
Žádost o vydání letištního identifikačního průkazu Číslo LIP: 
 

      
JMÉNO   PŘÍJMENÍ   TITUL   

ZAMĚSTNAVATEL 
  

DATUM NAROZENÍ   ČÍSLO OP/PAS 
  

ADRESA 
TRVALÉHO 
BYDLIŠTĚ   

TELEFON   E-MAIL 
  

POŽADAVEK NA 
ROZSAH VSTUPU 

AIRSIDE SRA 

DATUM NÁSTUPU   DOBA URČITÁ   
DOBA 

NEURČITÁ 
  

      
Prohlášení žadatele: 

    Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou přesné, úplné a pravdivé. Souhlasím, aby Letecké služby Hradec 
Králové a.s. zpracovávaly ve smyslu zákona 101/2000 výše uvedené osobní údaje za účelem ověření spolehlivosti v 
rámci schválení vstupu do neveřejného nebo SRA prostoru letiště Hradec Králové. Déle souhlasím s uchováváním 
těchto údajů po dobu tří let po vypršení platnosti identifikačního průkazu a s poskytnutím výše uvedených údajů věcně 
a místně příslušným složkám Policie ČR a Celní správy ČR. Beru na vědomí, že v případě nesouhlasu nebo odvolání 
souhlasu ke zpracování osobních údajů nemůže být vstup do neveřejného nebo SRA prostoru letiště Hradec Králové 
povolen.    

      Datum: 
 

Podpis žadatele: Schválil: 
 

      Vyplní LSHK a.s. 

      Letištní identifikační průkaz vydán v rozsahu: AIRSIDE SRA   

  

Letištní identifikační průkaz nevydán z 
důvodu: Nedodání ověření spolehlivosti 

  

Neabsolvoval školení nutné k vydání LIP 

Jiné důvody 

  

LIP vydáno 
dne:   

Podpis: 
  

Razítko: 
  

      Prohlášení držitele letištního identifikačního průkazu: 
  Potvrzuji převzetí průkazu a beru tímto na vědomí povinnost nosit průkaz stanoveným způsobem a povinnost podrobit 

se bezpečnostním kontrolám a to při vstupu a výstupu a po celou dobu pobytu v neveřejném prostoru, nebo SRA 
letiště Hradec Králové. Ztrátu ihned oznámím pracovníkovi LSHK a před vydáním duplikátu zaplatím stanovený 
poplatek výroby nové karty. V případě ztráty LIP bude dále účtována pokuta 500,- Kč + DPH. 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 LSHK, a.s. po uplynutí jeho platnosti, na výzvu 
zaměstnavatele, Policie ČR, Celní správy ČR nebo oprávněné osoby provozovatele letiště Hradec Králové. Jsem si 
vědom, že v případě porušení bezpečnostních opatření letiště mi může být průkaz ke vstupu odebrán bez jakékoli 
náhrady. 

      Datum: 
 

Podpis: 
   

      MB-P7-V3 

      


