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PRÍLOHA I
Pravidelná letecká doprava

Oddiel 1
Trasy
Letecké spoloènosti urèené pod¾a tejto prílohy budú v súlade s podmienkami svojho urèenia oprávnené
vykonáva• medzinárodnú leteckú dopravu pod¾a letového poriadku medzi miestami na týchto trasách:
A. Trasy pre leteckú spoloènos• alebo spoloènosti urèené vládou Spojených štátov amerických:
1. Z bodov pred Spojenými štátmi americkými cez Spojené štáty americké a medzi¾ahlé body do bodu alebo do
bodov v Slovenskej republike a za.
2. Pre službu alebo služby výluènej nákladnej dopravy medzi Slovenskou republikou a ¾ubovo¾ným bodom alebo
bodmi.
B. Trasy pre leteckú spoloènos• alebo spoloènosti urèené vládou Slovenskej republiky:
1. Z bodov pred Slovenskou republikou cez Slovenskú republiku a medzi¾ahlé body do bodu alebo do bodov
v Spojených štátoch amerických a za.
2. Pre službu alebo služby výluènej nákladnej dopravy medzi Spojenými štátmi americkými a ¾ubovo¾ným bodom
alebo bodmi.

Oddiel 2
Prevádzková flexibilita
Každá urèená letecká spoloènos• môže pri ktoromko¾vek lete alebo všetkých letoch a pod¾a svojho uváženia
1. prevádzkova• lety v ktoromko¾vek smere alebo v oboch smeroch,
2. kombinova• rôzne èísla letov v rámci prevádzky jedného lietadla,
3. poskytova• služby do bodov pred, do medzi¾ahlých bodov a bodov za a bodov na územiach štátov zmluvných
strán na trasách v ¾ubovo¾nej kombinácii a v ¾ubovo¾nom poradí,
4. vynecha• zastávky v ¾ubovo¾nom bode alebo bodoch,
5. presunú• dopravu z ¾ubovo¾ného z jej lietadiel na ¾ubovo¾né z jej ïalších lietadiel v ktoromko¾vek bode na
trasách a
6. poskytova• služby v bodoch pred ktorýmko¾vek bodom na území jej štátu so zmenou alebo bez zmeny lietadla
alebo èísla letu a môže poskytova• a propagova• takéto služby verejnosti prostredníctvom služieb, bez smerového
alebo geografického obmedzenia a bez straty akéhoko¾vek práva uskutoèòova• dopravu inak prípustnú pod¾a tejto
dohody za predpokladu, že s výnimkou služieb výluènej nákladnej dopravy sa príslušná služba poskytuje v bode
na území štátu zmluvnej strany urèujúcej príslušnú leteckú spoloènos•.

Oddiel 3
Zmena lietadla
V ktoromko¾vek úseku alebo v ktorýchko¾vek úsekoch uvedených trás môže urèená letecká spoloènos• uskutoèòova• medzinárodnú leteckú dopravu bez akéhoko¾vek obmedzenia zmeny typu alebo èísla prevádzkovaného
lietadla v ktoromko¾vek mieste trasy za predpokladu, že s výnimkou služieb výluènej nákladnej dopravy je príslušná
doprava za takýto bod v smere odletu pokraèovaním dopravy z územia štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú
spoloènos• urèila, a doprava v smere príletu na územie štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoloènos• urèila, je
pokraèovaním dopravy spoza takéhoto bodu.

