
DOPLNĚK 1 PŘEDPIS L 9 

  17.11.2011 
  Dopl. 1 - 1 Změna č. 1/ČR   

DOPLNĚK 1 – VŠEOBECNÁ DEKLARACE (GENERAL DECLARATION) 

 

  GENERAL DECLARATION/VŠEOBECNÁ DEKLARACE 

(Outward/Inward)(Výstupní/Vstupní) 

Operator/Provozovatel.......................................................................................................................................................... 
 
Marks of Nationality and Registration/Poznávací značka .................................... Flight No./Číslo letu…………................ 
Date/Datum................................ 
Departure from/Místo odletu...................................................................... Arrival at/Místo příletu....................................... 
 (Place) (Place) 

 
FLIGHT ROUTING/TRAŤ LETU 

(„Place“ Column always to list origin, every en-route stop and destination/do sloupce “místo” vždy uveďte místo odletu, 
každé mezipřistání a místo příletu) 

 PLACE/MÍSTO 
NAMES OF CREW* 

JMÉNA ČLENŮ POSÁDKY 
NUMBER OF PASSENGERS ON THIS 

STAGE**/POČET CESTUJÍCÍCH V TÉTO FÁZI LETU 

   Departure Place/Místo odletu: 

   Embarking/Nastupující....................................................... 

   Through on same flight/Pokračující na daném letu............ 

    

   Arrival Place/Místo příletu: 

   Disembarking/Vystupující................................................... 

   Through on same flight/Pokračující na daném letu............ 

 Declaration of Health/Prohlášení o zdravotním stavu For official use only 
Pro úřední záznamy 

 
Name and seat number or function of persons on board with illnesses  other than airsickness or the 
effects of accidents, who may be  suffering from a communicable disease (a fever — temperature 
38°C/100°F or greater — associated with one or more of the following  signs or symptoms, e.g. 
appearing obviously unwell; persistent coughing; impaired breathing; persistent diarrhoea; 
persistent  vomiting; skin rash; bruising or bleeding without previous injury; or confusion of recent 
onset, increases the likelihood that the person is suffering a communicable disease) as well as such 
cases of illness disembarked during a previous stop/Jméno, číslo sedadla nebo funkce osob na 
palubě s onemocněními jinými než nevolnost za letu nebo způsobenými nehodou, které mohou 
trpět přenosnou nemocí (horečka – teplota 38°C/100°F nebo vyšší – spojená s jedním nebo více 
následujícími příznaky, např. viditelně indisponovaný člověk, přetrvávající kašel, porucha dýchání, 
přetrvávající průjem nebo zvracení, kožní vyrážka, pohmožděniny nebo krvácení bez předchozího 
zranění, nejasné nebo nedávné propuknutí nebo zvyšující se pravděpodobnost, že osoba trpí 
přenosnou nemocí) a osoby s takovými příznaky, které již opustili letadlo při předchozím 
mezipřistání 

 

Details of each disinsecting or sanitary treatment (place, date, time, method) during the flight. If no 
disinsecting has been carried out during the flight, give details of most recent disinsecting/Informace 
o každé dezinsekci nebo hygienickém ošetření (místo, datum, čas, způsob) provedeném 
během letu. Pokud nebyla dezinsekce provedena během letu, uveďte informace o poslední 
dezinsekci 

 
Signed, if required, with time and date  
Podpis, datum a čas (jsou-li vyžadovány)  _______________________ 
 Crew member concerned 
 Odpovědný člen posádky 

 

  I declare that all statements and particulars contained in this General Declaration, and in any supplementary forms 
required to be presented with this General Declaration, are complete, exact and true to the best of my knowledge and that 
all through passengers will continue/have continued on the flight./Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto 
dokumentu a v jakýchkoliv doplňujících tiskopisech, které mají být předloženy s touto Všeobecnou deklarací, jsou úplné, 
přesné a pravdivé dle mého nejlepšího vědomí a že všichni pokračující cestující budou pokračovat/pokračovali na 
uvedeném letu. 
  SIGNATURE/PODPIS         
     __________________________________ 
 Authorized Agent or Pilot-in-command/Oprávněný zástupce nebo velitel letadla 

   

 
 

210 mm (nebo 8 1/4 palce) 
 
Rozměry dokumentu jsou 210 mm x 297 mm (nebo 8 1/4 x 11 3/4 palce). 
* Vyplňuje se pouze tehdy, vyžaduje-li to Stát. 
** Nevyplňuje se, pokud je předložen seznam cestujících a vyplňuje se pouze tehdy, vyžaduje-li to Stát. 
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ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 


