
poštovní	adresa:	
poštovní	přihrádka	02,	225	02	Praha	025	

Žádost o zproštění od poplatkové povinnosti za používání letadlové stanice
při sportovní a rekreační činnosti

S	 platností	 od	 *	 .................................	 žádám	 o	 změnu	 individuálního	 oprávnění	 letadlové	 stanice	 -	 osvobození	

od	 poplatku	 za	 využívání	 rádiových	 kmitočtů	 pro	 letadlovou	 radiostanici	 používanou	 v	 UL	 letounu	 poznávací	

značky	OK	-	.................................	výhradně	při	neziskové	sportovní	a	rekreační	činnosti.	Letadlová	radiostanice	

je	povolena	individuálním	oprávněním	č.	 ................................. /LR

Žadatel:
(musí být shodný s držitelem oprávnění, jinému ČTÚ rozhodnutí nevydá a přeplatek nepošle)

	 ....................................................................	 ....................................................................
	 jméno	 podpis

Adresa,	kam	má	být	zasláno	rozhodnutí	ČTÚ:

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

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

Číslo	účtu,	na	který	má	být	vrácen	přeplatek:

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

* Zde doplňte datum, od kdy žádáte o osvobození od poplatků, zpravidla to bude datum účinnosti změny, to je 1. 8. 2011, 
ale může to být i jinak. Například pokud jste do konce roku 2011 používali SLZ komerčně k výcviku a letos již jen rekreačně, 
můžete žádat s platností od 1. 1. 2012. 
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eský telekomunika ní ú ad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 
poštovní adresa: poštovní p ihrádka 02, 225 02  Praha 025

Žádost
o ud lení individuálního oprávn ní k využívání rádiových kmito t

(dále jen „oprávn ní“)

j. žadatele

nové oprávn ní
Žádost o 

Je
dn

u 
m

ož
no

st
 

oz
na

it
k

íž
ke

m

zm nu oprávn ní íslo m n ného 
oprávn ní 

A Údaje o žadateli

1 Právnická osoba 
2 Podnikající fyzická osoba 
3 Nepodnikající fyzická osoba 

Je
dn

u
m

ož
no

st
 

oz
na

it
k

íž
ke

m
 

Tento údaj 
uvede

1. Obchodní firma/název1) 1 2

2. P íjmení 2 3 Titul 

3. Jméno 2 3

4. I 1 2

5. Datum narození fyzické osoby 3

Ulice 1 2 íslo popisné

Obec 1 2
Sídlo/místo 
podnikání 

PS 1 2

Ulice 2 3 íslo popisné 

Obec 2 3

6.

Bydlišt

PS 2 3
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Jméno a p íjmení 

Adresa

Telefonní nebo faxové spojení 
7.

K
on

ta
kt

ní
  o

so
ba

 u
r

en
á 

k
je

dn
án

ím
 s 

Ú
ad

em
E-mail

V dne

Razítko žadatele, 
jméno a funkce oprávn né osoby (statutárního orgánu), 

podpis

P ílohy k žádosti: 

Informace o úhrad  správního poplatku podle položky 112 písm. a) sazebníku, který je 
p ílohou zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis
- kopie poštovní poukázky

nebo

- kopie potvrzení o bezhotovostním p evodu na ú et Ú adu vedený u eské národní banky, 

íslo ú tu 3711-60426011/0710,

- konstantní symbol: 1148 (bankovním p evodem), 1149 (pro platbu poštovní poukázkou), 

variabilní symbol: 10xxxxxx (za x lze doplnit I O nebo datum narození žadatele). 

U podnikajících právnických osob: 
- výpis z obchodního rejst íku ne starší než 3 m síce.

U podnikajících fyzických osob: 
- íslo osv d ení o oznámení vykonávání komunika ní innosti provedeného podle § 13 

zákona . 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích nebo ov ená kopie 
Živnostenského listu nebo u osob zapsaných v obchodním rejst íku výpis z obchodního 
rejst íku ne starší než 3 m síce.

U nepodnikajících právnických osob: 
- ov ená kopie smlouvy nebo listiny o z ízení nebo založení nepodnikající osoby nebo 

ov ená kopie stanov nepodnikající osoby, 
- výpis z obchodního rejst íku ne starší než 3 m síce.


