
OSVĚDČPXÍ LETECXÉHO PROVOZOVATELE
ÁIR OPERATOR CERTIFICATE

I)ruh prov ozu l Type(s1 tlJ operarion:

Stát provozovatele l state oí operaíor: ČnSrÁ REPURLIKA
CZECH REPIIBLIC

Vydávaiící úřad l lsning Áuthority Úřad pro civilní letecfuí ČR
Cit,il .4vialiolt Áuthorifi: CR

AOC číslo l ÁOC No:

CZ-5
|iázev provozovatele l Operatt,ť n{]mť:

SILVIIR,AIR spol. s r.o.

Obchodní název l Trutlittg t,trlme;

Adresa provozovatele l Operatclr ucldres.t:

U svornosti 553/5d
Dolni Měcholupy
109 00 PRAHA 10

T'el., +420 6()} 6l2 3 31
F'ttt: :120 233 371 ]79
E-nt,lit : iltli, tt si lv,,r,lil,.t,:

l rl,, t t t i t i k ú t u r /) §., r,r,r,i,.,.g/r

Společliost registrována r, Obchodnim re,jstříku CR na adrese:
/,i,],.l ,,,.l tt1 1l1, t .,,.,. ,kl,\,,],,\,. ,i,ť,,\i.,,.,/]

Pernerova I(i. ] 8ó 00 PR,\1,1A 8

Kontaktní údaj e umožriující
bez zb,vtečrrých prodlerií
kontaktovat vederrí

provozovatele j sou rtvecien),-

v tomto dokumentu, str.?.

Lontact tletuils. at v,hich

rlp er aí i ctn al n,l 0.n a g e m e n t

can be conlctc:led u,ithatí
tlndtle clelq,, are Iis,ted in

íhís dtlctunent, page 2.

']-oto osr,ědčení osvědčuje, že pro1,ozovatel SILV}IR AIR spol. s r.o. je oprávnčn k provozu v obchodní letecké

doprar,ě tak, jak.je stanoveno v přiioženýclr provozniclr specifikacích. r. souladu s pror,ozní příručkou. nařízením

(t,,S) č. 20l8l1 139 a jeho prováděcími pravidl;-.

I'his c:ertilicate c:ertifies thtlt SILtr/ER ÁIR spol, s r.o. ls aLilhoťised to per,fbrtn c:omrtercictl air operctíions, as

tleíined irt the attached o7leratiotts speciJic:atiotls,, in accord.atne wiíh the operalions mctnual, Re gúation (EC|

ho 2018/l ] 39 ancl ils In7slemeníing Rules.

Datum lydání:
Dute of'isstte:

Jméno a podpis:
N tltne arld .s ignatttre :

Funkce:
7'itl e:

30,11 ,202],

}-.?
Ing. rigr

Iieditet Úcl Čn
l)irector o/'the (.:,4Á ('/
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OSVĚDČEXÍ LETECXÉrIO PROVOZOVATELE
AIR OPERATOR CERTIFICATE

(popis povinností a zodpovědností uveden v Provozní příručce, část A)
(descriptian of the duties and responsibilities is in the Operations Manual, Part A)

ŘíznNí SpoLEč]\oSTI / IzERATIINAL MANAGEMENT:

Jméno / Name: Pozice / Post: Tel.: E-mail:

Jan Malý
Odpovědný vedoucí
Accountable Managet

ORCi GEN,210(a)

+420 602 612334 maiy@silveruit.cz

vladimír utešil

Osoba zodpovědná zl letový
provoz

Flight Operatians Managet
ORO.AOC.135(a)(1)

+42a 6a5 Il5 529 utesil@silveruir.cz

petr koďousek

Osoba zodpovědná za výcvik
posádek

Crew Training Manager
ORO.AOC.135(aX2)

+420 605 308 887 kodousek@silverair. cz

vladimír Žežu|ka

Osoba zodpovědná za
pozemní proyoz

Gru unď Op eratio ns Manag er
ORO.AOC.135(a)(3)

+42a 6022I5 628 zezulka@silverair.cz

Ondřej Melichar

Osoba zodpovědná za
zachovátrí letové způsobilosti

C o nttn uin g A i rw a r t It in e s s
Manager

ORO.AOC.135(a)(4)
Reg.(EC) No 132It2014

+42a 6a2 5a2 559 o.melichar@silverair.cz

Daniel Pruša
Vedoucí bezpečnosti

SMS Manager
oRo.GEN-200

+420 6a2206725 prusa@silverur.cz

Daniel Pruša
Vedoucí sledování shody

CM Manager
oRo.GEN.200

+420 602 Za6 725 prusa@silverair.cz
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