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POSTUP NA VYDANIE SÚHLASU NA NÁJOM / PRENÁJOM LIETADLA 
PREVÁDZKOVATEĽOVI OBCHODNEJ LETECKEJ DOPRAVY A  

NA PREVÁDZKU LIETADLA ZAPÍSANÉHO V REGISTRI LIETADIEL SR  
MIMO ÚZEMIA SR  

 
 
Prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy Spoločenstva - prevádzkovateľ obchodnej leteckej 
dopravy, ktorý je držiteľom prevádzkovej licencie a  osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vydaného 
príslušným orgánom členského štátu Európskej únie alebo Európskeho združenia voľného obchodu 
(EFTA). 
 
Prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy z tretej krajiny - prevádzkovateľ obchodnej leteckej 
dopravy, ktorý je držiteľom  osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vydaného príslušným orgánom 
štátu iného ako členský štát Európskej únie alebo Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA). 
 
 

NÁJOM LIETADLA S POSÁDKOU („WET LEASE-IN“)  
 
Prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy s osvedčením leteckého prevádzkovateľa vydaným 
Dopravným úradom, ktorý má v úmysle najať si lietadlo s  posádkou, požiada o súhlas, ktorý vydáva 
Dopravný úrad.  
 
Konanie o  vydanie súhlasu  na nájom lietadla s  posádkou prevádzkovateľovi obchodnej leteckej 
dopravy sa v  zmysle správneho poriadku začne len na základe doručenej (podanej) žiadosti. Žiadosť je 
vhodné podať na tlačive „Žiadosť o vydanie súhlasu na nájom lietadla s posádkou („wet lease-in“) od 
prevádzkovateľa Spoločenstva“ (F232-B) resp. na tlačive „Žiadosť o  vydanie súhlasu na nájom lietadla 
s posádkou („wet lease-in“) od prevádzkovateľa z tretej krajiny“ (F233-B). 
 
Proces posúdenia žiadosti o vydanie súhlasu na  nájom lietadla s  posádkou zapísaného v registri 
lietadiel Slovenskej republiky alebo cudzieho štátu prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy nie 
je spoplatnený správnym poplatkom. 
 
Na vydanie súhlasu na nájom lietadla s  posádkou prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy sa 
vyžaduje zo strany žiadateľa predložiť nasledujúce podklady, ktoré Dopravný úrad odporúča pre 
urýchlenie vybavenia žiadosti priložiť ako prílohy priamo k žiadosti: 

1. typ/variant, registrovú značku a výrobné číslo najímaného lietadla,  
2. názov osoby prenajímateľa, sídlo a identifikačného číslo, 
3. kópiu prevádzkovej licencie1 a osvedčenia leteckého prevádzkovateľa prenajímateľa 

vrátane prevádzkovej špecifikácie, 
4. kópiu platného osvedčenia letovej spôsobilosti najímaného lietadla vrátane platného 

osvedčenia o overení letovej spôsobilosti („Airworthiness Review Certificate“), 
5. kópiu nájomnej zmluvy alebo popis podmienok nájmu okrem finančných dojednaní, 
6. dobu trvania nájmu, 
7. prehlásenie, že lietadlo prenajímateľa nie je uvedené na zozname prevádzkovateľov 

podliehajúcich prevádzkovým obmedzeniam, registrované v  štáte, ktorého všetci 
prevádzkovatelia pod jeho dohľadom podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy 

                                                 
1 Platí len ak je prenajímateľom prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy Spoločenstva. 
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alebo od prevádzkovateľa, na ktorého sa vzťahuje zákaz vykonávania leteckej dopravy 
podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005 podpísané nájomcom, 

8. prehlásenie, že zamýšľané trate letov alebo oblasti prevádzky sú obsiahnuté 
v schválených oblastiach prevádzky uvedených v  prevádzkovej špecifikácii k osvedčeniu 
leteckého prevádzkovateľa prenajímateľa podpísané nájomcom, 

9. prehlásenie o  plnom porozumení zodpovednosti zmluvných strán nájomnej zmluvy podľa 
platných predpisov podpísané nájomcom.  

 
Žiadateľ o vydanie súhlasu na nájom lietadla s posádkou od prevádzkovateľa z tretej krajiny ďalej 
preukáže Dopravnému úradu, že: 

1. prevádzkovateľ z tretej krajiny je držiteľom platného osvedčenia leteckého   
prevádzkovateľa vydaného v súlade s prílohou 6 k  Dohovoru o medzinárodnom civilnom 
letectve, Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 196/1995 Z.z., ktorým bola 
oznámená notifikácia sukcesie SR k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, 
uzavretého 07. decembra 1944 v Chicagu (ďalej len „dohovor ICAO“), 

2. lietadlo má osvedčenie letovej spôsobilosti vydané v súlade s prílohou 8 k dohovoru ICAO, 
3. štandardy týkajúce sa bezpečnosti prevádzkovateľa z tretej krajiny vzhľadom na  leteckú 

prevádzku sú rovnocenné s požiadavkami 
(a) prílohy IV (Časť CAT) nariadenia (EÚ) č.965/2012 v platnom znení, 
(b) prílohy III (Časť ORO) nariadenia (EÚ) č.965/2012 v platnom znení: 

(1) ORO.GEN.110 a oddiel 2 podčasti GEN, 
(2) ORO.MLR okrem ORO.MLR.105, 
(3) ORO.FC, 
(4) ORO.CC okrem ORO.CC.200 a ORO.CC.210(a), 
(5) ORO.TC, 
(6) ORO.FTL vrátane súvisiacich CS-FTL, 
(7) ORO.SEC, 

(c) prílohy V (Časť SPA) nariadenia (EÚ) č.965/2012 v platnom znení ak je aplikovateľné, 
4. štandardy týkajúce sa bezpečnosti prevádzkovateľa z tretej krajiny vzhľadom na 

zachovanie letovej spôsobilosti sú rovnocenné s požiadavkami prílohy I (Časť M) 
nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení - podčasť B, podčasť C a podčasť G okrem 
M.A.707 a M.A.710, 

5. štandardy týkajúce sa bezpečnosti prevádzkovateľa pre údržbové organizácie využívané 
prevádzkovateľom z tretej krajiny počas doby nájmu sú rovnocenné s požiadavkami 
prílohy II (Časť 145) nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení, 

6. nájom lietadla od prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy z tretej krajiny je 
nevyhnutný 

(1) z dôvodu výnimočných (dočasných) potrieb, alebo 
(2) na uspokojenie sezónnych kapacitných potrieb, ktoré sa nedajú vhodne uspokojiť 

nájmom lietadla registrovaného v rámci Spoločenstva, alebo 
(3) na prekonanie prevádzkových ťažkostí a  nemožno alebo nie je vhodné najať si 

lietadlo zaregistrované v rámci Spoločenstva (tzv. krátkodobý nájom lietadla 
s posádkou). Prevádzkovými ťažkosťami sa v tomto prípade rozumie pokrytie 
okamžitej, naliehavej a nepredvídanej prevádzkovej potreby (napr. lietadlo 
nespôsobilé k  letu z letiska v tretej krajine).  

 
Žiadateľ o vydanie súhlasu na nájom lietadla s posádkou od prevádzkovateľa z tretej krajiny poskytne 
Dopravnému úradu: 

1. popis schémy obmedzenia času letu, času v službe a  požiadaviek na odpočinok  
prevádzkovateľa z tretej krajiny, 

2. prevádzkové postupy prevádzkovateľa z tretej krajiny,  
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3. posúdenie bezpečnosti preukazujúce súlad s  bezpečnostnými cieľmi vytýčenými v bode    
3.(b) (1) - (6) predchádzajúceho ustanovenia. 

 
Držiteľ prevádzkovej licencie2 a  osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, od ktorého si prevádzkovateľ 
obchodnej dopravy najme lietadlo s  posádkou, si ponecháva všetky funkcie a  zodpovednosť v  súlade 
s  prevádzkovou licenciou a  osvedčením leteckého prevádzkovateľa, ktorých je držiteľom a zostáva 
prevádzkovateľom lietadla. Prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy najímajúci si lietadlo nesie 
zodpovednosť za súlad obstarávaných činností s platnými požiadavkami (ORO.GEN.205(a)). 
 
 

NÁJOM LIETADLA BEZ POSÁDKY („DRY LEASE-IN“)  
 
Prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy s osvedčením leteckého prevádzkovateľa vydaným 
Dopravným úradom, ktorý má v úmysle najať si lietadlo bez  posádky, požiada o súhlas, ktorý vydáva 
Dopravný úrad.  
 
Konanie o  vydanie súhlasu  na nájom lietadla bez posádky prevádzkovateľovi obchodnej leteckej 
dopravy sa v  zmysle správneho poriadku začne len na základe doručenej (podanej) žiadosti. 
 
Proces posúdenia žiadosti o vydanie súhlasu na nájom lietadla bez posádky zapísaného v registri 
lietadiel cudzieho štátu prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy je spoplatnený správnym 
poplatkom (položka 91 písm. p) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov). Proces posúdenia žiadosti o vydanie súhlasu na  nájom lietadla bez posádky 
zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy nie 
je spoplatnený správnym poplatkom. 

 
Na vydanie súhlasu na nájom lietadla bez posádky prevádzkovateľovi obchodnej leteckej   dopravy sa 
vyžaduje zo strany žiadateľa predložiť nasledujúce podklady, ktoré Dopravný úrad odporúča na 
urýchlenie vybavenia žiadosti priložiť ako prílohy priamo k žiadosti: 

1. typ/variant, registrovú značku a výrobné číslo najímaného lietadla,  
2. názov osoby prenajímateľa, sídlo a identifikačné číslo, 
3. kópiu prevádzkovej licencie3 a osvedčenia leteckého prevádzkovateľa prenajímateľa 

vrátane prevádzkovej špecifikácie4, 
4. kópiu platného osvedčenia letovej spôsobilosti najímaného lietadla vrátane platného 

osvedčenia o overení letovej spôsobilosti („Airworthiness Review Certificate“), 
5. kópiu nájomnej zmluvy alebo popis podmienok nájmu okrem finančných dojednaní, 
6. dobu trvania nájmu, 
7. prehlásenie o  plnom porozumení zodpovednosti zmluvných strán nájomnej zmluvy podľa 

platných predpisov podpísané nájomcom.  
 
Na vydanie súhlasu na nájom lietadla bez posádky prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy 
žiadateľ ďalej preukáže Dopravnému úradu: 

1. účel a spôsob využitia lietadla, 
2. systém zachovania letovej spôsobilosti lietadla, 
3. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla. 
 

 

                                                 
2 Platí len ak je prenajímateľom prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy Spoločenstva. 
3 Platí len ak je prenajímateľom prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy Spoločenstva. 
4 Platí len ak je prenajímateľom prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy. 
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Žiadateľ o  súhlas na nájom lietadla bez posádky registrovaného v  tretej krajine  Dopravnému úradu 
ďalej preukáže, že 

1. bola zistená prevádzková potreba, ktorú nie je možné uspokojiť nájmom lietadla 
registrovaného v rámci Spoločenstva, 

2. doba trvania nájmu lietadla bez posádky nepresiahne sedem mesiacov za akékoľvek 
obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, 

3. je zabezpečené splnenie požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 1321/2014, 
4. lietadlo je vybavené v súlade s predpismi Európskej únie týkajúcimi sa leteckej prevádzky. 
 

Na účely preukázania systému zachovania letovej spôsobilosti lietadla sa odporúča žiadateľovi 
kontaktovať Dopravný úrad, odbor spôsobilosti lietadiel. 
 
 

PRENÁJOM LIETADLA S POSÁDKOU („WET LEASE-OUT“)  
 
Prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy s osvedčením leteckého prevádzkovateľa vydaným 
Dopravným úradom, ktorý má v  úmysle prenajať lietadlo s posádkou, nie je povinný požiadať 
Dopravný úrad o  súhlas, ale prenájom lietadla s posádkou len oznámi písomnou formou Dopravnému 
úradu vopred, avšak ak má v  úmysle prevádzkovať prenajaté lietadlo s posádkou zapísané v registri 
lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky po dobu,  ktorá presahuje 21 dní, 
požiada o súhlas, ktorý vydáva Dopravný úrad.  
 
Pri oznamovaní prenájmu lietadla s  posádkou sa vyžaduje zo strany prenajímateľa predložiť 
nasledujúce podklady, ktoré Dopravný úrad odporúča priložiť ako prílohy priamo k oznámeniu: 

1. typ/variant, registrovú značku a výrobné číslo prenajímaného lietadla, 
2. názov osoby nájomcu, sídlo a identifikačné číslo, 
3. kópiu nájomnej zmluvy alebo popis podmienok nájmu okrem finančných dojednaní, 
4. dobu trvania nájmu. 

 
Držiteľ prevádzkovej licencie a  osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, ktorý prenajme 
prevádzkovateľovi obchodnej dopravy lietadlo s  posádkou, si ponecháva všetky funkcie 
a zodpovednosť v súlade s prevádzkovou licenciou a  osvedčením leteckého prevádzkovateľa, ktorých 
je držiteľom a zostáva prevádzkovateľom lietadla. 
 
 

PRENÁJOM LIETADLA BEZ POSÁDKY („DRY LEASE-OUT“)  
 
Prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy s osvedčením leteckého prevádzkovateľa vydaným 
Dopravným úradom, ktorý má v úmysle prenajať lietadlo bez  posádky, požiada o súhlas, ktorý vydáva 
Dopravný úrad.  
 
Konanie o  vydanie súhlasu na prenájom lietadla bez posádky prevádzkovateľovi obchodnej leteckej 
dopravy sa v  zmysle správneho poriadku začne len na základe doručenej (podanej) žiadosti.  
 
Proces posúdenia žiadosti o vydanie súhlasu na prenájom lietadla bez posádky prevádzkovateľovi 
obchodnej leteckej dopravy nie je spoplatnený správnym poplatkom. 
 
Na vydanie súhlasu na prenájom lietadla bez posádky prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy 
sa vyžaduje zo strany žiadateľa predložiť nasledujúce podklady, ktoré Dopravný úrad odporúča na 
urýchlenie vybavenia žiadosti priložiť ako prílohy priamo k žiadosti 

1. typ/variant, registrovú značku a výrobné číslo prenajímaného lietadla,  
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2. názov osoby nájomcu, sídlo a identifikačné číslo, 
3. kópiu navrhovanej nájomnej zmluvy alebo popis podmienok nájmu okrem finančných 

dojednaní, 
4. dobu trvania nájmu, 
5. ďalšie príslušné dokumenty. 

 
 

PREVÁDZKA LIETADLA ZAPÍSANÉHO V REGISTRI LIETADIEL SLOVENSKEJ REPUBLIKY MIMO 
ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÁ PRESAHUJE 21 DNÍ 
 
Prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy s osvedčením leteckého prevádzkovateľa vydaným 
Dopravným úradom, ktorý má v  úmysle prevádzkovať lietadlo zapísané v registri lietadiel Slovenskej 
republiky mimo územia Slovenskej republiky po dobu,  ktorá presahuje 21 dní, požiada o súhlas, ktorý 
vydáva Dopravný úrad.  
 
Konanie o  vydanie súhlasu   na prevádzku lietadla zapísaného v  registri lietadiel Slovenskej republiky 
mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní, v  zmysle správneho poriadku začína len na 
základe doručenej (podanej) žiadosti. Žiadosť je vhodné podať na tlačive „Žiadosť o vydanie súhlasu na 
prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej 
republiky,  ktorá presahuje 21 dní“ (F234-B). 
 
Proces posúdenia žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel 
Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní, je spoplatnený 
správnym poplatkom (položka 91 písm. p) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov). Proces posúdenia žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzku lietadla 
zapísaného v registri lietadiel cudzieho štátu mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 
dní, nie je spoplatnený správnym poplatkom. 
 
Na vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo 
územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní, sa vyžaduje zo strany žiadateľa predložiť 
nasledujúce podklady, ktoré Dopravný úrad odporúča pre urýchlenie vybavenia žiadosti priložiť ako 
prílohy priamo k žiadosti:  

1. typ/variant, registrovú značku a výrobné číslo lietadla, 
2. názov a adresu základne5 mimo územia Slovenskej republiky, 
3. dobu trvania prevádzky lietadla mimo územia Slovenskej republiky. 

 
Na vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo 
územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní,  žiadateľ ďalej preukáže Dopravnému úradu: 

1. účel a spôsob využitia lietadla,  
2. systém zachovania letovej spôsobilosti lietadla. 
 

Na účely preukázania systému zachovania letovej spôsobilosti lietadla sa vyžaduje zo strany žiadateľa 
predložiť zmluvu o údržbe lietadla na základni mimo územia Slovenskej republiky alebo schválenie 
zmluvnej údržbovej organizácie prevádzkovateľa na základni mimo územia Slovenskej republiky 
v súlade s Postupom Dopravného úradu č. 1/2016, ktorým sa stanovujú podmienky údržby lietadiel 
vykonávanej na neschválených miestach. Dopravný úrad odporúča na urýchlenie vybavenia žiadosti o 
vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia 
Slovenskej republiky,  ktorá presahuje 21 dní, priložiť tieto podklady ako prílohy priamo k žiadosti. 

                                                 
5 Miesto, ktoré členovi posádky určí prevádzkovateľ a z ktorého sa členovi posádky bežne začína a končí čas 
v službe alebo séria časov v službe. 


