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Žádost o vydání letištního identifikačního průkazu (IDC)
pro vstup do prostoru Letiště České Budějovice 

podle § 85n Zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení žadatele* Titul

Název subjektu*

IČO* DIČ

Datum narození* Číslo OP/Pasu*

Adresa trvalého bydliště*

Město* PSČ*

Telefon* E-mail*

Rozsah vstupu *

Zahájení pracovní činnosti Ukončení pracovní činnosti

Prohlášení žadatele: 
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou přesné, úplné a pravdivé. Souhlasím, aby provozovatel letiště společnost Jihočeské letiště České 
Budějovice a.s. zpracovával osobní údaje uvedené v tomto formuláři v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů GDPR). Beru na vědomí, že v případě nesouhlasu nebo odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů 
nemůže být vstup do neveřejného prostoru nebo SRA Letiště České Budějovice povolen.

veřejný prostor            neveřejný prostor            vyhrazený bezpečnostní prostor (SRA)

Datum podání: Podpis žadatele

VP číslo Hologram číslo
Rozsah vstupu 

Stavební objekt letiště čís. Prac. zařazení/místnost č.

Typ odborné přípravy dle NPBV

Dne Školitel

Dne Školitel

Dne Školitel

Provozovatel letiště - Razítko
 Pověřená osoba

Dne Podpis

Důvod nevydání IDC

Nedodání ověření spolehlivosti

Neabsolvování odborné přípravy

Zamítnutí vstupu / jiné

Prohlášení držitele identifikačního průkazu 
Potvrzuji převzetí identifikačního průkazu a beru tímto na vědomí povinnost nosit průkaz viditelným způsobem a povinnost podrobit se 
bezpečnostním kontrolám a to při vstupu, výstupu a po celou dobu pobytu v neveřejném prostoru a SRA Letiště České Budějovice. Ztrátu ihned 
oznámím provozovateli letiště a uhradím sankci dle platného Ceníku služeb. Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že nemohu vydaný průkaz 
jakýmkoliv způsobem upravit, prodat, půjčit, darovat, poskytnout do zástavy nebo jinak zneužít. Současně se zavazuji průkaz odevzdat na výzvu 
provozovatele letiště, Policie ČR, Celní správy. Jsem si vědom, že v případě porušení bezpečnostních pravidel provozovatele letiště mi může být 
průkaz ke vstupu odebrán.

Vyplní provozovatel Letiště České Budějovice

Datum převzetí: Podpis žadatele

* povinné pole

veřejný prostor            neveřejný prostor            vyhrazený bezpečnostní prostor (SRA)
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