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Shrnutí 

Stanovisko obsahuje tyto dokumenty: 

- Předmětné nařízení o leteckém provozu, 

- Příloha I – definice pro přílohy II až VIII, 

- Příloha II – část ARO, požadavky na úřady, týkající se leteckého provozu, 

- Příloha III – část ORO, požadavky na organizace, týkající se obchodních leteckých 

provozovatelů a neobchodních leteckých provozovatelů složitých motorových 

letadel, 

- Příloha IV – část CAT(A, H), technické požadavky týkající se obchodní letecké 

dopravy letouny a vrtulníky, 

- Příloha V – část SPA, požadavky na provoz vyžadující zvláštní 

schválení/oprávnění. 

V souladu se zásadami, které přijala správní rada společně s Evropskou Komisí, návrh 

agentury převádí, pokud je to možné, obsah EU-OPS a JAR-OPS 3 a slaďuje požadavky 

s ICAO SARP v příloze 6 části I a části III oddílech 1 a 2. 

Příprava uvedených požadavků byla založena na následujících cílech: 

- zachování vysoké úrovně bezpečnosti, 

- zajištění odpovídajících pravidel, jsou-li třeba, 

- zajištění pružnosti a účinnosti pro provozovatele a úřady. 

Toto stanovisko je výsledkem rozsáhlého procesu konzultací, na němž se podílely úřady, 

sdružení, provozovatelé a odborníci v oblasti letectví. 

Stanovisko ke zbývajícím přílohám tohoto nařízení, příloze VI – části NCC, příloze VII – 

části NCO a k příloze VIII – části SPO, bude zveřejněno později. 
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Úvod 

I. Obecná ustanovení 

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/20081 (dále jen „základní 

nařízení“) ve znění nařízení (ES) č. 1108/20092 stanoví náležitý a úplný rámec pro 

definování a uplatňování společných technických požadavků a správních postupů 

v oblasti civilního letectví. 

2. Účelem tohoto stanoviska je pomoci Evropské komisi při stanovení prováděcích 

pravidel pro letecký provoz. 

3. Toto stanovisko bylo přijato na základě postupu stanoveného správní radou 

Evropské agentury pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“)3, v souladu 

s článkem 19 základního nařízení. 

II. Oblast působnosti stanoviska 

4. Stanovisko obsahuje tyto dokumenty: 

- Předmětné nařízení o leteckém provozu, 

- Příloha I – definice pro přílohy II až VIII, 

- Příloha II – část ARO, požadavky na úřady týkající se leteckého provozu, 

- Příloha III – část ORO, požadavky na organizace, týkající se obchodních 

leteckých provozovatelů a neobchodních leteckých provozovatelů složitých 

motorových letadel, 

- Příloha IV – část CAT(A, H), technické požadavky, týkající se obchodní letecké 

dopravy letouny a vrtulníky, 

- Příloha V – část SPA, požadavky na provoz vyžadující zvláštní 

schválení/oprávnění. 

5. Stanovisko neobsahuje: 

- Požadavky na obchodní leteckou dopravu pro kluzáky, balony a pro letouny a 

vrtulníky, které začínají a končí na stejném letišti/provozním místě v příloze 

III – část CAT, 

- Příloha VI – část NCC, technické požadavky týkající se neobchodního provoz 

složitých motorových letadel, 

                                                 
1
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných 

pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým 
se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES. Úř. věst. L 

79, 19.3.2008, s. 1-49. 

2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009, ze dne 21. října 2009, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních 

služeb a zrušuje směrnice 2006/33/ES. Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 51-70. 

3
 Rozhodnutí správní rady o postupu, kterým se agentura řídí při vydávání stanovisek, certifikačních 

specifikací a pokynů (postupy při tvorbě předpisů); EASA MB 08-2007, 13. června 2007. 
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- Příloha VII – část NCO, technické požadavky na neobchodní provoz 

nesložitých motorových letadel, 

- Příloha VIII – část SPO, technické požadavky pro zvláštní lety, včetně 

obchodního a neobchodního provozu, 

- související ustanovení uvedených druhů provozu v předmětném nařízení o 

leteckém provozu. 

Stanovisko ke zbývajícím požadavkům bude zveřejněno později. 

6. Dokumenty v tomto stanovisku jsou založeny na revidované struktuře předpisů 

v souladu s návrhem Evropské komise a agentury z dubna 2011. Následující 

tabulka uvádí přehled příloh v rámci nařízení o leteckém provozu. 

Obrázek 1: Přílohy nařízení o leteckém provozu 

 

III. Konzultace 

7. Toto stanovisko je založeno na: 

- NPA 2008-22 – obsahuje návrh prováděcích pravidel (IR) a souvisejících 

přijatelných způsobů průkazu (AMC) a pokynů (GM) pro úřady o organizace, 

- NPA 2009-02 – obsahuje návrhy IR a související AMC a GM pro letecký 

provoz. 

8. NPA 2009-02 bylo zveřejněno na internetové stránce agentury EASA 

(http://www.easa.europa.eu) 30. ledna 2009. Lhůta pro konzultace vypršela 

31. července 2009. Agentura obdržela celkem 13 775 připomínek, z toho přibližně 

8 200 připomínek souviselo s oblastí působnosti tohoto stanoviska. 

http://www.easa.europa.eu/
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9. Souhrny připomínek, příslušné odpovědi na souhrnné připomínky a navrhované 

revidované znění předpisů byly podrobně projednány s následujícími čtyřmi 

prověřovacími skupinami pro tvorbu předpisů (RG): 

- RG01 (CAT), která se zaměřovala na předpisy pro obchodní leteckou dopravu, 

- RG02 (SPO), která se zaměřovala na předpisy pro zvláštní lety, 

- RG03 (NCC), která se zaměřovala na předpisy pro neobchodní provoz 

složitých motorových letadel, a 

- RG03 (NCC), která se zaměřovala na předpisy pro neobchodní provoz 

nesložitých motorových letadel. 

10. Přezkum návrhu CRD k části CAT prováděla skupina RG01. Přezkum návrhu CRD 

k části SPA prováděly všechny čtyři revizní skupiny RG. 

11. Agentura rovněž uspořádala řadu setkání s odborníky na vrtulníky, kteří 

poskytovali poradenství v otázkách týkajících se vrtulníků, zastupujícími úřady, 

provozovatele a výrobce. 

12. Na základě rozsáhlých konzultací s úřady, sdruženími a provozovateli zveřejnila 

agentura 25. listopadu 2010 CRD OPS I. Lhůta pro reakce skončila 15. února 

2010. Agentura obdržela 1 009 reakcí. 

13. Následující diagram poskytuje přehled přispěvatelů, kteří zaslali reakce, rozdělený 

do podle úřadů, sdružení, provozovatel a výrobců. 

Obrázek 2: Přehled přispěvatelů 

 

14. Všechny reakce byly posouzeny, na všechny agentura reagovala a zohlednila je při 

přípravě návrhu příloh I, IV a V tohoto stanoviska. 

15. Podrobné údaje o procesu konzultací k dokumentům NPA 2008-22b, NPA 2008-

22c, NPA 2009-02c, NPA 2009-02d, které souvisejí s požadavky přílohy II části 

ARO a přílohy I části ORO tohoto stanoviska, jsou uvedeny v příslušných oddílech 

tohoto vysvětlení. 
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IV. Metoda číslování předpisů 

16. V souladu s pokyny agentury k přípravě právních předpisů byla u IR uplatňována 

tato metoda číslování: 

<část>.<hlava>.<oddíl>.<N> 

Vysvětlení: 

<část>: povinná – až 4 písmena nebo čísla 

 příklady: ARO, ORO, CAT, SPA 

<hlava>: povinná – až 4 písmena nebo čísla 

 příklady: GEN, OP, POL, IDE 

<oddíl>: povinná – až 5 písmen nebo čísel 

 příklady: MPA, A, H, MAB 

<N>: povinné – číslo předpisu – třímístné číslo začínající 100 a zvyšující se o 

číslo, které je obvykle násobkem 5. 
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Předmětné nařízení o leteckém provozu 

I. Oblast působnosti 

17. Předmětné nařízení o „leteckém provozu“ vymezuje všeobecnou platnost částí, na 

které se vztahuje, a navrhuje opatření o ochraně předchozího stavu a přechodná 

opatření ve formě odkladů lhůty uplatňování (opt-out).4 

II. Přehled reakcí 

18. Reakce, které agentura obdržela v souvislosti s předmětným nařízením OPS, se 

týkaly vazby na předmětná nařízení k části FCL, navrhovaného ustanovení o 

ochraně předchozího stavu JAR-OPS 3, žádosti o vyjasnění v souvislosti 

s používáním některých letadel podle přílohy II v provozu CAT a definice pojmu 

zvláštních letů. 

III. Vysvětlení 

19. Předmětné nařízení zveřejněné v tomto stanovisku obsahuje v souladu s čl. 4 

odst. 1 písm. b) a c) a článkem 8 základního nařízení požadavky na provozovatele 

EU používající letadla registrovaná v EU nebo v třetí zemi a personál, který se 

podílí na provozu těchto letadel. 

20. Rovněž stanoví požadavky na agenturu a příslušné úřady v oblasti leteckého 

provozu, včetně prohlídek na odbavovací ploše letadel provozovatelů v rámci 

bezpečnostního dozoru jiného státu v souladu s článkem 10 základního nařízení. 

21. V článku 2 jsou obsaženy definice používané v předmětném nařízení. Definice 

provozu CAT odvozená z přílohy 6 ICAO je částečně pozměněna tak, aby 

zohledňovala definici „obchodního provozu“ obsaženou v čl. 3 písm. i) základního 

nařízení. Zdůrazňuje se, že oblast působnosti definice obchodního provozu je širší 

než definice provozu CAT (obchodní letecké dopravy). Definice zvláštních letů bude 

dále doplněna otevřeným seznamem zvláštních služeb a úkolů v budoucí části 

SPO. Článek 6.6 navíc stanoví, kolik osob může být přítomno na palubě letadla při 

zvláštních letech, aby se jednoznačně a rozlišilo mezi lety CAT a obchodním 

provozem jiným než CAT. 

22. Předmětné nařízení rovněž obsahuje dva články určené členským státům. Článek 3 

ukládá členským státům a agentuře povinnost sestavit plány bezpečnosti 

leteckého provozu, jejichž cílem je trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti. Poukazuje 

rovněž na to, že členské státy musí své bezpečnostní plány koordinovat, protože 

bezpečnost letectví budou nyní řídit státy EASA společně. Zvláště s ohledem na 

sdílení kompetencí v rámci Evropské unie není možné, aby některý členský stát 

prováděl svůj bezpečnostní plán izolovaně. V budoucnu budou vytvořeny další 

materiály, které přispějí ke společnému provádění státního programu bezpečnosti 

(SSP) organizace ICAO v evropském rámci. Tento materiál bude založen na práci, 

                                                 
4 Výjimka je typem přechodného opatření, které ponechává na členských státech, aby si samy zvolily, 

zda posunout datum provedení určitého ustanovení až po nejzazší stanovený termín definovaný 
zákonem. 
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kterou koordinuje Evropský poradní výbor pro bezpečnost letectví (EASAC), 

zejména pokud jde o příručku EASP. 

23. V článku 4 jsou navrženy požadavky týkající se způsobilosti k výkonu dozoru. Tato 

ustanovení se plně shodují s příslušnými kritickými prvky systému bezpečnostního 

dozoru, které vymezuje organizace ICAO, mimoto však členským státům ukládají, 

aby zajistily, že pracovníci vykonávající dozor budou mít náležité pravomoci 

k plnění svých úkolů v oblasti osvědčování a dozoru a bude u nich vyloučen střet 

zájmů. 

24. Články 3 a 4 byly zveřejněny v rámci stanoviska 03/2011 pro předmětné nařízení 

o posádkách letadel. Změny vyplývající z rozpravy v rámci výboru EASA o 

příslušném znění jsou už v textu obsaženy. 

25. Článek 5 o prohlídkách na odbavovací ploše obsahuje přechodné ustanovení o 

minimální roční kvótě, která je upravena v poměru k dubnovému datu 

použitelnosti nařízení, takže pro rok 2012 činí 65 %. 

26. V článku 6 jsou stanoveny oblasti působnosti a použitelnosti příloh takto: 

Příloha Použitelnost  
Článek 

v předmětném 
nařízení 

 

Příloha II – část ARO Požadavky na úřady, včetně prohlídek 

na odbavovací ploše  

1,1 a5 

Příloha III – část ORO 

Příloha IV – část CAT 

Provoz v rámci obchodní letecké 

dopravy letounů a vrtulníků, 

s výjimkou letů A–A (které začínají a 

končí na stejném letišti/provozním 

místě)  

1.2 a 6.1 

Příloha V – část SPA Veškeré lety letounů, vrtulníků, balonů 

nebo kluzáků  

6.3 

27. Článek 6.4 vyjímá z oblasti působnosti tohoto nařízení některé kategorie letadel 

nebo typy provozů do doby, než budou dokončeny příslušné činnosti tvorby 

souvisejících právních předpisů. Jedná se o: 

- některá letadla podle přílohy II, pokud jsou používána v provozu CAT. Tato 

letadla by měla být provozována v souladu s podmínkami obsaženými 

v rozhodnutí Komise přijatým podle EU-OPS, 

- vzducholodě, letadla se sklopným rotorem, upoutané balony a bezpilotní 

létající systémy, a 

- lety prováděné konstrukční nebo výrobní organizací v souvislosti s těmito 

činnostmi. 

28. Z použitelnosti částí ORO a CAT jsou prozatím vyňaty CAT lety letounů a vrtulníků, 

které začínají a končí na stejném letišti/provozním místě (článek 6.2), stejně jako 

CAT lety balonů a kluzáků. Související prováděcí pravidla budou zveřejněna později 

a předmětné nařízení bude příslušným způsobem upraveno. 

29. Rovněž jsou prozatím z části ORO vyňaty obchodní lety jiné než CAT a neobchodní 

lety složitých motorových letadel. Předmětné nařízení bude pozměněno, jakmile 

budou k dispozici části NCC, NCO a SPO a příslušná stanoviska agentury. 
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30. V řadě reakcí se požaduje vyjasnění CAT provozů některých letadel podle přílohy II 

v souladu s čl. 8.5 písm. g) základního nařízení. Níže uvedená vyjasnění byla 

vypracována v koordinaci s Evropskou komisí: 

31. Rozhodnutí Komise vydané ve smyslu čl. 8 odst. 3 nařízení 3922/915 může zůstat 

v platnosti po zrušení přílohy III nařízení (EHS) č. 3922/91, pokud je tato platnost 

výslovně zmíněna v prováděcích pravidlech. V platnosti zůstává zejména 

rozhodnutí Komise C(2009) 76336 ze dne 14. října 2009 jako přechodné opatření. 

Toto rozhodnutí bylo pro informaci sděleno všem členským státům a je k dispozici 

na internetu. 

32. Rozhodnutí Evropské komise je vázáno na některé provozovatele, typy letadel 

podle přílohy II, doklady a podmínky. Pokud bude některý z těchto provozovatelů 

chtít použít jiný typ letadla podle přílohy II, nové posouzení bezpečnosti nebo bude 

usilovat o výjimku, bude muset předložit žádost Evropské komisi. Navrhované 

předmětné nařízení obsahuje ustanovení, které lépe vysvětlují, jak mají členské 

státy postupovat v případě změn provozu přijatých v rámci uvedeného rozhodnutí 

Komise. 

33. Všechny členské státy mají právo uplatňovat rozhodnutí Komise C(2009) 7633 za 

stejných podmínek stanovených v tomto rozhodnutí v souvislosti se stejným 

typem letadla. Jakékoli další schválení jiným členským státem za stejných 

podmínek a za stejným účelem může spadat do oblasti rozhodnutí Komise C(2009) 

7633. 

34. S cílem zajistit řádné a harmonizované porozumění rozhodnutí Komise, předmětné 

nařízení vyjasňuje, že členské státy, které chtějí použít již udělené výjimky, 

informují o svém záměru před jeho realizací Evropskou komisi. To umožní 

Evropské komisi posoudit, zda zamýšlená odchylka splňuje podmínky a posouzení 

bezpečnosti provedené v rámci rozhodnutí Komise. Pokud tomu tak není, vyžaduje 

se nová odchylka podle čl. 14 odst. 6 základního nařízení. 

35. Článek 7.1 obsahuje ustanovení o ochraně předchozího stavu pro AOC vydaná 

v souladu s EU-OPS. Navrhuje se lhůta 2 let s cílem umožnit přizpůsobení systému 

řízení, výcvikových programů, postupů a příruček podle potřeby. Vzhledem 

k tomu, že navrhovaná prováděcí pravidla obsahují nový formát AOC v souladu 

s nedávnou změnou ICAO, je stanovena lhůta 2 let, během níž budou doklady AOC 

vyměněny za doklady AOC odpovídající novému formátu. 

36. Článek 7.3-6 obsahuje zvláštní ustanovení o převodech pro CAT lety vrtulníků. 

Návrh stanoví, aby vnitrostátní AOC pro vrtulníky byly převedeny na osvědčení 

AOC v souladu s prováděcími pravidly ve lhůtě 2 let. Členské státy vypracují 

hlášení o převodu do jednoho roku od data použitelnosti nařízení. Toto hlášení 

obsahuje popis vnitrostátních požadavků, na základě kterých bylo vydáno 

osvědčení AOC, a rozsah práv, která byla provozovateli udělena, uvede se na 

základě kterých požadavků částí ORO, CAT a SPA se udělují zápočty, veškerá 

                                                 
5 Nařízení Rady (EHS) č. 3922/1991 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a 

správních postupů v oblasti civilního letectví. Úř. věst. L 373, 31.12.91, s. 4. 
 
6 Rozhodnutí Komise C(2009) 7633 ze dne 14. října 2009, kterým se opravňují Rakousko, Německo, 

Spojené království a Malta k vydávání osvědčení leteckého provozovatele odchylně od nařízení Rady 

(EHS) č. 3922/1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního 
letectví. 
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omezení, která musí být zahrnuta do osvědčení AOC vydaného v souladu 

s prováděcími pravidly, a veškeré požadavky, které musí provozovatel splnit pro 

odstranění těchto omezení. 

37. Článek 8 uvádí, že hlava Q EU-OPS a ustanovení přijatá členskými státy podle 

článku 8.4 nařízení 3922/91 zůstávají v platnosti, dokud nebudou přijata 

související prováděcí pravidla. 

38. V článku 9 se stanoví zachování předchozího stavu stávajícího seznamu 

minimálního vybavení (MEL), který nemusí být založen na hlavním seznam 

minimálního vybavení (MMEL) podle části 21. Veškeré následující změny v tomto 

seznamu MEL musí odpovídat příslušnému MMEL, na který se vztahuje zachování 

předchozího stavu nebo který je vypracován v souladu s částí 21. 

39. Článek 10 se týká výcviku členů letové posádky a palubních průvodčích ve vztahu 

k prvkům vyplývajícím z povinných údajů provozní vhodnosti. Vzhledem k tomu, 

že provozovatel má 2 roky na to, aby upravil příslušné výcvikové programy (čl. 7.1 

písm. b)) je nezbytné zavedení přechodného období, které umožní poskytnout 

výcvik členům posádek. Návrh zohledňuje výcvikové cykly provozovatelů. 

40. Článek 11 obsahuje ustanovení o vstupu v platnost a odkladu uplatňování. 

Stanovením nejzazšího data použitelnosti pro prováděcí pravidla v článku 70 

základního nařízení se omezují lhůty určené pro přechod tím, že stanoví, že 

prováděcí pravidla lze uplatňovat nejpozději do 8. dubna 2012. Na žádost 

Evropské komise byla zvolena metoda odkladů prováděcí lhůty s cílem zajistit 

přechodné období tam, kde přesahuje datum 8. dubna 2012. 

41. Pododstavec 2 písm. a) poskytuje odklad lhůty k uplatňování pro úřady z hlediska 

systému řízení. Stejně jako provozovatelé i úřady potřebují čas na přizpůsobení 

svých systémů řízení, postupů a příruček. Návrh předpokládá odklad lhůty 

k uplatňování na jeden rok a zohledňuje předchozí rozpravy v rámci výboru EASA 

o příslušných požadavcích na úřady týkající se posádek letadel. 

42. Pokud jde o CAT provozovatele vrtulníků, odklad lhůty k uplatňování je 2 roky 

s cílem umožnit převedení výše uvedených AOC. 

43. Část SPA obsahuje zvláštní schválení/oprávnění přístupná všem provozovatelům, 

vyjma schválení vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS), provozu 

s vrtulníkovým jeřábem (HHO), provozu s využitím systému snímání nočního 

vidění (NVIS) a provozu dvoumotorových letounů se zvětšenou vzdáleností od 

přiměřeného letiště (ETOPS), která jsou přístupná pouze držitelům osvědčení AOC. 

Pokud jde o CAT provoz letounů a vrtulníků, zásady zachování předchozího stavu a 

přechodů se uplatňují, jak je popsáno výše. Pokud jde o CAT provoz s balony a 

kluzáky, přestože žádosti o zvláštní schválení/oprávnění převozu nebezpečného 

zboží nebývají příliš časté, přechodné období se navrhuje 3 roky. Stejné období se 

navrhuje pro zvláštní lety. Pro neobchodní provoz, při kterém se neprovádějí 

zvláštní lety, se navrhuje přechodné období 2 roky. 

44. Odklady lhůt k uplatňování jsou zahrnuty v této tabulce: 
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Provoz Část Letadlo Odklad lhůty 

k uplatňování  

CAT s výjimkou A–A  část ORO 

část CAT 

část SPA 

letouny neuplatňuje se 

část ORO 

část CAT 

část SPA 

vrtulníky  2 roky 

CAT A–A  část ORO 

část CAT 

letouny 

vrtulníky 

Zatím se neuplatňuje, 

bude uvedena později 

část SPA letouny 

vrtulníky 

3 roky 

CAT balony a kluzáky  část ORO 

část CAT 

balony 

kluzáky 

Zatím se neuplatňuje, 

bude uvedena později 

část SPA balony 

kluzáky 

3 roky 

Zvláštní lety část ORO* 

část SPO 

letouny 

vrtulníky 

balony 

kluzáky 

Zatím se neuplatňuje, 

bude uvedena později 

část SPA letouny 

vrtulníky 

balony 

kluzáky 

3 roky 

Neobchodní lety složitých 

motorových letadel (CMPA)  

část ORO 

část NCC 

letouny 

vrtulníky 

Zatím se neuplatňuje, 

bude uvedena později  

část SPA  letouny 

vrtulníky 

2 roky 

Neobchodní lety nesložitých 

motorových letadel 

(otCMPA)  

část NCO letouny 

vrtulníky 

balony 

kluzáky 

Zatím se neuplatňuje, 

bude uvedena později  

část SPA letouny 

vrtulníky 

balony 

kluzáky 

2 roky 

* platí pro obchodní činnosti jiné než CAT a zvláštní neobchodní lety se složitými motorovými letadly 
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Příloha I – Definice 

I. Oblast působnosti 

45. Příloha I obsahuje definice pojmů použitých v přílohách II-VIII tohoto nařízení. 

II. Přehled reakcí 

46. K příloze I obdržela agentura 53 reakcí od 18 přispěvatelů (mezi nimiž byly 

vnitrostátní letecké úřady, průmyslové svazy, výrobce, letecké společnosti, 

sdružení letišť i jednotlivce). Obecně se souboru definic v příloze I dostalo 

podpory, na rozdíl od dělení mezi dokumenty IR, AMC a GM. Nejvíce připomínek si 

vyžádala položka „konfigurace s maximálním počtem sedadel pro cestující“. 

Jednomyslnou podporu získalo převzetí záměru definice EU-OPS/JAR-OPS 3. 

Zbývající připomínky, navrhující redakční úpravy, změny v zájmu vyjasnění nebo 

lepšího propojení pravidel a propojení různých definic EU-OPS, JAR-OPS 3, definic 

CS a přílohy 6 ICAO se týkaly celkem 30 pojmů. 

III. Přehled rozdílů 

Rozdíly oproti EU-OPS / JAR-OPS 3 

47. Většina definic se shoduje s definicemi v dokumentech EU-OPS a JAR-OPS 3. 

Pojmy, které se používají ve více než jednom prováděcím pravidle, jsou umístěny 

v příloze I. Menší redakční změny byly provedeny proto, aby se vyjasnilo 

uplatňování některých pojmů na určitý druh provozu nebo letadla a aby se zajistil 

soulad s navrhovanými pokyny. Další změny byly provedeny u těchto pojmů: 

- v CRD se zavádí pojem „3% náhradní letiště na trati“ místo „palivového 

náhradního letiště na trati“ – požadavek na 3 % je obsažen v AMC 

k CAT.OP.MPA.150 – Zásady určování množství paliva, 

- „dostačující letiště“: v definici EU-OPS jsou stanoveny charakteristiky tohoto 

letiště a je vytvořen otevřený seznam nutných pomocných služeb tohoto 

letiště. Ze zpětné vazby zainteresovaných stran vyplývá, že je obtížné 

vyhovět seznamu potřebných pomocných služeb stanovených v definici EU-

OPS při provozu letadel podle částí NCC a NCO. Další zainteresované strany 

požadovaly, aby pro CAT provozy byla převzata úplná definice EU-OPS. Aby se 

vyřešila tato otázka proporcionality, agentura rozhodla přesunout seznam 

potřebných pomocných služeb do příslušných prováděcích pravidel v části 

CAT. Plný záměr definice EU-OPS byl zachován pro CAT provozy, 

- „přiblížení I. kategorie (CAT I)“ zahrnuje GNSS/SBAS (globální družicový 

navigační systém se satelitním rozšířením), což má vyjasnit, že přesné 

směrového přiblížení s vertikálním vedením (LPV) s výškou rozhodnutí pod 

250 ft (a ne méně než 200 ft) je považováno za provoz CAT I, 

- „přistávací systém GNSS (GLS)“ byl přejmenován na „přistávací systém GBAS 

(GLS)“ a upraven tak, aby odpovídal ICAO PANS ATM a PANS ABC, 
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- „heliport“: agentura se domnívá, že tento pojem je pokryt pojmy „letiště“ 

(podle definice základního nařízení) a „provozní místo“, a nepřenáší jej do 

nového nařízení, 

- „doba působení (HoT)“: definice zůstává stejná jako v CRD a je sjednocena 

s přílohou 14 ICAO, 

- „maximální provozní konfigurace sedadel pro cestující (MOPSC)“ se zavádí 

místo „konfigurace s maximálním počtem sedadel pro cestující“ EU-OPS / JAR-

OPS 3. Ze zpětné vazby zainteresovaných stran vyplývá, že pojem EU-OPS 

MOPSC je pojat jako provozní schválení, což definice NPA a CRD konfigurace 

s maximálním počtem sedadel pro cestující neodráží. Agentura proto navrhla 

definici nového pojmu MOPSC, ve kterém zohlednila tyto reakce. MOPSC je 

jednoznačně pojem určený k provozním účelům, a musí být proto uveden 

v provozní příručce. Definice rovněž vyjasňuje, že MOPSC by měl rovněž 

představovat referenční stav konfigurace s maximálním počtem sedadel pro 

cestující, stanovené během postupu certifikace, 

- „standardní I. kategorie“ byla přejmenována na „přiblížení I. kategorie 

(CAT I)“ a přepracována tak, aby lépe odpovídala definici EU-OPS/JAR-OPS 3 

(redakční změna spočívá v tom, že zkratky definice EU-OPS byly v příloze I 

rozepsány). 

Rozdíly oproti příloze 6 ICAO 

48. I když většina definic odpovídá definicím ICAO, protože toto nařízení převádí EU-

OPS a JAR-OPS 3, došlo k několika změnám proti ICAO: 

- „přiblížení CAT II, IIIA, IIIB“ v současnosti odpovídá EU-OPS, i když úkol 

předpisové činnosti OPS.083 – „Přezkum SPA.LVO“ – bude navrhovat 

sjednocení s pozměněným zněním přílohy 6 ICAO, 

- „kategorie A/B pro vrtulníky“ byly na základě reakcí CRD pozměněny tak, aby 

odpovídaly definicím kategorie A a kategorie B pro rotorová letadla 

v definicích certifikačních specifikací, které lépe odpovídají záměru JAR-OPS 3. 

Ve zpětné vazbě zainteresovaných stran se na jedné straně objevovaly 

požadavky na rozšíření úlev pro určité druhy provozu (zejména u letů HEMS) 

s cílem umožnit vrtulníkům, které plně neodpovídají požadovaným 

certifikačním specifikacím, zachovat si způsobilost k provozu v rámci 1. a 2. 

třídy výkonnosti. Jiné zainteresované strany požadovaly, aby byly úlevy 

zrušeny. Agentura neshledává bezpečnostní důvody pro změnu záměru 

definic, 

- „náhradní letiště na trati (ERA)“: definice zůstává stejná jako v EU-OPS a od 

ICAO se liší tím, že je vázána na dostačující letiště, které může být 

vyžadováno ve fázi plánování, 

- „průhledový zobrazovač“ v současnosti odpovídá EU-OPS a budoucí úkol 

předpisové činnosti OPS.084 – „HUD/EVS“ – bude navrhovat sjednocení 

s pozměněným zněním přílohy 6 ICAO, 

- „provoz v 1./2./3. třídě výkonnosti“ pro vrtulníky: v CRD bylo vysvětleno, že 

definice zůstávají shodné s definicemi v JAR-OPS 3, neboť agentura je 

považuje za nejvhodnější. V tomto ohledu neobdržela k CRD agentura žádné 
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reakce a nebyly provedeny žádné další změny. U 1. třídy výkonnosti stanoví 

definice ICAO, že o výkonu s jedním nepracujícím motorem (OEI) je třeba 

rozhodnout před dosažením bodu rozhodnutí o vzletu (TDP) nebo po 

překročení bodu rozhodnutí o přistání (LDP). Zvolená definice v příloze I 

nedefinuje jednoznačně, ve kterém bodě je třeba rozhodnout o výkonu, i když 

prováděcí pravidla stanoví, že by se tak mělo stát v bodě TDP nebo před jeho 

dosažením (CAT.POL.H.205) či v bodě LDP nebo před jeho dosažením 

(CAT.POL.H.220). Na rozdíl od definice ICAO, pro 3. třídu výkonnosti zvolená 

definice rozlišuje mezi vícemotorovými a jednomotorovými vrtulníky. 

- „stav povrchu dráhy“ je rovněž shodný s EU-OPS a v rámci úkolu předpisové 

činnosti OPS.005 – „První redakční přezkum prováděcích pravidel OPS“ – 

který má být zahájen v roce 2013, budou definice přezkoumány tak, aby 

odpovídaly pozměněnému znění přílohy 6 ICAO. Zde bude příležitost pro 

zpětnou vazbu zainteresovaných stran. 

IV. Vysvětlení 

49. Hlavní zásadou návrhu bylo převedení EU-OPS a JAR-OPS 3, v důsledku čehož 

vzniklo několik odlišností oproti příloze 6 ICAO (uvedených výše). U několika 

pojmů byla definice EU-OPS a JAR-OPS 3 rozdělena do jedné hlavní definice 

v příloze I a dalších materiálech uvedených v GM nebo IR nebo AMC. Z tohoto 

důvodu byly vypracovány návrhy pokynů (GM) pro tyto položky: systém přistání 

s vedením pomocí průhledového zobrazovače, nehostinné prostředí, provoz 

v pobřežních vodách, systém snímání nočního vidění a V1, které obsahují části 

umožňující různý výklad nebo části čistě ilustrativní, a proto nevhodné pro hlavní 

definici. Záměrem rozdělení definic EU-OPS/JAR-OPS 3 bylo rovněž řešení 

proporcionality s cílem zajistit, že u některých klíčových pojmů bude možné 

definice použít v několika částech. Případ „dostačujícího letiště“ byl už popsán 

výše. 

50. Některé zainteresované strany požadovaly, aby definice AMC k příloze I tvořily 

součást vlastní přílohy. Agentura zastává názor, že AMC k příloze I je vhodná pro 

pojmy, které se používají v jiných AMC nebo GM, nikoli však v samotných 

prováděcích pravidlech a rozhodnutí bude obsahovat AMC k příloze I. Na základě 

změny struktury pravidla a začlenění požadavků na úřady a organizace do tohoto 

nařízení byly do přílohy 1 tohoto nařízení přidány některé definice, dříve 

zveřejněné v rámci CRD k části AR nebo OR, a to přijatelných způsobů průkazu, 

alternativních způsobů průkazu vyhovění, společného označování linek, dohod o 

nájmu/pronájmu bez posádky, zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), 

zákazu letu, provozního řízení, hlavního místa obchodní činnosti, stanovení priorit 

při provádění prohlídek na odbavovací ploše, prohlídek na odbavovací ploše, lhůt 

oprav a dohod o nájmu/pronájmu s posádkou. Zainteresované strany provedly 

přezkum těchto definic během fází NPA a CRD částí AR a OR. 

51. V odpovědi na reakce, které agentura obdržela k CRD OPS I, byly provedeny 

změny několika definic: 

- „ochrana proti námraze“ a „odmrazování“ byly jednoznačně určeny jako 

postupy na zemi, přičemž ochrana proti námraze se vztahuje na letouny, 
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- „systém pro zlepšení viditelnosti (EVS)“ byl pozměněn tak, by odpovídal 

pozměňovacímu návrhu 34 přílohy 6 ICAO – tuto změnu lze považovat za 

pouhou redakční úpravu. 

52. Rovněž definice „provozu v obchodní letecké dopravě“ byla přesunuta do 

předmětného nařízení, protože se jedná o klíčový pojem pro pochopení oblasti 

působnosti jednotlivých příloh tohoto nařízení. 
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Příloha II – část ARO 

I. Obecná ustanovení 

53. Část ARO se v souladu s návrhem tohoto stanoviska skládá ze tří hlav: 

- Část ARO hlava GEN, obecné požadavky, 

- Část ARO hlava OPS, zvláštní požadavky v oblasti leteckého provozu, 

- Část ARO hlava RAMP – požadavky na prohlídky na odbavovací ploše letadel 

provozovatelů podléhajících regulačnímu dozoru jiného státu. 

Obrázek 3: Příloha II – část ARO 

 

 

54. Znění navržené v tomto stanovisku odráží změny, ke kterým došlo v původních 

návrzích agentury (zveřejněné v rámci NPA 2008-22b a 2009-02d) a které jsou 

výsledkem veřejných konzultací, a rovněž i další změny, k nimž došlo na základě 

analýzy a posouzení reakcí na CRD. Hlava GEN části ARO je do značné míry 

sjednocena s hlavou s hlavou GEN části ARA (požadavky na úřady týkající se 

posádky letadla). Požadavky na provozovatele, od kterých se vyžaduje, aby 

podávali prohlášení o své činnosti, se týkají pouze leteckého provozu a nebyly 

začleněny do návrhu nařízení o posádkách letadla (část ARA). Veškeré odkazy na 
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pravidla byly upraveny tak, aby odrážely názvosloví navrhované na základě 

rozhodnutí navrhujícího úpravu struktury pravidla: 

a. Dřívější ustanovení části AR jsou nyní zařazeny do ustanovení části ARO 

(přičemž „O“ znamená „provoz (operations)“, na rozdíl od ARA, kde „A“ 

znamená „posádku letadla (aircrew)“ 

b. Dřívější oddíl IV AR.GEN je nyní začleněn do samostatné hlavy „ARO.RAMP“. 

c. Dřívější hlava AR.OPS je nyní přejmenována na „ARO.OPS“. 

S výjimkou části ARO hlavy RAMP zůstává číslování pravidel (poslední 3 číslice) 

nezměněno. 

 

55. V následující tabulce jsou uvedeny odkazy na pravidla podle CRD a podle tohoto 

stanoviska v pořadí uvedeném ve stanovisku: 

 
 
 

Odkaz na 
pravidla v CRD Název pravidla v CRD 

Odkaz na 
pravidla ve 
stanovisku 

Název pravidla ve 
stanovisku 

AR.GEN Obecné požadavky ARO.GEN ARO hlava „Obecné 
požadavky“ 

--- --- ARO.GEN.005 Oblast působnosti 

AR.GEN.115 Dokumentace týkající se dozoru  ARO.GEN.115 
Dokumentace týkající se 
dozoru  

AR.GEN.120 Způsoby průkazu  ARO.GEN.120 Způsoby průkazu  

AR.GEN.125 Informace poskytované agentuře  ARO.GEN.125 
Informace poskytované 
agentuře  

AR.GEN.135 Okamžitá reakce na bezpečnostní 
problém ARO.GEN.135 Okamžitá reakce na 

bezpečnostní problém 

AR.GEN.200 Systém řízení ARO.GEN.200 Systém řízení 

AR.GEN.205 Využití kvalifikovaných subjektů  ARO.GEN.205 Rozdělení úkolů 

AR.GEN.210 Změny systému řízení ARO.GEN.210 Změny systému řízení 

AR.GEN.220 Vedení záznamů ARO.GEN.220 Vedení záznamů 

AR.GEN.300 Průběžný dozor  ARO.GEN.300 Dozor  

AR.GEN.305 Program dozoru ARO.GEN.305 Program dozoru 

AR.GEN.310 
Postup při udělování prvního 
osvědčení – organizace ARO.GEN.310 

Postup při udělování prvního 
osvědčení – organizace 

AR.GEN.315 

Postup při vydávání průkazů 
způsobilosti, kvalifikací a 
osvědčení a při prodloužení či 
obnovení jejich platnosti nebo 
jejich změně – osoby  

ARO.GEN.315 

Postup při vydávání průkazů 
způsobilosti, kvalifikací a 
osvědčení a při prodloužení či 
obnovení jejich platnosti nebo 
jejich změně – osoby  

AR.GEN.330 Změny – organizace ARO.GEN.330 Změny – organizace 

AR.GEN.345 Prohlášení – organizace  ARO.GEN.345 Prohlášení – organizace  

AR.GEN.350 
Nálezy a nápravná opatření – 

organizace  ARO.GEN.350 
Nálezy a nápravná opatření – 

organizace 

AR.GEN.355 Donucovací opatření – osoby ARO.GEN.355 Nálezy a donucovací opatření – 
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Odkaz na 
pravidla v CRD Název pravidla v CRD 

Odkaz na 
pravidla ve 
stanovisku 

Název pravidla ve 
stanovisku 

osoby  

AR.OPS Letecký provoz  ARO.OPS ARO hlava „Letecký provoz“ 

AR.OPS.100  
Vydávání osvědčení leteckého 
provozovatele ARO.OPS.100  Vydávání osvědčení leteckého 

provozovatele 

AR.OPS.105 
Dohody o společném označování 
linek ARO.OPS.105 

Dohody o společném 
označování linek 

AR.OPS.110 Dohody o nájmu/pronájmu  ARO.OPS.110 Dohody o nájmu/pronájmu  

AR.OPS.200 
Postup zvláštního 
schválení/oprávnění ARO.OPS.200 

Postup zvláštního 
schválení/oprávnění 

AR.OPS.205 
Schválení seznamu minimálního 
vybavení ARO.OPS.205 Schválení seznamu 

minimálního vybavení 

AR.OPS.210 Místní prostor  ARO.OPS.210 Vymezení místního prostoru  

--- --- ARO.OPS.215 
Schválení provozu vrtulníků 
nad nehostinným prostředím 
mimo hustě osídlené oblasti  

--- --- ARO.OPS.220 
Schválení provozu vrtulníků na 
místo veřejného zájmu a 
z místa veřejného zájmu  

--- --- ARO.OPS.225 Schválení provozu na 
osamoceném letišti  

AR.GEN AR.GEN oddíl IV ARO.RAMP 
ARO hlava: Prohlídky na 

odbavovací ploše 

AR.GEN.405 Oblast působnosti  ARO.RAMP.005 Oblast působnosti  

AR.GEN.415 Obecná ustanovení ARO.RAMP.100 Obecná ustanovení 

AR.GEN.420 Kritéria stanovení priorit  ARO.RAMP.105 Kritéria stanovení priorit  

AR.GEN.425 Shromažďování údajů ARO.RAMP.110 Shromažďování údajů  

AR.GEN.430 Kvalifikace inspektorů pro 
prohlídky na odbavovací ploše 

ARO.RAMP.115 Kvalifikace inspektorů pro 
prohlídky na odbavovací ploše 

--- --- ARO.RAMP.120 Schválení pro organizace pro 
výcvik  

AR.GEN.435 Provádění prohlídek na 
odbavovací ploše 

ARO.RAMP.125 Provádění prohlídek na 
odbavovací ploše  

AR.GEN.440 Kategorizace nálezů ARO.RAMP.130 Kategorizace nálezů 

AR.GEN.445 Následné činnosti a nálezy  ARO.RAMP.135 Následné činnosti a nálezy  

AR.GEN.450 Zákaz letu letadla ARO.RAMP.140 Zákaz letu letadla 

AR.GEN.455 Podávání zpráv ARO.RAMP.145 Podávání zpráv 

AR.GEN.460 Koordinační funkce agentury ARO.RAMP.150 Koordinační funkce agentury  

AR.GEN.465 Výroční zpráva ARO.RAMP.155 Výroční zpráva 

AR.GEN.470 Informace veřejnosti  ARO.RAMP.160 Informace veřejnosti 

Část AR Dodatky Část ARO Dodatky 

Dodatek IV 
Osvědčení leteckého 
provozovatele Dodatek I 

Osvědčení leteckého 
provozovatele 

Dodatek V Provozní specifikace Dodatek II Provozní specifikace 
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Odkaz na 
pravidla v CRD Název pravidla v CRD 

Odkaz na 
pravidla ve 
stanovisku 

Název pravidla ve 
stanovisku 

Dodatek VI 
Seznam zvláštních 
schválení/oprávnění Dodatek III 

Seznam zvláštních 
schválení/oprávnění 

Dodatek I  Standardní protokol o prohlídce  Dodatek IV  Standardní protokol o 
prohlídce  

Dodatek II Protokol o provedení prohlídky na 
odbavovací ploše 

Dodatek V Protokol o provedení prohlídky 
na odbavovací ploše 

Dodatek III Zpráva o prohlídce na odbavovací 
ploše 

Dodatek VI Zpráva o prohlídce na 
odbavovací ploše 

 

Tabulka 1: Referenční odkazy mezi CRD a stanoviskem součást ARO 

II. Konzultace 

56. NPA 2008-22 bylo zveřejněno na internetové stránce agentury EASA 

(http://www.easa.europa.eu) dne 31. října 2008. NPA 2009-02 bylo zveřejněno 

dne 30. ledna 2009. Doba vyhrazená pro konzultace těchto oznámení o 

navrhované změně (NPA) byla na žádost zainteresovaných stran v souladu s čl. 6 

odst. 6 postupu pro předpisovou činnost7 prodloužena s cílem zajistit, že zároveň 

s touto dobou budou probíhat i doba vyhrazená pro konzultace oznámení NPA při 

prvním rozšíření8. Do konečného termínu 28. května 2009 (NPA 2008-22) a 31. 

července 2009 (NPA 2009-02) obdržela agentura 9 405 připomínek k částem AR a 

nebo od 400 přispěvatelů, které zahrnují vnitrostátní letecké úřady, profesní 

organizace, soukromé společnosti a jednotlivce. Celkový počet připomínek 

k oběma NPA činil 18 243. 

57. Připomínky byly vyhodnoceny na základě společného přístupu k rozšíření 

pravomocí EU, který stanovila agentura a Evropská komise a který schválila 

správní rada a výbor EASA9. 

58. Pozměněná znění předpisů podrobně projednaly skupiny pro revizi předpisů 

vytvořené zvlášť pro NPA 2008-22 a pro 2009-02. Složení těchto revizních skupin 

vycházelo ze složení původních skupin, které byly vytvořeny za účelem 

vypracování návrhů předpisů v rámci úkolů předpisové činnosti OPS.001 a 

FCL.001. Tyto původní skupiny pro vypracování návrhů byly v souladu s pravidly 

pro postup v otázce členství ve skupinách pro předpisovou činnost rozšířeny tak, 

aby zahrnovaly i další zástupce zainteresovaných stran a zástupce agentury 

z oddělení pro normalizaci. Část AR byla zpracovávána společně s částí OR, aby 

byly zajištěny konzistentní výsledky a účinnost revizního postupu. Součástí 

revizního postupu byla rovněž těsná koordinace činnosti s nově vytvořenými 

                                                 
7 Rozhodnutí správní rady agentury EASA č. 08-2007 přijaté na zasedání správní rady č. 03-2007 

dne 13. června 2007, kterým se mění a nahrazuje postup pro předpisovou činnost 
(http://www.easa.eu.int/ws_prod/g/management-board-decisions-and-minutes.php). 

8 Konkrétně NPA 2008-22 k požadavkům na úřady a organizace a NPA 2009-02 k prováděcím 
pravidlům pro letecký provoz zajišťovaný provozovateli v EU 
(http://www.easa.eu.int/ws_prod/r/r_archives.php). 

9 

http://easa.europa.eu/ws_prod/g/doc/COMMS/Commission%20EASA%20joint%20position%20MB.
%2015%2009%2009.pdf. 

http://www.easa.europa.eu/
http://www.easa.eu.int/ws_prod/g/management-board-decisions-and-minutes.php
http://www.easa.eu.int/ws_prod/r/r_archives.php
http://easa.europa.eu/ws_prod/g/doc/COMMS/Commission%20EASA%20joint%20position%20MB.%2015%2009%2009.pdf
http://easa.europa.eu/ws_prod/g/doc/COMMS/Commission%20EASA%20joint%20position%20MB.%2015%2009%2009.pdf
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revizními skupinami zabývajícími se požadavky (OPS) na technické činnosti 

leteckého provozu (NPA 2009-02b) a konzultace s navrhovacími skupinami, které 

byly zřízeny pro druhé rozšíření (letiště, řízení letového provozu, letové navigační 

služby). 

59. Dokumenty připomínek a odpovědí pro část AR a část OR obsahující shrnutí 

připomínek a příslušné odpovědi agentury byly spolu s pozměněným zněním 

zveřejněny na internetových stránkách agentury dne 4. října 2010. Tyto CRD 

obsahují seznam všech osob anebo organizací, které vznesly připomínku. K datu 

uzávěrky dne 6. prosince 2010 obdržela agentura 1 020 reakcí k části AR a části 

OR od více než 70 přispěvatelů, mezi nimiž byly letecké úřady Belgie, Finska, 

Francie, Itálie, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Rakouska, Spojeného 

království, Španělska, Švédska a Švýcarska a rovněž profesní organizace, 

neziskové organizace, soukromé společnosti a několik jednotlivců. Dokument 

připomínek a odpovědí (CRD) přezkoumal rovněž úřad FAA Spojených států a 

neměl k němu žádné připomínky. Z celkového počtu přijatých reakcí se jich 530 

týkalo části AR, 490 části OR. Většina reakcí se vztahovala k hlavám GEN. Přibližně 

20 % z uvedeného počtu 1 020 reakcí se týkalo přijatelných způsobů průkazu a 

poradenského materiálu k části AR a části OR. 

 Níže uvedený graf znázorňuje rozdělení reakcí pouze podle jednotlivých hlav části AR. 

 

 

 

 

Obrázek 4: Reakce vztahující se k části AR – rozdělení 

 

60. Označení zdroje reakcí je uvedeno níže. Vzhledem k tomu, že reakce pocházející 

od sdružení zastupujících průmysl bývají obvykle zasílány jménem jejich 

jednotlivých členů, lze předpokládat, že podíl průmyslových sdružení je v tomto 
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grafu podhodnocen. Skutečnost, že většina reakcí pochází od vnitrostátních 

leteckých úřadů, není překvapující. 

 

 

Obrázek 5: Reakce vztahující se k části AR – zdroj 

 

III. Oblast působnosti a použitelnost 

61. I když je toto stanovisko předkládáno pouze pro CAT provozy, část ARO, jak je 

navržena v tomto stanovisku, se vztahuje na všechny typy leteckého provozu, 

včetně obchodních letů jiných než CAT a neobchodního provozu složitých i 

nesložitých motorových letadel. Tím se zajistí, že na konci procesu přijímání budou 

pravidla přesná a soudržná pro všechny typy leteckého provozu (obchodní i 

neobchodní provozy). Je třeba zdůraznit, že veškeré požadavky na úřady, které 

mají rovněž platit na provozy jiné než CAT, zůstanou v platnosti, dokud nebudou 

přijata stanoviska obsahující příslušné technické požadavky (např. část NCC, část 

NCO, část SPO). 

 Část ARO hlava GEN stanoví společné požadavky pro příslušné úřady; je tvořena 

třemi oddíly: 

- Oddíl 1 Obecná ustanovení, 

- Oddíl 2 Řízení, a 

- Oddíl 3 Dozor, vydávání osvědčení a vynucování. 

62. Tyto oddíly provádějí příslušné články základního nařízení v oblasti interakcí mezi 

schválenými organizacemi a příslušným úřadem, spolupráce a výměny informací 

mezi příslušnými úřady a agenturou, schvalování alternativních způsobů průkazu 

vyhovění, které se liší od způsobů průkazu stanovených agenturou, potřeby 

okamžité reakce na bezpečnostní problém, jakož i podmínek pro vydání, 

zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení a 

schválení. Hlava GEN obsahuje dále požadavky na organizaci a systém řízení 
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příslušného úřadu, které přímo souvisejí se způsobilostí příslušných úřadů 

vykonávat dozor. 

 

 

Základní nařízení Požadavky na úřady 

Čl. 2 odst. 2 písm. d) Cíle 
Článek 15 Informační síť 

Bezpečnostní program (článek 3 předmětného 
nařízení) 

Článek 18 Opatření agentury 
Článek 19 Stanoviska, osvědčení a 
poradenský materiál 

Způsoby průkazu (AR.GEN.120) 

Článek 7 Piloti  Způsobilost k dozoru (článek 4 předmětného nařízení) 

Dozor (ARO.GEN.300) 

Program dozoru (AOR.GEN.305) 

Udělování prvního osvědčení (ARO.GEN.310 a 
ARO.GEN.315) 

Změny – organizace (ARO.GEN.330) 

Nálezy – organizace (ARO.GEN.350) 
Nálezy a donucovací opatření – osoby (ARO.GEN.355) 

Článek 7 Piloti (ATO, AeMC, FSTD)  

Článek 8 Letecký provoz  

Čl. 8 odst. 4 Letecký provoz – palubní 
průvodčí 

Článek 10 Dozor a vynucování 

Dozor (ARO.GEN.300) 

Program dozoru (ARO.GEN.305) 

Nálezy (ARO.GEN.350) 
Donucovací opatření – osoby (ARO.GEN.355) 

Článek 13 + příloha V – kvalifikované subjekty Stanovení úkolů (ARO.GEN.205) 

Článek 15 Informační síť 
Informace poskytované agentuře (ARO.GEN.125) 

Program dozoru (ARO.GEN.305) 
Systém řízení (ARO.GEN.200) 

Článek 14 Ustanovení o pružnosti 
Článek 15 Informační síť 
Čl. 22 odst. 1 Osvědčení leteckého provozu 

Okamžitá reakce na bezpečnostní problém 
(ARO.GEN.135) 

Článek 24 
Sledování uplatňování pravidel 

Systém řízení (ARO.GEN.200) 

Změny systému řízení (ARO.GEN.210) 

Článek 54 
Prohlídky členských států 

Změny systému řízení (ARO.GEN.210) 

Vedení záznamů (ARO.GEN.220) 

Tabulka 2: Články základního nařízení a odpovídající AR 

 

63. V souladu s celkovým systémovým přístupem jsou požadavky uvedené v hlavě 

GEN navrženy tak, aby byla v co nejvyšší možné míře zajištěna jednotnost a 

slučitelnost s příslušnými pravidly v oblasti letišť, řízení letového provozu/letových 

navigačních služeb a rovněž i v oblasti letové způsobilosti. Navržená prováděcí 

pravidla vzhledem k obecnému charakteru těchto požadavků náležitě zohledňují 

kritické prvky (CE) systému bezpečnostního dozoru definované Mezinárodní 

organizací pro civilní letectví (ICAO)10, zejména: 

                                                 
10 Viz dokument č. 9735 organizace ICAO Safety Oversight Audit Manual (Příručka pro audit dozoru 

nad bezpečností), 2. vydání — 2006, dodatek C – způsobilost daného státu pro vykonávání 

bezpečnostního dozoru je určena na základě posouzení účinného uplatňování kritických prvků 

systému bezpečnostního dozoru a je součástí všeobecného programu pro audit dozoru nad 
bezpečností provozu (USOAP). 
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- CE-3: Státní systém civilního letectví a funkce dozoru nad bezpečností 

- CE-4: Kvalifikace a výcvik technického personálu 

- CE-5: Technické pokyny, nástroje a poskytování kritických bezpečnostních 

informací 

- CE-6: Povinnosti spojené s udělováním průkazů způsobilosti, osvědčení, 

oprávnění a schválení 

- CE-7: Povinnosti spojené s vykonáváním dozoru 

- CE-8: Řešení bezpečnostních obav. 

64. Standardy organizace ICAO vztahující se na uplatňování státního programu 

bezpečnosti (SSP) ukládají dotyčnému státu povinnost vytvořit mechanismus, 

který zajistí účinné sledování těchto kritických prvků11. Požadavky navrhované 

v hlavě GEN proto podpoří členské státy v jejich úsilí o uplatňování SSP. 

65. Navržená pravidla dále vycházejí z příslušných ustanovení, která jsou uvedena 

v EU-OPS hlavě C „Osvědčování provozovatele a dozor nad ním“12 a z ustanovení, 

která byla součástí společných prováděcích postupů (JIP) Sdružených leteckých 

úřadů (JAA). Prováděcí pravidla a související přijatelné způsoby průkazu v hlavě 

GEN vztahující se k části AR jsou plně v souladu s příslušnými standardy 

bezpečnostního dozoru, které jsou obsaženy v části I dodatku 5 a části III dodatku 

1 přílohy 6. 

 

Příloha 6 dohody ICAO část I – dodatek 5 
Příloha 6 dohody ICAO část III – dodatek 
1 

Pravidla EASA a související AMC/GM 

1. Primární právní předpisy v oblasti letectví 
Základní nařízení 

ORO.GEN.140 

2. Zvláštní provozní předpisy 

Nařízení (ES) č. 216/2008, 

Hlavní požadavky, 

Nařízení (ES) č. 2042/200313 

Část ARO hlava OPS 

3. Struktura příslušného leteckého úřadu (CAA) a 
funkce dozoru nad bezpečností 

ARO.GEN.200 písm. a) bod 2 dostatečné 
množství personálu 

Článek 4 předmětného nařízení 

4. Technické pokyny 
ARO.GEN.115 

ARO.GEN.200 písm. a) bod 1 

5. Kvalifikovaný technický personál 
ARO.GEN.200 písm. a) bod 2 

GM1 a 2-ARO.GEN.200 písm. a) bod 2 

6. Povinnosti spojené s udělováním průkazů 
způsobilosti a osvědčení 

ARO.GEN.200 písm. a) bod 1 - AMC1-
ARO.GEN.305 (b)-OPS 

ARO.GEN.310 – AMC1-ARO.GEN.310 písm. a)-

                                                 
11 Viz přílohu I dodatek C dohody ICAO a přílohu 6 dodatek J dohody ICAO „Rámec státního programu 

bezpečnosti“, paragraf 3.1. 
12 Srovnávací tabulky předpisů EU-OPS a JAR-OPS 3 byly zveřejněny v dokumentech připomínek a 

odpovědí (CRD) a v části OR, srv. http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/crd/part-
ar/CRD%20c.4%20-%20Rule%20comparison%20EU-OPS+JAR-OPS3.pdf. 

13 Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, 

letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů. Úř. 
věst. L 315, 28.11.2003, s. 1. 

http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/crd/part-ar/CRD%20c.4%20-%20Rule%20comparison%20EU-OPS+JAR-OPS3.pdf
http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/crd/part-ar/CRD%20c.4%20-%20Rule%20comparison%20EU-OPS+JAR-OPS3.pdf
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Příloha 6 dohody ICAO část I – dodatek 5 
Příloha 6 dohody ICAO část III – dodatek 
1 

Pravidla EASA a související AMC/GM 

OPS 

7. Povinnosti spojené s vykonáváním průběžného 
dozoru 

ARO.GEN.200 písm. a) bod 1 

ARO.GEN.300 

ARO.GEN.305, AMC1-ARO.GEN.305 písm. b) 

8. Řešení bezpečnostních problémů  
ARO.GEN.200 písm. a) bod 1 a ARO.GEN.350 

ARO.GEN.350 

 Tabulka 3: Soulad mezi příslušnými standardy organizace ICAO 

vztahujícími se na dozor a částí ARO/částí ORO 

 

66. Hlava GEN části AR obsahuje návrh společných požadavků, které lze uplatnit na 

všechny typy osvědčení a oprávnění, čímž provádí závěry zprávy iniciativy 

Sdružených leteckých úřadů COrA, které se týkají dozoru vykonávaného 

v závislosti na výkonnosti a zaměřeného na schvalovací postupy, což umožňuje 

jednotu při schvalování organizací, která má zásadní význam pro to, aby 

organizace mohly zavádět efektivní systémy řízení (bezpečnosti). Zavádění 

systému řízení bezpečnosti do všech oblastí letectví, které je cílem organizace 

ICAO, vede nutně k tomu, že řízení a schvalování organizací budou vycházet 

z týchž základních zásad. 

67. Vzhledem k tomu, že část AR vychází ze stávajících předpisů a navrhuje 

požadavky, které jsou plně harmonizovány s příslušnými standardy organizace 

ICAO, jež se vztahují na systémy státního dozoru nad bezpečností, podstata úkolů 

úřadu, definovaná v prováděcích pravidlech navržených v tomto stanovisku, není 

zásadně odlišná od toho, co příslušné úřady vykonávají dnes. Veškeré další úkoly 

vyplývají buď přímo ze základního nařízení (tj. jedná se o uplatňování článků, 

které patří do prvního rozšířeného souboru, o dosažení hlavního cíle základního 

nařízení v oblasti bezpečnosti, standardizace a harmonizace), nebo ze standardů 

organizace ICAO, které se vztahují na vytvoření státního programu bezpečnosti 

(SSP). 

ARO.GEN Oddíl 1 – Obecná ustanovení 

68. Oddíl 1 doplňuje požadavky vztahující se na členské státy a stanovené na úrovni 

předmětného nařízení (článek 4 – Způsobilost k výkonu dozoru), k nimž přidává 

požadavky vztahující se na příslušné úřady. Hlavním účelem tohoto oddílu je 

usnadnit spolupráci a výměnu informací mezi úřady a agenturou a také mezi 

jednotlivými úřady navzájem. Tato ustanovení vyplývají z požadavků, které na 

vyšší úrovni stanoví základní nařízení (zejména čl. 5 odst. 5, čl. 7 odst. 6, čl. 8 

odst. 5, článek 10, článek 15, čl. 22 odst. 1 a článek 24). Oddíl 1 obsahuje rovněž 

povinnosti spojené s dokumentací dozoru, které doplňují příslušná ustanovení o 

způsobilosti pro vykonávání dozoru, jež jsou uvedena v předmětném nařízení 

s odkazem na kritický prvek CE-5 stanovený organizací ICAO a nazvaný Technické 

pokyny, nástroje a poskytování kritických bezpečnostních informací. 

69. Oddíl 1 dále ukládá příslušným úřadům povinnost poskytovat agentuře informace, 

které jsou významné z hlediska bezpečnosti (ARO.GEN.125 písm. b)). Směrnice 
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2003/42/ES14 sice zavedla povinné bezpečnostní hlášení v případě vážných 

incidentů, přesto však existoval názor, že související prováděcí pravidla15 

neobsahují výslovně stanovené požadavky, které by reflektovaly potřebu sdělovat 

agentuře ve vhodném formátu veškeré dostupné bezpečnostní informace. 

Agentura by měla být informována zejména o problémech souvisejících 

s konstrukcí, s údaji provozní vhodnosti (OSD) a s bezpečností provozu, jak je 

stanoveno v Evropském programu bezpečnosti letectví (EASP), a o oblastech, 

které agentura konkrétně označí jako oblasti představující bezpečnostní riziko. K 

části AR.GEN.125 písm. b) budou dodány materiály týkající se přijatelného 

způsobu průkazu, na nichž se v současné době pracuje v rámci agenturou 

spravovaného vnitřního systému hlášení událostí (IORS). Tím agentura získá 

důležitý nástroj pro vytváření výročních bezpečnostních zpráv, což je povinnost, 

kterou jí ukládá zákonodárce16. 

70. Oddíl 1 obsahuje požadavky vztahující se na zpracování alternativních způsobů 

průkazu vyhovění, které se liší od přijatelných způsobů průkazu vydaných 

agenturou. Pojem přijatelného způsobu průkazu (AMC), na který se odkazuje 

v článcích 18 a 19 základního nařízení, slouží především ke kvalifikaci technických 

či procedurálních materiálů, které používají členské státy a průmysl v souvislosti 

s uplatňováním základního nařízení a prováděcích pravidel k němu. Přijatelný 

způsob průkazu (AMC) slouží v tomto ohledu jako názorný prostředek umožňující 

dosažení shody s tímto předpisem. Vzhledem k tomu, že související materiály 

vydávané agenturou nemají charakter zákona, nemohou regulovaným osobám 

stanovovat žádné závazné povinnosti, a tyto osoby se proto mohou rozhodnout, že 

shodu s příslušnými požadavky budou prokazovat jinými způsoby. Zákonodárce 

však považoval za potřebné, aby tyto materiály poskytovaly žadatelům právní 

jistotu a přispívaly k jednotnému provádění, a předpokládá proto, že se budou 

s tímto předpisem shodovat. Přijatelný způsob průkazu ukládá příslušným úřadům 

závazek, z něhož vyplývá, že regulované osoby, které tomuto způsobu průkazu 

vyhoví, musí být uznány za osoby splňující požadavky právních předpisů. Existuje 

však možnost pružného postupu, takže zainteresované strany mohou svému 

příslušnému úřadu předložit alternativní způsob průkazu vyhovění a za 

předpokladu, že jsou schopny prokázat, že zaručují stejnou úroveň bezpečnosti, 

mohou být tyto alternativní způsoby průkazu schváleny a uplatněny. 

71. Cílem návrhu předloženého v dokumentu připomínek a odpovědí (CRD) bylo 

zajistit, aby příslušné úřady zpracovávaly tyto alternativy jednotným způsobem a 

aby tento proces byl zcela transparentní, což v rámci současného systému není. 

Právní základ mechanismu alternativních způsobů průkazu vyhovění a povinností 

příslušných úřadů lze najít v čl. 5 odst. 5, čl. 7. odst. 6 a čl. 8 odst. 5 základního 

nařízení, v nichž se mimo jiné stanovuje, že budou přijata prováděcí pravidla, 

která budou upravovat, jakým způsobem se budou vydávat, zachovávat a měnit 

osvědčení a oprávnění. Vzhledem k tomu, že alternativní způsoby průkazu 

vyhovění jsou hlavním prostředkem, jehož žadatelé užívají k prokázání shody 

                                                 
14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí 

v civilním letectví (Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 23). 
15 Článek 2 nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se stanovují 

prováděcí pravidla pro zařazování informací o událostech v civilním letectví, jejichž výměna 

proběhla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, do centrální evidence 

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 3). 
16 Čl. 15 odst. 4 základního nařízení. 
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s prováděcími pravidly, považovala agentura za nezbytné stanovit jak pro 

žadatele, tak pro úřady postup, umožňující tyto alternativní způsobu průkazu 

zpracovávat. Co se týče úlohy a povinností agentury, jsou jejich právním základem 

pravomoci, které byly agentuře přiděleny v oblasti sledování toho, jakým 

způsobem příslušné úřady uplatňují pravidla, a v oblasti dodržování standardů při 

jejich práci (viz články 10 a 24 základního nařízení). 

72. V zájmu normalizace a harmonizace je příslušnému úřadu uložena povinnost 

oznamovat agentuře veškeré alternativní způsoby průkazu vyhovění, které tento 

úřad schválil nebo které používá, a umožnit všem organizacím a osobám, nad 

nimiž vykonává dozor, využívání alternativních způsobů průkazu, které tento úřad 

sám používá pro dosažení shody s příslušnými pravidly. Příslušným úřadům tím 

vzniká nový úkol, k jehož splnění lze však využít stávajících mechanismů a 

postupů; administrativní zatížení by tedy mělo být omezené. 

73. Z připomínek k oznámení o navrhované změně (NPA), jakož i z reakcí, které jsou 

součástí dokumentu připomínek a odpovědí (CRD), vyšlo zřetelně najevo, že 

většina zainteresovaných stran by dala přednost tomu, aby agentura systematicky 

prověřovala všechny alternativní způsoby průkazu vyhovění ex ante, tedy ještě 

předtím, než je příslušný úřad schválí anebo začne uplatňovat. Hlavní argument 

spočívá v potřebě zajistit rovné podmínky soutěže a zamezit nejistotě, kterou 

s sebou nese skutečnost, že alternativní způsoby průkazu vyhovění, které 

příslušný úřad schválí bez zásahu agentury, mohou být následně zpochybněny, 

například na základě normalizační inspekce. Základní nařízení nepočítá s tím, že by 

agentura měla pravomoc k takovému předběžnému schvalování, protože 

provádění pravidel ponechává na členských státech. V rámci stávajícího právního 

řádu proto nelze tyto obavy řešit. S cílem zohlednit obavy zainteresovaných stran 

bylo však navrženo ustanovení, které by mělo tyto obavy zmírnit tím, že výslovně 

požaduje, aby příslušný úřad zavedl systém soustavného vyhodnocování a 

kontrolování všech alternativních způsobů průkazu vyhovění používaných 

příslušným úřadem samotným nebo organizací, nad kterou vykonává dozor. V této 

souvislosti je však třeba poznamenat, že používání alternativních způsobů průkazu 

vyhovění schválených příslušným úřadem je omezeno na konkrétní organizaci. Jiné 

organizace, které mají v úmyslu používat stejné alternativní způsoby průkazu 

vyhovění, musí tyto způsoby předložit ke schválení svému příslušnému úřadu. 

74. Na závěr je třeba poznamenat, že agentura ve své odpovědi na reakce obsažené 

v dokumentu připomínek a odpovědí (CRD) zjednodušila příslušné definice, v nichž 

vypustila pojem „další způsob průkazu“ a naopak rozšířila definici pojmu 

„alternativní způsob průkazu vyhovění“ tak, aby zahrnoval způsoby, které 

představují alternativu vůči stávajícímu přijatelnému způsobu průkazu (AMC), i 

nové způsoby prokazování shody se základním nařízením a prováděcími pravidly 

k němu v případech, kdy agentura neschválila žádný odpovídající přijatelný způsob 

průkazu (AMC). 

ARO.GEN Oddíl 2 – Řízení 

75. Pravidla, která jsou uvedena v oddíle 2, stanoví požadavek, aby příslušné úřady 

zavedly a prováděly systém řízení, který jim umožní plnit závazky a povinnosti 

uvedené v části ARO. Hlavní prvky takového systému řízení odpovídají typickým 

požadavkům na systém řízení organizací: 



 Stanovisko 04/2011 1. června 2011 

 

TE.RPRO.00036-001© Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Všechna práva vyhrazena. 
Dokument agentury. Kopie se nekontrolují. Aktuální znění si ověřte na internetové/intranetové stránce agentury 
EASA. 

Strana 29 (ze 128) 
 

   

 

- dokumentované politiky a postupy, 

- dostatečné množství kvalifikovaného personálu, včetně povinnosti plánování 

dostupnosti personálu, 

- jmenování vedoucích pracovníků pro jednotlivé oblasti činnosti, 

- odpovídající provozní a kancelářské prostory, 

- funkce pro sledování shody systému řízení s příslušnými předpisy, včetně 

jmenování osoby či skupiny osob zodpovědných za výkon této funkce, 

- zajištění toho, aby úkoly v oblasti osvědčování a dozoru, které jsou prováděny 

jménem příslušného úřadu, splňovaly příslušné požadavky, 

- systém umožňující zjišťování změn, které mají vliv na systém řízení, a 

přijímání opatření k zajištění jeho účinnosti, a 

- systém vedení záznamů zajišťující zpětnou sledovatelnost uskutečněných 

činností. 

76. Tyto požadavky na systém řízení doplňuje zvláštní požadavek, který ukládá, aby 

byly stanoveny postupy umožňující efektivní výměnu informací a pomoci s dalšími 

úřady a který představuje podrobné rozpracování požadavků čl. 15 odst. 1 

základního nařízení. Tento soubor společných požadavků na systémy řízení 

příslušných úřadů, který je navržen v oddíle 2, má přímou vazbu na kritické prvky 

systémů dozoru nad bezpečností, jež vymezuje organizace ICAO, jmenovitě na 

prvek CE-4 nazvaný „Kvalifikace a výcvik technického personálu“ a na prvek CE-5 

nazvaný „Technické pokyny, nástroje a poskytování kritických bezpečnostních 

informací“. Tyto požadavky napomáhají provádění státních programů bezpečnosti 

(SSP) a přispívají k vytvoření účinného systému dozoru, který by měl povzbudit 

regulované organizace k zavádění systémů řízení v souladu s částí ORO. 

77. Oddíl II s ohledem na podporu procesu standardizace a usnadnění přechodu tohoto 

procesu do fáze soustavného sledování17 stanovuje požadavek, aby příslušné 

úřady dodávaly agentuře dokumentaci, týkající se jejich systémů řízení včetně 

změn. 

78. Pokud jde o ARO.GEN.205, některé členské státy zpochybnily potřebu zvláštních 

ustanovení, která byla zahrnuta do části ARO, na základě tvrzení, že v článku 13 a 

příloze V základního nařízení je tato otázka dostatečným způsobem řešena. 

Agentura se oproti tomu domnívá, že základní nařízení nestanoví, jakým 

způsobem má být plnění uvedených povinností zajištěno, a dotyčná ustanovení 

proto ponechává na svém místě, ovšem v upraveném znění. Předpis se nyní 

zabývá otázkou, jakým způsobem příslušný úřad přiděluje úkoly v oblasti 

osvědčování a dozoru právnickým a fyzickým osobám, a zaměřuje se při tom na 

kritéria, která je nutno splnit. Účelem těchto zvláštních pravidel je zaručit, aby 

veškeré úkoly související s udělováním osvědčení a výkonem dozoru, které jsou 

prováděny jménem příslušného úřadu, splňovaly příslušné požadavky, odpovídající 

                                                 
17 Postup soustavného sledování (CMA) bude zahrnovat vytvoření systému soustavného sledování 

členských států prováděného na základě harmonizovaného a jednotného postupu. Sledování 

způsobilosti členských států k vykonávání dozoru bude založeno na těchto čtyřech základních 
krocích: 1) sběr a ověření bezpečnostních údajů; 2) analýza a měření úrovně způsobilosti 

k vykonávání dozoru nad bezpečností; 3) zjišťování nedostatků a posouzení s nimi spojených rizik; 
4) vytvoření a provádění strategií směřujících ke zmírňování rizik. 
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požadavkům na organizace v případě, kdy smluvní činnosti spadají do oblasti 

působnosti jejich oprávnění. Toto nové prováděcí pravidlo má bezprostřední 

význam pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v rámci činností příslušného 

úřadu, které souvisejí s udělováním osvědčení a výkonem dozoru, a pro zajištění 

jednotného uplatňování příslušných ustanovení základního nařízení. Toto nové 

pravidlo není na překážku pružnosti, kterou mají členské státy v oblasti učení 

jednoho nebo více subjektů jako příslušného úřadu podle čl. 4 odst. 1 

předmětného nařízení; uplatňuje se v rámci každého příslušného úřadu 

jmenovaného členským státem. 

79. Ustanovení oddílu 2 sice vyplývají ze stávajících požadavků, jakými jsou 

požadavky uvedené v oddílech B k nařízení (ES) č. 2042/2003 v oblasti organizace 

činnosti příslušného úřadu, kvalifikace a výcviku, postupů, provozních prostor, 

vedení záznamů a dalších, nicméně navíc stanovují příslušným úřadům některé 

nové úkoly: 

a. předávat agentuře postupy a jejich změny, informovat agenturu o změnách, 

které mají vliv na systém řízení (ARO.GEN.200 písm. d) a ARO.GEN.210 

písm. c)); 

b. definovat a zavést postupy umožňující zapojení do výměny informací a 

poskytování pomoci ostatním příslušným úřadům ARO.GEN.200 písm. c); a 

c. zavést systém pro sledování shody zahrnující postupy vnitřního auditu a 

řízení bezpečnostních rizik (ARO.GEN.200 písm. a) body 4) a 5) a spolu 

s ním i systém, který umožňuje vstupní a průběžné hodnocení právnických 

a fyzických osob vykonávajících jménem příslušného úřadu úkoly, jež 

souvisejí s udělováním osvědčení nebo výkonem dozoru (ARO.GEN.205). 

80. Zatímco v případě úkolů a. a b. lze předpokládat, že úřady budou moci využívat 

stávající zdroje a komunikační kanály, realizace úkolu c. si zřejmě vyžádá 

dodatečné zdroje. Povinnosti členských států týkající se zajištění nezbytných 

kapacit a prostředků pro vykonávání dozoru, aby příslušné úřady mohly plnit své 

úkoly v souladu s platnými požadavky, jsou jasně stanoveny v čl. 4 odst. 4 

předmětného nařízení. Toto ustanovení představuje právní základ pro finanční 

zajištění všech těchto nových úkolů. V této souvislosti stojí za povšimnutí, že 

účinný systém řízení, včetně účinného sledování shody a řízení bezpečnostních 

rizik, přispívá rovněž k zajištění účinného vynakládání prostředků na procesy 

související s udělováním osvědčení a vykonáváním dozoru usnadněním zavádění 

SSP. 

81. Ustanovení oddílu 2 nyní stanovuje i některé další povinnosti: 

a. povinnost příslušného úřadu uchovávat seznam všech osvědčení vydaných 

organizacím, osvědčení FSTD a průkazů způsobilosti, kvalifikací, osvědčení či 

atestací udělených personálu (ARO.GEN.220 písm. b)); 

b. povinnost příslušného úřadu vést záznamy o hodnocení alternativních 

způsobů průkazu navržených organizacemi, na něž se vztahuje požadavek 

získat osvědčení, a záznamy o hodnocení alternativních způsobů průkazu 

používaných samotným příslušným úřadem (ARO.GEN.220 písm. a) bod 11); 

a 

c. povinnost zavést režim plánování dostupnosti personálu (AR.GEN.200 písm. 

a) bod 2). 

82. I když současná pravidla tyto požadavky výslovně nezahrnují, lze předpokládat, že 

příslušné úřady mají režimy, které potřebují ke splnění těchto nových požadavků, 
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již zavedeny v rámci své administrativní činnosti související s vydáváním osvědčení 

a oprávnění a personálním řízením. 

ARO.GEN Oddíl 3 – Dozor, vydávání osvědčení a vynucování 

83. V tomto oddílu části ARO hlavy GEN jsou stanoveny nezbytné prvky, které určují 

způsob, jak příslušný úřad a regulované organizace a osoby vzájemně interagují. 

Jsou zde popsány obecné zásady dozoru, uvedeny jednotlivé prvky programu 

dozoru a podrobně jsou zde rovněž popsány konkrétní činnosti, úlohy a povinnosti 

příslušných úřadů v rámci procesů vydávání osvědčení, průběžného dozoru a 

vynucování . Zakládá se na zavedených postupech stanovených v rámci platných 

nařízení. Pravidla týkající se dozoru zohledňují požadavky stanovené na vyšší 

úrovni v rámci základního nařízení s cílem zajistit, že dozor se nebude omezovat 

pouze na organizace a osoby, jimž vydal osvědčení dotyčný příslušný úřad. 

84. Příslušná ustanovení vycházejí ze společných prováděcích postupů (JIP) 

Sdružených leteckých úřadů (JAA), které se vztahují k předpisům JAR-OPS a JAR-

FCL, jakož i ze stávajících požadavků oddílu B nařízení (ES) č.1702/200318 a 

č. 2042/2003. Příslušné články základního nařízení pro OPS jsou: čl. 8 odst. 5; pro 

FCL: čl. 6 odst. 6; pro společný dozor: články 10, 11 a 15. V návaznosti na reakce 

zainteresovaných stran budou spolu s přijatelnými způsoby průkazu (AMC) a 

příslušnými pokyny (GM) vypracovány konkrétnější instrukce týkající se vydávání 

prvního osvědčení a dozoru, které budou věnovány zejména otázce postupů, 

kvalifikaci personálu a dostatečnosti jeho početního stavu, platnosti průkazů 

způsobilosti a kvalifikací letových instruktorů atd. 

85. Návrh předložený v oznámení o navrhované změně (NPA) obsahoval prvky 

vycházející z doporučení iniciativy COrA, která se týkají vydávání souhrnného 

osvědčení pro organizace, jež by mohly získat organizace, které jsou držiteli 

oprávnění v souladu s více než jednou částí. Z analýzy připomínek k oznámení o 

navrhované změně (NPA) jednoznačně vyplynulo, že myšlenka „souhrnného 

osvědčení“ se nesetkává s podporou: zdrojem obav na straně zástupců odvětví 

byla skutečnost, že organizace ICAO nepožaduje, aby organizace měly kromě 

osvědčení leteckého provozovatele (AOC) navíc ještě nějaké další, „zastřešující“ 

schválení, a souhrnné osvědčení by tak představovalo evropskou zvláštnost, která 

by nebyla mezinárodně uznávána. Příslušné úřady vyjádřily připomínku, že nejsou 

jednoznačně definovány podmínky pro vydávání souhrnného osvědčení a vztah 

mezi tímto samostatným osvědčením organizace a jednotlivými osvědčeními pro 

dílčí oblasti (AOC, ATO, AeMC). Uváděly dále, že souhrnné osvědčení pro 

organizace by pro úřady znamenalo značnou administrativní zátěž, která 

s ohledem na bezpečnost není odůvodněná. Vzhledem k tomu, že hlavních cílů 

spojených s myšlenkou souhrnného osvědčení pro organizace lze dosáhnout i bez 

toho, aby byla zaváděna praxe vydávání souhrnného osvědčení, souhlasila 

agentura s tím, že od koncepce souhrnného osvědčení upustí. Uznává, že 

z hlediska účinného dozoru je důležitější zefektivnění programu dozoru nad 

organizacemi, které jsou držiteli oprávnění v souladu s více než jednou částí, než 

                                                 
18 Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro 

certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a 

certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací. Úř. 
věst. L 243, 27.9.2003, s. 6. 
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vydávání samostatného osvědčení. Započítání položek auditu u organizací, které 

jsou držiteli osvědčení v souladu s více než jednou částí, je povoleno za podmínek 

uvedených v přijatelných způsobech průkazu (AMC) k odstavci ARO.GEN.305. 

86. Oznámení o navrhované změně (NPA) obsahuje rovněž návrh na zavedení 

společného dozoru19, jehož cílem je vytvoření základny pro zajišťování co 

nejúčinnějšího dozoru nad těmi činnostmi, které nejsou zeměpisně vázány na 

určitý členský stát, ve kterém bylo vydáno osvědčení. Hlavním záměrem 

ustanovení týkajících se společného dozoru je vnést do provádění dozoru evropský 

rozměr, a to formou podpory co nejlepšího místního využívání zdrojů určených 

k vykonávání dozoru, a zároveň zajistit, aby všechny osoby, organizace a letadla 

podléhaly pravidelnému dozoru. Zrealizovala by se tak některá konkrétní 

doporučení konference generálních ředitelů civilního letectví o globální strategii 

bezpečnostního dozoru (konané na půdě organizace ICAO v roce 1997), během níž 

byla zdůrazněna potřeba celosvětové koordinace a harmonizace zásad a postupů 

uplatňovaných při hodnocení bezpečnostního dozoru a uznány přednosti 

regionálního zaměření. K tomuto návrhu agentury bylo určeno velké množství 

připomínek. Většina z nich pocházela od příslušných úřadů, které vyjadřovaly 

obavy z možných nejasností ohledně jednoznačného vymezení povinnosti v oblasti 

dozoru a ohledně praktických hledisek spolupráce mezi úřady, která by mohla 

narážet na překážky v podobě rozdílů mezi právními systémy či jazykových bariér. 

Výhrady ze strany odvětví se týkaly zejména vzniku dalšího administrativního 

zatížení a možnosti zdvojování činnosti při výkonu dozoru nad organizacemi 

působícími v několika členských státech. 

87. V souladu s doporučeními, která připravila revizní skupina AR/OR, a v návaznosti 

na tematické setkání se zástupci poradní skupiny vnitrostátních úřadů (AGNA) byla 

příslušná ustanovení oddílu 3 ARO.GEN dále rozpracována tak, aby řešila hlavní 

obavy zainteresovaných stran. Bude se uplatňovat přístup založený na zohlednění 

rizik, který se bude v první řadě soustřeďovat na bezpečnostní priority stanovené 

ve státních plánech bezpečnosti, na něž se odkazuje v článku 3 předmětného 

nařízení. Na základě tohoto přístupu bude stanoveno, na jakou oblast činností 

prováděných na území členského státu osobami nebo organizacemi, které nejsou 

držiteli osvědčení vydaného příslušným úřadem, se bude dozor vztahovat. Hlavní 

odpovědnost příslušného úřadu, který vydal osvědčení, zůstane beze změny. Tento 

návrh doplňují ustanovení týkající se dobrovolné spolupráce, která bude probíhat 

formou dohod uzavíraných mezi úřady a která bude umožňovat, aby některé úkoly 

dozoru vykonával úřad, na jehož území se daná činnost realizuje, což povede ke 

zvýšení viditelnosti těchto činností. Příslušné úřady by tato ustanovení měla vést 

k co nejlepšímu využívání zdrojů, které mají v daném místě k dispozici. V souladu 

s tím byla upravena také prováděcí pravidla týkající se nálezů a vynucování 

(ARO.GEN.350 a ARO.GEN.355). Upraveno bylo také ustanovení ARO.GEN.350, a 

to kvůli shodě s ustanoveními ARA.CC, která se týkají padělání dokumentů a 

podvodů. Doplňuje se ARO.GEN.300 písm. f) obsahující ustanovení pro příslušný 

úřad, který shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které považuje za 

prospěšné pro účely dozoru, vycházející z dřívějšího ustanovení v AR.GEN.425 

písm. a), protože sběr těchto informací není významný pouze z hlediska prohlídek 

na odbavovací ploše. Toto ustanovení podpoří stanovení priorit v oblasti 

                                                 
19 Pojem „kolektivní dozor“, který byl použit ve vysvětlivkách k dokumentu NPA 2008-22, je nyní 

nahrazen výrazem „společný dozor“, který lépe vystihuje účel příslušných ustanovení. 
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bezpečnosti s ohledem na realizaci dozoru založeného na riziku a soustavného 

sledování. 

88. Svůj návrh na zavedení společného dozoru tedy agentura s ohledem na 

nejvýznamnější obavy členských států pozměnila, trvá však na důležitosti rozšíření 

dozoru na všechny činnosti realizované na území daného členského státu a na 

intenzivnější spolupráci mezi příslušnými úřady členských států, protože obojí je 

potřebné k tomu, aby bylo možno se vyrovnávat s výzvami společného trhu, neboť 

je stále větší počet pilotů a provozovatelů, kteří svá práva mohou vykonávat 

v jiném státě EU, než je stát, který nese přednostní odpovědnost za dozor nad 

nimi. Agentura proto navrhuje, aby provádění ustanovení týkajících se společného 

dozoru a řádné fungování systému dozoru bylo v budoucnu přezkoumáno, a to 

nejen kvůli tomu, aby případné nedostatky ve výkonu dozoru bylo možno 

odhalovat v co nejranější fázi, ale také proto, aby možném dala určit potřeba 

konkrétnějších ustanovení, která by podpořila kapacity pro výkon dozoru na 

evropské úrovni jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska účinného využívání 

zdrojů. 

89. Dalším důležitým prvkem navrženým v oznámení o navrhované změně (NPA) je 

přechod na metodu dozoru založenou na rizicích a výkonnosti. Tento prvek rovněž 

vychází z iniciativy COrA. V návaznosti na vyhodnocení připomínek k NPA byl 

s ohledem na pružnost 24měsíční cyklus dozoru, jenž byl původně stanoven na 

úrovni prováděcího pravidla, přesunut do přijatelného způsobu průkazu (AMC) 

k ustanovení AR.GEN.305 pro dokument připomínek a odpovědí (CRD). Toto 

přesunutí na úroveň přijatelného způsobu průkazu (AMC) vyvolalo u 

zainteresovaných stran řadu reakcí, v nichž vyjádřily vážné obavy ohledně 

možnosti zavádět v nynější fázi systém založený čistě na zohlednění rizik. 

Zainteresované strany ve svých reakcích uvedly, že takovýto systém by neměl být 

schválen dříve, než regulované organizace budou mít vybudované náležitě 

fungující systémy řízení bezpečnosti a příslušné úřady získají na základě sběru a 

analýzy příslušných údajů přehled o jejich výkonu při zajišťování bezpečnosti. 

Některé zainteresované strany ve svých připomínkách dále uvedly, že pružnost, 

kterou toto ustanovení nabízí, by mohla být využita ke zdůvodnění dalšího 

omezování zdrojů příslušného úřadu. Agentura s ohledem na tyto obavy souhlasila 

s tím, že ustanovení 24měsíčního cyklu vrátí zpátky na úroveň prováděcího 

pravidla s tím, že nyní navrhuje řadu kritérií, na jejichž základě lze tento 

standardní cyklus dozoru prodlužovat nebo zkracovat. Tato ustanovení se vztahují 

na organizace, které mají osvědčení příslušného úřadu. 

90. Přezkoumána byla ustanovení o „nepřímém schválení“ určitého typu organizačních 

změn, která byla navržena v rámci oznámení o navrhované změně (NPA). Tuto 

záležitost nyní řeší ustanovení ARO.GEN.330 nazvané Změny – organizace, 

přičemž změny jsou roztříděny podle toho, jestli vyžadují předchozí souhlas 

příslušného orgánu, nebo tento souhlas nevyžadují. Doplněna jsou dále ustanovení 

týkající se organizací, které chtějí provádět změny bez předchozího souhlasu 

příslušného úřadu: dotyčná organizace musí mít zaveden postup, ve kterém 

upřesní rozsah těchto změn a popíše, jak bude tyto změny řídit. Tento postup pak 

předloží příslušnému úřadu ke schválení (viz ARO.GEN.310 písm. c)). Tato 

pozměněná ustanovení plně vyhovují záměru „nepřímého schválení“ a změn 

„přijatelných pro úřad“. 
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91. Navrhovaná prováděcí pravidla, která se týkají nálezů a opatření pro vynucování, 

byla upravena tak, aby zahrnovala popis nálezů ve shodě s dřívějším ustanovením 

části nebo odpovídala změnám, k nimž došlo v ARO.GEN.300 a ARO.GEN.305 

v souvislosti se společným dozorem. Kromě toho byly vypuštěny veškeré odkazy 

týkající se sankcí, protože na sankce se vztahují vnitrostátní pravidla, provádějící 

článek 68 základního nařízení. Také bylo nově vymezeno prováděcí období pro 

nápravná opatření, aby bylo v souladu se stávajícími požadavky pravidel pro 

zachování letové způsobilosti. Název ARO.GEN.355 byl pozměněn, aby lépe 

odpovídal nadpisu ARO.GEN.350. 

92. Vzhledem k tomu, že velká část prováděcích pravidel navržených v oddíle 3 

ARO.GEN je založena na stávajících požadavcích a vzhledem k tomu, že na základě 

svého členství v organizaci ICAO mají členské státy povinnost zajistit v rámci 

svých státních programů bezpečnosti účinné zavedení systému dozoru, obnášejí 

úkoly, které jsou skutečně nové nebo které nejsou součástí úkolů spojených 

s povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy, pouze tyto povinnosti: 

a. povinnost informovat osoby a organizace, na něž se vztahuje dohoda o 

výkonu dozoru uzavřená mezi příslušnými orgány (ARO.GEN.300 písm. e)); 

b. povinnost schvalovat organizacím postupy týkající se změn, které nevyžadují 

předchozí souhlas (ARO.GEN.310 písm. c); 

c. povinnost informovat příslušný úřad vydávající osvědčení v případě, že bylo 

zjištěno, že organizace, která je držitelem osvědčení vydaného příslušným 

úřadem jiného členského státu nebo agenturou, nesplňuje příslušné 

požadavky, a uvést stupeň nálezu (ARO.GEN.350 písm. e)); a 

d. povinnost informovat příslušný úřad, který vydal průkaz způsobilosti, 

osvědčení, kvalifikaci nebo atestaci, v případě, že bylo zjištěno, že osoba, 

která je držitelem osvědčení vydaného příslušným úřadem jiného členského 

státu, nesplňuje příslušné požadavky (ARO.GEN.355 písm. e)). 

93. Lze předpokládat, že k plnění těchto úkolů mohou úřady využívat stávajících 

zdrojů, postupů, které používají v rámci výkonu dozoru a udělování osvědčení, i 

stávajících komunikačních prostředků. 

ARO.OPS – Letecký provoz 

94. Část ARO hlava OPS se vztahuje na obchodní provozovatele a neobchodní 

provozovatele. Vymezuje používání postupu osvědčování leteckého provozovatele, 

schvalování dohod o nájmu/pronájmu a o společném označování linek, postupy 

schvalování zvláštních letů, schvalování seznamu minimálního vybavení (MEL), 

vymezení místní oblasti, schvalování provozu vrtulníků nad nehostinným 

prostředím mimo hustě osídlené oblasti, schvalování provozu vrtulníků na místo 

veřejného zájmu a z místa veřejného zájmu a schvalování letů na osamocené 

letiště. 

95. ARO.OPS je tvořena dvěma oddíly: 

- ARO.OPS oddíl 1: Postup udělování osvědčení provozovatelům obchodní 

letecké dopravy 

- ARO.OPS oddíl 2: Schvalování 

96. Tato hlava se zakládá na společných prováděcích postupech (JIP) JAA k JAR-OPS. 
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97. Otázky, které byly vzneseny v reakci na dokument CRD, souvisely zejména se 

schválením společného označování linek (ARO.OPS.105) a dohod o nájmu či 

pronájmu (ARO.OPS.110). V některých ustanoveních tohoto oddílu byly 

provedeny významné změny, zejména v ustanoveních týkajících se společného 

označování linek a nájmu/pronájmu. 

98. ARO.OPS.020 „vedení záznamů – rejstřík osvědčení a prohlášení provozovatele“ 

bylo zrušeno, protože vedení záznamů o procesu certifikace a prohlášení je 

zahrnuto do ARO.GEN.220. 

99. V ARO.OPS.100, v „otázce osvědčení leteckého provozovatele“ nebyly provedeny 

žádné významné textové změny. Z připomínek vyplývá, že není zcela zřejmé, co 

se rozumí výrazem „a obecné podmínky“. Formulace „a obecné podmínky“ je již 

obsažena v pojmu „související provozní specifikace“ a je proto vypuštěna. 

100. ARO.OPS.230 „změny“ jsou vypouštěny, protože je dostatečně pokrývají 

ARO.GEN.310 písm. c) a písm. d) a ARO.GEN.330. 

101. ARO.OPS.105 „dohody o společném označování linek“: připomínky předložené 

k problematice společného označování linek a nájmu/pronájmu byly podobné jako 

připomínky předložené k příslušným ustanovením v ORO.AOC. Podrobné vyjasnění 

změn a jejich odůvodnění nabízí vysvětlivky k části ORO, srov. hlava ORO.AOC. 

102. Byly provedeny některé redakční změny a některá ustanovení byla uvedena do 

souladu s ORO.AOC.115. Byly vypuštěny odkazy na nařízení (ES) č. 2111/200520 

(bezpečnostní seznam EU) a část TCO v zájmu sjednocení s úpravami 

v ORO.AOC.115. Úpravy provedené v ORO.AOC.115 zakazují provozovateli EU 

prodávat nebo vydávat letenky na lety provozované provozovateli, kteří podléhají 

zákazu provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/2005. 

103. ARO.OPS.110 „dohody o nájmu/pronájmu“: znění ustanovení prošlo zásadní 

změnou. Ustanovení o nájmu letadla bez posádky bude přehodnoceno v průběhu 

změny nařízení 2042/2003 (NPA 2010-10 „část T“). Dále byly zavedeny konkrétní 

požadavky pro pozastavení a zrušení schválení dohod o nájmu letadla s posádkou, 

včetně odkazů na nařízení (ES) č. 2111/2005. 

104. Pokud jde o pronájem letadla bez posádky, byl doplněn odstavec s cílem zajistit, 

že příslušný úřad, který schvaluje dohodu, bude svou činnost koordinovat 

s příslušným úřadem odpovědným za dozor nad letadlem podle nařízení Komise 

(ES) č. 2042/2003 nebo za provoz letadla, pokud se nejedná o stejný úřad, a že 

pronajaté letadlo bez posádky bude v patřičnou dobu odstraněno z AOC 

provozovatele. 

105. Krátkodobé dohody o nájmu/pronájmu v případě nepředvídaných či naléhavých 

provozních okolností nebo provozních potřeb na omezenou dobou podléhají 

ustanovením čl. 14 odst. 4 základního nařízení. ACJ OPS1.165 poskytuje pokyny 

pro příslušný úřad a nájemce v případě krátkodobého nájmu/pronájmu. Řada 

připomínek navrhovala zahrnout tuto problematiku do ACJ. Po důkladném 

posouzení ACJ však agentura dospěla k závěru, že by to ve stávajícím právním 

                                                 
20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření 

seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké 

dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího 
leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES. 
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rámci nebylo vhodné. Bylo proto rozhodnuto řešit ACJ OPS1.165 v rámci 

samostatného úkolu předpisové činnosti. 

106. AR.OPS.300 „postup udělování osvědčení“, nyní jako ARO.OPS.200 „postup 

zvláštního schválení/oprávnění“ byl upraven tak, aby vyhovoval nově zavedenému 

formuláři seznam zvláštních schválení/oprávnění pro neobchodní provozy (srov. 

dodatek III – formulář EASA 140). 

107. AR.OPS.305, nyní ARO.OPS.205 „schválení seznamu minimálního vybavení“: 

ustanovení bylo upraveno v zájmu většího vyjasnění. Formulace „…a případně 

vykonat prohlídku u organizace“ se vypouští, protože schvalování MEL a postup 

údržby a provozu je pouze dokumentační postup. 

108. Bylo doplněno nové pravidlo ARO.OPS.210 „místní prostor“. Pojem „místní 

prostor“ požadavky se používá v některých ustanoveních s cílem poskytnout určité 

úlevy, např. ohledně uplatňování požadavků na výcvik letové posádky. 

109. Poloměr místní oblasti stanoví příslušný úřad v závislosti na místním prostředí a 

provozních podmínkách. Více pokynů poskytne materiál GM k tomuto odstavci. 

110. ARO.OPS.215 „schválení provozu vrtulníků nad nehostinným prostředím mimo 

hustě osídlené oblasti“ se zavádí proto, aby v horských a vzdálených oblastech, 

v nichž může být schválený provoz bez zjištěné schopnosti bezpečného 

vynuceného přistání, vymezily tento prostor členské státy a aby před jejich 

schválením příslušný úřad přezkoumal posouzení rizika a zvážil technické a 

hospodářské důvody pro provádění těchto letů. 

111. ARO.OPS.220 „schválení provozu vrtulníků na místo veřejného zájmu a z místa 

veřejného zájmu“ a ARO.OPS.225 „Schválení provozu na osamocené letiště“ se 

zavádí s cílem zajistit vytvoření seznamu, na který se schvalování vztahuje, 

protože specifické postupy pro určitá místa/letiště musí před udělením schválení 

posoudit příslušný úřad. Schválení bez uvedení toho, na které provozní místo nebo 

letiště se vztahuje, by nezajišťovalo, že specifické postupy pro určité provozní 

místo nebo letiště byly odpovídajícím způsobem posouzeny nebo vypracovány. 

ARO.OPS – AOC a provozní specifikace 

112. Formulář AOC, nyní dodatek I k části ARO, formulář EASA 138, je založen na 

formuláři AOC vypracovaném organizací ICAO. 

113. Formulář je částečně upraven. Bylo zrušeno datum ukončení platnosti, protože 

AOC se vydává na dobu neurčitou. Do formuláře AOC byl přenesen odkaz na 

obchodní leteckou dopravu (CAT) a neobchodní leteckou dopravu z formuláře 

provozních specifikací. To znamená, že AOC bude označovat, zda let prováděný 

v rámci AOC, je provozem CAT. 

114. Formulář provozních specifikací v dodatku II k části ARO, formulář EASA 139 

je rovněž založen na formuláři vypracovaném organizací ICAO. Prošel určitými 

změnami. Částečně proto, že oblast jeho působnosti je širší (všichni provozovatelé 

obchodní dopravy v EU musí být držiteli AOC), ale rovněž v důsledku změn 

terminologie, zvláštních schválení/oprávnění např. ve výcviku palubních 

průvodčích (CC) a vydávání atestací palubním průvodčím a změn vyplývajících 

z obdržených připomínek. Byl doplněn oddíl registrační značce letadla. V poznámce 

pod čarou 6 je doplněna věta vyjasňující, že registrační značka může být rovněž 
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uvedena ve sloupci poznámek příslušného zvláštního schválení/oprávnění 

v případě, že se ne všechna zvláštní schválení/oprávnění vztahují na stejný model 

letadla. V poznámce pod čarou 20 je doplněna věta s cílem zajistit, že letadlo 

používané v neobchodním provozu podle ORO.AOC.125 bude uvedeno 

v provozních specifikacích. 

115. K části ARO byl doplněn dodatek III, aby byla jednotným způsobem 

zdokumentována zvláštní schválení/oprávnění vydaná pro neobchodní 

provozovatele. Tento formulář je podobný formuláři pro provozní specifikace pro 

obchodní provozy. Je označen číslem formuláře EASA (formulář EASA 140). 

ARO.RAMP – Prohlídky na odbavovací ploše letadel provozovatelů podléhajících 

regulačnímu dozoru jiného státu 

116. Hlava RAMP se vztahuje na příslušné úřady provádějící prohlídky na odbavovací 

ploše letadla používaného provozovateli třetích zemí a provozovateli EU, kteří 

spadají pod regulační dozor jiného členského státu. Stanoví roční kvótu prohlídek 

na odbavovací ploše letadel přistávajících na letištích příslušného členského státu, 

podmínky pro provádění prohlídek na odbavovací ploše agenturou, kritéria pro 

stanovení priorit prohlídek na odbavovací ploše, kvalifikace inspektorů 

vykonávajících prohlídky na odbavovací ploše, schválení organizací pro výcvik, 

provádění prohlídek na odbavovací ploše, klasifikace nálezů a následných opatření, 

zákaz letu letadla a koordinační úkoly agentury. 

117. Tato hlava je založena na nařízení (ES) č. 216/2008, směrnici 2004/36/ES 

(„směrnice SAFA“)21, nařízení Komise (ES) č. 351/200822, nařízení Komise (ES) 

č. 768/200623 a směrnici 2008/49/ES24. 

118. Otázky vznesené v souvislosti s touto hlavou se týkaly zejména oblasti působnosti 

(ARO.RAMP.005), kritérií stanovení priorit (ARO.RAMP.105), provádění prohlídek 

na odbavovací ploše (ARO.RAMP.125), zařazení nálezů (ARO.RAMP.130), zákazů 

letu letadla (ARO.RAMP.140) a minimální roční kvóty (ARO.RAMP.100 písm. c) bod 

1 a související AMC). 

119. ARO.RAMP.005 „oblast působnosti“: řada členských států uplatňuje metodologii, 

která je zavedena směrnicí SAFA, a provádí prohlídky na odbavovací ploše na 

letadlech používaných provozovateli, nad nimiž vykonává dozor: tzv. „domácími 

provozovateli“. Jiné členské státy uvedly, že uplatňují odlišný přístup k dozoru nad 

domácími provozovateli nebo používají metodologii SAFA jen zčásti. Tyto členské 

státy se domnívají, že uplatňování ARO.RAMP na domácí provozovatele není ani 

                                                 
21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel 

třetích zemí, která používají letiště Společenství. Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 76. 
22 Nařízení Komise (ES) č. 351/2008 ze dne 16. dubna 2008, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o stanovení priorit pro prohlídky na odbavovací ploše u 
letadel, která používají letiště Společenství. Úř. věst. L 109, 19.4.2008, s. 7. 

23 Nařízení Komise (ES) č. 768/2006 ze dne 19. května 2006 dne 19. května 2006, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o shromažďování a výměnu 
informací o bezpečnosti letadel, která používají letiště Společenství, a správu informačního 
systému. Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 16. 

24 Směrnice Komise 2008/49/ES ze dne 16. dubna 2008, kterou se mění příloha II směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o provádění prohlídek na odbavovací ploše 
u letadel, která používají letiště Společenství. Úř. věst. L 109, 19.4.2008, s. 17. 
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potřebné ani přiměřené a mělo by negativní dopad na zdroje. Jsou přesvědčeny, 

že prohlídky by se měly zaměřovat na „systémové prohlídky“, ani nikoli na 

„kontroly výstupů“, které jsou považovány za méně účinné. Některé připomínky 

vyjadřovaly názor, že oblast působnosti této hlavy by se měla omezovat výhradně 

na SAFA. 

120. Směrnice SAFA opravňuje členské státy provádět prohlídky letadel třetích zemí, u 

nichž existuje podezření, že nesplňují mezinárodní bezpečnostní standardy. 

Umožňuje provádět prohlídky na místě (tj. prohlídky prováděné bez jakéhokoli 

podezření) a znovu stvrzuje právo členských států provádět jiné prohlídky na 

odbavovací ploše (tj. prohlídky na letadle registrovaném v jiném členském státě). 

Koncepci prohlídek na odbavovací ploše zahraničních letadel podpořilo 36. 

shromáždění organizace ICAO a následně byla pozměněna příloha 6 tak, že 

opravňuje smluvní státy „vytvořit program postupů dozoru nad 

provozem zahraničních provozovatelů na svém území k přijetí odpovídajících 

opatření, pokud to vyžaduje zachování bezpečnosti“. Příručka postupů provádění 

provozních prohlídek, udělování osvědčení a provádění stálého dozoru ICAO (Dok. 

8335) obsahuje pokyny pro provádění prohlídek na odbavovací ploše u 

zahraničních provozovatelů, které do značné míry napodobují postupy programu 

EU SAFA. 

121. V současnosti se přibližně 50 % prohlídek na odbavovací ploše provádí na 

letadlech provozovatelů EU (i když zvážíme-li, že většina dopravy probíhá v rámci 

EU, je míra prohlídek (počet prohlídek na počet přistání) podstatně vyšší u 

provozovatelů ze třetích zemí). Prohlídky letadel z EU a ze třetích zemí se 

provádějí na základě standardů ICAO. V rámci prohlídek provozovatelů z EU bývají 

u řady provozovatelů zjišťovány závažné neshody, i když v porovnání s ostatními 

regiony světa bývá výsledkem menší počet nálezů. Na základě pravidelných 

rozborů agentury EASA jsou tyto informace předávány příslušným vnitrostátním 

leteckým úřadům zajišťujícím dozor, které se v řadě případů rozhodly provést další 

a hlubší šetření a audity, jež měly často za následek omezení, pozastavení či 

zrušení AOC. 

122. Údaje shromážděné v rámci prohlídek na odbavovací ploše představují program 

výběru vzorků „zdola nahoru“, který doplňuje ostatní programy „shora dolů“, jako 

např. pravidelné programy dozoru nebo normalizační programy EASA, a navazuje 

na ně. S ohledem na snahu o postupnou přeměnu činností dozoru z tradiční 

metody údržby založené na pevných intervalech „zdola nahoru (tzv. „hard-time“) 

na údržbu podle stavu („on-condition“) zavedením přístupu založeného na riziku, 

je velmi důležité mít k dispozici prostředky na měření a sledování rizika. Prohlídky 

na odbavovací ploše se ukázaly být skvělým nástrojem na shromažďování údajů o 

bezpečnosti a vypracování rizikových ukazatelů, čímž přispívají k odpovídajícímu 

dozoru založenému na rizicích. 

123. Zásady společného dozoru jsou jednoznačně vymezeny v článku 10 základního 

nařízení, které stanoví, že: 

- členské státy a agentura spolupracují při vynucování souladu s platnými 

nařízeními EU v oblasti bezpečnosti, 

- členské státy kromě svých vnitrostátních odpovědností v oblasti dozoru 

provádějí prohlídky na odbavovací ploše, 
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- je třeba zavést opatření, která budou vymezovat „podmínky pro provádění 

prohlídek na odbavovací ploše, včetně prohlídek systematických“. 

124. Vzhledem k tomu, že většina norem a doporučených postupů Mezinárodní 

organizace pro civilní letectví (ICAO) byla do právních předpisů EU provedena, a 

proto je zřejmé, že prohlídky letadel používaných provozovateli v EU by měly 

nadále pokračovat a že by tyto prohlídky měly být prováděny na základě 

standardů EU. Agentura je přesvědčena, že program pro posuzování bezpečnosti 

letadel Společenství (SACA), může, jakmile bude řádně realizován, plnit funkci 

nástroje pro dozor nad domácími provozovateli. Agentura se proto rozhodla, že 

nebude měnit oblast působnosti tohoto oddílu. 

125. ARO.RAMP.100 „obecná ustanovení“: a) byl uveden do souladu s odstavcem 

ARO.GEN.305 „Program dozoru“. Z tohoto důvodu byl rovněž vypuštěn odkaz na 

„namátkové prohlídky“. ARO.GEN.305 požaduje, aby příslušné úřady vytvořily 

program dozoru, který bude založen na zkušenostech z předchozích činností a 

posouzení rizika. Agentura se proto domnívá, že cíl vypuštěné části tohoto 

odstavce je dostatečně zajištěn v ustanovení ARO.GEN.305. 

126. Písmeno b) bylo vypuštěno, protože SANA je vyňata z oblasti působnosti této 

hlavy. Nové písmeno b) bylo uvedeno do souladu s písmenem a). Roční program 

bude tvořit součást programu dozoru podle ARO.GEN.305. 

127. „Minimální roční kvóta“: Počet prohlídek SAFA provedených členskými státy 

během roku se zásadně liší, a to nejen v absolutních číslech, ale také pokud jde o 

počet zahraničních provozovatelů (EU a ze třetích zemí), kteří přistávají na jejich 

území, i s ohledem na počet letů. 

128. Bezprostředním účinkem této „nerovnováhy“ je omezený počet shromážděných 

údajů o těchto provozovatelích, kteří neprovozují činnost v nejaktivnějších státech, 

což má vliv na platnost veškerých následných analýz. 

129. Koncepce minimální vnitrostátní kvóty byla zavedena s cílem zajistit rovné 

podmínky mezi členskými státy tím, že zajistí srovnatelné vstupy z jednotlivých 

států. Vzorec pro výpočet vnitrostátní kvóty zohledňuje dvě složky: 1. různou míru 

zahraniční dopravy (počet provozovatelů) a 2. objem provozu (počet přistání). Na 

základě připomínek během lhůty pro připomínky byl tento vzorec revidován tak, 

aby přiznával odlišnou důležitost provozovatelům s omezeným počtem přistání 

(méně než 12) v konkrétním státě během jednoho roku. Na základě obdržených 

připomínek byl vzorec rovněž přepracován tak, aby odlišným způsobem přiznával 

hodnotu prohlídkám hodnotícím rizikové činitele (např. prioritní objekty, menší 

míra sběru vzorků) a nákladové činitele (vzdálené umístění, nezvyklá denní doba). 

Přestože nejsou vyjádřeny kvantitativně, uplatňování vzorce by mělo zohledňovat 

dvě skutečnosti: 1. dosažení co nejširší základny sběru vzorků a 2. zabránění 

opakovaných prohlídek u provozovatelů, u kterých nevznikly během předchozích 

prohlídek žádné bezpečnostní obavy. Cílem minimální kvóty není zvýšit celkový 

počet prohlídek, ale umožnit lepší rozložení v rámci členských států. Z použití 

uvedeného vzorce na dopravu v letech 2009 a 2010 vyplynulo, že by skutečný 

počet prohlídek provedený v těchto letech byl ve skutečnosti nižší. 

130. Údaje shromážděné prostřednictvím prohlídek na odbavovací ploše podpoří 2 nové 

procesy: schvalování provozovatelů třetích zemí a společný dozor nad 

provozovateli v EU. Je proto důležité, aby byly údaje shromažďovány soudržným a 
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jednotným způsobem, aby tak poskytovaly spolehlivé informace, které budou 

tvořit základ dozoru nad těmito činnostmi založeného na rizicích. 

131. Agentura provádí pravidelné hodnocení AMC obsahující vzorce pro výpočet roční 

kvóty. Text v písmeni d) byl pozměněn tak, aby zajišťoval, že prohlídky na 

odbavovací ploše prováděné agenturou, byly prováděny ve spolupráci s členskými 

státy. Byly provedeny určité úpravy v písm. d) bodu 2 a bodu 3 s cílem vyjasnit, 

kdy může agentura provádět prohlídky na odbavovací ploše sama. 

132. ARO.RAMP.105 „kritéria stanovování priorit“: do nového písmene c) byl vložen 

odkaz na bezpečnostní seznam EU s cílem umožnit zahájení příprav na seznam 

stanovení priorit na základě zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost v rámci 

nařízení (ES) č. 2111/2005. Poslední věta písm. b) bodu 3 podbodu i) byla 

převedena do GM. ARO.RAMP.105 písm. b) bod 5 byl upraven tak, aby bylo 

zajištěno, že letadlu provozovatele ze třetí země, jehož oprávnění vydané 

agenturou bylo omezeno nebo bylo obnoveno po pozastavení nebo odebrání, byla 

přiznána priorita. Písmeno c) bylo upraveno tak, aby zohledňovalo připomínky, 

z nichž vyplývá, že by měly být vytvořeny postupy pro vytvoření seznamu priorit. 

133. V ARO.RAMP.115 byl změněn nadpis „kvalifikace inspektorů pro prohlídky na 

odbavovací ploše“ a byla doplněna slova „na odbavovací ploše“. V písmeni d) byl 

doplněn požadavek, aby agentura zachovávala vypracované učební plány. 

134. CRD k AMC1-AR.GEN.430 písm. c) body 2 a 3 byly upraveny podle 

ARO.RAMP.120. Směrnicí 2008/49/ES se mimo jiné řídí hodnocení organizací 

třetích stran pro výcvik, které poskytují výcvik pro prohlídky na odbavovací ploše 

(tj. organizaci, které nejsou součástí příslušného úřadu). Členské státy, které 

používají služby těchto organizací, mají povinnost provést jejich hodnocení. 

Členské státy však mohou požádat agenturu, aby provedla technické posouzení 

organizace pro výcvik jejich jménem. 

135. Členské státy a organizace třetích stran pro výcvik, které poskytují výcvik pro 

prohlídky na odbavovací ploše, uváděly, že stávající přístup je neúčinný a má za 

následek nestejnoměrné administrativní a regulační zatížení. Vzhledem 

k nevelkému počtu fungujících organizací třetích stran pro výcvik, pomůže 

centralizace technického hodnocení na úrovni agentury zjednodušit proces 

hodnocení při zachování bezpečnostního cíle poskytování vysoké kvality výcviku. 

Evropská řídící skupina SAFA (ESSG) a Evropská komise proto požádaly agenturu, 

aby aktualizovala AMC1-AR.GEN.430 písm. c) body 2 a 3 v prováděcích pravidlech 

v souladu s tímto stanoviskem. Tímto ustanovením se vytváří právní základ pro 

předchozí schválení organizace pro výcvik a odkazuje se v něm na podmínky, 

které musí organizace splnit dříve, než získá schválení. Tyto podmínky jsou již 

uvedeny v pokynech vypracovaných a zveřejněných agenturou v souladu se 

směrnicí 2008/49/ES a budou znovu posouzeny v rámci samostatného úkolu 

předpisové činnosti pro příslušné prováděcí pravidlo. 

136. ARO.RAMP.125 „provádění prohlídek na odbavovací ploše“: písmeno a) o střetu 

zájmů bylo přeneseno do článku 4 základního nařízení (srov. čl. 4 odst. 4), protože 

agentura se domnívá, že by se mělo vztahovat na prohlídky ve všech oblastech, na 

které se vztahuje část ARO. Odkaz na dodatek III (nyní dodatek VI k části ARO) 

byl zrušen, protože tento formulář bude používat pouze agentura. Příslušný úřad 

bude používat upravený formulář v dodatku V (protokolu o provedení prohlídky), 

který nyní zahrnuje i kategorii nálezů. 
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137. V ARO.RAMP.130 „kategorizace nálezů“: nálezy 1. a 2. úrovně byly změněny na 

nálezy 1., 2. a 3. kategorie. Byla vyslovena řada obav s ohledem na změnu 

kategorií nálezů 1. až 3. stanovených podle směrnice SAFA na nálezy 1. a 2. 

úrovně, což jsou nálezy stanovené v ARO.GEN.350. Tyto obavy byly vzneseny 

v rámci ad-hoc setkání skupiny o „prohlídkách na odbavovací ploše“, které se 

uskutečnilo v Kolíně nad Rýnem v červnu 2010. Hlavním argumentem příslušných 

úřadů pro zachování stávajícího systému klasifikace bylo, že klasifikace nálezů 

podle směrnice SAFA lépe odpovídá potřebám auditů produktů, které zachycují 

stav určitém časovém okamžiku, a tato klasifikace proto lépe slouží záměru 

prohlídek na odbavovací ploše. Obecná klasifikace (1. a 2. úroveň) je vhodná 

v případě systémového a procesního auditu. Příslušné úřady rovněž vyjádřily 

obavy ohledně změny zavedeného systému klasifikace, který se více než osvědčil. 

138. Agentura je přesvědčena, že pro účely stávajících prohlídky SAFA je použití tří 

kategorií nálezů vhodné. Jelikož je však oblast působnosti ARO.RAMP větší než 

tomu bylo podle směrnice SAFA (vztahuje se rovněž na letadla používaná 

provozovateli EU), je třeba v některých případech vytvořit vazbu mezi potřebami 

provozovatele a letadla. Uplatňování dvou rozdílných systémů klasifikace nálezů 

(1. a 2. úroveň pro provozovatele a 1., 2. a 3. kategorie pro letadla) by mohlo 

představovat problémy pro příslušné úřady na straně jedné a zmatení pro 

provozovatele na straně druhé. 

139. Agentura však přijímá, že systém SAFA včetně kategorizace nálezů se v praxi 

osvědčil. Agentura se navíc domnívá, že příliš mnoho změn v systému ve stejnou 

dobu může představovat velké zatížení zdrojů příslušných úřadů i provozovatelů. 

Proto se agentura rozhodla zavést do této hlavy stávající kategorizaci nálezů. 

140. ARO.RAMP.140 „zákaz letu letadla“: zde bylo doplněno písmeno d) s cílem 

vyjasnit, jaká opatření musí být přijata pro odstranění zákazu letů v případě, že 

nesoulad má vliv na platnost osvědčení o letové způsobilosti s ohledem na různé 

úřady odpovědné za pokračující dozor nad letadlem. Písm. d) bod 4 byl vypuštěn, 

protože budoucí část TCO v této chvíli nezahrnuje letadla „na které se nevztahují 

přepisy organizace ICAO“ (včetně letadel, které byly dočasně zbavena letové 

způsobilosti). Oprávnění těchto letadel bude předmětem samostatného úkolu 

předpisové činnosti. 

141. ARO.RAMP.145 „podávání zpráv“: písmeno a) bylo sjednoceno s ARO.RAMP.120 

písm. a). V písmeni b) byl vypuštěn odkaz na agenturu, protože uvedené 

informace musí shromažďovat příslušné úřady. Písmeno c) bylo sjednoceno 

s ARO.RAMP.110 písm. b). Z písmene d) byl vypuštěn pojem „dobrovolný“, což má 

ochránit osoby poskytující informace a tím povzbudit poskytování informací 

významných z hlediska bezpečnosti. 

142. V dodatku IV k části ARO „standardní protokol o prohlídce“ byl vypuštěn 

název a podpis vnitrostátního koordinátora, protože tyto informace budou 

zaneseny v centrální databázi uvedeného ARO.RAMP.150 písm. b) bod 2. 

143. Dodatek V „protokol o provedení prohlídky na odbavovací ploše“ a 

dodatek VI „zpráva o prohlídce na odbavovací ploše“: v zájmu vyjasnění a 

souladu se změnami v terminologii nebo v příslušných částech stanoviska, byly 

poněkud upraveny formuláře. Každému formuláři bylo přiděleno číslo formuláře 

EASA. 
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IV. Přehled rozdílů 

144. Následující tabulka uvádí přehled rozdílů mezi částí ARO a EU-OPS / JAR-OPS 3. 

Zásadní rozdíly mezi částí ORO a EU-OPS / JAR-OPS 3 jsou uvedeny v důvodové 

zprávě k části ORO. 

Rozdíly proti EU-OPS / JAR-OPS 3 

Odkazy v EU-

OPS/JAR-OPS3  

Odkazy EASA-

EU  

Popis rozdílů  Odůvodnění  

1./3.035 

Systém jakosti 

písmeno c) 

ARO.GEN.310 Vedoucí jakosti: v části 

ORO je pojem „přijatelný 
pro příslušný úřad“ pro 
jmenované vedoucí 
pracovníky (nyní 

označované jako 
„jmenované osoby“) ´ 
zahrnut do schválení 
provozovatele a řízení 
změn jmenovaných osob 
popsaných v AMC1-
ARO.GEN.330 „Změny – 

organizace“ 

Tímto by měla být 

zajištěna odpovídající 

úroveň prohlídky.  

1.165 písm. b) bod 

2 podbod i) a písm. 

c) bod 1 podbod i) 

Nájem/pronájem 

neuplatňuje se  Žádný požadavek na 

zavedení podmínek do 

smlouvy o 

nájmu/pronájmu, které 

jsou součástí tohoto 

schválení  

Odkaz „všechny 

podmínky, které jsou 

součástí tohoto souhlasu, 

musí být obsaženy 

v nájemní smlouvě“ se 

nepovažuje za nezbytný, 

protože členské státy 

nesmějí pro dohody o 

nájmu/pronájmu ukládat 

další podmínky 

související s bezpečností  

 

Rozdíly proti příloze 6 ICAO pro část ORO 

145. Následující tabulka uvádí přehled norem v části I a části III oddíl 1 a 3 přílohy 6 

ICAO v oblasti působnosti tohoto stanoviska25, které buď nejsou považovány za 

převedené, nebo jsou převedeny způsobem, který neodpovídá příslušným normám 

přílohy 6 ICAO. 

Odkaz v příloze 6 části I/III  Odkazy EASA-EU  Popis rozdílů  

část I - 3.3.1 

část III – 1.3.1 

Stanoví státní program 

bezpečnosti s cílem dosáhnout 

přijatelné úrovně bezpečnosti 

v civilním letectví  

neuplatňuje se  

Nejedná se o specifickou 

záležitost leteckého provozu. 

Nemůže být převedena 

v rámci nařízení o leteckém 

provozu. 

 

                                                 
25 Zejména zde nejsou zohledněny normy ICAO o údržbě a kontrole údržby ze strany provozovatele.  
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Odkaz v příloze 6 části I/III  Odkazy EASA-EU  Popis rozdílů  

část I – 1.3.1 

část III – 1.3.2 

Přijatelnou úroveň bezpečnosti, 

které má být dosaženo, si 

stanoví jednotlivé státy. 

neuplatňuje se  

V. Seznam navrhovaných úkolů předpisové činnosti 

146. Následující tabulka uvádí přehled navrhovaných úkolů předpisové činnosti k části 

ARO. Pokud jde o hlavu GEN, soustředí se zejména na tyto činnosti: 

a. Na základě konzultací s revizní skupinou OPS bylo navrženo, aby byl materiál 

AMC v oddílech 2 a 3 části ARO doplněn o nová ustanovení pro personál 

příslušných úřadů podílející se na dozoru nad držiteli AOC stejně jako pro první 

certifikaci a držitele AOC přidáním příslušných oddílů JIP a Příručky postupů 

provádění provozních prohlídek, udělování osvědčení a provádění stálého dozoru 

organizace ICAO (Doc. 8335); 

b. Ustanovení pro úřady a organizace, kterým se řeší posouzení rizika, řízení 

bezpečnosti a SSP, budou dále rozpracovaná souběžně s realizací EASP a po 

zveřejnění nové přílohy 19 ICAO o Standardech a doporučených postupech 

v oblasti řízení bezpečnosti. 

Část,  

odkaz na pravidlo 
Oblast působnosti  

Odkaz na RMP 

ARO.GEN.125 písm. b) Vytvoření AMC s cílem stanovení druhů 

informací, které mají být poskytnuty agentuře. 

Sem obvykle spadají veškeré konstrukční 

otázky související s bezpečností, otázky 

související s údaji o provozní vhodnosti stejně 

jako otázky související s konkrétními oblastmi 

stanovenými agenturou. 

MDM.095 písm. 

a), b) 

ARO.GEN.200 písm. a) 

bod 2 

Přidání dalšího AMC a GM o kvalifikaci a výcviku 

inspektorů pro dozor nad držiteli AOC.  

OPS.005 písm. 

a), b) 

ARO.GEN.200 písm. a) 

bod 4 

Zahrnutí dalších pokynů ohledně toho, jakým 

způsobem zahájit postup řízení bezpečnostních 

rizik, včetně stanovení a použití klíčových 

rizikových prvků, při zohlednění Evropského 

programu pro bezpečnost letectví (EASP) a 

požadavků pro plán bezpečnosti (článek 3 

předmětného nařízení)  

MDM.095 písm. 

a), b) 

ARO.GEN.300 

ARO.GEN.305 

ARO.GEN.310 

Přidání dalšího AMC a GM o ověřování souladu 

držitelů AOC při první certifikaci, stejně jako při 

průběžném dozoru. 

OPS.005 písm. 

a), b) 

ARO.OPS Řešení ACJ OPS.1.165 pokynů pro příslušný 

úřad a nájemce pro krátkodobý nájem 

v samostatném úkolu předpisové činnosti.  

OPS.005 písm. 

a, b 
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Část,  

odkaz na pravidlo 
Oblast působnosti  

Odkaz na RMP 

ARO.RAMP Vytvoření komplexního systému postupů 

zajišťujícího harmonizovaný způsob provádění 

prohlídek na odbavovací ploše podle části 

ARO.RAMP přenesením stávajících pokynů EASA 

SAFA zabývajících se kvalifikací inspektorů 

provádějících prohlídky a odbavovací ploše, 

podmínkami pro organizace pro výcvik a 

postupy prohlídek na odbavovací ploše a jejich 

doplněním o části potřebné v důsledku zavedení 

nových požadavků, konkrétně požadavků 

týkajících se prohlídek na odbavovací ploše 

prováděných u provozovatelů, kteří získali 

osvědčení v některé ze zemí EASA. 

OPS.087 
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Příloha III – Část ORO 

I. Obecná ustanovení 

147. Část ORO má v podobě navrhované v tomto stanovisku osm hlav, které se dále 

dělí na oddíly obsahující obecné požadavky i zvláštní požadavky v oblasti leteckého 

provozu: 

148. Část-ORO hlava GEN, obecné požadavky, které dále doplňuje: 

- Část ORO hlava AOC, zvláštní požadavky pro osvědčování leteckých 

provozovatelů, 

- Část ORO hlava DEC, zvláštní požadavky pro provozovatele, od kterých se 

vyžaduje, aby podávali prohlášení, 

- Část ORO hlava MLR, zvláštní požadavky související s příručkami, deníky a 

záznamy, 

- Část-ORO hlava SEC, zvláštní požadavky v oblasti bezpečnosti, 

- Část-ORO hlava FC, zvláštní požadavky pro letové posádky, 

- Část-ORO hlava CC, zvláštní požadavky pro palubní průvodčí, a 

- Část-ORO hlava TC, zvláštní požadavky pro technické posádky během letů 

HEMS, HHO nebo NVIS, 

149. Část ORO hlava GEN obsahuje podle návrhu tohoto stanoviska dva oddíly: 

- Oddíl 1 Obecná ustanovení 

- Oddíl 2 Systém řízení. 

150. Požadavky části ORO hlavy GEN vycházejí z hlavních doporučení iniciativy COrA a 

ze standardů organizace ICAO týkajících se systému řízení bezpečnosti (SMS). 

Doplňují požadavky na úřady, které určují podmínky pro vydávání, zachování, 

změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení a oprávnění. 

151. Znění navržené v tomto stanovisku odráží změny v původním návrhu agentury 

(zveřejněném v NPA 2008-22c a 2009-02c), a jakož i další změny, k nimž došlo na 

základě analýzy a posouzení reakcí na dokument připomínek a odpovědí (CRD). 

II. Konzultace 

152. Důvodová zpráva k části ARO obsahuje obecné informace o reakcích na 

dokumenty připomínek a odpovědí (CRD) k části AR a části OR. Níže uvedený graf 

znázorňuje rozdělení reakcí v rámci celkového počtu 490 reakcí, které agentura 

obdržela k části nebo (CRD 2008-22c a 2009-02c), z nichž jedna třetina se týkala 

přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradenských materiálů (GM) a dvě třetiny 

prováděcích pravidel. 
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Obrázek 6: Reakce vztahující se k části nebo – rozdělení 

153. Označení zdroje reakcí je uvedeno níže. Vzhledem k tomu, že reakce pocházející 

od sdružení zastupujících průmysl bývají obvykle zasílány jménem jejich 

jednotlivých členů, lze předpokládat, že celkový podíl průmyslového odvětví je 

v tomto grafu podhodnocený. 

 

 

Obrázek 7: Reakce vztahující se k části nebo – původ 

 

 

154. V následujících odstavcích jsou zodpovězeny hlavní námitky vznesené v reakcích 

na dokument odpovědí a komentářů (CRD). 
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III. Oblast působnosti a použitelnost 

155. Část ORO navrhovaná v tomto stanovisku se vztahuje na schválení nebo průběžný 

dozor nad leteckými provozovateli provádějícími neobchodní lety se složitými 

dopravními letadly nebo obchodní lety. Revidovaná struktura nařízení o leteckém 

provozu umisťujte požadavky na organizace související s leteckým provozem (část 

ORO) do samostatné přílohy obsahující veškerá pravidla platná pro neobchodní 

lety se složitými motorovými letadly či obchodní lety. Tím se zajistí, že na konci 

procesu přijímání budou pravidla přesná a soudržná pro všechny typy leteckého 

provozu (CAT provozy a neobchodní provozy). Z tohoto důvodu byla dílčí struktura 

části ORO zachována, i když se to na první pohled může čistě z hlediska CAT jevit 

jako zbytečné. 

156. Je třeba zdůraznit, že veškeré požadavky na organizace v části ORO, které mají 

rovněž platit na provozy jiné než CAT zůstanou v platnosti, dokud nebudou přijata 

stanoviska obsahující příslušné technické požadavky (např. část NCC, část NCO). 

157. Hlava GEN části ORO je uvedena do souladu s hlavou GEN požadavků na 

organizace pro leteckou posádku (část ORA) se dvěma výjimkami: 

- ustanovení o prohlášení jsou zahrnuty pouze do pravidel pro letecký provoz, a 

- v zájmu zajištění soudržnosti v části CAT a části SPA, je v části ORO pojem 

„organizace“ nahrazen pojmem „provozovatel“. 

158. Část ORO hlava GEN oddíl 1 doplňuje požadavky části ARO týkající se vydávání, 

zachování, změny, omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení a 

schválení. V části ORO hlavě GEN oddíl 2 jsou rovněž vymezeny společné 

požadavky na systémy řízení, které zahrnují sledování shody a řízení bezpečnosti. 

159. Část ORO hlava GEN navíc nyní obsahuje ustanovení odpovědnostech 

provozovatele, které tvořily dříve součást oddílu GEN hlavy OPS části nebo 

(OR.OPS.GEN). Zbývající oddíly bývalé části nebo hlavy OPS jsou nyní začleněny 

do samostatné hlavy. V budoucnu budou tyto oddíly doplněny o novou hlavu o 

omezení doby letu (hlava FTL). 
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Obrázek 8: Příloha III část ORO 

 

 

 

160. Až na několik výjimek zůstává číslování (poslední 3 čísla) ustanovení bývalé části 

beze změny. V následující tabulce referenčních odkazů jsou uvedeny odkazy na 

pravidla podle CRD a podle stanoviska v pořadí uvedeném ve stanovisku: 

 

Odkaz na pravidla 
v CRD Název pravidla v CRD 

Odkaz na 
pravidla ve 
stanovisku 

Název pravidla ve stanovisku 

OR.GEN Obecné požadavky ORO.GEN  Část ORO hlava 
Obecné požadavky 

--- --- ORO.GEN.100 Oblast působnosti 

OR.GEN.105 Příslušný úřad  ORO.GEN.105 Příslušný úřad  

--- --- ORO.GEN.110 Odpovědnosti provozovatelů 

OR.GEN.115  Žádost o osvědčení organizace ORO.GEN.115  Žádost o osvědčení provozovatele  
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Odkaz na pravidla 
v CRD Název pravidla v CRD 

Odkaz na 
pravidla ve 
stanovisku 

Název pravidla ve stanovisku 

OR.GEN.120  Způsoby průkazu ORO.GEN.120  Způsoby průkazu 

OR.GEN.125  
Podmínky schválení a práva 
organizace ORO.GEN.125  

Podmínky schválení a práva 
provozovatele  

OR.GEN.130  
Změny v organizacích, které 
podléhají osvědčování  ORO.GEN.130  Změny  

OR.GEN.135  Zachování platnosti ORO.GEN.135  Zachování platnosti 

OR.GEN.140  Přístup ORO.GEN.140  Přístup 

OR.GEN.145 Prohlášení  --- (nyní samostatná hlava ORO.DEC) 

OR.GEN.150 Nálezy ORO.GEN.150 Nálezy 

OR.GEN.155 
Okamžitá reakce na 
bezpečnostní problém  ORO.GEN.155 

Okamžitá reakce na bezpečnostní 
problém  

OR.GEN.160 Hlášení událostí  ORO.GEN.160 Hlášení událostí 

OR.GEN.200 Systém řízení  ORO.GEN.200 Systém řízení  

OR.GEN.205 Dodavatelská a nákupní činnost  ORO.GEN.205 Dodavatelská činnost 

OR.GEN.210 Požadavky na personál  ORO.GEN.210 Požadavky na personál  

OR.GEN.215 Požadavky na provozní prostory  ORO.GEN.215 Požadavky na provozní prostory  

OR.GEN.220 Vedení záznamů ORO.GEN.220 Vedení záznamů 

OR.OPS 
Část nebo hlava OPS 
Letecký provoz  --- 

(všechny oddíly jsou zahrnuty 
jako hlavy) 

OR.OPS.GEN 
Oddíl: 
Obecné požadavky  --- --- 

OR.OPS.GEN.100 Oblast působnosti --- (začleněno do ORO.GEN jako 005) 

OR.OPS.GEN.105 Odpovědnosti provozovatelů --- (začleněno do ORO.GEN jako 110) 

OR.OPS.AOC 
Oddíl: 
Osvědčování leteckých 
provozovatelů 

ORO.AOC 
Část ORO hlava 
Osvědčování leteckých 
provozovatelů 

OR.OPS.AOC.100 
Žádost o osvědčení leteckého 
provozovatele  ORO.AOC.100 

Žádost o osvědčení leteckého 
provozovatele  

OR.OPS.AOC.105  
Provozní specifikace a práva 
držitele osvědčení leteckého 
provozovatele 

ORO.AOC.105  
Provozní specifikace a práva 
držitele osvědčení leteckého 
provozovatele 

OR.OPS.AOC.110 Nájem/pronájem  ORO.AOC.110 Nájem/pronájem  

OR.OPS.AOC.115 
Dohody o společném 
označování linek ORO.AOC.115 

Dohody o společném označování 
linek 

OR.OPS.AOC.120  

Schválení AOC k provádění 
výcviku podle části CC a 
k vydávání osvědčení 
palubních průvodčích  

ORO.AOC.120  

Schválení AOC k provádění 
výcviku podle části CC a 
k vydávání osvědčení palubních 
průvodčích  

OR.OPS.AOC.125  
Neobchodní lety letadel, pro 
která se vyžaduje AOC  ORO.AOC.125  

Neobchodní lety letadel, pro která 
se vyžaduje AOC  

OR.OPS.AOC.130  
Sledování letových údajů – 
letouny  ORO.AOC.130  

Sledování letových údajů – 
letouny  

OR.OPS.AOC.135 Požadavky na personál ORO.AOC.135 Požadavky na personál 

OR.OPS.AOC.140 
Požadavky na provozní 
prostory  ORO.AOC.140 Požadavky na provozní prostory  

OR.OPS.AOC.150 Požadavky na dokumentaci ORO.AOC.150 Požadavky na dokumentaci 

OR.OPS.DEC 
Oddíl: 
Prohlášení leteckého 
provozovatele  

ORO.DEC 
Část ORO hlava 
Prohlášení 

OR.OPS.DEC.100 Prohlášení ORO.DEC.100 Prohlášení 

OR.OPS.DEC.105 Obsah prohlášení  --- --- 
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Odkaz na pravidla 
v CRD Název pravidla v CRD 

Odkaz na 
pravidla ve 
stanovisku 

Název pravidla ve stanovisku 

OR.OPS.MLR 
Oddíl: 
Příručky, deníky a 
záznamy  

ORO.MLR 
Část ORO hlava 
Příručky, deníky a záznamy  

OR.OPS.MLR.100 
Provozní příručka – obecné 
požadavky  ORO.MLR.100 

Provozní příručka – obecné 
požadavky  

OR.OPS.MLR.101 

Provozní příručka – členění 
pro obchodní lety a 
neobchodní lety se složitými 
motorovými letadly 

ORO.MLR.101 
Provozní příručka – členění pro 
obchodní lety a neobchodní lety se 
složitými motorovými letadly 

OR.OPS.MLR.105 
Seznam minimálního 
vybavení (MEL)  ORO.MLR.105 

Seznam minimálního vybavení 
(MEL)  

OR.OPS.MLR.110 Palubní deník  ORO.MLR.110 Palubní deník  

OR.OPS.MLR.115 Vedení záznamů ORO.MLR.115 Vedení záznamů 

OR.OPS.SEC Oddíl: Bezpečnost ORO.SEC 
Část ORO hlava 
Bezpečnost 

OR.OPS.SEC.100.A 
Zabezpečení pilotního 
prostoru ORO.SEC.100.A Zabezpečení pilotního prostoru 

OR.OPS.SEC.100.H 
Zabezpečení pilotního 
prostoru ORO.SEC.100.H Zabezpečení pilotního prostoru 

OR.OPS.FC Oddíl: Letová posádka ORO.FC 
Část ORO hlava 
Letová posádka 

OR.OPS.FC.005 Oblast působnosti ORO.FC.005 Oblast působnosti 

OR.OPS.FC.100 Složení letové posádky  ORO.FC.100 Složení letové posádky  

OR.OPS.FC.105 
Ustanovení do funkce 
velícího pilota/velitele letadla  ORO.FC.105 

Ustanovení do funkce velícího 
pilota/velitele letadla  

OR.OPS.FC.110 Palubní inženýři  ORO.FC.110 Palubní inženýři  

OR.OPS.FC.115 
Výcvik optimalizace činnosti 
posádky (CRM)  ORO.FC.115 

Výcvik optimalizace činnosti 
posádky (CRM)  

OR.OPS.FC.120 
Přeškolovací výcvik 
provozovatele ORO.FC.120 Přeškolovací výcvik provozovatele 

OR.OPS.FC.125 
Rozdílový a seznamovací 
výcvik ORO.FC.125 Rozdílový a seznamovací výcvik 

OR.OPS.FC.130 Opakovací výcvik  ORO.FC.130 Opakovací výcvik  

OR.OPS.FC.135 
Způsobilost pilota řídit 
z kteréhokoli pilotního 
sedadla 

ORO.FC.135 
Způsobilost pilota řídit 
z kteréhokoli pilotního sedadla 

OR.OPS.FC.140 
Létání na více typech nebo 
variantách  ORO.FC.140 

Létání na více typech nebo 
variantách  

OR.OPS.FC.145 Poskytování výcviku  ORO.FC.145 Poskytování výcviku  

OR.OPS.FC.200 Složení letové posádky  ORO.FC.200 Složení letové posádky  

OR.OPS.FC.205 Kurz velení  ORO.FC.205 Kurz velení  

OR.OPS.FC.215 
Úvodní výcvik optimalizace 
činnosti posádky (CRM) 
provozovatele  

ORO.FC.215 
Úvodní výcvik optimalizace 
činnosti posádky (CRM) 
provozovatele  

OR.OPS.FC.220 
Přeškolovací výcvik 
a přezkoušení provozovatele  ORO.FC.220 

Přeškolovací výcvik a přezkoušení 
provozovatele  

OR.OPS.FC.230 
Opakovací výcvik 
a přezkoušení  ORO.FC.230 Opakovací výcvik a přezkoušení  

OR.OPS.FC.240 
Létání na více typech nebo 
variantách  ORO.FC.240 

Létání na více typech nebo 
variantách  

OR.OPS.FC.235 
Způsobilost pilota řídit 
z kteréhokoli pilotního 

sedadla  
ORO.FC.235 

Způsobilost pilota řídit 
z kteréhokoli pilotního sedadla  

OR.OPS.FC.245.A 
Program alternativního 
výcviku a kvalifikací  ORO.FC.245.A 

Program alternativního výcviku a 
kvalifikací  

OR.OPS.FC.255.A 

Velitelé letadla, kteří jsou 
držiteli průkazu způsobilosti 
obchodního pilota (letouny) 
(CPL(A)) 

ORO.FC.255.A 
Velitelé letadla, kteří jsou držiteli 
průkazu způsobilosti obchodního 
pilota (letouny) (CPL(A)) 
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Odkaz na pravidla 
v CRD Název pravidla v CRD 

Odkaz na 
pravidla ve 
stanovisku 

Název pravidla ve stanovisku 

OR.OPS.FC.255.H 

Velitelé letadla, kteří jsou 
držiteli průkazu způsobilosti 
obchodního pilota (letouny) 
(CPL(A)) 

ORO.FC.255.H 
Velitelé letadla, kteří jsou držiteli 
průkazu způsobilosti obchodního 
pilota (letouny) (CPL(A)) 

OR.OPS.FC.330 

Opakovací výcvik a 
přezkušování – přezkoušení 
odborné způsobilosti 
provozovatelem  

ORO.FC.330 
Opakovací výcvik a přezkušování 
– přezkoušení odborné 
způsobilosti provozovatelem  

OR.OPS.FC.201.A 
Střídání členů letové posádky 
za letu ORO.FC.201.A 

Střídání členů letové posádky za 
letu 

OR.OPS.CC Oddíl: Palubní průvodčí  ORO.CC 
Část ORO hlava 
Palubní průvodčí  

OR.OPS.CC.005 Oblast působnosti ORO.CC.005 Oblast působnosti 

OR.OPS.CC.100 
Počet a složení palubních 
průvodčích ORO.CC.100 

Počet a složení palubních 
průvodčích 

OR.OPS.CC.110 
Podmínky pro přidělování 
odpovědností  ORO.CC.110 

Podmínky pro přidělování 
odpovědností  

OR.OPS.CC.115 
Provádění výcvikových kurzů 
a souvisejících přezkoušení  ORO.CC.115 

Provádění výcvikových kurzů a 
souvisejících přezkoušení  

OR.OPS.CC.120 Úvodní výcvikový kurz  ORO.CC.120 Úvodní výcvikový kurz  

OR.OPS.CC.125 
Specifický typový výcvik na 
letadlo a přeškolovací výcvik 
provozovatele 

ORO.CC.125 
Specifický typový výcvik na letadlo 
a přeškolovací výcvik 
provozovatele 

OR.OPS.CC.130 Rozdílový výcvik ORO.CC.130 Rozdílový výcvik 

OR.OPS.CC.135 Seznámení ORO.CC.135 Seznámení 

OR.OPS.CC.140 Opakovací výcvik  ORO.CC.140 Opakovací výcvik  

OR.OPS.CC.145 Udržovací výcvik ORO.CC.145 Udržovací výcvik 

OR.OPS.CC.200 
Počet a složení palubních 
průvodčích ORO.CC.200 

Počet a složení palubních 
průvodčích 

OR.OPS.CC.205 

Minimální počet palubních 
průvodčích za 
nepředvídaných okolností a 
během pozemního provozu  

ORO.CC.205 
Běžný pozemní provoz a 
nepředvídané okolnosti  

OR.OPS.CC.210 
Podmínky pro přidělování 
odpovědností  ORO.CC.210 

Podmínky pro přidělování 
odpovědností  

OR.OPS.CC.215 
Provádění výcvikových kurzů 
a souvisejících přezkoušení  ORO.CC.215 

Provádění výcvikových kurzů a 
souvisejících přezkoušení  

OR.OPS.CC.250 
Létání na více typech nebo 
variantách letadel  ORO.CC.250 

Létání na více typech nebo 
variantách letadel  

OR.OPS.CC.255 
Činnosti samostatných 
palubních průvodčích ORO.CC.255 

Činnosti samostatných palubních 
průvodčích 

OR.OPS.CC.260 Vedoucí palubní průvodčí ORO.CC.260 Vedoucí palubní průvodčí 

OR.OPS.TC 
Oddíl: Členové technické 
posádky během letů 
HEMS, HHO nebo NVIS  

ORO.TC 
Část ORO hlava 
Technická posádka během letů 
HEMS, HHO nebo NVIS  

OR.OPS.TC.100  Oblast působnosti ORO.TC.100  Oblast působnosti 

OR.OPS.TC.105 
Podmínky pro přidělování 
odpovědností  ORO.TC.105 

Podmínky pro přidělování 
odpovědností  

OR.OPS.TC.110  Výcvik a přezkoušení  ORO.TC.110  Výcvik a přezkoušení  

OR.OPS.TC.115 Úvodní výcvik ORO.TC.115 Úvodní výcvik 

OR.OPS.TC.120  
Přeškolovací výcvik 
provozovatele  ORO.TC.120  Přeškolovací výcvik provozovatele  

OR.OPS.TC.125  Rozdílový výcvik ORO.TC.125  Rozdílový výcvik 

OR.OPS.TC.130  Seznamovací lety  ORO.TC.130  Seznamovací lety  

OR.OPS.TC.135  Opakovací výcvik  ORO.TC.135  Opakovací výcvik  
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Odkaz na pravidla 
v CRD Název pravidla v CRD 

Odkaz na 
pravidla ve 
stanovisku 

Název pravidla ve stanovisku 

OR.OPS.TC.140  Udržovací výcvik ORO.TC.140  Udržovací výcvik 

část OR Dodatky část ORO Dodatky 

část nebo 
dodatek I  

Formulář prohlášení  část ORO 
dodatek I  

Formulář prohlášení  

 

Tabulka 4: Referenční odkazy mezi CRD a stanoviskem součást ORO 

ORO.GEN Oddíl 1 – Obecná ustanovení 

161. Prováděcí pravidla oddílu I obsahují obecné požadavky na organizace zejména 

v oblasti udělování prvního osvědčení a dozoru. Tyto požadavky jsou obdobou 

odpovídajících požadavků na úřady, které jsou uvedeny v oddílech 1 a 3 hlavy GEN 

části ARO. Vycházejí z požadavků, které na vyšší úrovni stanovuje základní 

nařízení. V souladu se změnami hlavy ARO.GEN byly doplněny dva nové odstavce 

regulačního významu, jimiž se zavádějí požadavky na organizace týkající se 

opatření, která tyto organizace musí přijmout v rámci okamžité reakce na 

bezpečnostní problém (ORO.GEN.155), a rovněž požadavky týkající se hlášení 

událostí (ORO.GEN.160). V novém odstavci ORO.GEN.155 se zavádí požadavek na 

organizace, který jim ukládá, aby splňovaly agenturou vydané příkazy k zachování 

letové způsobilosti a příkazy k posílení bezpečnosti, přičemž příkazy k posílení 

bezpečnosti vycházejí z úkolu předpisové činnosti č. 21.039 „údaje o provozní 

vhodnosti“26. 

 

Odkaz na 
část ORO 

Název Odpovídající ARO 

ORO.GEN.105 Příslušný úřad  neuplatňuje se  

ORO.GEN.115  Žádost o osvědčení organizace ARO.GEN.310 písm. a)  

ORO.GEN.120  Způsoby průkazu ARO.GEN.120  

ORO.GEN.125  Podmínky schválení a práva organizace ARO.GEN.310 písm. b)  

ORO.GEN.130  Změny v organizacích  ARO.GEN.330  

ORO.GEN.135  Zachování platnosti ARO.GEN.310 písm. b)  

ORO.GEN.140  Přístup 
Čl. 4 odst. 5 předmětného 
nařízení 

 

ORO.GEN.150 Nálezy ARO.GEN.350  

ORO.GEN.155 Okamžitá reakce na bezpečnostní problém  ARO.GEN.135  

ORO.GEN.160  Hlášení událostí  ARO.GEN.135  

Tabulka 5: Shoda mezi ARO.GEN a ORO.GEN 

 

                                                 
26 CRD 2009-01, srov. http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/crd/2009/CRD%202009-

01%20(EN,%20comment%20response%20summary%20and%20resulting%20text).pdf. 

http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/crd/2009/CRD%202009-01%20(EN,%20comment%20response%20summary%20and%20resulting%20text).pdf
http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/crd/2009/CRD%202009-01%20(EN,%20comment%20response%20summary%20and%20resulting%20text).pdf
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162. Na základě změn struktury pravidla jsou nyní dvě prováděcí pravidla, která dříve 

tvořila součást OR.OPS (OR.OPS.GEN.100 a OR.OPS.GEN.105), začleněna do 

ORO.GEN. ORO.GEN.110 vymezuje odpovědnosti provozovatele za bezpečný 

provoz letadla, včetně požadavků na vytvoření a provádění režimu výkonu 

provozní prohlídky nad každým letem provozovaným za podmínek jeho prohlášení 

nebo osvědčení, které vycházejí ze platných požadavků, tj. EU-OPS a JAR-OPS 3, 

s těmito významnými rozdíly: 

- bude se vyžadovat systém kontrolních seznamů ke sledování zásad lidského 

faktoru, jak je uvedeno v částech I, II a III přílohy 6 ICAO. Navíc by měl 

zohledňovat nejnovější dokument od výrobce letadla; tento dodatečný text 

byl doplněn v reakci na připomínky zainteresovaných stran, 

- od provozovatele se vyžaduje, aby v provozní příručce stanovil postupy 

plánování letu podle oddílu 3 části II přílohy 6 ICAO. 

163. Řada dispečerských organizací žádala o zavedení pravidel pro udělování osvědčení 

dispečerům, těmto žádostem však nebylo možno vyhovět, protože nespadají do 

oblasti působnosti tohoto NPA. NPA provádí stávající požadavky; ani EU-OPS, JAR-

OPS 3 ani základní nařízení takový požadavek neobsahuje. Navrhované znění je 

v souladu s přílohou 6 ICAO, v níž se stanoví, že provozovatel si může zvolit 

metodu prohlídky, která vyžaduje použití referenta pro letový provoz nebo 

letového dispečera, což však není povinné. Podle přílohy 6 ICAO může (nebo 

nemusí) stát provozovatele od referenta pro letový provoz nebo letového 

dispečera, jsou-li jejich služby využívány, vyžadovat osvědčení. 

164. Vymezení pojmu „hlavní místo obchodní činnosti“, na základě něhož se určuje, 

který úřad je příslušný ve smyslu ORO.GEN.105 nyní odpovídá definici uvedené 

v nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých 

služeb ve Společenství (přepracované znění)27, což je také definice přijatá 

v nařízení (ES) č. 2042/2003 ve znění nařízení (ES) č. 127/201028. Je tím ošetřena 

skutečnost, že licencovaní letečtí dopravci musí být v rámci svého osvědčení 

leteckého provozovatele (AOC) schváleni v souladu s hlavou G přílohy 1 nařízení 

(ES) č. 2042/2003 část M. Tato definice předpokládá, že hlavní finanční funkce a 

provozní řízení dané organizace je vykonáváno ve stejném členském státě. 

Agentura uznává výhody spojené s používáním stejných definicí pro různá 

nařízení, je však toho názoru, že definice převzatá z nařízení (ES) č. 1008/2008 

bude při realizaci působit problémy. Doporučuje proto, aby tato definice byla 

přezkoumána ve všech dotčených nařízeních EASA, včetně nařízení o letové 

způsobilosti. V rámci tohoto přezkumu by pro účely stanovení příslušného úřadu 

mělo být za hlavní kritérium pro určení hlavního místa obchodní činnosti 

organizace považováno sídlo technického řízení dané organizace vztahujícího se na 

činnost schválenou na základě základního nařízení a jeho prováděcích pravidel. 

                                                 
27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných 

pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (Text 

s významem pro EHP), Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3–20. 

28 Nařízení Komise (EU) č. 127/2010 ze dne 5. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a 

zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Text s významem pro 
EHP), Úř. věst. L 40, 13.2.2010, s. 4-50. 
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165. V odstavci ORO.GEN.115 je definován postup podávání žádosti o osvědčení 

organizace. Návrh na souhrnné osvědčení organizace, který byl předložen 

v dokumentu NPA 2008-22c, byl po zvážení připomínek zainteresovaných stran 

k tomuto dokumentu NPA stažen, přičemž v současnosti není v části ORO navržen 

žádný standardní formulář žádosti. Pokud jde o tento druhý bod, vyslovily členské 

státy obavy ohledně dopadů, které by mělo zavedení standardního formuláře 

žádosti na různé, již existující správní systémy podléhající současným platným 

předpisům. Pokud jde o koncepci „souhrnného osvědčení“, zastává agentura 

názor, že jejích hlavních cílů lze dosáhnout i bez toho, aby byla zaváděna praxe 

vydávání souhrnného osvědčení: osvědčení, které slouží jen jako důkaz o 

certifikačním procesu, může mít podobu jak jednoho, tak i více dokladů. Podstatné 

je zajistit, aby příslušné úřady mohly nad organizacemi, které jsou držiteli většího 

počtu oprávnění, vykonávat dozor co nejefektivnějším způsobem29. Z tohoto 

hlediska mají zásadní význam společné požadavky na systém řízení, které platí pro 

všechny typy organizací. 

166. ORO.GEN.120 stanoví postup schvalování alternativních způsobů průkazu 

vyhovění, který se použije pro organizace, které jsou držiteli osvědčení podle 

části-ORO. V průběhu procesu konzultací byly vysloveny výhrady k alternativním 

způsobům průkazu vyhovění používaným organizacemi, na něž se vztahuje pouze 

povinnost předkládat prohlášení. Agentura připomíná, že základní nařízení 

neposkytuje žádný právní základ, který by umožňoval ukládat těmto organizacím, 

aby v případě alternativních způsobů průkazu podstupovaly stejný schvalovací 

proces jako organizace, které jsou držiteli osvědčení. Schválení alternativních 

způsobů průkazu vyhovění je přípustné pouze tehdy, je-li spojeno s osvědčením 

nebo oprávněním, v souvislosti s nimiž jsou tyto způsoby průkazu chápány jako 

součást podkladů pro udělení oprávnění. V případě organizací, na něž se vztahuje 

povinnost předkládat prohlášení, se však proces schvalování týká alternativních 

způsobů průkazu vyhovění odlišných od přijatelného způsobu průkazu (AMC), 

který je přímo vázán na zvláštní schválení/oprávnění, jehož držitelem takové 

organizace mohou být v souladu s částí SPA. Pokud jde o to, že profesní 

organizace nebo subjekty zastupující zainteresované strany, které nejsou držiteli 

osvědčení organizace podle základního nařízení a prováděcích pravidel k němu, 

mohou využívat alternativních způsobů průkazu, je tomu tak proto, že tyto 

organizace nemají povinnost splňovat ustanovení základního nařízení a jeho 

prováděcích pravidel, a proto nemusejí žádat o schválení uvedených alternativních 

způsobů průkazu. 

167. V návaznosti na reakce zainteresovaných stran z odvětví letectví agentura iniciuje 

nový úkol předpisové činnosti s cílem poskytnout metodiku, která stanoví způsob, 

jak při podávání žádosti o schválení alternativního způsobu průkazu prokazovat, že 

byl splněn bezpečnostní cíl daného prováděcího pravidla. 

168. V odstavci ORO.GEN.130 „Změny v organizacích, které podléhají osvědčování“ je 

dále za účelem snížení zátěže organizací a úřadů upřesněn typ změn, které 

vyžadují předchozí souhlas, pokud jde o systém řízení dotyčné organizace: 

s ohledem na systém řízení jsou nyní změny, které vyžadují předchozí souhlas, 

                                                 
29 Kritéria pro „započtení“ položek auditu v rámci dozoru nad organizacemi, které jsou držiteli více 

než jednoho schválení, budou stanovena v přijatelných způsobech průkazu (AMC) k článku 

ARO.GEN.305. 
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definovány konkrétněji jako změny, které mají vliv na rozdělení úkolů a 

odpovědnosti anebo na bezpečnostní politiku. Agenturou předložený návrh 

odstavce ORO.GEN.130 a odpovídajících ustanovení části ARO se v zásadě neliší 

od koncepce „nepřímého schválení“ či „změn přijatelných pro příslušný úřad“: při 

udělení prvního osvědčení ověřuje příslušný úřad soulad s platnými požadavky a 

schvaluje řídicí systém organizace, včetně jeho systému provozní prohlídky, stejně 

jako jeho postupy při řešení změn, které nevyžadují předchozí schválení. Jedná se 

tedy o změny, které buď vyžadují předchozí schválení, nebo změny, které mohou 

být provedeny způsobem schváleným příslušným úřadem. Navrhovaná pravidla 

rovněž lépe odpovídají s ohledem na uplatňování dozoru založeného na 

výkonnosti: po udělení prvního osvědčení se organizace může s příslušným 

úřadem dohodnout v mezích, které stanoví odstavec ORO.GEN.130, na rozsahu 

změn, které nebudou vyžadovat předchozí souhlas. Se zdokonalováním činnosti 

organizace lze rozsah těchto změn rozšířit, pokud změny nepřekročí meze 

stanovené v prováděcím pravidle. 

169. Příslušné úřady několika členských států měly připomínky ke koncepci osvědčení 

s neomezenou časovou platností a vyslovily v této souvislosti obavy z možného 

nedostatku účinné kontroly nad těmito osvědčeními, která by neměla omezenou 

dobu platnosti. Agentura konstatuje, že v oblasti letové způsobilosti jsou 

v současné době osvědčení s časově neomezenou platností obecně přijímána. 

Zachování platnosti osvědčení organizace vyžaduje průběžný dozor ze strany 

příslušného úřadu. Návrh agentury podporuje proces soustavného sledování 

prováděný formou auditů, revizí a prohlídek v časových intervalech stanovených 

na základě výsledků předchozího dozoru a se zřetelem k rizikovým prvkům. Pokud 

by osvědčení měla omezenou platnost, mohly by mít příslušné úřady snahu 

odkládat audity a prohlídky až na dobu těsně před skončením platnosti osvědčení. 

V části ARO jsou stanoveny prvky, které jsou nezbytné pro to, aby příslušné úřady 

mohly přijmout opatření ohledně osvědčení, kdykoli si to situace vyžádá, v případě 

nálezů, které vážně ohrožují bezpečnost. Členské státy navíc mohou přijmout 

donucovací opatření formou sankce v souladu s vnitrostátními pravidly, kterými se 

realizuje článek 68 základního nařízení. 

170. Doplněno je také nové prováděcí pravidlo ORO.GEN.160 „hlášení událostí“, které 

odkazuje na platné právní předpisy a které vymezuje požadavky týkající se 

hlášení, včetně hlášení podávaného organizaci odpovědné za konstrukci letadla, a 

které platí pro všechny organizace, na něž se vztahuje část ORO. Znění tohoto 

odstavce vychází ze stávajících požadavků, které stanovují pravidla letové 

způsobilosti. Události, které musí být hlášeny, jsou události, jež reálně ohrožují 

bezpečný provoz letadla a které se na rozdíl od rizik pro bezpečnost letectví řeší 

v rámci interního systému hlášení událostí v souladu s ORO.GEN.200 písm. a) bod 

3). Tyto požadavky byly přezkoumány s ohledem na reakce obsažené 

v dokumentu připomínek a odpovědí (CRD): první hlášení, které musí být podáno 

do 72 hodin od okamžiku, kdy organizace zjistí příslušnou událost, nemusí 

obsahovat podrobnosti o opatřeních, která dotyčná organizace hodlá přijmout, aby 

zabránila opakování takové události, protože stanovení takových opatření může 

vyžadovat více času. 
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ORO.GEN Oddíl 2 – Systém řízení 

171. Agentura navrhuje, aby byl vytvořen nový samostatný oddíl obecných požadavků 

na organizace, který by byl věnován požadavkům na systémy řízení těchto 

organizací. Tyto požadavky vycházejí hlavně z již existujících požadavků, které 

jsou součástí platných standardů, jako jsou například Společné letecké přepisy 

(JAR). Zabývají se otázkou zajištění kvalifikovaného personálu, a zejména pak 

přesně stanovených osob pověřených zajišťováním toho, aby dotyčná organizace 

splňovala příslušné požadavky. Stávající požadavky se rovněž zabývají otázkou 

zajištění odpovídajících provozních prostor umožňujících provádění požadovaných 

úkolů a vedením záznamů o všech činnostech prováděných v souladu s příslušnými 

pravidly. 

172. V rámci tohoto zvláštního oddílu se také zavádějí standardy organizace ICAO, 

které se týkají systémů řízení bezpečnosti (SMS)30. Agentura se domnívá, že tyto 

standardy by neměly být uplatňovány formou dodatečného požadavku na systém 

řízení, který by byl nadřazen stávajícím pravidlům, ať už se tato pravidla týkají 

financování, kvality nebo jiných záležitostí vedení dotčené organizace. Stanovení 

požadavku ukládajícího zavedení samostatného, od ostatních systémů odděleného 

systému řízení bezpečnosti by mohlo být chápáno jako pouhý dodatečný předpis, 

s čímž by bylo spojeno riziko, že by se organizace snažily vyhovět nároku 

příslušného úřadu doložením toho, že ve své organizaci zavedly všechny 

požadované prvky tohoto předpisu, což by nepřispívalo k uplatňování pravidel 

založených na výkonu, která s ohledem na uplatňování zásad systému řízení 

bezpečnosti (SMS) podporuje organizace ICAO. 

173. Agentura místo toho navrhuje, aby byl sestaven seznam prvků, které musí 

organizace uvést do souladu s předpisy. Navrhované požadavky se tak zakládají 

na myšlence, že bezpečnost i dodržování předpisů by měly být věcí všech 

zaměstnanců a měly by se uplatňovat při všech činnostech dotčené organizace. 

Požadavky jsou proto navrženy tak, aby je organizace mohla uplatnit způsobem, 

který uzná za vhodný, a s ohledem na svůj vlastní obchodní model. Tyto 

požadavky by především umožňovaly zavádění integrovaného systému řízení, ve 

kterém by bezpečnost představovala parametr zohledňovaný při každém 

rozhodnutí, a nevedly by tak k vytvoření paralelně existujících systémů řízení. 

Integrované řízení dává vedoucím pracovníkům možnost rozpoznat a zohledňovat 

všechny významné vlivy na příslušnou organizaci, jako např. strategické zaměření 

podniku, příslušné právní předpisy a normy, vnitřní politika a kultura, rizika a 

nebezpečí, požadavky týkající se zdrojů a potřeby těch, kdo mohou být dotčeni 

některým hlediskem činnosti dotčené organizace. 

174. Pokud jde o systémy jakosti, navrhuje agentura zachovat skutečný záměr 

regulačního úřadu vyplývající z požadavku pro organizace na uplatňování systému 

jakosti: plnění předpisů. Systém jakosti lze ve skutečnosti využívat k plnění 

požadavků různého druhu. Agentura se domnívá, že sledování shody s předpisy 

musí být vyžadováno v rámci požadavků na systém řízení. Navrhované požadavky 

tak nabízejí možnost provádět standardy organizace ICAO týkající se systému 

řízení bezpečnosti (SMS) bez toho, aby organizace musely měnit svůj obchodní 

model. 

                                                 
30 Dodatek 4 přílohy 1 dohody ICAO / dodatek 7 přílohy 6 dohody ICAO nazvaný Rámec pro systémy 

řízení bezpečnosti. 
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175. Požadavky na systém řízení v navrhované podobě vyhovují všem možným 

organizacím bez ohledu na jejich velikost, na povahu a složitost jejich činností a 

bez ohledu na to, jaký chtějí uplatňovat obchodní model, díky čemuž mohou být 

přiměřeně uplatňovány. Agentura také navrhuje, aby v případě, že si určitá 

organizace pro zajišťování části svých činností, na něž se vztahují požadavky 

předloženého návrhu, zjedná jiného poskytovatele, zůstala odpovědnost za plnění 

příslušných předpisů na této organizaci. Toto ustanovení je nezbytné k tomu, aby 

bylo zajištěno, že organizace budou za činnosti, na něž se vztahuje osvědčení, 

plně odpovědné. 

176. Navrhované požadavky na systém řízení by se měly vztahovat na všechny 

organizace, pro které platí v tomto návrhu předložené požadavky na organizace. 

Při práci na návrhu těchto požadavků na systém řízení agentura zjišťovala, jaké 

požadavky již v současnosti platí pro organizace zabývající se počáteční letovou 

způsobilostí a jejím zachováním, aby si ověřila jejich slučitelnost s výše zmíněnými 

požadavky a aby bylo pokud možno zachováno znění již existujících předpisů. Do 

budoucna má však agentura v úmyslu navrhnout pravidla, která budou zavádět 

standardy organizace ICAO týkající se systému řízení bezpečnosti (SMS) 

s platností pro další typy organizací. Agentura se bude v rámci možností snažit, 

aby tyto požadavky byly co nejpodobnější požadavkům, které navrhuje v rámci 

těchto požadavků na organizace, což umožní zjednodušené uplatňování standardů 

ICAO zejména organizacím, jejichž činnost zahrnuje několik leteckých odvětví. 

177. Při práci na návrhu těchto požadavků se agentura snažila zajistit soudržnost mezi 

požadavky platnými pro různé typy organizací. Agentura za tím účelem 

prostudovala požadavky, které stanoví předpisy JAR-FCL 1, 2 a 3, EU-OPS, 

přijatelné způsoby průkazu (AMC) a poradenské materiály (GM) k předpisům JAR-

OPS 1 a JAR-OPS 3. Tyto standardy obsahují požadavky, jimiž se řídí organizace 

spadající do oblasti působnosti navrhovaných požadavků na organizace. S ohledem 

na zajištění celkové soudržnosti pak agentura prostudovala příslušné požadavky, 

které jsou stanoveny v prováděcích pravidlech vztahujících se na organizace 

působící v oblasti řízení letové způsobilosti. V návaznosti na to pak agentura ve 

svém oznámení o navrhované změně (NPA) navrhla znění, které bude podle 

názoru agentury nejlépe vyhovovat všem organizacím a které dle potřeby doplnila 

stanovením požadavkům na zvláštní typy organizací. 

178. Navržené předpisy agentura doplnila dalšími předpisy, které vycházejí ze 

standardů organizace ICAO a které nebyly zahrnuty ve standardech uvedených 

v předchozím odstavci. Jedná se například o požadavky organizace ICAO na 

systémy řízení bezpečnosti. 

179. V průběhu konzultační fáze agentura důkladně vysvětlila proces, na jehož základě 

je připravován návrh požadavků na systém řízení. Z počátečních připomínek 

zainteresovaných stran bylo patrné, že navržená pravidla nebyla zcela pochopena. 

Agentura proto za pomoci revizní skupiny provedla s ohledem na větší 

srozumitelnost textu přezkum navrženého znění. 

180. Pro agenturu bylo rovněž zajímavé, že některé zainteresované strany požadovaly 

výraznější posun směrem k pravidlům založeným na výkonu. Agentura se však 

domnívá, že navrhovat v této fázi pravidla, která by byla v plné míře založena na 

výkonu, by nebylo rozumné a že průběžné zvyšování úrovně těchto pravidel, které 
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bude odpovídat pokroku na úrovni organizací, usnadní cestu k pravidlům 

založeným na výkonu. 

181. I přes odlišné formulace jsou navrhované požadavky plně v souladu s ICAO. 

Srovnávací tabulka s navrhovanými požadavky a souvisejícími AMC a GM v části 

OR(O) a příslušnými normami ICAO je uvedena v příloze III vysvětlivek k CRD 

„Požadavky na organizace“ (2008-22C a 2009-02C)31. Na 37. shromáždění 

organizace ICAO, které se konalo na přelomu září a října roku 2010, bylo 

schváleno vypracování nové přílohy, která se má zabývat řízením bezpečnosti. 

Bude to příloha 19, která by měla obsahovat obecné normy systému řízení 

bezpečnosti platné pro všechny organizace, a to v souladu s celkovým 

systémovým přístupem navrhovaným organizací EASA v NPA o požadavcích na 

úřady a organizace. Po zveřejnění této nové přílohy budou požadavky na 

organizace v oblasti systému řízení bezpečnosti přezkoumány rovněž s cílem 

zohlednit činnost mezinárodní skupiny pro spolupráci v oblasti řízení bezpečnosti 

(Safety Management International Collaboration Group – SM-ICG), pokrok při 

uplatňování programu EASP, a zejména s cílem řešit řízení rizik v oblasti 

bezpečnosti vyplývajících z působení ostatních organizací. V této záležitosti 

agentura souhlasí se zainteresovanými stranami v tom, že řízení bezpečnosti by 

organizace neměly provádět izolovaně, nýbrž v koordinaci s ostatními 

organizacemi, s nimiž jejich činnost souvisí. Například v případě provozovatele 

letiště předpokládá účinné řízení bezpečnosti náležitou koordinaci s leteckými 

provozovateli a poskytovateli letových navigačních služeb, kteří využívají služeb 

tohoto letiště. Agentura má proto v úmyslu přezkoumat požadavky na organizace 

uvedené výše prostřednictvím nového úkolu předpisové činnosti. 

ORO.AOC – Osvědčování leteckých provozovatelů 

182. Tato hlava se vztahuje na obchodní provozovatele. Vymezuje postup podání 

žádostí o osvědčení leteckého provozovatele, podmínky pro smlouvy o 

nájmu/pronájmu a o společném označování linek, postup podání žádostí o 

schválení poskytování výcviku palubních průvodčích a vydávání atestací palubním 

průvodčím a požadavky pro neobchodní provoz s letadlem provozovaným v rámci 

AOC. Požadavky pro neobchodní provoz s letadlem provozovaným v rámci AOC se 

týkají sledování letových údajů, personálu, zařízení a vypracovávání příruček a 

dokumentace. 

183. Tato hlava je založená na příslušných požadavcích EU-OPS a JAR-OPS 3 

stanovených v hlavě B a C. ORO.AOC obsahuje nový požadavek o společném 

označování linek, což je jedno z hledisek, které není zahrnuto do EU-OPS. Cílem 

bylo zohlednit širší oblast působnosti základního nařízení v porovnání s EU-OPS. 

Původní návrh NPA 2009-2c byl pozměněn s ohledem na připomínky 

zainteresovaných stran. 

184. Mezi hlavní otázky, které zainteresované strany vznášely v souvislosti s touto 

hlavou, patřily platnost a oblast působnosti AOC (ORO.AOC.100), požadavky na 

nájem letadla třetí země bez posádky či s posádkou (ORO.AOC.110), společné 

                                                 
31

 http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/crd/part-or/CRD%20a.%20-%20Explanatory%20Note%20Part-OR.pdf. 

 

http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/crd/part-or/CRD%20a.%20-%20Explanatory%20Note%20Part-OR.pdf
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označování linek (ORO.AOC.115) a vztah mezi různými jmenovanými pracovníky a 

systémem jmenovaných pracovníků (ORO.AOC.135). 

185. V některých ustanoveních byly na základě přijatých připomínek povedeny 

významné změny. Některé úpravy jsou spíše redakční změny anebo jsou 

provedeny s cílem vyjasnit ustanovení. 

186. ORO.AOC.025 „změny“ byly vypuštěny, protože jsou odpovídajícím způsobem 

řešeny v ORO.GEN. GM v ORO. GEN uvádí předběžný seznam změn, které 

podléhají předchozímu schválení a které budou zveřejněny společně se 

rozhodnutím. 

187. ORO.AOC.110 písm. b) „nájem/pronájem“: řada obav se týkala nájmu letadel od 

provozovatelů ze třetích zemí. Agentura přijaté podmínky podrobně přezkoumala. 

Nájem/pronájem je významný obchodní nástroj pro obchodní letecké společnosti a 

tomu by měla odpovídat pravidla související s bezpečností. Je však zcela zřejmé, 

že nájem/pronájem letadla, zejména nájem/pronájem letadla od provozovatelů ze 

třetích zemí, musí probíhat v kontrolovaném prostředí zajišťujícím přijatelnou 

úroveň bezpečnosti. Evropský zákonodárce si je tohoto významu vědom a řeší 

otázky nájmu/pronájmu v nařízení (ES) č. 1008/2008 a EU-OPS. Při změně znění 

NPA byl brán ohled na oba právní předpisy. Agentura je přesvědčena, že upravený 

text, který předkládá v tomto stanovisku, poskytuje potřebnou pružnost pro 

obchodní letecké společnosti a zároveň zajišťuje úroveň bezpečnosti, kterou 

veřejnost a zákonodárci očekávají. 

188. Znění ustanovení o nájmu/pronájmu prošlo zásadní změnou. Hlavní změny se 

týkaly nájmu letadla s posádkou od provozovatelů ze třetích zemí. Z řady 

připomínek vyplynulo, že požadavkům na nájem těchto letadel s posádkou, tak jak 

je předkládá NPA/CRD, je obtížné vyhovět. EU-OPS umožňuje, aby se na nájmy 

letadla s posádkou vztahovaly standardy, které jsou „rovnocenné“ standardům 

stanoveným v EU-OPS. S ohledem na obdržené připomínky a s cílem sjednotit 

formulace s EU-OPS, byl zaveden obrat „rovnocenné bezpečnostní standardy“. 

Provozovatel EU má nyní možnost prokázat příslušnému úřadu, že letadlo najaté 

s posádkou odpovídá standardům, které jsou rovnocenné bezpečnostním 

pravidlům EU. Některé obavy se týkaly platnosti nařízení Komise (ES) 

č. 2042/2003 a části FCL přílohy III. Připomínky v souvislosti s nařízením Komise 

(ES) č. 2042/2003 bude řešit CRD k NPA 2010-10. Připomínky související s částí 

FCL příloha III bude řešit nový úkol předpisové činnosti (FCL.002). 

189. Některé připomínky požadovaly, aby ORO.AOC odrážela stávající praxi nájmu 

letadel registrovaných ve třetí zemi bez posádky v případě provozní potřeby na 

omezenou dobu. Podobné připomínky obdržela agentura k NPA 2010-10. Jelikož 

nájem letadla bez posádky je většinou otázkou zachování letové způsobilosti, 

podmínky, za kterých bude nájem letadla registrovaného ve třetí zemi bez 

posádky prováděn, bude řešen v rámci CRD k NPA 2010-10. Tento úkol předpisové 

činnosti může vyžadovat v budoucnosti opětovné přezkoumání ustanovení 

ORO.AOC o nájmu letadla bez posádky. 

190. Pokud jde o pronájem letadla bez posádky, byl odkaz v nařízení Komise (ES) 

č. 2042/2003 přenesen do ARO.OPS.110. Rovněž požadavek na odstranění letadla 

z AOC pronajímatele byl přenesen do ARO.OPS.110, protože je odpovědností 

příslušného úřadu zajistit, aby bylo letadlo odstraněno z AOC provozovatele 

v přiměřené době. Znění bylo upraveno tak, aby bylo zřejmé, že k žádosti o 
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schválení není třeba přikládat finanční ujednání vyplývající z dohody o 

nájmu/pronájmu. 

191. Byl vložen nový odstavec o pronájmu letadla s posádkou, ve kterém se požaduje, 

aby provozovatel EU informoval příslušný úřad v případě, že uzavírá dohodu o 

pronájmu letadla s posádkou. 

192. V ORO.AOC.115 „dohody o společném označování linek“: diskuse o nájmech a 

problémech se rovněž týká společného označování linek. Řada připomínek 

požadovala, aby se část TCO nevztahovala na dohody o společném označování 

linek s provozovateli ze třetích zemí, protože někteří partneři dohod o společném 

označování linek do Evropy vůbec nelétají. Některé připomínky zpochybňovaly 

právní základ regulace společného označování linek a navrhovaly přenesení dozoru 

nad partery dohod o společném označování linek na provozovatele EU. Námitky se 

rovněž týkaly hlavních požadavků (nařízení (ES) č. 216/2008 příloha IV), protože 

u provozovatelů ze třetích zemí není možné zajistit plný soulad. Další připomínky 

naznačovaly, že problematiku společného označování linek by měl řešit 

samostatný úkol předpisové činnosti. V první řadě je třeba zdůraznit, že agentura 

řeší společné označování linek v rámci čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) 

č. 216/2008. Po zvážení připomínek bylo ustanovení o společném označování linek 

pozměněno. V novém návrhu stanoviska byl vypuštěn odkaz k části TCO. Dozor 

nad partnery v rámci společného označování linek nyní tvoří součást odpovědností 

provozovatelů EU, kteří mají zajistit trvalý soulad se hlavními požadavky. 

Provozovatel musí v tomto ohledu vytvořit program auditu společného označování 

linek. Toto ustanovení se vztahuje na partnery v rámci společného označování 

linek, kteří nevykonávají činnost v rámci EU. Budou vypracovány pokyny a tabulka 

závazných ustanovení. Soulad s těmito ustanoveními zajistí dodržení základních 

požadavků podle přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008. Ustanovení v tabulce jsou 

totožná s ustanoveními, která se vztahují na provozovatele ze třetích zemí, kteří 

žádají o oprávnění podle části TCO. Ustanovení bylo rovněž upraveno ve smyslu, 

který zajišťuje, že provozovatel EU nebude prodávat nebo vydávat letenky na let 

provozovaný provozovatelem ze třetí země, který podléhá zákazu provozování 

letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/200532 (bezpečnostní seznam EU). Je 

však možné, aby provozovatel ze třetí země, který je na bezpečnostním seznamu 

EU, prodával nebo vydával letenky na lety provozované partnerem EU v rámci 

společného označování linek. Tento přístup ke společnému označování linek je do 

značné míry v souladu s pokyny k bezpečnostnímu programu pro společné 

označování linek Ministerstva dopravy a Federálního úřadu pro letectví (FAA) 

Spojených států. 

193. ORO.AOC.120 „schválení AOC k poskytování výcviku podle části CC a vydávání 

atestací palubních průvodčích“ převádí požadavky EU-OPS, které nebyly plně 

pojednány v NPA. 

194. ORO.AOC.125 „neobchodní lety letadel, pro která se vyžaduje AOC“: v tomto 

ustanovení byly provedeny tři změny. Za prvé: OR.OPS.GEN.105 byl přesunut 

ORO.AOC.125. Za druhé: v zájmu vyjasnění byl název změněn na „Neobchodní 

lety letadel, pro která se vyžaduje AOC“. Za třetí: agentura navrhuje nové znění, 

                                                 
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření 

seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké 

dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího 
leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES. Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15. 
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kterým se upřesňují povinnosti provozovatele, který je držitelem AOC v případě, 

že chce provozovat letadla v rámci obchodního provozu. Platí zásada: postupy pro 

neobchodní lety musí být uvedeny v provozní příručce, kde musí být jednoznačně 

stanoveny rozdíly v provozních postupech (mezi obchodními a neobchodními lety). 

Provozovatel musí rovněž zajistit, aby personál, který během letu vykonává 

službu, byl v plné míře seznámen s aktuálními postupy. Tyto údaje musí kromě 

toho mít schválení příslušného úřadu. Prohlášení se však nevyžaduje v případě, 

kdy obchodní provozovatel provádí neobchodní lety. Na základě připomínek 

přijatých k CRD bylo ustanovení v zájmu vyjasnění částečně pozměněno. 

195. ORO.AOC.130 písm. a) „sledováním letových údajů“: na základě jedné 

z připomínek k NPA-2009-2c byl do znění CRD zaveden obrat „pokud nejsou 

provozovány dočasně a jen jako technické přelety nebo zkušební lety“, protože 

provozovatelé, kteří poskytují letové služby bez výnosů, nemohou snadno 

provádět program FDM. Avšak na základě přezkoumání intervalů dospěla agentura 

k závěru, že tento pojem dostatečně a přesně nepokrývá záměr změny a že 

existuje riziko neúmyslného a nepředvídaného negativního vlivu na bezpečnost. 

Navíc ORO.AOC.130 je plně v souladu s EU-OPS 1.037 a ICAO přílohu 6 část I 

3.3.6. Proto bylo rozhodnuto část „pokud nejsou provozovány dočasně a jen jako 

technické přelety nebo zkušební lety“ vypustit. 

ORO.DEC – Prohlášení 

196. Tato hlava obsahuje požadavek pro předkládání prohlášení. Obsah formuláře 

prohlášení je upřesněn v dodatku I k části ORO. Vztahuje se na neobchodní 

provozovatele složitých motorových letadel (provozovatele NCC). Požadavky 

zavádí čl. 8.5 písm. d) základního nařízení. Tato hlava doplňuje ARO.GEN.345. 

197. Podle základního nařízení a v souladu s návrhem NPA/CRD by provozovatelé NCC 

měli mít povinnost předkládat prohlášení státu provozovatele. Sem spadají i řízené 

lety letadel, které jsou prováděny jako neobchodní lety. 

198. Záměrem prohlášení je, aby: 

- provozovatel uznal své odpovědnosti v rámci platných bezpečnostních nařízení 

a byl držitelem veškerých potřebných schválení, 

- informoval příslušný úřad o existenci provozovatele, a 

- umožnil příslušnému úřadu plnit odpovědnosti v rámci dozoru. 

199. Obsah prohlášení byl na základě přijatých připomínek přezkoumán. Pojmy byly 

sjednoceny s pojmy používanými v jiných hlavách a částech. 

ORO.MLR – Příručky, deníky a záznamy 

200. Navrhovaná prováděcí pravidla v ORO.MLR, kterými se převádějí odstavce 8.a.3 a 

8.b přílohy IV základního nařízení, obsahují ustanovení o provozní příručce 

provozovatele, seznamu minimálního vybavení, palubním deníku a vedení 

záznamů. 

201. Pro CAT provozy s vrtulníky a letouny, vychází prováděcí pravidla ze stávajících 

požadavků tj. EU-OPS, JAR-OPS 3 a JAR-MMEL/MEL, s těmito významnými rozdíly: 
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- Zatímco ustanovení o struktuře provozní příručky (části A už D), která jsou 

zkopírována z dodatků k EU-OPS/JAR-OPS 3, jsou předkládána jako prováděcí 

pravidla, soupis obsahu provozní příručky bude v zájmu pružnosti a 

proporcionality předložen ve formě AMC. 

- Vyhotovení provozní příručky v anglickém jazyce není podle EU-OPS/JAR-OPS 

3 povinné, avšak převedená pravidla EU-OPS/JAR-OPS 3 jednoznačně stanoví, 

že za zajištění, aby personál rozuměl jazyku provozní příručky, je odpovědný 

provozovatel. Jak se uvádělo v řadě připomínek, schopnost provozního 

personálu rozumět jazyku provozní příručky je otázkou bezpečnosti. 

- Ustanovení o seznamu minimálního vybavení obsahují další odkazy na 

budoucích údaje o provozní vhodnosti podle nařízení Komise (ES) 

č. 1702/2003. 

202. Navrhovaná prováděcí pravidla pro neobchodní provozy se složitými motorovými 

letadly vychází z oddílů 2 a 3 část II přílohy 6 ICAO a oddílu 3 část III přílohy 6 

ICAO, bez významných rozdílů. 

203. Navrhovaná prováděcí pravidla pro neobchodní zvláštní lety se složitými 

motorovými letadly a pro obchodní zvláštní lety vychází z oddílu 2 část II přílohy 6 

ICAO a oddílu 3 část III přílohy 6 ICAO, bez významných rozdílů. 

ORO.SEC – Bezpečnost 

204. Navrhovaná prováděcí pravidla v OR.OPS.SEC obsahuje požadavky na 

provozovatele, který je odpovědný za přijetí ochranných postupů a vybavení 

s cílem ochránit pilotní prostor proti narušení bezpečnosti. Tyto požadavky se 

vztahují na všechny letouny vybavené dveřmi pilotního prostoru a všechny letouny 

v obchodní letecké dopravě s maximální povolenou vzletovou hmotností 45 500 kg 

a s konfigurací s maximálním provozním počtem sedadel pro cestující větším než 

60. 

Vrtulníky musí tento požadavek splňovat, pokud jsou v nich vestavěny dveře 

pilotního prostoru. 

205. Navrhovaná pravidla vycházejí z EU-OPS hlavy S a JAR-OPS 3 hlavy S a odrážejí 

obsah a záměr uvedených hlav. Navrhovaná pravidla jsou rovněž v souladu s částí 

I přílohy 6 ICAO. 

206. Hlavním problémem byla obava zainteresovaných stran z možného konfliktu 

pravidel mezi pravidly navrhovanými agenturou v oblasti bezpečnosti za letu a 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 

2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními 

činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/200233. Bylo dohodnuto s Komisí, že 

agentura zachová ve stanovisku pouze ta pravidla, která mají zásadní 

bezpečnostní rozměr a která nejsou zahrnuta v nařízení (ES) č. 300/2008 nebo 

v pravidlech ICAO, a zbývající pravidla přenechá Komisi k dalšímu dopracování. 

                                                 

33 Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s.72. 
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ORO.FC – Letová posádka 

207. Navrhovaná prováděcí pravidla v ORO.FC obsahují požadavky na kvalifikaci, výcvik 

a přezkoušení členů letové posádky. 

- oddíl 1, v němž se stanoví společné požadavky pro neobchodní provoz 

složitých motorových letadel a veškerý obchodní provoz, 

- oddíl 2, v němž se stanoví dodatečné požadavky pro obchodní leteckou 

dopravu, s výjimkou letů kluzáků nebo balonů a přepravy cestujících podle 

pravidel pro let za viditelnosti (VFR) ve dne, který začíná i končí na stejném 

letišti nebo provozním místě a netrvá déle než 30 minut nebo se uskutečňuje 

na omezeném prostoru vymezeném příslušným úřadem na: 

- jednomotorovém vrtulí poháněném letounu s maximální povolenou vzletovou 

hmotností 5 700 kg nebo menší, který přepravuje maximálně 6 cestujících 

včetně pilota, nebo 

- jednomotorovém vrtulníku, který přepravuje maximálně 6 cestujících včetně 

pilota, 

- oddíl 3 stanoví dodatečné požadavky platné pro obchodní provoz jiný než 

obchodní leteckou dopravu a lety kluzáků nebo balonů či obchodní leteckou 

dopravu začínající a končící na stejném letišti, jak je uvedeno v předchozím 

odstavci. 

208. Navrhovaná pravidla vychází z EU-OPS a JAR-OPS 3 pro obchodní leteckou 

dopravu stejně jako návrh JAR-OPS 0, 2 a 4 pro obchodní provoz jiný než 

obchodní leteckou dopravu a neobchodní provoz se složitými motorovými letadly. 

Platné požadavky pro ne obchodní provoz jsou plně v souladu s částí II přílohy 6 

ICAO pro letouny a oddílu 3 částí III přílohy 6 ICAO pro vrtulníky a jsou s nimi 

sjednoceny. 

209. Pokud jde o lety v rámci obchodní letecké dopravy, v porovnání s EU-OPS/JAR-

OPS 3 a kromě obecných změn popsaných v CRD 2009-02b, odst. 89ff34 se jedná 

především o tyto změny: 

- Požadavky vztahující se na letouny a vrtulníky jsou co nejvíce harmonizovány 

s přihlédnutím k rozdílům mezi provozními charakteristikami jednotlivých 

kategorií letadel. 

- Přestože úlevy v dodatku 1 k 1.005 písm. a) EU-OPS a dodatku 3.005 písm. f) 

JAR-OPS 3 byly plně přeneseny do navrhovaných prováděcích pravidel, 

zainteresované strany požadovaly, aby byla dále zvážena proporcionalita 

pravidel. V důsledku toho se na některé lety, které začínají a končí na stejném 

letišti, jak je uvedeno výše, nově vztahují stejná pravidla, jako na obchodní 

provoz jiný než obchodní letecká doprava. Při stanovení hranic byla zvažována 

úroveň bezpečnosti očekávaná od letů v rámci obchodní letecké dopravy 

stejně jako platné právní předpisy členských států. Pokud jde o vrtulníky, lze 

počet šesti osob vnímat jako kompromis mezi malými a středními vrtulníky a 

měl by zahrnovat většinu vyhlídkových letů. Počet motorů je vnímán jako 

                                                 
34 http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/crd/part-ops/CRD%20a.1%20-%20Explanatory%20Note%20-

%20OPS%20Parts.pdf 

 

http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/crd/part-ops/CRD%20a.1%20-%20Explanatory%20Note%20-%20OPS%20Parts.pdf
http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/crd/part-ops/CRD%20a.1%20-%20Explanatory%20Note%20-%20OPS%20Parts.pdf
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vhodnější kritérium než hmotnostní limit 3 175 kg, protože hmotnostní limit 

by zahrnoval i některé složité vícemotorové vrtulníky. Hlavní rozdíly 

v navrhovaných provozních pravidlech se týkají každoročního přezkoušení 

odborné způsobilosti provozovatelem a požadavků na kurzy velení, výcvik 

optimalizace činnosti posádky a přeškolovací výcvik – uvedené požadavky na 

výcvik jsou méně předepisující. 

- Požadavky na nedávnou praxi pilotů byly přeneseny do části FCL, konkrétně 

do odstavce FCL.060, protože jsou považovány za omezení práv vyplývajících 

z průkazu způsobilosti. 

- Schválení uživatele FSTD bylo změněno tak, aby zahrnovalo požadavky na 

provozovatele zavést režim odpovídajícího řízení změn FSTD, které mohou 

ovlivnit výcvikové programy provozovatele. 

- Pokud jde o traťové/oblastní a letištní způsobilosti, pojem „kvalifikace“ se 

nepřevádí, protože je používán výhradně v souvislosti s průkazy způsobilosti 

pilota. EU-OPS/JAR-OPS nevysvětluje ani neurčuje, co tato kvalifikace je, kdo 

ji vydává a zda souvisí s průkazem způsobilosti či nikoli. S cílem zabránit 

nejasnostem v terminologii, které by mohly zapříčinit nejasnosti v rámci 

celého systému, dospěla agentura k závěru, že bude vhodnější odstranit 

pojem „kvalifikace“, a současně ponechat požadavky v podstatě beze změny. 

- S ohledem na zaslané připomínky byl výcvik optimalizace činnosti posádky 

(CRM) začleněn do všech druhů jednopilotního výcviku. Důvodem je, že CRM 

řeší nejen interakci mezi dvěma piloty v rámci jedné posádky, ale také např. 

interakci s pozemní posádkou. Navíc tento výcvik učí pilota, jak účinně zvládat 

pracovní zátěž v pilotní kabině, což je jedno z důležitých hledisek 

jednopilotního provozu. 

- Na základě JAA NPA OPS 65 jsou doplněny další požadavky pro jednopilotní 

provoz podle pravidel IFR nebo v noci v souladu s pozměňovacím návrhem 29 

k části I přílohy 6 ICAO. 

210. Je zajištěna celková soudržnost s částí FCL a nově vytvořená koncepce údajů o 

provozní vhodnosti. Tato koncepce byla již zčásti začleněna do EU-OPS v odkazu 

na Operační hodnotící výbor (Operational Evaluation Board – JOEB). 

211. Uvádíme tyto rozdíly proti příloze 6 ICAO: 

- Byly provedeny změny ohledně oblasti působnosti s cílem vytvořit přiměřená 

pravidla zejména pro CAT provozy, které začínají a končí na stejném letišti. 

Navíc byl zvážen dodatek 1 k 1.005 písm. a) EU-OPS. Jedná se o nesoulad 

s přílohou 6 částí I 9.4.4.1 o počtu přezkoušení odborné způsobilosti 

provozovatelem za rok. Totéž platí o příloze 6 část III oddíl II 7.4.3.1. 

v důsledku převedení dodatku 3.005 písm. f) JAR-OPS 3 o provozu jiných než 

složitých motorových vrtulníků podle pravidel VFR ve dne a navigovaných 

s referencí podle viditelných orientačních bodů. 

- Ustanovení pro radiofonisty a letecké navigátory nebyly do EU-OPS zařazeny, 

a proto netvoří ani součást navrhovaného textu. Jedná se o nesoulad 

s přílohou 6 částí I 9.1.2 pro radiofonisty. Nejedná se o lety, které by 

vyžadovaly letecké navigátory. I když agentura může regulovat funkci těchto 

členů letecké posádky, členské státy jsou nadále zodpovědné za regulaci 
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jejich kvalifikace. To také znamená, že příloha 6, část I, 9.1.3 a příloha 6, 

část II, 3.9.1.2 týkající se palubních inženýrů jsou těmito pravidly převedeny 

pouze částečně, protože vydávání průkazů způsobilosti zůstává nadále 

v působnosti členských států. 

- Pokud jde o znalost tratí/oblastí a letišť, převedením ustanovení z dodatku 1 

k 1.005 písm. a) EU-OPS bere agentura na vědomí nesoulad v oblasti provozu 

podle pravidel VFR ve dne pro letouny třídy výkonnosti B s přílohou 6 část I 

9.4.3.5 a 9.4.3.6 týkající se 12 měsíční lhůty. 

- Pokud jde o jednopilotní provoz podle pravidel IFR a v noci, norma přílohy 6 

části I 9.4.5.3 o prvním přezkoušení ve funkci pilota v jednopilotním provozu 

a v prostředí typickém pro tento provoz není konkrétně uvedena. Výsledný 

text je však stejný jako v EU-OPS, a nebyl proto změněn v souladu s pokyny 

schválenými Komisí a výborem EASA . 

212. Tato témata byla navržena pro budoucí legislativní činnost: 

- přezkum a aktualizace ustanovení pro výcvik optimalizace činnosti posádky 

s přihlédnutím ke zkušenostem získaným v posledních několika letech, 

- alternativní programy výcviku a kvalifikace pro lety vrtulníků v rámci obchodní 

letecké dopravy. 

213. Z připomínek, které agentura obdržela, rovněž vyplývá, že koncepce výcviku pro 

jednopilotní provoz je sporná a může vyžadovat další přezkum. Nebylo však 

předloženo mnoho podrobných návrhů na zlepšení. Agentura může v pozdější fázi 

přidat dodatečný úkol předpisové činnosti k této otázce na základě dalších 

legislativních návrhů ze strany zainteresovaných stran. 

ORO.CC – Palubní průvodčí 

214. Navrhovaná prováděcí pravidla k ORO.CC obsahují požadavky na výcvik, 

přezkoušení a platnost, které musí splňovat každý provozovatel provozující letadlo 

s palubními průvodčími s cílem zajistit trvalou kvalifikaci palubních průvodčích. 

- v oddíle 1 se stanoví společné požadavky platné pro lety v rámci obchodní 

letecké dopravy (CAT) stejně jako pro neobchodní provoz se složitými 

motorovými letadly. 

- v oddíle 2 se stanoví dodatečné požadavky výhradně pro CAT. 

215. Navrhovaná pravidla vychází ze stávajících požadavků: to znamená, že byla 

rovněž zohledněna hlava O z EU-OPS a JAR-OPS 3. TGL 4435, kterou zveřejnilo 

Sdružení leteckých úřadů a která obsahuje oddíl 2 JAR-OPS 1 (AMC a vysvětlující 

materiál – IEM). 

216. Požadavky jsou v souladu s částí I kapitolou 12 přílohy 6 ICAO pro letouny a částí 

I kapitoly 10 pro vrtulníky. Navrhovaná pravidla, stejně jako v případě požadavků 

EU-OPS a JAR-OPS 3, jsou podrobnější než požadavky uvedené v příslušných 

standardech ICAO. Byla však rovněž zohledněna podrobná doporučení ICAO 

                                                 
35 Administrativní materiál a pokyny JAA – oddíl 4: Provozy, část 3: Dočasné pokyny (JAR-OPS) - 

LETÁK č. 44: JAR-OPS 1 ZMĚNA 13 ODDÍL 2 AKTUALIZOVANÝ TAK, ABY ZAHRNOVAL ZNĚNÍ 
ODDÍLU 2 NÁVRHY Z ODLOŽENÝCH NPA JAA. 
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obsažená v dokumentu ICAO Doc 7192-AN/857 Výcviková příručka část E-1 pro 

bezpečnostní výcvik palubních průvodčích (druhé vydání – 1996). 

217. Vzhledem k tomu, že v případě neobchodního provozu se složitými motorovými 

letadly byly většinou požadavky EU-OPS dobrovolně plněny, hlavní rozdíly proti 

hlavě O EU-OPS a JAR-OPS 3 pro oba druhy provozů jsou: 

- Oblast působnosti (ORO.CC.005): navrhovaná pravidla v rámci oddílu 1 

Společné požadavky se budou vztahovat na neobchodní provoz se složitými 

motorovými letadly i na provozu v rámci obchodní letecké dopravy. 

- Stanovení minimálního počtu palubních průvodčích (ORO.CC.100): požadavek 

EU-OPS (OPS 1.990 písm. b) bod 2) byl vyjasněn s cílem zajistit, že 

provozovatelé budou pravidlům v oblasti letové způsobilosti a souvisejícím 

certifikačním specifikacím v oblasti palubních průvodčích rozumět stejně a 

chápat je stejným způsobem. Při stanovení minimálního počtu palubních 

průvodčích potřebných k provozu letadla je třeba zohlednit zejména 

certifikační požadavky pro předvádění nouzové evakuace, přehled prostoru 

pro cestující a počet sedadel pro minimální počet palubních průvodčích. 

Z nedávných zkušeností vyplynulo, že existuje rozdílné chápání postupu 

certifikace při schválení konkrétního počtu konfigurace počtu sedadel pro 

cestující u konkrétního letadla nebo jeho dopad na stanovení minimálního 

počtu palubních průvodčí potřebných k provozu letadla. Například z jednoho 

protokolu z vyšetřování nehody vyplynulo, že minimální počet palubních 

průvodčích uvedený v provozní příručce dotčeného provozovatele byl nižší než 

počet stanovený pro předvádění nouzové evakuace/analýzy platný pro 

uvedené konkrétní letadlo. 

- Přezkoušení v rámci výcvikového kurzu vedoucího palubního průvodčího 

(ORO.CC.115 písm. d) a ORO.CC.260 písm. a) bod 2): nepřítomnost 

přezkoušení v EU-OPS pro tento konkrétní výcvik bylo obecně vnímáno jako 

nedůslednost. Tento stav je nyní napraven v souladu s připomínkami, které 

agentura obdržela v rámci konzultace. 

- Výcvik pro konkrétní typ letadla a přeškolovací výcvik provozovatele 

(ORO.CC.125): v EU-OPS byly veškeré prvky výcviku součástí jednoho 

programu přeškolovat se do výcviku. Prvky výcviku společné všem letadlům 

stejného typu byly jednoznačně odlišeny od prvků výcviku, které jsou 

specifické pro konkrétního provozovatele, a tím byly uvedeny do souladu 

s probíhajícím úsilím v rámci procesu údajů o provozní vhodnosti (OSD). To 

může do budoucna rovněž usnadnit udělování zápočtů při výcviku. 

- Rozdílový výcvik (ORO.CC.130): v souladu s požadavky o větší jasnost je 

tento výcvik nyní zahrnut do samostatného požadavku odděleného od 

požadavku na výcvik pro konkrétní typ letadla a přeškolovací výcvik 

provozovatele. Tím se rovněž usnadňuje vazba na odpovídající prvky OSD 

uvedené výše. 

- Lhůty platnosti pro výcvik a přezkoušení (ORO.CC.140 písm. e) a 145 písm. 

c)): nejasnosti v EU-OPS ohledně těchto hledisek ještě podtrhuje rozdílné 

chápání, které se projevilo v reakcích jednotlivých zainteresovaných stran na 

CRD, je odpovídajícím způsobem řešeno s přihlédnutím ustanovením TGL 44 

(oddíl 2 JAR-OPS 1). 
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- Atestace palubních průvodčích (CCA) (ORO.CC.210): od palubních průvodčích 

konajících službu v rámci CAT vyžaduje základní nařízení, aby byli držiteli 

CCA. Doplňující prováděcí pravidla tvoří součást samostatné přílohy (část CC) 

k nařízení Komise o leteckých posádkách. CCA musí být udržovány v platnosti 

a v případě nesouladu ze strany jejich držitele mohou být rovněž omezeny, 

pozastaveny nebo zrušeny. Zde je rozdíl oproti atestacím požadovaného 

bezpečnostního výcviku EU-OPS, kde pro držitele nejsou stanoveny žádné 

podmínky platnosti a používání. V porovnání s původním návrhem NPA není 

už požadavek na typový výcvik letadla jednou z podmínek pro vydání CCA, 

jak to v mnoha případech požadovali autoři připomínek. Avšak platná typová 

kvalifikace letadla zůstává nadále jednou z podmínek pro používání CCA ze 

strany držitele. 

- Seznam typových kvalifikací letadla pro držitele CCA (ORO.CC.215 písm. b) 

bod 2): základní nařízení požaduje, aby byly CCA udržovány v platnosti. 

Stejně jako u ostatního personálu v oblasti civilního letectví, který musí 

dodržovat pravidla, prokázání soustavného souladu ze strany držitelů je 

požadováno v zájmu bezpečnosti a podpory harmonizované realizace, dozoru 

a normalizace. To je stále důležitější v současném letectví, kdy většina 

palubních průvodčích během své profesní dráhy pracuje pro různé 

provozovatele, přičemž narůstá počet osob samostatně výdělečně činných, 

sezónních palubních průvodčích a palubních průvodčích, kteří pracují zároveň 

pro více provozovatelů. Protože osvědčení palubních průvodčích se vydávají 

po absolvování vstupního výcvikového kurzu, trvalý soulad s dalšími platnými 

bezpečnostními pravidly lze prokázat pouze tím, že osvědčení bude doplněno 

seznamem kvalifikací pro jednotlivé typy letadel, který provozovatelé 

poskytnou každému držiteli osvědčení palubního průvodčího, kterého 

zaměstnávají. Tato varianta byla zvolena jako výhodnější než požadovat 

opětovné vydání nebo opětovné prodloužení platnosti CCA. 

- Létání na více typech nebo variantách letadla (ORO.CC.250): omezení na 3 

typy, respektive 4 typy se schválením úřadu, je stejné jako v EU-OPS. 

Rozdíly, které stojí za pozornost, se týkají stanovení typů a variant, které byly 

navrženy v zájmu zachování souladu s probíhajícím úsilím v rámci procesu 

OSD, a to z hlediska palubních průvodčích. 

218. V případě potřeby byly provedeny úpravy v zájmu sjednocení s částí CC stejně 

jako s ORO.FC a ORO.TC. 

219. Z procesu konzultací jednoznačně vyplynula široká shoda mezi členskými státy a 

zainteresovanými stranami ohledně potřeby vypracování společných kritérií či 

norem na úrovni EU, jimiž by se řídilo schvalování organizací pro výcvik palubních 

průvodčí, pro kvalifikace instruktorů a examinátorů a pro výcviková zařízení. Za 

předpokladu společného chápání a shody v otázce právního základu ze strany 

zákonodárce proto agentura navrhuje, že se těmito záležitostmi bude zabývat 

v některém z dalších úkolů předpisové činnosti. 

ORO.TC – Členové technické posádky během letů HEMS, HHO nebo NVIS 

220. Navrhovaná prováděcí pravidla ORO.TC obsahují společné požadavky na výcvik a 

přezkušování při provozování letadla s technickou posádkou v obchodní letecké 
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dopravě vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS), během provozu 

s vrtulníkovým jeřábem (HHO) nebo během provozu s využitím systému snímání 

nočního vidění (NVIS). Další specifické požadavky týkající se výcviku členů 

technického personálu v rámci dotčených letů jsou obsaženy v SPA.HEMS, 

SPA.HHO a SPA.NVIS. 

221. Členy technické posádky nebo specializovanými odborníky během zvláštních letů 

(letecká práce) se v současnosti tato hlava nezabývá. Požadavky na jejich výcvik 

související s leteckou prací v rámci zvláštních letů budou zahrnuty do části SPO a 

souvisejících AMC a GM. Agentura se může později rozhodnout přezkoumat 

požadavky ORO.TC a zahrnout členy technické posádky podílející se na některých 

činnostech v rámci letecké práce. 

222. Navrhovaná pravidla vycházejí z JAR-OPS 3 hlavy O. Kromě obecných změn, které 

jsou popsány v CRD 2009-02b odstavec 89ff, připomínáme tyto změny: 

- Oblast působnosti a platnost ustanovení je lépe vymezena a je navržená 

definice pro členy technické posádky působící během letů CAT HEMS, HHO a 

NVIS. 

- Vzhledem k tomu, že hlavní požadavky pro letecký provoz neuvádějí zdravotní 

způsobilost členů technické posádky, odpovídající ustanovení JAR-OPS 3 o 

vstupní lékařské prohlídce či posouzení zdravotní způsobilosti jsou uvedeny 

pouze v GM. 

- Ustanovení o typech vrtulníků a omezení maximálního počtu typů byly 

v zásadě převedeny z JAR-OPS 3. Byly však provedeny některé úpravy, 

protože obecně nebyly vytvořeny žádné typy pro příslušníky technické 

posádky. Někteří provozovatelé používají typy vytvořené pro letové posádky. 

S ohledem na oblast působnosti provozu HEMS, HHO a NVIS je třeba 

zohlednit rozdíly v použitém vybavení a postupech. Omezení obsažená v JAR-

OPS 3 jsou proto převedena do AMC prostřednictvím požadavku, aby 

provozovatel ve své provozní příručce upřesnil maximální počet typů 

s ohledem na specifické prostředí, v němž příslušníci technické posádky 

působí. 

223. Je zajištěn soulad s ORO.FC a ORO.CC. 

IV. Přehled rozdílů 

Rozdíly proti EU-OPS / JAR-OPS 3 

224. Následující tabulka uvádí přehled rozdílů mezi částí ORO a EU-OPS / JAR-OPS 3 

společně s odůvodněním každého rozdílu. 
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Odkazy v EU-

OPS/JAR-OPS3  

Odkazy EASA-

EU  

Popis rozdílů  Odůvodnění  

EU-OPS 1.1.75 

písm. c) bod 1 a 

JAR-OPS 3.175 

písm. c) bod 1 

ORO.GEN.105 a 

ORO.GEN.115 

Ustanovení, že žadatel o AOC 

nesmí být držitelem AOC 

vydaného jiným úřadem, pokud 

nemá zvláštní schválení 

dotčených úřadů, se vypouští  

Toto ustanovení je 

nadbytečné, protože 

AOC vydané podle části 

ORO bude platné ve 

všech členských 

státech. 

1./3.035 

Systém jakosti  

ORO.GEN.200 Žádný odkaz na systém jakosti, 

ale na systém řízení, který 

zahrnuje řízení bezpečnosti a 

sledování souladu  

Soulad s ICAO SARPS 

v oblasti SMS  

1./3.037 Položky 

programu 

prevence nehod a 

bezpečnosti letů  

ORO.GEN.200 Program prevence nehod a 

bezpečnosti letů je nahrazen 

ICAO SMS, jak jej zavádí 

ORO.GEN.200 

 

Soulad s ICAO SARPS 

v oblasti SMS  

EU-OPS 1.165 

písm. c) bod 1 

podbod ii) 

Nájem/pronájem 

ORO.AOC.110 

písm. a) 

Neuvádí se žádný požadavek 

na stanovení podmínek 

v dohodě o nájmu/pronájmu, 

který by byl součástí tohoto 

schválení 

 

Údaj, že veškeré rozdíly proti 

požadavkům předepsaným 

v hlavách K, L nebo OPS 1.005 

písm. b) musí být oznámeny 

úřadu a musí být přijaty 

úřadem, se vypouští  

Nepovažuje se za 

potřebné stanovovat 

podmínky pro nájem 

letadla bez posádky 

registrovaného ve třetí 

zemi nebo nájem 

letadla bez posádky od 

jiného provozovatele 

v rámci Společenství, 

protože se jedná o 

variaci AOC a letadla 

uvedená v AOC musí 

splňovat podmínky části 

CAT a musí mít 

osvědčení o letové 

způsobilosti vydané 

podle části 21. 
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Odkazy v EU-

OPS/JAR-OPS3  

Odkazy EASA-

EU  

Popis rozdílů  Odůvodnění  

EU-OPS 1.165 

písm. c) bod 3A 

Nájem/pronájem  

ORO.AOC.110 

písm. d) 

Požadavek, aby úřad vyjmul 

provozovatele z příslušných 

ustanovení části 1 OPS, se 

vypouští. 

V případě pronájmu 

letadla bez posádky je 

letadlo vyjmuto z AOC 

pronajímatele a je 

provozováno pod 

provozní prohlídkou 

nájemce. Budoucí 

pravidla EU o leteckém 

provozu se vztahují 

pouze na provozovatele 

z EU. Není proto 

zapotřebí vyjímat 

provozovatele EU 

z příslušných 

požadavků OPS, jestliže 

je letadlo používáno 

provozovatelem ze 

země mimo EU. 

1./3175 písm. i) 

bod 2 

ORO.AOC.135 

písm. a) 

Odkaz na „systém údržby“ se 

vypouští. 

Zahrnuto v nařízení 

(ES) č. 2042/2003 

EU-OPS 1.185 

písm. e) a JAR-OPS 

3.185 písm. d) 

neuplatňuje se Neuvádí se žádný požadavek, 

aby žádost o obnovení platnosti 

AOC musela být předložena 

alespoň 30 dní nebo v jiné 

schválené lhůtě před vypršením 

stávající lhůty platnosti 

AOC bude vydáváno 

s neomezenou platností 

JAR-OPS 3.175 

písm. c) bod 3 

neuplatňuje se Neuvádí se žádný požadavek 

pro žadatele o AOC na 

registraci vrtulníků, které mají 

být provozovány v rámci AOC 

ve státě odpovědném za vydání 

AOC  

Zahrnuto v nařízení 

(ES) č. 1008/2008 

1./3.155 písm. a) 

bod 1 

ORO.MLR.115 

písm. e) 

Doplňují se slova: „i v případě, 

že provozovatel přestal být 

zaměstnavatelem dotčeného 

člena posádky, a to do uplynutí 

lhůty uvedené v písm. c)“. 

Vyjasnění v reakci na 

obdržené připomínky. 

1./3.155 písm. a) 

bod 2 

ORO.MLR.115 

písm. f) 

Oblast působnosti se vztahuje 

na všechny záznamy, nejen na 

záznamy o letové službě, 

službě a době odpočinku. 

Doplňují se slova „a to do 

uplynutí stanovené lhůty“. 

Pro úplnost a vyjasnění 

v reakci na obdržené 

připomínky. 
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Odkazy v EU-

OPS/JAR-OPS3  

Odkazy EASA-

EU  

Popis rozdílů  Odůvodnění  

1./3.1040 písm. c) neuplatňuje se  Tento text z EU-OPS/JAR-OPS 3 

se nepřevádí: 

„Pokud neschválí úřad jinak 

nebo pokud není stanoveno 

jinak vnitrostátními právními 

předpisy, musí provozovatel 

vypracovat provozní příručku 

v angličtině. Kromě toho může 

provozovatel přeložit příručku 

nebo její části do jiného jazyka 

a používat je v tomto jazyce“. 

I když EU-OPS/JAR-OPS 

3 stanoví, že provozní 

příručka se vypracuje 

v anglickém jazyce, 

umožňuje rovněž 

překlad příručky do 

jiného jazyka. 

Vzhledem k tomu, že 

však EU považuje 

všechny oficiální jazyky 

za rovnocenné, 

příslušný odstavec 

z EU-OPS/JAR-OPS 3 

nebyl převeden. Navíc 

vyvstává otázka, zda 

provozní příručka 

v angličtině používaná 

posádkou, kterou tvoří 

anglicky mluvící, ale 

nerodilí mluvčí, 

nepředstavuje 

bezpečnostní riziko. 

Tuto otázku řeší norma 

převzatá z EU-

OPS/JAR-OPS 3, ve 

které se požaduje, aby 

veškerý personál byl 

schopen porozumět 

jazyku, v němž je 

vypracovaná ta část 

provozní příručky, která 

se týká jejich 

povinností a 

odpovědností.  

1./3.1040 písm. i) ORO.MLR.100 

písm. g) 
Změny byly provedeny tak, aby 

se vztahovaly pouze na úpravy, 

u nichž se vyžaduje oznámení, 

což např. vylučuje redakční 

úpravy. 

V zájmu vyjasnění a 

v souladu s novým 

přístupem 

k předchozímu 

schválení. 
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Odkazy EASA-

EU  

Popis rozdílů  Odůvodnění  

1./3.1055 ORO.MLR.110 Změny byly provedeny tak, aby 

umožňovaly vedení záznamů 

v palubním deníku v jiné formě 

než v tištěné. 

Obsah provozního deníku bude 

předkládán jako přijatelné 

způsoby průkazu. 

S cílem zajistit pružnost 

a podpořit 

technologický rozvoj. 

Tištěná verze není 

uvedena v ICAO 

SARPS. 

dodatek 1 k OPS 

1./3.1065  

ORO.MLR.115 

písm. b) a c) 

Tabulky pro lhůty uchovávání 

dokumentů byly sloučeny. 

Vypouští se technický deník 

letounu. 

Je doplněna atestace CC. 

Záznamy o dávkách 

kosmického a slunečního záření 

se nepřevádí. 

Tabulky jsou sloučeny 

v zájmu vyjasnění a 

zjednodušení. 

Technický deník letounu 

se vypouští, protože je 

obsažen v pravidlech o 

letové způsobilosti. 

Je doplněna atestace 

CC v reakci na nová 

pravidla CC. 

Záznamy o dávkách 

kosmického a 

slunečního záření se 

nepřevádějí, protože 

tato problematika 

nespadá do oblasti 

bezpečnosti letového 

provozu. 

dodatek 1 k EU-

OPS 1.005 písm. 

a) bod 31 

dodatek 1 k JAR-

OPS 3.005 písm. f) 

bod 18 

neuplatňuje se 

 

Text se nepřevádí.  Nejsou stanovena 

žádná kritéria pro 

zkrácený kurz velení. Je 

třeba použít článek 14 

základního nařízení.  

1/3.105 písm. d) ORO.FC.145 písm. 

d) + e) 

Objasnění v oblasti schválení 

uživatele FSTD 

Doplňuje se nový pododstavec 

s cílem zajistit trvalý soulad a 

žádné provádění úprav FSTD, 

které mohou mít vliv na 

výcvikové programy 

provozovatele  

Problémy 

s uplatňováním EU-

OPS/JAR-OPS 3 

Nastolení stejných 

podmínek s ORA.FSTD 

a ORA.ATO 

neuplatňuje se  ORO.FC.145 písm. 

b) 

Doplňuje se nový pododstavec, 

kterým se stanoví, že 

výcvikové kurzy musí 

obsahovat povinné prvky OSD  

Zohlednění OSD 

1/3.943 písm. a) neuplatňuje se  Text se nepřevádí.  Staré přechodné 

ustanovení  
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EU-OPS 1.955 

písm. a) bod 2 

ORO.FC.105 písm. 

b) bod 3 

Znění je sjednoceno s JAR-OPS 

3.955 písm. a) 

Ze způsobu formulace 

EU-OPS vyplývá, že 

pilot, který nastoupí 

k provozovateli už jako 

kvalifikovaný velitel 

letadla od předchozího 

provozovatele, musí 

dříve, než mu může být 

u nového provozovatele 

přidělena funkce 

velitele letadla, 

absolvovat další kurz 

velení. Znění JAR-OPS 

3 je v tomto ohledu 

logičtější. 

EU-OPS 1.978 

písm. b)+ e) 

neuplatňuje se Odkaz na požadavky o nedávné 

zkušenosti se nepřevádí.  

ATP. nemůže rozšiřovat 

požadavky FCL. 

Rozšíření požadavků na 

„rozlétanost“ je už 

obsaženo FCL.060. 

EU-OPS 1.978 

písm. f) 

neuplatňuje se  Požadavek na odpovědnosti 

jmenovaného vedoucího 

pracovníka se nepřevádí.  

Zbytečné vzhledem 

k obecným 

požadavkům a 

specifickým 

požadavkům AOC na 

organizace 

dodatek 1 k EU-

OPS 1.978 písm. c) 

bod 1 

neuplatňuje se Věta v písm. c) bod 1 

umožňující zavedení 

rovnocenné metody z jiných 

než bezpečnostních důvodů se 

nepřevádí.  

Není možné stanovit, o 

jakou alternativou by se 

mělo jednat. Podobná 

věta byla zařazena do 

ACJ k dodatku 1 k JAR-

OPS 1.978 písm. c) bod 

1 podbod i), bod 4. 

Dodatek k EU-OPS je 

nyní AMC a ze znění 

souvisejícího ACJ 

patrně vyplývá, že pro 

zpřístupnění této 

alternativy všem by 

stačilo použít postup 

alternativních způsobů 

průkazu vyhovění  
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EU  
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Dodatek 2 k OPS 

1.940 písm. a) bod 

2 

ORO.FC.202 písm. 

a) bod 7 

Doplňuje se jednopilotní CRM Jednopilotní CRM má 

řadu specifických 

faktorů, které se 

nevztahují na 

vícepilotní provoz  

Dodatek 2 k OPS 

1.940 písm. a) bod 

5 

ORO.FC.202 písm. 

c) 

Minimální počet hodin 

nalétaných v jednopilotním 

provozu v noci  

NPA OPS 65 a ICAO 

pozměňovací návrh 29 

k příloze 6 I, který 

schválily výbor JAAC, 

EASA a ASC jako jedno 

z JAA NPA, který má 

být zařazen do 

úvodních prováděcích 

pravidel.  

neuplatňuje se  ORO.FC.100 písm. 

e) bod 2 

Jsou doplněny specifikace 

týkající se FTL pro členy 

posádky, které jsou osobami 

samostatně výdělečně činnými  

Z pověření Výboru pro 

leteckou bezpečnost 

s cílem vyjasnit 

odpovědnosti týkající se 

souladu s požadavky 

FTL v případě, že pilot 

pracuje pro více než 

jednoho provozovatele  

JAR-OPS 3.988 ORO.TC a příloha 

I Definice 

Zavádí se definice člena 

technické posádky a je lépe 

definována oblast působnosti 

ORO.TC  

JAR-OPS 3 hlava O se 

vztahuje na členy 

posádky jiné než členy 

letové posádky. Tito 

ostatní členové posádky 

jsou označováni za 

členy posádky v rámci 

letů CAT HEMS, HHO a 

NVIS. Pro palubní 

průvodčí se vyžaduje 

soulad s hlavou O JAR-

OPS 1/EU-OPS už 

v JAR-OPS 3  
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JAR.OPS 3.995 

písm. a) bod 2 

GM k ORO.TC V JAR-OPS 3 se vyžaduje 

vstupní lékařská prohlídka nebo 

posouzení zdravotní 

způsobilosti. Právní základ 

v oblasti zdravotních 

požadavků na palubní průvodčí 

stanoví základní nařízení v ER 

7.b. Srovnatelné požadavky 

nejsou stanoveny pro členy 

technické posádky. Požadavky 

podle OPS.001 ToR, byly proto 

převedeny pouze jako GM. 

Rozdíl v právním 

základu  

JAR-OPS 3.1030 

písm. a) 

neuplatňuje se  Ustanovení o maximálním 

počtu typů se nepřevádí  

Pro členy technické 

posádky nejsou typy 

stanoveny  

neuplatňuje se ORO.TC.105 

písm. b) bod 2 

Jsou doplněny specifikace 

týkající se FTL pro členy 

posádky, které jsou osobami 

samostatně výdělečně činnými  

V souladu se změnami 

pro letovou posádku a 

palubní průvodčí 

EU-OPS 

hlava O 

OPS 1.988 

Předmětné 

nařízení část CC a 

příloha I Nařízení 

o leteckém 

provozu 

Definice palubních průvodčích V zájmu vyjasnění a 

právní jistoty vzhledem 

ke změnám, k nimž 

došlo od vypracování 

návrhu JAR-OPS 1 

v roce 1993  
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OPS 1.990 písm. 

b) bod 2 

ORO.CC.100 

písm. b) bod 1 

Text vymezující způsob 

stanovení minimálního počtu 

palubních průvodčích  

Ne zcela zřejmý 

požadavek v EU-OPS 

požadavek vedoucí 

k rozdílnému chápání a 

provádění, což může 

mít vliv na bezpečnost 

(zejména u nouzových 

východů na úrovni 

podlahy v případě 

naléhavé situace a 

evakuace) 

S cílem zajistit, že 

stanovení minimálního 

počtu palubních 

průvodčích 

odpovídajícím 

způsobem zohlední 

certifikační specifikace 

související s výkonem 

služby palubních 

průvodčích vyplývající 

z konkrétního počtu 

sedadel na palubě 

letadla (odkaz na TC, 

STC nebo změny TC) 

Rovné podmínky  

OPS 1.990 písm. c) neuplatňuje se  Dodateční palubní průvodčí, 

které vyžaduje úřad za 

výjimečných okolností  

Nepřevádí se v části 

ORO, protože je 

zahrnuta v čl. 14 odst. 

1 nařízení č. 216/2008 

OPS 1.995 písm. 

b) 

ORO.CC.110 

písm. a) bod 2 

Minimální požadavky nebo 

podmínky vyžadované pro 

přidělení a výkon funkce 

palubních průvodčích v CAT 

provozu s ohledem na 

zdravotní způsobilost  

Rozdíl v právním 

základě 

Podrobné požadavky 

v části MED stanoví 

intervaly pro posouzení 

zdravotní způsobilosti a 

lékařské požadavky na 

zdravotní posudky  

OPS 1.995 písm. c) ORO.CC.210 

písm. a) 

Minimální požadavky nebo 

podmínky vyžadované pro 

přidělení a výkon funkce 

palubních průvodčích v CAT 

provozu s ohledem na atestace 

palubních průvodčích  

Rozdíl v právním 

základě 

Podrobné požadavky 

v části CC a části ORO 

stanoví, že atestace 

musí být udržovány 

v platnosti  
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Popis rozdílů  Odůvodnění  

OPS 1.1000 písm. 

c) 

ORO.CC.260 

písm. a) bod 2 

Nový požadavek pro 

přezkoušení výcviku vedoucích 

palubních průvodčích  

Rozdíly vzniklé na 

základě konzultací 

Doplňuje 

se přezkoušení s cílem 

zajistit, že výcvik 

vedoucích palubních 

průvodčích bude stejně 

jako všechny ostatní 

výcviky úspěšně 

prováděn a že bude 

zachována požadovaná 

úroveň způsobilosti.  

OPS 1.1005 písm. 

a) a b) 

část CC 

(CC.CCA.100) 

část ARA 

hlava CC 

Nová oblast působnosti a 

podmínky pro atestace  

Rozdíl v právním 

základě 

Rozhodnutí o 

schvalování 

provozovatelů nebo 

organizací pro výcvik 

zůstává v působnosti 

členských států stejně 

jako v EU-OPS. 

Na rozdíl od atestací 

EU-OPS bezpečnostního 

výcviku, atestace 

palubních průvodčích 

musí být udržována 

v platnosti, aby 

společně se soupisem 

typových kvalifikací 

letadla prokazovala, že 

držitel je kvalifikovaný 

k provozu  

OPS 1.1005 písm. 

b), d) a e) 

ORO.AOC.120 Schválení provozovatele 

k poskytování výcviku 

palubních průvodčích nebo 

vydávání atestací jsou uvedeny 

v provozních specifikacích AOC. 

Rozdíl v právním 

základě 

S cílem zajistit určitou 

harmonizaci procesu 

byla doplněna základní 

společná ustanovení do 

ORO.AOC pro 

provozovatele (a v části 

ARA hlava CC, pro 

organizace pro výcvik) 
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Odkazy v EU-

OPS/JAR-OPS3  

Odkazy EASA-

EU  

Popis rozdílů  Odůvodnění  

OPS 1.1010 ORO.CC.125 

ORO.CC.130 

Přeškolovací a rozdílový výcvik 

jsou zařazeny do samostatných 

pravidel  

Rozdíl, který je 

výsledkem konzultací. 

Nové pravidlo a nové 

vymezení rozdílového 

výcviku, který 

jednoznačně odlišen od 

typového výcviku 

letadla a přeškolovacího 

výcviku provozovatele  

neuplatňuje se ORO.CC.125 

písm. b) 

ORO.CC.130 

písm. c) 

 

 

 

ORO.CC.250 

písm. b) 

Odkaz na OSD 

 

S ohledem na OSD se 

doplňuje nový 

odstavec, kterým se 

stanoví, že výcvikové 

kurzy musí zohledňovat 

povinné prvky OSD. 

Ustanovení 

ORO.CC.205 písm. b) o 

určení variant jako 

nových typů obsahuje 

několik změn, majících 

zajistit soulad 

s ustanoveními, která 

vyplynou z OSD  

neuplatňuje se ORO.CC.110 

písm. b) bod 2 

Jsou doplněny specifikace 

týkající se FTL pro členy 

posádky, které jsou osobami 

samostatně výdělečně činnými  

Z pověření Výboru pro 

leteckou bezpečnost 

s cílem vyjasnit 

odpovědnosti týkající se 

souladu s požadavky 

FTL v případě, že pilot 

pracuje pro více než 

jednoho provozovatele  

OPS 1.1015 písm. 

c) 

ORO.CC.140 

písm. e) bod 3 

Doplnění lhůty platnosti 

tříletých prvků opakovacího 

výcviku  

Rozdíl, který je 

výsledkem konzultací. 

V zájmu vyjasnění EU-

OPS pokud jde o 

přesnou lhůtu platnosti 

prvků výcviku, které se 

vyžadují v intervalech 

nepřesahujících 3 roky.  
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Odkazy v EU-

OPS/JAR-OPS3  

Odkazy EASA-

EU  

Popis rozdílů  Odůvodnění  

OPS 1.1020 ORO.CC.145 

písm. c) 

Doplnění lhůty platnosti  V zájmu vyjasnění EU-

OPS této problematiky. 

Jelikož AMC/GM 

nemohou odporovat 

pravidlu, doplňuje se 

ustanovení, které bylo 

původně součástí oddílu 

2 JAR-OPS 1 (IEM OPS 

1.1020 písm. a)) o 

použitelných lhůtách 

platnosti a o možnosti 

pro provozovatele, kteří 

mohou za určitých 

podmínek nahradit 

udržovací výcvik 

výcvikem opakovacím  

Dodatek 1 k OPS 

1.1005 písm. h) 

bod 1 podbod i) 

neuplatňuje se  Ustanovení o vstupním kurzu 

CRM pro palubní průvodčí, kteří 

už vykonávají službu v době, 

kdy není další opakovací výcvik 

ještě převeden  

Staré přechodné 

ustanovení, které 

pozbylo významu  

Dodatek 1 to OPS 

1.1010 písm. j) 

neuplatňuje se  Ustanovení o vstupním výcviku 

o zabránění nakažlivým 

chorobám, není převedeno  

Staré přechodné 

ustanovení, které 

pozbylo významu  

Dodatek 1 k OPS 

1.1015 + 

dodatek 1 k OPS 

1.1020 

ORO.CC.140 

písm. c) bod 2 

podbod ii) 

ORO.CC.145 

písm. b) bod 3 

Výcvik používání 

bezpečnostních dveří pilotního 

prostoru je jako tříletý prvek 

zařazen do opakovacího 

výcviku i do udržovacího 

výcviku  

Rozdíl, který je 

výsledkem konzultací a 

který zohledňuje 

význam palubních 

průvodčích v případě 

události ohrožující 

bezpečnost  

JAR-OPS 3 

hlava O 

dodatek 1 k JAR-

OPS 3.988 písm. c)  

část ORO 

hlava CC 

 

Úlevy od prvků výcviku, které 

nejsou zahrnuty v JAR-OPS 3 

palubních průvodčích vrtulníků, 

nejsou specificky uvedeny  

Část ORO odkazuje na 

„letadla“, takže pravidla 

se vztahují na provoz 

letounů i vrtulníků a 

seznam úlev není už 

zapotřebí, protože 

z pravidel jednoznačně 

vyplývá, že výcvik se 

vztahuje jen na 

případy, jichž „se týká“, 

pro vybavení, „které je 

na palubě“ nebo „má 

význam z hlediska 

provozovaného letadla.  
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Rozdíly proti příloze 6 ICAO pro část ORO 

225. Následující tabulka uvádí přehled norem v části I a části III oddíl 1 a 2 přílohy 6 

ICAO v oblasti působnosti tohoto stanoviska36, které buď nejsou považovány za 

převedené, nebo jsou převedené způsobem, který neodpovídá příslušným normám 

přílohy 6 ICAO. Některé uvedené položky nespadají do oblasti základního nařízení 

a mohou vyžadovat řešení ze strany členských států. 

 

příloha 6 Část I/III 

reference 

EASA-EU reference Popis rozdílů 

Část I, 9.4.5.3 ORO.FC.202 Úvodní přezkoušení během 

jednopilotního provozu a v prostředí 

odpovídajícím provozu není konkrétně 

uvedeno  

Část I 9.4.4.1 

Část III Oddíl II 

7.4.3.1 

ORO.FC.130/230/330 Vyžaduje se pouze jedno přezkoušení 

odborné způsobilosti provozovatelem 

před letem podle VFR ve dne s letouny 

třídy výkonnosti B v průběhu období, 

které není delší než osm po sobě 

následujících měsíců. 

Přezkoušení odborné způsobilosti pro 

letové posádky, které se podílejí na 

letech jiných než složitých motorových 

vrtulníků ve dne navigovaných na tratích 

s referencí podle viditelných orientačních 

bodů, může být provedeno pouze na 

jednom typu, jestliže je prováděno na 

typu, od jehož použití uplynula nejdelší 

doba. 

Roční přezkoušení odborné způsobilosti 

pro přepravu cestujících v rámci 

obchodní letecké dopravy podle pravidel 

pro let za viditelnosti (VFR) ve dne, který 

začíná i končí na stejném letišti nebo 

provozním místě a netrvá déle než 30 

minut nebo se uskutečňuje na 

omezeném prostoru vymezeném 

příslušným úřadem na jednomotorovém 

vrtulí poháněném letounu s maximální 

povolenou vzletovou hmotností 5 700 kg 

nebo menší, který přepravuje maximálně 

6 cestujících včetně pilota nebo na 

jednomotorovém vrtulníku, který 

přepravuje maximálně 6 cestujících 

včetně pilota. 

                                                 
36 Zde nejsou zohledněny zejména normy ICAO týkající se údržby a kontroly údržby ze strany 

provozovatele.  
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příloha 6 Část I/III 

reference 

EASA-EU reference Popis rozdílů 

Část I, 9.1.2 neuplatňuje se  Udělování osvědčení radiofonistům 

nespadá do oblasti základního nařízení a 

zůstává nadále odpovědností členských 

států.  

Část I, 9.1.3 ORO.FC.110 Udělování osvědčení palubním inženýrům 

nespadá do oblasti základního nařízení a 

zůstává nadále odpovědností členských 

států. 

Část I, 9.1.4 neuplatňuje se  Letecký navigátor se nevyžaduje. 

Udělování osvědčení leteckým 

navigátorům nespadá do oblasti 

základního nařízení a zůstává nadále 

odpovědností členských států. 

Část I, 9.4.3.5 a 

9.4.3.6 
ORO.FC.105 písm. c) Místo 12měsíční lhůty 36měsíční lhůta 

pro letiště pro letové posádky provozující 

letouny třídy výkonnosti B podle pravidel 

VFR ve dne.  

Část I, 10.3 písm. b) 

– písm. f) 

Část III, 8.3 písm. b) 

– písm. f) 

 

neuplatňuje se  Nejsou stanoveny žádné konkrétní 

znalosti, výcvik, zkušenosti nebo lhůty 

platnosti pro referenty pro letový provoz 

nebo letové dispečery. 

V. Seznam navrhovaných úkolů předpisové činnosti 

226. Následující tabulka uvádí přehled navrhovaných úkolů předpisové činnosti pro část 

ORO. Pokud jde o hlavu GEN, vycházejí uvedené úkoly zejména z potřeby 

přezkoumat příslušná ustanovení částí ARO a ORO pro řízení bezpečnosti a 

posouzení rizik s ohledem na zveřejnění nové přílohy 19 ICAO týkající se norem a 

doporučených postupů a jsou v souladu s uplatňováním EASP. 

Odkaz na část, 

pravidlo  
Oblast působnosti  

Odkaz na RMP 

ORO.GEN.120 Stanoví se pokyny ohledně toho, jakým 

způsobem prokázat splnění cílů v oblasti 

bezpečnosti prováděcího pravidla při 

žádosti o schválení alternativních způsobů 

průkazu shody. 

MDM.094 písm. 

a) + b) 

ORO.GEN oddíl 2 Přezkum požadavků s ohledem na 

poslední vývoj v rámci organizace ICAO 

(zveřejnění nové přílohy 19), zejména 

řešení řízení rizik pocházejících z interakce 

s ostatními organizacemi/lepší řešení ze 

strany organizace, s níž vlastní organizace 

spolupracuje.  

MDM.094 písm. 

a) + b) 
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Odkaz na část, 

pravidlo  
Oblast působnosti  

Odkaz na RMP 

ORO.AOC.125 
Řešení neobchodních letů letadel, pro 

která se vyžaduje AOC. 

OPS.075 

ORO.FC 
Přezkumu a aktualizace ustanovení 

v oblasti výcviku optimalizace činnosti 

posádky při zohlednění zkušeností 

získaných za posledních několik let. 

OPS.094 

ORO.FC 
Vytvoření alternativního programu výcviku 

a kvalifikace pro obchodní leteckou 

dopravu vrtulníků. 

OPS.088 písm. 

a) + b) 

 



 Stanovisko 04/2011 1. června 2011 

 

TE.RPRO.00036-001© Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Všechna práva vyhrazena. 
Dokument agentury. Kopie se nekontrolují. Aktuální znění si ověřte na internetové/intranetové stránce agentury 
EASA. 

Strana 83 (ze 128) 
 

   

 

 

Příloha IV - Část CAT(A, H) 

I. Oblast působnosti 

227. Část CAT(A, H) obsahuje technické požadavky pro obchodní letecký provoz 

letounů, vrtulníků, kluzáků a balonů. Obsahuje 4 hlavy, který jsou dále rozděleny 

do oddílů obsahujících specifická pravidla pro jednotlivé kategorie letadel. Některé 

oddíly jsou ještě dále rozděleny do kapitol. 

228. Struktura této hlavy je srovnatelná se strukturou hlavních požadavků přílohy IV 

základního nařízení, EU-OPS/JAR-OPS3 a částí I přílohy 6 ICAO. 

229. Struktura pravidla a zejména konkrétních oddílů je navržena tak, aby mohly být 

v budoucnu doplňovány požadavky pro dodatečné kategorie letadel nebo 

zvláštních letů, aniž by bylo třeba provádět změny ve znění stávajícího pravidla 

nebo stávající struktury. Nesmíme zapomínat, že budoucí úkoly předpisové 

činnosti budou vytvářet požadavky pro vzducholodě, letadla se sklopným rotorem 

a bezpilotní létající systémy. 

230. Obrázky 9 a 10 uvádí přehled struktury části CAT. 

231. Tato důvodová zpráva se týká pouze oddílů CAT provozy s letouny a vrtulníky: 

- CAT.GEN.MPA, 

- CAT.OP.MPA, 

- CAT.POL.A, CAT.POL.H, CAT.POL.MAB a 

- CAT.IDE.A, CAT.IDE.H. 
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Obrázek 9: Struktura části CAT – názvy 
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Obrázek 10: Struktura části CAT – identifikační označení pravidel 

 
 

II.  Přehled reakcí 

232. Zaslané reakce obecně projevovaly podporu verzi CRD části CAT. 

233. Většina zainteresovaných stran podpořila míru propojení navrhovaných pravidel 

s EU-OPS a JAR-OPS 3, navrhovanou rovnováhu mezi prováděcími pravidly a AMC, 

stejně jako navrhovanou strukturu pravidla. 

234. Znění CRD pro CAT provozy s vrtulníky vyvolalo v některých oblastech obavy, 

zatímco většině částí textu pro CAT provozy s letouny se dostalo celkového 

schválení. 

III. Přehled rozdílů 

Rozdíly proti EU-OPS / JAR-OPS 3 

235. Pravidla EU-OPS a JAR-OPS 3 obsahující bezpečnostní cíle byla zachována jako 

prováděcí pravidla. Pravidla EU-OPS a JAR-OPS 3, která jednoznačně obsahují 

prostředky dosažení souladu s bezpečnostními cíli, byla posunuta na úroveň AMC. 

V řadě případů byly dodatky k EU-OPS a JAR-OPS 3 považovány za způsoby 
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průkazu a byly převedeny v podobě AMC. V případech, kdy nebylo možné 

jednoznačně rozlišit mezi bezpečnostními cíli a prostředky k dosažení 

bezpečnostních cílů, bylo znění pravidla zachováno v podobě prováděcího pravidla. 

236. V případech, kdy byla prokázána potřeba přiměřenějšího přístupu, navrhla 

agentura znění pravidla s bezpečnostními cíli a AMC. Agentura však neprováděla 

zásadní změny co do obsahu pravidla, s výjimkou odlišné úrovně textu mezi 

prováděcím pravidlem a AMC. 

237. Je třeba připomenout, že obsah dodatku 1 k OPS 1.005 písm. a) „Provoz letounů 

třídy výkonnosti B“, dodatku 1 k OPS 3.005 písm. f) „Provoz malých vrtulníků 

(podle VFR (pravidel pro let za viditelnosti) pouze ve dne)“ a dodatku 1 k OPS 

3.005 písm. g) „Provoz v místním prostoru (podle VFR pouze ve dne)“ byly dle 

vhodnosti převedeny do příslušných oddílů. 

238. Agentura však zastává názor, že pravidla vyžadují další přezkum, pokud jde o 

proporcionalitu a kritéria úlev uplatňovaná v EU-OPS/JAR-OPS 3. Na program 

předpisové činnosti proto agentura zařadí úkol přezkumu pravidel CAT 

souvisejících s nesložitými motorovými letadly a jejich používání ve vymezených 

oblastech. 

239. Znění pravidel EU-OPS a JAR-OPS 3, která uvádějí alternativu k prováděcímu 

pravidlu, byla z právních důvodů vypuštěna; tyto alternativy je třeba řešit 

prostřednictvím postupů stanovených v článku 14 základního nařízení. Znění 

pravidel EU-OPS a JAR-OPS 3 převedených na úroveň AMC, která uvádějí 

alternativu k AMC, aniž by vyžadovala prokázat splnění požadavků bezpečnostních 

cílů, byla vypuštěna; tyto alternativní AMC však mohou provozovatelé použít 

prostřednictvím postupů pro alternativní způsoby průkazu shody, jestliže prokážou 

splnění bezpečnostních cílů. 

240. Znění přenesené do AMC, ve kterém se pro alternativní způsoby průkazu shody 

vyžaduje schválení příslušného úřadu, se vypouští, protože bude zahrnuto do 

postupů pro alternativní způsoby průkazu shody. 

241. Znění pravidel EU-OPS / JAR-OPS 3, které je rovněž zahrnuto do přílohy IV 

základního nařízení, bylo zachováno a byl doplněn odkaz na základní nařízení. 

242. Znění pravidel EU-OPS / JAR-OPS 3, jejichž povaha byla vysvětlující, bylo 

přeneseno jako GM; poznámky byly buď přepracovány do ustanovení AMC, kde 

jsou uvedeny jako poznámky pod čarou, přeneseny jako GM nebo vypuštěny, 

jestliže nepředstavují dostatečnou přidanou hodnotu. 

243. Pravidla obsahující ustanovení „přijatelné pro úřad“ byla ve všech hlavách 

důsledně převedena na text „provozovatel stanoví v provozní příručce …“. 

Agentura přijala tento přístup s cílem stanovit vymezený postup pro informování 

příslušného úřadu o těchto položkách. 

244. Následující tabulka uvádí přehled záměrných rozdílů proti EU-OPS a JAR-OPS 3. 

Povaha těchto rozdílů a jejich odůvodnění jsou dále upřesněny v textu. 
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Tabulka 6: Rozdíly proti EU-OPS/JAR-OPS3 

Odkaz na EU-

OPS/JAR-OPS 3 

Odkaz na EASA-

EU 

Popis rozdílů Odůvodnění 

1./3.125 písm. a) 

bod 4 

CAT.GEN.MPA.180 

písm. a) bod 5 

AOC je ověřená kopie 

osvědčení, zatímco v EU-

OPS/JAR-OPS3 se jednalo 

originál nebo kopii AOC. 

Sjednocení 

s pozměňovacím 

návrhem 30 ICAO  

neuplatňuje se CAT.GEN.MPA.180 

písm. a) bod 9 

Palubní deník je na palubě, 

zatímco v EU-OPS/JAR-OPS3 to 

nebylo předepsáno. 

Soulad s článkem 29 

Chicagské úmluvy. 

1.192 CAT.OP.MPA.106 Pro použití osamoceného letiště 

jako cílového letiště pro letouny 

se vyžaduje předchozí 

schválení. 

Použití osamoceného 

letiště vystavuje letadlo 

a cestující většímu riziku 

než v případě letů, kdy 

je k dispozici náhradní 

cílové letiště. Zda je 

nějaké letiště hodnoceno 

jako osamocené letiště či 

nikoli často závisí na 

tom, jaké letadlo se 

používá. Příslušný úřad 

proto stanoví, zda bylo 

využito veškerých 

prostředků ke zmírnění 

většího rizika. 

1./3.255 CAT.OP.MPA.150 Zásady určování množství 

paliva a jejich změny vyžadují 

předchozí schválení. 

Agentura sdílí stanovisko 

zainteresovaných stran, 

že požadavky na zásady 

určování množství paliva 

jsou jedněmi z kritických 

bezpečnostních 

požadavků, a měly by 

proto podléhat 

předchozímu schválení. 

Dodatek 1 k JAR-

OPS 3.005 písm. 

c) 

neuplatňuje se Vypuštění krátkodobého 

překročení obálky závislosti 

vektorů výšky a 

rychlosti. 

Ustanovení je v rozporu 

s bodem 4.a přílohy IV 

základního nařízení. 

1./3.620 CAT.POL.MAB.100 

písm. f) 

Byla doplněna dodatečná 

kritéria schvalování 

normalizované hmotnosti pro 

jiné položky nákladu než 

cestující a zavazadla 

V zájmu větší pružnosti 

pro provozovatele  

1./3.625 CAT.POL.MAB.105 

písm. a) 

Vypouští se schválení pro 

vynechání údajů z dokumentace 

o hmotnosti a vyvážení  

Záměrem totiž není 

pominutí těchto údajů, 

jsou pouze uvedeny na 

jiném místě  
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Odkaz na EU-

OPS/JAR-OPS 3 

Odkaz na EASA-

EU 

Popis rozdílů Odůvodnění 

1./3.625 CAT.POL.MAB.105 

písm. e) 

Ustanovení dokumentace o 

hmotnosti a vyvážení byla 

rozšířena tak, aby zahrnovala 

různé typy palubních systémů 

hmotnosti a vyvážení. 

S cílem obsáhnout 

stávající systémy, které 

nebyly dříve pokryty  

1.635 CAT.IDE.A.110 Požadavky na náhradní 

elektrické pojistky byly 

aktualizovány  

V souladu s ICAO a JAA 

NPA-OPS 4337 

1.665 CAT.IDE.A.150 Byly zavedeny požadavky na 

TAWS třídy A a B  

V souladu s JAA NPA-

OPS 39B38 

1.675 CAT.IDE.A/H.165 První část původního požadavku 

na vybavení pro provoz 

v podmínkách námrazy se 

vypouští. 

Tuto část už pokrývá 

hlavní požadavek 2.a.5 

 

Ustanovení o 

zapisovačích  

CAT.IDE.A/H.185/1

90/195/200 

Byly aktualizovány požadavky 

na FDR. Byl nařízen záznam 

přenosu komunikací po 

datových linkách. 

JAA NPA OPS 39C39, 

48A40,6741 

1./3.790 CAT.IDE.A/H.250 Bylo odstraněno ustanovení o 

povinném používání halonů. 

Nastolení souladu 

s nařízením (ES) 

č. 1005/200942 

1./3.730 CAT.IDE.A.205 1. Pro malé letouny se vyžaduje 

zádržný systém pro horní část 

trupu (UTR). 

2. Zavádí se definice UTR.  

1. JAA NPA 26-2043. 

2. s cílem umožnit 

pružnost pro stávající 

konstrukční řešení 

 

                                                 
37

 NPA-OPS 43 (JAR-OPS 1) Prostředky ochrany okruhů. 
38

 NPA-OPS 39B (JAR-OPS 1) Poruchy vyhřívání Pitotovy trubice, TAWS B, HF. 
39

 NPA-OPS 39C (JAR-OPS 1) Typ IA FDR a palivové kódy). 
40

 NPA-OPS 48A (JAR-OPS 1) Záznam přenosu komunikací po datových linkách u nových letounů. 
41 

NPA-OPS 67 (JAR-OPS 3) Type IVA FDRs. 
42 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které 

poškozují ozonovou vrstvu. Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.
 

43 
NPA 26-20 ZABUDOVÁNÍ ZÁDRŽNÝCH SYSTÉMŮ PRO HORNÍ ČÁST TRUPU V LETOUNECH 

KATEGORIE (OSOBNÍCH) DOPRAVNÍCH LETOUNŮ S MAXIMÁLNÍ VZLETOVOU HMOTNOSTÍ MENŠÍ 
NEŽ 5 700 KG. 
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Odkaz na EU-

OPS/JAR-OPS 3 

Odkaz na EASA-

EU 

Popis rozdílů Odůvodnění 

1./3.680 neuplatňuje se Požadavek související 

s ukazatelem kosmického záření 

byl vypuštěn.  

Vypouští se, protože 

základní nařízení, které 

řeší pouze zmírnění 

bezpečnostních rizik, 

nevytváří právní základ 

pro převedení těchto – 

tj. zdravotních – 

požadavků, a s cílem 

zabráni překrývání 

s ostatními právními 

předpisy Společenství 

(směrnice Rady 

96/29/Euratom ze dne 

13. května 199644). 

Rozdíly proti příloze 6 ICAO 

245. Následující tabulka uvádí přehled požadavků přílohy 6 ICAO, které buď nejsou 

považovány za převedené, nebo jsou převedeny způsobem, který nezajišťuje 

alespoň stejnou úroveň bezpečnosti stanovenou ve standardech přílohy 6 ICAO. 

Tabulka 7: Rozdíly proti příloze 6 ICAO 

Odkaz na části 

I/III přílohy 6 

Odkaz na EASA-EU Popis rozdílů 

Příloha 6 část I 

6.3.1.2.3 

CAT.IDE.A.190 písm. a) 

bod 1 a písm. b) bod 3 

Data provedení pro FDR typu I v CAT.IDE se 

vztahují na CofA vydaná po červenci 1990 a 

nikoli po lednu 1989 

Příloha 6 část I 

6.3.1.2.4 

CAT.IDE.A.190 písm. a) 

bod 1 a písm. b) bod 2 

Data provedení pro FDR typu II v CAT.IDE se 

vztahují na CofA vydaná po červenci 1990, a 

nikoli po lednu 1989 

Příloha 6 část I 

6.3.1.2.12 & 13 

CAT.IDE.A.190 Maximální interval zaznamenávání vzorků a 

záznamů některých parametrů není realizován 

Příloha 6 část I 

6.3.1.3 & 

CAT.IDE.A.190 Odpojení starých paměťových médií pro FDR 

není realizováno. 

Příloha 6 část I 

6.3.2.1.1 

CAT.IDE.A.185 písm. a) CVR (zapisovače hlasu v pilotním prostoru) pro 

lehké letouny nejsou realizovány. 

Příloha 6 část I 

6.3.2.2 

CAT.IDE.A.185 Odpojení starých paměťových médií pro CVR 

není realizováno. 

Příloha 6 část I 

6.3.2.3 

CAT.IDE.A.185 písm. b) Vybavení rozšířením trvání zápisů na 2 hodiny 

pro CVR není realizováno. 

                                                 
44

 Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní 

standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího 
záření, Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1-114. 
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Odkaz na části 

I/III přílohy 6 

Odkaz na EASA-EU Popis rozdílů 

Příloha 6 část I 

6.3.3.1.2  

CAT.IDE.A.195 Vybavení zapisováním komunikace po datových 

linkách není realizováno. 

Příloha 6 část I 

6.3.3.3  

CAT.IDE.A.195 Korelace zápisu komunikace po datových 

linkách a CVR není realizováno.  

Příloha 6 část I 

6.3.4.5.2  

CAT.IDE.A.200 Konfigurace dvou kombinovaných zapisovačů 

pro letadla s maximální schválenou vzletovou 

hmotností větší než 15 000 kg není realizována. 

Příloha 6 část I 

6.5.2.1 b) 

CAT.IDE.A.285 Nošení záchranných vest při letech na trati ve 

vzdálenosti od pobřeží, kterou nedokáže letadlo 

doklouzat, a v případě všech ostatních 

pozemních letounů (které nejsou provozovány 

podle 5.2.9 nebo 5.2.10) není realizováno. 

Příloha 6 část I 6.6  CAT.IDE.A.305 CAT.IDE obsahuje výjimku pro další vybavení 

pro přežití, kterou nepředpokládá ICAO.  

Příloha 6 část I 

6.19.2 a 3 

CAT.IDE.A.350 Usnesení o 7,62 m pro odpovídač ukazující 

tlakovou výšku není realizováno. 

Příloha 6 část I, 

dodatek 8, 3.1 
CAT.IDE.A.185 písm. d) 

a písm. e) 

Požadavek v CAT.IDE na zahájení zapisování 

během provádění kontrolních úkonů se 

nevztahuje na všechny letouny, je závislý na 

datu vydání jednotlivých osvědčení letové 

způsobilosti.  

Příloha 6 část I, 

dodatek 8, 4  

neuplatňuje se Požadavky na palubní obrazové zapisovače 

nejsou realizovány. 

Příloha 6 část I, 

dodatek 8, 6 

neuplatňuje se Požadavky na systémy zapisování letových 

údajů (ADRS) nejsou realizovány.  

Příloha 6 část I, 

dodatek 8, 7.1 

neuplatňuje se Požadavky na sledování integrovaného 

testovacího vybavení pro letové zapisovače a 

jednotka sběru letových údajů (FDAU), jsou-li 

zastavěny, nejsou realizovány.  

Příloha 6 část III, 

4.3.1.3  

CAT.IDE.H.190 Odpojení starých paměťových médií pro FDR 

není realizováno.  

Příloha 6 část III, 

4.3.1.4  

CAT.IDE.H.190 písm. b) V CAT.IDE může být v závislosti na třídě a datu 

vydání jednotlivých osvědčení letové 

způsobilosti požadovaná doba zápisu kratší než 

10 hodin.  

Příloha 6 část III, 

4.3.2.2  

CAT.IDE.H.185 Odpojení starých paměťových médií pro CVR 

není realizováno. 

Příloha 6 část III, 

4.3.2.3  

CAT.IDE.H.185 písm. b) Vybavení rozšířením trvání zápisů pro CVR není 

realizováno. 

Příloha 6 část III, 

4.8.2 & 3 

CAT.IDE.H.240 Požadavky na kyslík v přetlakových vrtulnících 

požadavky nejsou realizovány. 

Příloha 6 část III, 

dodatek 5, 3  

CAT.IDE.H.185 písm. d) 

a písm. e) 

Požadavek v CAT.IDE na zahájení zapisování 

během provádění kontrolních úkonů se 

nevztahuje na všechny vrtulníky. Je závislý na 

datu vydání jednotlivých osvědčení letové 

způsobilosti. 
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Odkaz na části 

I/III přílohy 6 

Odkaz na EASA-EU Popis rozdílů 

Příloha 6 část III, 

dodatky 5, 4  

neuplatňuje se Požadavky na palubní obrazové zapisovače 

nejsou realizovány. 

Příloha 6 část III, 

dodatky 5, 6  

neuplatňuje se Požadavky na sledování integrovaného 

testovacího vybavení pro letové zapisovače a 

jednotka sběru letových údajů (FDAU), jsou-li 

vestavěny, nejsou realizovány. 

Příloha 6 část I, 

doplněk C 

Stav povrchu dráhy Definice sjednocené s EU-OPS/JAR-OPS 3. Úkol 

předpisové činnosti OPS.005 bude zahrnovat 

přezkum stavu povrchu dráhy. 

Příloha 6 část III, 

doplněk A 

Kategorie A / B u 

vrtulníků 

Definice sjednocené s definicemi certifikačních 

specifikací (JAR-OPS 3). 

 

IV. Seznam navrhovaných úkolů předpisové činnosti 

246. Během fáze konzultací se zainteresovanými stranami byla uváděna řada oblastí, 

které by v případě, že by se jimi toto stanovisko zabývalo, přesahovaly mandát 

agentury k převedení obsahu stávajících pravidel. Tyto položky však byly 

zaznamenány a budou řešeny v rámci samostatných úkolů předpisové činnosti 

s cílem umožnit odpovídající konzultace se zainteresovanými stranami a jejich 

zapojení. Následující tabulka uvádí přehled těchto navrhovaných úkoly předpisové 

činnosti. 

Tabulka 8: Navrhované úkoly předpisové činnosti 

Odkazy na části, 

pravidla  
Oblast působnosti  

Odkaz na 

úkoly 

předpisové 

činnosti 

příloha I, část CAT, 

část SPA, část NCC, 

část NCO, část SPO 

První redakční přezkum prováděcích pravidel 

OPS a AMC/GM bude zahrnovat vyjasnění 

definice samostatné dráhy OPS.047 a 

některých položek s cílem sjednocení 

s posledními úpravami přílohy 6 ICAO, které 

netvořily součást tohoto stanoviska. Tento 

úkol předpisové činnosti je plánován na 

začátek roku 2013. 

OPS.005 

aktualizace 

prováděcích 

pravidel EASA 

OPS  

OPS Přezkum pravidel s ohledem na požadavky, 

které řeší otázky počáteční letové způsobilosti 

nebo zachování letové způsobilosti, které by 

mohly být vhodněji umístěny v části 21, části 

145 nebo části M. 

MDM.047 

CAT.POL.H.420 Provoz jednomotorových vrtulníků nad 

nehostinným prostředím mimo hustě osídlené 

oblasti  

OPS.049 
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Odkazy na části, 

pravidla  
Oblast působnosti  

Odkaz na 

úkoly 

předpisové 

činnosti 

CAT.POL.MAB.100 Obecné posouzení otázky začlenění požadavků 

na vážení letadla do části M. Zainteresované 

strany požadují zejména přezkum subjektů 

oprávněných k provádění vážení letadla 

s cílem posoudit, zda vážení mohou provádět 

pouze organizace podle části M/části 145, 

nebo rovněž třetí strany v rámci systému 

jakosti schválených organizací. 

MDM.047 

CAT.IDE.A.175 Návrh požadavku na interkom bez ohledu na 

velikosti letadla, jestliže se daný typ provozuje 

s vícečlennou posádkou. Ve skutečnosti má již 

řada jednomotorových lehkých letadel 

používaných pro základní výcvik tento systém 

zaveden. 

OPS.065 

CAT.IDE.H.115 Návrh na povolení nových technologií pro 

přistávací reflektory vrtulníků (např. LED) 

schopné poskytnout alternativu reflektorů 

osvětlujících „zemi před a pod vrtulníkem a 

zemi na každé straně vrtulníku“. 

OPS.065 

CAT.IDE.H.130 

písm. i) 

Návrh na požadavek držáku mapy pro všechny 

noční lety. 

OPS.065 

CAT.IDE.H.280 Prostředky jiné než přenosné lokalizační 

majáky, které mají být považovány za 

přijatelné: mohou být stejně účinné jako ELT 

(AD) zejména proto, že během nehody může 

dojít ke ztrátě spojení mezi ELT (AD) a 

anténou. 

OPS.065 

SPA.LVO, 

CAT.OP.MPA.110, 

SPA.ETOPS 

Přepracování hlavy E EU-OPS. To se týká 

zejména pravidel pro provozy APV, provozy 

LTS CAT I, provozy OTS CAT II a letů 

s pomocí EVS, nedávných úprav SARP ICAO, 

nových technologií jako např. systémů 

umělého vidění (SVS). 

OPS.083 
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část CAT Sjednocení s ICAO v oblasti: 

(i) zapisování komunikace po datových linkách 

- převedení JAA NPA-OPS.48A. Rozšíření 

požadavku zápisu komunikace po datových 

linkách na povinný zapisovač na všechny 

letouny a vrtulníky využívající zařízení 

komunikace po datových linkách. 

(ii) nové požadavky na přepravu pro letouny 

s turbínovým motorem s MCTOM menší než 

5 700 kg nebo vybavené FDR nebo ADRS nebo 

AIR a CVR nebo CARS; 

(iii) ukončení užívání zapisovačů využívajících 

kmitočtové modulace nebo záznamu na 

magnetický pásek u letounů a vrtulníků; 

(iv) požadavek na vybavení letounů s MCTOM 

větší než 15 000 kg, jejichž typové osvědčení 

je poprvé vydáno k 1. lednu 2016 a které 

musí být vybaveny CVR i FDR, dvěma 

kombinačními zapisovači (FDR/CVR); 

(v) rozšíření požadované délky zapisování pro 

všechny CVR na 2 od 1. ledna 2016 u letounů 

a vrtulníků. 

OPS.007 

MDM.073 

OPS.090 

OPS.091 

OPS.092 

část CAT Aktualizace seznamu parametrů FDR včetně 

parametru výkonnosti směřující k sjednocení 

s ED-112. 

Přezkumu ustanovení souvisejících s údržbou 

FDR (na základě doporučení vyplývajících 

z vyšetřování letecké nehody). 

OPS.023 

MDM.099 

CS-29 Odchylky prostřednictvím HV diagramu pro 

rotorová letadla CS-29. 

Přezkum CS-29 a zvážení vypracování doplňků 

pro základ TC a přezkum HFM pro vrtulníky 

v provozu s ohledem na úlevy obsažené 

v dodatku 1 to JAR-OPS 3.005 písm. c).45 

27&29.027 

 

V. CAT.GEN: Hlava A – Obecné požadavky 

247. Tato hlava obsahuje obecné požadavky pro CAT provozy. Je tvořena dvěma oddíly: 

- Oddíl 1 – Motorová letadla a 

- Oddíl 2 – Bezmotorová letadla. 

248. V tomto stanovisku jsou zahrnuty pouze požadavky pro oddíl 1. 

                                                 
45  Viz též tabulku 1 výše, kde se uvádí, že úlevy nejsou převedeny v důsledku rozporu s čl. 4 písm. a 

přílohy IV základního nařízení  
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CAT.GEN.MPA: Oddíl 1 – Letadla poháněná motorem 

Obecná ustanovení 

249. V tomto oddíle se převádějí části hlavy B EU-OPS a JAR-OPS 3. Souvisejí s NPA 

OPS.GEN oddíly I, V, a VI a OPS.CAT oddíl I. 

Pravidla EU-OPS / JAR-OPS 3 přenesená do části ORO 

250. Tato pravidla hlavy B jsou přenesena do části ORO a nejsou zařazena do tohoto 

oddílu: 

- OPS 1./3.005 Obecné požadavky jsou zahrnuty do předmětného nařízení o 

leteckém provozu, část M, hlavní požadavky základního nařízení, ORO.FC, 

- OPS 1./3.030 Seznam minimálního vybavení – Odpovědnosti provozovatele 

jsou zahrnuty do ORO.MLR, 

- OPS 1./3.035 Program prevence nehod a bezpečnosti letů je zahrnut do 

ORO.GEN.200, 

- OPS 1./3.037 je zahrnut do ORO.GEN.200, 

- OPS 1./3.155 je zahrnut do ORO.SEC, 

- OPS 1./3.165 Nájem/pronájem je zahrnut do ORO.AOC. 

CAT.GEN.MPA.100 Odpovědnosti posádky 

251. Toto pravidlo převádí OPS1./3.085 písm. a), b) a d). Písm. b) bod 5 byl doplněn na 

základě rozpravy v rámci Výboru pro leteckou bezpečnost zejména s cílem řešit 

otázku členů posádky, kteří pracují pro více než jednoho provozovatele. Tyto 

položky, které jsou již zahrnuty do přílohy IV základního nařízení, byly zachovány 

a byl doplněn odkaz na přílohu IV. 

CAT.GEN.MPA.105 Povinnosti velitele letadla 

252. Toto pravidlo převádí OPS 1./3.085 písm. f). Aby se veškeré odpovědnosti velitele 

letadla spojily do jediného pravidla, byla do tohoto pravidla sloučena tato 

ustanovení: OPS 1/3.330 a OPS 1.420 písm. d) bod 2, písm. d) bod 3. 

CAT.GEN.MPA.180 Dokumenty, příručky a informace na palubě 

253. Navrhovaná prováděcí pravidla jsou založena na stávajících požadavcích 

uvedených v EU-OPS a JAR-OPS 3 s těmito významnými výjimkami: 

- Vzhledem k rostoucímu využívání elektronických prostředků bylo rozšířeno 

používání dokumentů v elektronickém formátu i na osvědčení a příručky. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách 

Společenství pro elektronické podpisy46 skýtá mechanismy pro tvorbu 

originálních dokumentů v elektronické podobě, tj. elektronické podpisy. 

- Namísto originálu je na palubě požadovaná kopie, a to ověřená kopie, což 

nebylo uvedeno v EU-OPS/JAR-OPS 3. Byla provedena změna v zájmu 

                                                 
46

Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12–20. 
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souladu s normami přílohy 6 ICAO. V souvisejícím rozhodnutí ED budou 

vypracovány pokyny ohledně souladu s tímto pravidlem. 

- Na palubě je přítomen palubní deník, což se nevyžadovalo v EU-OPS/JAR-OPS 

3. Tato změna byla provedena kvůli souladu s článkem 29 Chicagské úmluvy. 

Palubní deník a jeho údaje mohou být k dispozici v různých systémech nebo 

dokumentech. 

- Ustanovení o přítomnosti osvědčení, příruček a dalších informací na palubě 

během letů, které byly uvedeny ve třech samostatných odstavcích v EU-OPS a 

JAR-OPS 3, jsou v zájmu zjednodušení a vyjasnění sloučeny. 

- Ze znění ustanovení nyní jednoznačně vyplývá, že pouze osvědčení o 

registraci, osvědčení letové způsobilosti a povolení rádiové stanice musí být „v 

originále“, což odráží záměr EU-OPS/JAR-OPS 3. 

- Odkaz na přítomnost dokumentace o nebezpečném zboží byl přenesen do 

části SPA. 

- Úlevy umožňující, aby za určitých podmínek byly některé dokumenty 

uchovány na letišti nebo provozním místě, byly změněny tak, aby zahrnovaly i 

dokumenty o hmotnosti a vyvážení, protože se vyžaduje, aby jedna z jejich 

kopií byla uložena na zemi. 

CAT.GEN.MPA.200 Přeprava nebezpečného zboží 

254. Požadavky v CAT.GEN řeší, za jakých okolností může být na palubě přepravováno 

nebezpečné zboží, aniž by bylo třeba schválení podle SPA.DG. Sem patří například 

i položky běžně považované za nebezpečné zboží, které jsou přepravovány 

v zavazadlech cestujících. V tomto odstavci se rovněž řeší schopnost posádky 

zabránit neúmyslnému dopravení nebezpečného zboží na palubu. 

255. Přístup, který zaujala agentura, vychází z technických pokynů ICAO, jak je 

předkládá NPA. Odkazy jsou uvedeny v prováděcím pravidle. Výňatky 

z technických pokynů nejsou v těchto pravidlech obvykle uvedeny. Požadavek 

v CAT.GEN, a požadavky v SPA.DG jsou proto obvykle kratší než jejich protějšky 

v hlavě R EU-OPS a JAR-OPS 3. Pouze požadavky uvádějící odpovědnosti 

konkrétního provozovatele byly z technických pokynů převzaty. 

VI. CAT.OP: Hlava B – Provozní postupy 

256. Tato hlava obsahuje požadavky pro provozní postupy pro CAT provozy. Je tvořena 

dvěma oddíly: 

- Oddíl 1 – Motorová letadla 

- Oddíl 2 – Bezmotorová letadla. 

Toto stanovisko se vztahuje pouze na oddíl 1. 

CAT.OP.MPA: Oddíl 1 – Motorová letadla 

Obecná ustanovení 

257. Tento oddíl převádí hlava D a části hlavy E EU-OPS a JAR-OPS 3. 
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Srovnání EU-OPS / JAR-OPS 3 

258. Pravidla hlavy E EU-OPS / JAR-OPS 3, která nesouvisejí s provozem za podmínek 

nízké dohlednosti (LVO), byla přenesena do CAT.OP.MPA.110. To se týká částí OPS 

1/3.430 a souvisejícího znění dodatku 1 (nový) k OPS 1./3.430 a dodatku 2 k OPS 

1.320 písm. c). Dodatek 1 (starý) k OPS 1./3.430 nebyl přednesen, protože byl 

nahrazen dodatkem 1 (nový) v červnu 2011. 

259. Pravidla EU-OPS / JAR-OPS 3 o snížených minimech vertikálních rozstupů (RVSM), 

ETOPS, specifikacích o minimální navigační výkonnosti (MNPS) a navigaci založené 

na výkonnosti (PBN) byly přeneseny do příslušné hlavní části SPA. 

260. Následující dodatky obsahující prostředky k dosažení souladu s bezpečnostními cíli, 

byly přeneseny jako AMC a budou řešeny prostřednictvím odpovídajících 

rozhodnutí agentury; uvedený přístup se vztahuje na tyto dodatky: 

- Dodatek 1 k OPS 1.255 Zásady určování množství paliva, 

- Dodatek 1 k OPS 1.270 Uložení zavazadel a nákladu, 

- Dodatek 1 k OPS 1.305 Plnění/odčerpávání paliva, když cestující nastupují, 

vystupují nebo jsou na palubě, a 

- Dodatek 1 (nový) k OPS 1./3.430. 

261. Tato pravidla hlavy D jsou přenesena prostřednictvím jiných částí nebo pravidel a 

nejsou zahrnuta do tohoto oddílu: 

- OPS 1.311 je přenesen v ORO.CC, 

- OPS 1.390 Kosmické záření zahrnuje směrnice rady 96/29/Euratom, a 

- OPS 1.420 zahrnuje nařízení (EU) č. 996/201047, ORO.GEN, část M, část 

SERA, CAT.GEN.MPA.105 písm. c) a d), SPA.DG a ORO.SEC. 

CAT.OP.MPA.105 Používání letišť a provozních zařízení 

262. Toto pravidlo převádí OPS 1/3.220. Oblast působnosti tohoto nařízení byla 

rozšířena i na provozy, které neodlétají z letiště nebo na letišti nepřistávají. 

Z bezpečnostních důvodů pravidlo neumožňuje používání provozních míst pro CAT 

provozy se složitými letouny. 

CAT.OP.MPA.106 Používání osamocených letišť – letouny 

263. Agentura navrhuje vyžadovat pro používání osamoceného letiště jakožto cílového 

letiště pro obchodní lety s letouny předchozí schválení. 

264. Agentura se shoduje s názorem zainteresovaných stran a skupin pro revizi 

předpisů, že používání osamocených letišť vystavuje letadlo a cestující většímu 

riziku než v případě letů, kdy je k dispozici náhradní cílové letiště. Zda je nějaké 

letiště hodnoceno jako osamocené letiště či nikoli často závisí na tom, jaké letadlo 

se používá. Příslušný úřad proto stanoví, zda bylo využito veškerých prostředků ke 

zmírnění většího rizika při lezu na osamocené letiště. 

                                                 
47

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci 

nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES, Úř. věst. L 295, 12.11.2010, 
s. 35-50. 
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CAT.OP.MPA.110 Provozní minima letiště, CAT.OP.MPA.115 Technika letu pro 

přiblížení – letouny 

265. Tato pravidla převádí OPS 1./3.225 a části 1./3.430. V zájmu větší srozumitelnosti 

pravidla, byl 1./3.430 rozdělen na dva požadavky. Znění bylo přepracováno a 

v nejvyšší možné míře zjednodušeno. 

266. Jak je již uvedeno výše, následující odpovídající pravidla dodatku 1 (nový) k OPS 

1.430 byla přenesena ve formě AMC a jsou zveřejněna v rozhodnutí: 

- Vzlety s dráhovou dohledností (RVR) 400 m nebo větší, 

- Přístrojová přiblížení (NPA), 

- Přiblížení s vertikálním vedením (APV), 

- Provozy CAT I, 

- Přiblížení okruhem, 

- Vizuální přiblížení, 

- Pravidla pro případ poruchy nebo výpadku pozemního zařízení, a 

- Pravidla pro převod hlášené meteorologické dohlednosti na dráhovou 

dohlednost (RVR). 

CAT.OP.MPA.115 Technika letu pro přiblížení – letouny 

267. Tato pravidla převádí OPS 1./3.225 a části 1./3.430. V zájmu větší srozumitelnosti 

pravidla, byl 1./3.430 rozdělen na dva požadavky. Znění bylo přepracováno a 

v nejvyšší možné míře zjednodušeno. 

CAT.OP.MPA.140 Maximální vzdálenost od přiměřeného letiště pro 

dvoumotorové letouny bez schválení ETOPS 

268. Toto pravidlo převádí EU-OPS 1.245. Sem patří letouny s turbopohonem 

s konfigurací s maximálním provozním počtem sedadel pro cestující 19 nebo 

menším a maximální schválenou vzletovou hmotností nižší než 45 360 kg s cílem 

zvýšit prahovou vzdálenost na 180 minut se schválením příslušného úřadu. 

Z právních důvodů bylo doplněno písmeno d) s požadavky, jakým způsobem toto 

schválení příslušného úřadu získat. 

CAT.OP.MPA.150 Zásady určování množství paliva 

269. Toto pravidlo převádí OPS 1./3.255. Agentura se shoduje s názorem 

zainteresovaných stran a skupin pro revizi předpisů, že požadavek na zásady 

určování množství paliva představuje zásadní požadavek z hlediska bezpečnosti. 

S ohledem na výsledky konzultací a reakce obdržené na CRD agentura ponechává 

návrh, aby bylo pro určování množství paliva a jeho změny požadováno předchozí 

schválení. 

270. Jak je již uvedeno výše, znění dodatku 1 k OPS 1.225 bylo přeneseno do AMC a 

bude zveřejněno v rozhodnutí. 
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CAT.OP.MPA.155 Přeprava zvláštních kategorií cestujících (SCP) 

271. Toto pravidlo především převádí OPS 1.260 a 1.265. Má rovněž představovat 

potřebný záchytný bod pro budoucí AMC/GM, které by mohly být vypracovány na 

základě úkolu předpisové činnosti o přepravě osob s omezenou schopností pohybu 

(PRM) (MDM.072), jehož zahájení se připravuje na začátek roku 2012. Navrhované 

znění bylo přepracováno s ohledem na nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob 

s omezenou schopností pohybu v letecké dopravě48. Zvláštní pozornost byla 

věnována čl. 2 písm. a) nabízející definici „osoby s postižením“ nebo „osoby 

s omezenou schopností pohybu“, která má poněkud větší rozsah, než příslušná 

definice v EU-OPS (odk. ACJ OPS 1.260 v oddíle 2 JAR-OPS 1). Rovněž s ohledem 

na skutečnost, že nařízení pro převoz osob s omezenou schopností pohybu platné 

ve Spojených státech (14 CFR část 382) se nyní vztahuje i na evropské 

provozovatele, bylo třeba zajistit, aby navrhované prováděcí pravidlo bylo 

v souladu se zásadami stanovenými v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) 

č. 1107/2006. Navrhovaný text byl tedy vytvořen s cílem zajistit soulad 

s nařízením (ES) č. 216/2008 a souvisejícím prováděcím pravidlem pro letecký 

provoz stejně jako s nařízením (ES) č. 1107/2006. 

CAT.OP.MPA.295 Použití palubního protisrážkového systému (ACAS) 

272. Toto pravidlo především převádí OPS 1.390. Znění bylo uvedeno do souladu 

s navrhovaným stanoviskem č. 5/2010 k AUR.ACAS49. AUR.ACAS byl navržen 

s cílem zavést ACAS s logickým schématem předcházení srážkám verze 7.1 jako 

povinou normu pro evropský vzdušný prostor. 

273. Na základě obdržených reakcí navrhuje stanovisko specifické požadavky pro 

letouny a vrtulníky. 

VII. CAT.POL: Hlava C – Výkonnost letadla a provozní omezení 

274. Tato hlava obsahuje požadavky pro výkonnost letadla a provozní omezení pro 

letadla používaná v rámci CAT provozů. Je tvořena pěti oddíly: 

- Oddíl 1 – Letouny, 

- Oddíl 2 – Vrtulníky, 

- Oddíl 3 – Kluzáky, 

- Oddíl 4 – Balony, a 

- Oddíl 5 – Hmotnost a vyvážení. 

275. Toto stanovisko se vztahuje na oddíly 1, 2 a 5. 

CAT.POL.A: Oddíl 1 – Letouny 

Obecná ustanovení 

276. Tento oddíl převádí hlavy F-I EU-OPS. 

                                                 
48

 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1-9. 
49

 K dispozici na internetové stránce agentury. 
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277. Tento oddíl je tvořen čtyřmi kapitolami: 

- Kapitola 1 – Obecné požadavky, 

- Kapitola 2 – Třída výkonnosti A, 

- Kapitola 3 – Třída výkonnosti B, 

- Kapitola 4 – Třída výkonnosti C. 

Srovnání s EU-OPS / JAR-OPS 3 

278. Obsah pravidla hlavy F-I byl zachován. Byly provedeny redakční změny s ohledem 

na ustanovení použitá v ostatních hlavách. V případě, kdy znění EU-OPS umožňuje 

alternativní metody, byl text buď převeden do AMC nebo vypuštěn, protože by 

vyžadoval odchylku čl. 14 odst. 6, pokud nejsou kritéria pro alternativu 

jednoznačně upřesněna. 

279. Dodatek 1 k OPS 1.545 písm. b) bod 1 a písm. c) bod 1 byl převeden na úroveň 

AMC. 

Kapitola 2 – Třída výkonnosti A 

280. Znění pravidla bylo zachováno bez významných změn. 

281. Na základě obdržených připomínek pro strmé přiblížení byl práh dráhy zvýšen z 50 

na 60 ft v zájmu sjednocení s NPA 25B-267 a s návrhem podvýboru pro výkonnost 

JAA. 

Kapitola 3 – Třída výkonnosti B 

282. Znění pravidla bylo zachováno bez významných změn. 

Kapitola 4 – Třída výkonnosti C 

283. Znění pravidla bylo zachováno bez významných změn. 

CAT.POL.H: Oddíl 2 - Vrtulníky 

Obecná ustanovení 

284. Tento oddíl převádí hlavy F-I JAR-OPS 3. 

285. Tento oddíl je tvořen čtyřmi kapitolami: 

- Kapitola 1 – Obecné požadavky, 

- Kapitola 2 – Třída výkonnosti 1, 

- Kapitola 3 – Třída výkonnosti 2, 

- Kapitola 4 – Třída výkonnosti 3. 
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Provoz vrtulníků na místo veřejného zájmu a z místa veřejného zájmu –

CAT.POL.H.225 

286. Místem veřejného zájmu je místo přistání v nemocnici umístěné v hustě osídleném 

prostředí. V případě, že se nejedná o provozní základnu HEMS, vyžaduje úlevy 

z požadavků pro 1. třídu výkonnosti, protože oblast pro přistání je příliš malá na 

to, aby mohla vyhovět požadavkům postupů kategorie A, nebo překážky v okolním 

prostředí vyžadují příliš velký gradient stoupání50. Pravidla se vztahují na provozy 

HEMS stejně jako na převozy mezi nemocnicemi, pro které se schválení HEMS 

nevyžaduje. 

287. Provozovatel musí upřesnit místa veřejného zájmu, kde není možné provádět 

provozy podle 1. třídy výkonnosti a požádat o schválení pro provoz bez zajištěné 

schopnosti bezpečného vynuceného přistání. Příslušný požadavek na úřady 

(ARO.OPS.220) opravňuje příslušný úřad, aby zahrnul seznam míst veřejného 

zájmu do schválení. 

288. Konečný návrh odpovídá JAR-OPS 3 s některými redakčními změnami v zájmu 

vylepšení textu a souladu s ostatními požadavky. K tomuto ustanovení se 

vztahovala řada reakcí v důsledku odlišného uplatňování/neuplatňování JAR-OPS 3 

v členských státech. Na základě rozsáhlé diskuse s členskými státy a odborníky 

dospěla agentura k závěru, že není možné stanovit bezpečnostní důvody, které by 

umožňovaly změnit záměr nebo data provedení JAR-OPS 3. Zejména data 

provedení jsou otázkou rozhodnutí na úrovni Komise, protože tato otázka 

přesahuje oblast právních předpisů v oblasti bezpečnosti leteckého provozu. 

Provoz bez zajištěné schopnosti bezpečného vynuceného přistání – 

CAT.POL.H.305 

289. Dodatek 1 k JAR-OPS 3.517 písm. a) byl přidán do tohoto prováděcího pravidla. 

290. V zájmu právní jistoty musí být „soubor podmínek“ výslovně upřesněn. Některé 

prvky ACJ-2 k dodatku 1 k JAR-OPS 3.517 písm. a) byly přeneseny na úroveň 

pravidla, aby se zabránilo různých výkladům. Metoda k dodržení této podmínky je 

zachována v materiálu AMC. 

Provoz vrtulníků nad nehostinným prostředím mimo hustě osídlené oblasti –

CAT.POL.H.420 

291. Nehostinné prostředí mimo hustě osídlené oblasti lze definovat jako prostředí, kde: 

- nemůže být provedeno bezpečné vynucené přistání, protože povrch je 

nevhodný, 

- osoby na palubě vrtulníku nemohou být dostatečně chráněny před živly, a 

- není zajištěna odezva/schopnost pátrání a záchrany v souladu 

s předpokládaným vystavením (vlivu prostředí). 

                                                 
50 Pro přistávací místa (v nemocnicích) umístěná mimo hustě osídlená nehostinná prostředí platí 

ustanovení o vystavení (vlivu prostředí) – obsažená už v CAT.POL.H, protože se nejedná o úlevu 
z požadavků 1. třídy výkonnosti. 
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292. Zdrojovým odstavcem CAT.POL.H.420 je dodatek 1 k JAR-OPS 3.005 písm. e), 

který je založen na posouzení rizika s cílem poskytnout vysokou úroveň ochrany 

cestujících v obchodní letecké dopravě. Hledisko ochrany cestující v tomto 

požadavku spočívá ve skutečnosti, že jednomotorový vrtulník provozovaný ve 3. 

třídě výkonnosti nad nehostinným prostředím může v případě selhání kritického 

motoru během nuceného přistání mít za následek oběti na životech. 

293. Když však bylo v roce 1999 toto pravidlo přijímáno, JAA uznaly hospodářský dopad 

nových ustanovení a skutečnost, že vrtulníky s odpovídající výkonností nemusí být 

k dispozici ihned. Proto byly připojeny pokyny umožňující zachování stávajícího 

provozu zejména: 

- v horách, a 

- v odlehlých oblastech, kde není účelné ani přiměřené zastavit provoz 

jednomotorových vrtulníků a nahrazovat je vrtulníky vícemotorovými. 

294. V důsledku různého provádění JAR-OPS 3 v členských státech se toto ustanovení 

uplatňuje šířeji, než byl záměr JAA v roce 1999; buďto prostřednictvím provozu 

jednomotorových vrtulníků v jakémkoli nehostinném prostředí, nebo rovněž 

schvalováním nových provozovatelů. 

295. Vzhledem k tomu, že některé vícemotorové vrtulníky nejsou schopny splnit 

požadavky na 1. nebo 2. třídu výkonnosti pro lety ve vyšších nadmořských 

výškách, ustanovení JAR-OPS 3 jsou přenesena do prováděcích pravidel s cílem 

umožnit pokračování těchto provozů do doby, než budou k dispozici vrtulníky 

s větší výkonností. Byly provedeny některé úpravy s cílem přizpůsobit se, pokud je 

to možné, situaci v členských státech. 

296. Nový požadavek na úřady (ARO.OPS.215) požaduje, aby byly tyto horské a 

vzdálené oblasti upřesněny členskými státy a aby před jejich schválením příslušný 

úřad přezkoumal posouzení rizika a zvážil technické a hospodářské důvody pro 

provádění těchto letů. 

297. Byly zavedeny nové pokyny nahrazující IEM k dodatku 1 k JAR-OPS 3.005 písm. 

e), kterými se vyjasňují okolnosti, za kterých je možné získat schválení. 

298. Některé členské státy a zainteresované strany tvrdí, že navrhovaná pravidla by 

neměla být omezena pouze na horské a vzdálené oblasti, ale že by měla 

umožňovat provoz i v kterémkoli nehostinném prostředí. Avšak v dostupném 

časovém rámci nebyly zainteresované strany ani agentura schopny shromáždit 

odpovídající údaje a stanovit bezpečnostní důvody, které by ukázaly, zda je 

vzhledem k následnému pokroku v technologické oblasti a větší spolehlivosti 

jednomotorových vrtulníků třeba přehodnotit základní zásadu JAR-OPS 3, kterou je 

převedení strojového parku na vícemotorové vrtulníky. Agentura proto 

v současnosti považuje za předčasné, provádět jakékoli změny tohoto pravidla. 

Agentura začala shromažďovat odpovídající údaje a hodlá tuto otázku zvážit 

v rámci nového úkolu předpisové činnosti. Tento úkol předpisové činnosti bude 

rovněž řešit používání vrtulníků s pístovými motory. 
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CAT.POL.MAB: Oddíl 5 – Hmotnost a vyvážení 

Obecná ustanovení 

299. Tento oddíl převádí na hlavu J EU-OPS a JAR-OPS 3. 

300. Tento oddíl je tvořen dvěma kapitolami: 

- Kapitola 1 – Motorová letadla, 

- Kapitola 2 – Bezmotorová letadla. 

301. Toto stanovisko se vztahuje pouze na kapitolu 1. 

Kapitola 1 – Motorová letadla 

Specifické otázky 

302. Požadavky na hmotnost a vyvážení pro motorová letadla byly ponechány společně, 

protože bylo zjištěno pouze jen málo rozdílů mezi letouny a vrtulníky. Výsledné 

znění je co nejvíce sjednoceno s původními požadavky EU-OPS a JAR-OPS 3. Text 

byl však zjednodušen a byla posílena rovnováha mezi úrovní pravidla a AMC 

s cílem umožnit dostatečnou pružnost a zohlednit provozní okolnosti. 

303. Požadavky na vážení letadla byly prozatím ponechány v CAT.POL.MAB.100 písm. 

b). Budou začleněny do části M v rámci úkolu předpisové činnosti MDM.047. Tento 

úkol bude zahrnovat posouzení subjektů/organizací oprávněných k vážení letadla. 

304. Dodatečná kritéria schvalování normalizované hmotnosti pro jiné položky nákladu 

než cestující a zavazadla byla zahrnuta do CAT.POL.MAB.100 písm. f). 

305. Schválení vynechání některých údajů v dokumentaci hmotnost a vyvážení bylo 

v CAT.POL.MAB.105 písm. a) vypuštěno, protože záměrem není pominutí těchto 

údajů, ale jejich uvedení na jiném místě, kde budou snadno k dispozici. 

306. Ustanovení dokumentace o hmotnosti a vyvážení (CAT.POL.MAB.105 písm. e)) 

byla rozšířena tak, aby zahrnovala různé typy palubních systémů hmotnosti a 

vyvážení s cílem řešit stávající systémy, které nejsou zahrnuty v EU-OPS / JAR-

OPS 3. 

VIII: CAT.IDE: Hlava D – Nástroje, údaje a vybavení 

307. Tato hlava obsahuje obecné požadavky pro CAT provozy. Je tvořena čtyřmi oddíly: 

- Oddíl 1 – Letouny, 

- Oddíl 2 – Vrtulníky, 

- Oddíl 3 – Kluzáky, a 

- Oddíl 4 - Balony. 

308. Toto stanovisko obsahuje oddíly 1 a 2. 

309. Oddíl 1 a 2 převádí hlavy K a L EU-OPS a JAR-OPS 3. 
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310. Obecně bylo znění navrženo tak, aby byly pokud možno zachovány cíle založené 

na výkonnosti, tj. na úrovni pravidla, a aby tak poskytovalo specifikace 

systémů/vybavení a způsoby průkazu na úrovni AMC. 

311. Požadavky na vybavení byly odděleny od čistě provozních požadavků, např. na 

používání vybavení, které je odpovídajícím způsobem řešeno v CAT.OP. 

312. Číslování pravidel bylo v každém oddílu zachováno tak, aby bylo stejné číslo a 

stejný název pro pravidlo týkající se stejného tématu pro letouny a vrtulníky. 

Jestliže se některé pravidlo týkalo výhradně letounů, bylo příslušné číslo pravidla u 

vrtulníků přeskočeno a naopak. 

313. Požadavky na schválení v CAT.IDE.A/H.100 o nástrojích a vybavení, které 

požaduje hlava CAT.IDE, byly vyjasněny, v souladu s požadavky části 21. Byla 

přijata dodatečná ustanovení s cílem zajistit, že nástroje a vybavení, které nejsou 

požadovány v části CAT a které nevyžadují schválení v souladu s částí 21, 

nebudou používány pro bezpečnostní funkce a nebudou mít vliv na letovou 

způsobilost. 

314. Byl zaveden nový požadavek CAT.IDE.A/H.105 Minimální vybavení pro let, který 

řeší lety v případě selhání některé z položek v souladu s OPS 1.030/3.030. 

315. Požadavky na zapisovače letových údajů byly aktualizovány podle NPA-OPS 39B 

(typ 1A FDR). Byly rovněž zohledněny NPA-OPS 48A Záznam přenosu komunikací 

po datových linkách u nových letounů a NPA-OPS 67 Zapisovače letových údajů 

typu IVA. 

316. První část původního požadavku na vybavení při letu v podmínkách námrazy 

v CAT.IDE.A/H.165 byla vypuštěna, protože už tvoří součást hlavního požadavku 

2.a.5. 

317. Datum zavedení povinného zapisování komunikace po datových linkách by mělo 

nejlépe odpovídat době, kdy bude datového spojení využíváno pro základní 

komunikaci VHF. V řadě připomínek se však objevovaly požadavky na oznámení 

s dostatečným předstihem, které by pomohlo předejít nákladné výměně vybavení. 

Navrhuje se proto, aby byl povinný zápis komunikace po datových linkách zaveden 

dva roky před vstupem v platnost nařízení OPS, tj. 8. dubna 2014. 

318. CAT.IDE.A(H).250 Ruční hasicí přístroje: ustanovení OPS, kterým se zavádí 

používání hasicí látky obsahující halony s ohledem na ustanovení nařízení (ES) 

č. 1005/2009, které jejich používání zakazuje. Pravidlo obsahuje obecný 

bezpečnostní cíl o účinnosti hasicí látky v hasicích přístrojích. Tím je umožněno 

používání halonů v přechodném období. 

319. Požadavek související s ukazatelem kosmického záření (OPS 1.680/3.680) byl 

vypuštěn, protože základní nařízení, které řeší pouze zmírnění bezpečnostních 

rizik, nevytváří právní základ pro převedení těchto – tj. zdravotních – požadavků. 

Tím se rovněž předchází překrývání s ostatními evropskými právními předpisy, 

zejména s právními předpisy souvisejícími se zdravím a bezpečností při práci a 

ochranou proti záření (směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996). 
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Oddíl 1 – Letouny 

320. Požadavky na náhradní elektrické pojistky (CAT.IDE.A.110) byly posíleny, 

v souladu s ICAO a EU-OPS a JAA NPA-OPS 43. 

321. Úlevy pro některé nástroje a vybavení požadované při provozu podle VFR ve dne 

pro letadla, jejichž soulad by vyžadoval výměnu vybavení a které podléhaly 

schválení úřadu, nyní tvoří přímo součást pravidla s cílem zajistit jednotné 

uplatňování ve všech členských státech. 

322. Byl přidán požadavek na systémy bezpečnostních pásů se zádržným systémem pro 

horní část trupu (UTR) pro malé letouny CAT.IDE.A.205 podle NPA 26-20 pro 

letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností nižší než 5 700 kg, na 

základě doporučení výboru pro šetření nehodu určené Úřadu pro bezpečnost 

civilního letectví Spojeného království (CAA UK) a následné studie provedené 

úřadem CAA UK. 

323. Byla rovněž vypracována definice UTR s cílem poskytnout pružnost pro stávající 

konstrukční řešení. Z přezkumu připomínek jednoznačně vyplynulo, že v EU-OPS 

nebyl pojem „vícebodové bezpečnostní pásy“ používán soudržně. I když se má 

obecně chápe jako skládající se z bezpečnostního pásu a dvou ramenních popruhů, 

řada letounů příslušné požadavky nesplňuje. Tento názor potvrzují výjimky 

udělené Evropskou komisí podle EU-OPS. Řada připomínek žádala povolení 

bezpečnostních pásů s úhlopříčnými ramenními popruhy na sedadlech 

pozorovatele pilotního prostoru v letounech, kde není použití čtyřbodových 

bezpečnostních pásů praktické. Vzhledem k nejnovějšímu vývoji v oblasti 

konstrukce interiéru letadel, různá konstrukční řešení pro bezpečnostní pásy se 

zádržným systémem pro horní část trupu mohou poskytnout stejnou úroveň 

zvýšené bezpečnosti na sedadlech pozorovatele. 

324. Byly zavedeny požadavky na TAWS třídy A a třídy B (CAT.IDE.A.150) podle NPA-

OPS 39B. 

Oddíl 2 – Vrtulníky 

325. Na základě připomínek CRD byly úlevy pro požadavky na kyslík pro piloty 

(CAT.IDE.H.240) zachovány v původní podobě uvedené v JAR-OPS 3 pro nesložité 

vrtulníky provozované ve výškách mezi 10 000 ft a 13 000 ft. Další výjimky pro 

krátké průniky do nadmořských výšek mezi 13 000 ft a 16 000ft, které původně 

stanoví JAR-OPS 3 na základě zvláštního schválení/oprávnění úřadu bude řešit 

článek 14 základního nařízení. Tyto další výjimky nejsou v souladu s SARP ICAO a 

k jejich schválení se vyžadují specifická opatření na zmírnění rizik (např. 

zkušenosti provozovatele, fyziologické přizpůsobení pilota určitým nadmořským 

výškám. Jejich dosažitelnost je obvykle možná pouze v některých regionech (např. 

v horských oblastech). 
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Příloha V - část SPA 

I. Oblast působnosti  

326. Část SPA obsahuje požadavky na provozovatele pro lety, pro které se vyžadují 

zvláštní schválení/oprávnění. 

327. Část SPA je tvořena hlavami: 

- první hlava obsahuje obecné požadavky, které se vztahují na všech 9 

zvláštních schválení/oprávnění řešených v části SPA, 

- požadavky 9 zvláštních schválení/oprávnění jsou uvedeny v každé samostatné 

hlavě. 

Následující tabulka uvádí přehled struktury části SPA. 
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Obrázek 11: Struktura části SPA 

 
 

328. Požadavky části SPA Se vztahují na obchodní stejně jako neobchodní 

provozovatele s těmito výjimkami: 

- SPA.ETOPS se vztahují pouze na CAT provozy letounů, a 

- SPA.NVIS, SPA.HHO a SPA.HEMS se vztahují pouze na CAT provozy vrtulníků. 

II. Přehled reakcí 

329. Obdržené reakce projevují obecně podporu verzi CRD části SPA. 
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III. Přehled rozdílů 

Rozdíly proti EU-OPS / JAR-OPS 3 

330. Následující tabulka uvádí přehled záměrných rozdílů proti EU-OPS a JAR-OPS 3. 

Tabulka 9: Rozdíly proti EU-OPS / JAR-OPS 3 

Odkaz na EU-

OPS/JAR-OPS3  

Odkaz na EASA-EU  Popis rozdílu Odůvodnění  

Dodatek 1 k JAR-

OPS 3.005 písm. d) 

pododstavec c) bod 

2 

SPA.HEMS.125 Požadavky na výkonnosti byly 

upraveny tak, aby odrážely 

pracovní dokument JAA HSST a 

stanovisko zainteresovaných 

stran na základě konzultací 

NPA.  

Začlenění JAA HSST 

WP. 

Dodatek 1 k JAR-

OPS 3.175 

neuplatňuje se Zrušení schválení pro lety 

v pobřežních vodách. 

JAR-OPS 3 neuvádí 

objektivní kritéria. 

 

Rozdíly proti příloze 6 ICAO 

331. Stanovisko neobsahuje požadavky, které by byly méně omezující než 

v současnosti platné normy ICAO. 

IV. Seznam navrhovaných úkolů předpisové činnosti 

332. Během fáze konzultací se zainteresovanými stranami byla uváděna řada oblastí, 

které by v případě, že by se jimi toto stanovisko zabývalo, přesahovaly mandát 

agentury k převedení obsahu stávajících pravidel. Tyto položky však byly 

zaznamenány a budou řešeny v rámci samostatných úkolů předpisové činnosti 

s cílem umožnit odpovídající konzultace se zainteresovanými stranami a jejich 

zapojení. Následující tabulka uvádí přehled těchto navrhovaných úkoly předpisové 

činnosti. 

Tabulka 10: Navrhované úkoly předpisové činnosti 

Odkazy na části, 

pravidla  
Oblast působnosti  

Odkaz na 

úkoly 

předpisové 

činnosti 

SPA Schválení pro lety v pobřežních vodách  OPS.093 

SPA.LVO, 

CAT.OP.MPA.110, 

SPA.ETOPS 

Přepracování hlavy E EU-OPS. To se týká 

zejména pravidel pro provozy APV, provozy 

LTS CAT I, provozy OTS CAT II a letů 

s pomocí EVS, nedávných úprav SARP ICAO, 

nových technologií, jako např. systémů 

umělého vidění (SVS). 

OPS.083 
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Odkazy na části, 

pravidla  
Oblast působnosti  

Odkaz na 

úkoly 

předpisové 

činnosti 

SPA.NVIS Vytvoření odpovídajících pravidel pro 

provozy NVIS jiné než provozy CAT(H).  

OPS.096 

SPA.HHO Vytvoření jednoho oddílu pro provozy 

v rámci přepravy vnějšího 

lidského nákladu, který by spojoval 

požadavky v současnosti rozložené mezi 

části SPA a SPO. 

OPS.067 

SPA.HEMS Převedení JAA TGL-43 OPS.057 

 

V. SPA.GEN: Hlava A – Obecné požadavky 

Obecná ustanovení 

333. Tato hlava obsahuje obecné požadavky na provozovatele pro získání a uchování 

zvláštního schválení/oprávnění. Tato hlava by měla být čtena společně s hlavou 

obsahující požadavky pro zvláštní schválení/oprávnění. 

SPA.GEN.100 Příslušný úřad 

334. Tento požadavek stanoví příslušný úřad a rozlišuje mezi obchodními a 

neobchodními provozovateli. 

335. S cílem zachovat soulad s částí II přílohy 6 ICAO tento požadavek stanoví, že pro 

neobchodní provozovatele, kteří používají letadla registrované ve třetích zemích, 

musí být vydána zvláštní schválení/oprávnění pro PBN, MNPS a RVSM ve třetí 

zemi, v níž je letadlo zapsáno v leteckém rejstříku. 

SPA.GEN.105 Žádost o zvláštní schválení/oprávnění 

336. Agentura zařadila odkaz na „údaje o provozní vhodnosti (OSD) vytvořený podle 

nařízení Komise (ES) č. 1702/2003“. Údaje o provozní vhodnosti představují 

soubor údajů, které musí předložit výrobce letadla během procesu typové 

certifikace, dokládající bezpečný provoz příslušného typu letadla. Některé z těchto 

údajů se stanou pro provozovatele povinné, pokud budou na základě těchto údajů 

vypracovávat seznamy minimálního vybavení (MEL) a výcvikové programy. OSD 

proto představuje minimální požadavky pro typ letadla s cílem zajistit 

harmonizovanou úroveň bezpečnosti. 

337. CRD k NPA 2009-01 „osvědčení provozní způsobilosti“ a „příkazy k zachování 

bezpečnosti“ zveřejněn dne 13. května 2011 poskytují podrobnější vysvětlení. 
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SPA.GEN.110 Práva provozovatele, který je držitelem zvláštního 

schválení/oprávnění 

338. Požadavek stanoví, že zvláštní schválení/oprávnění jsou v případě neobchodních 

provozů zdokumentována „v seznamu zvláštních schválení/oprávnění“ a pro 

obchodní provozy v „provozních specifikacích“ (OPSPECS). Odpovídající požadavky 

na úřady jsou uvedeny v části ARO. Formuláře „OPSPECS“ a „seznam zvláštních 

schválení/oprávnění“ tvoří dodatky II a III k části ARO. 

SPA.GEN.115 Změny provozů vyžadující zvláštní schválení/oprávnění 

339. Tento požadavek stanoví, že veškeré změny týkající se podmínek zvláštního 

schválení/oprávnění vyžadují předchozí schválení příslušného úřadu. Sem spadá 

rovněž vytvoření alternativních způsobů průkazu shody. 

340. Je třeba připomenout, že záměrem požadavků SPA a odpovídajících materiálů AMC 

je, aby alternativní způsoby průkazu shody navrhované obchodními a 

neobchodními provozovateli měly předchozí schválení příslušného úřadu. 

SPA.GEN.120 Zachování platnosti zvláštního schválení/oprávnění 

341. Tento požadavek je založen na koncepci zachování platnosti schválení, která je 

v souladu s přístupem ke všem schválením a usvědčením souvisejícím 

s provozovatelem. 

342. Agentura doplnila odkaz na OSD jako dodatečného kritéria pro zachování platnosti 

zvláštního schválení/oprávnění. 

VI. SPA.PBN: Hlava B – Provoz s využitím navigace založené na výkonnosti (PBN) 

Obecná ustanovení 

343. Tato hlava řeší zvláštní schválení/oprávnění pro provozy ve vymezeném vzdušném 

prostoru, kde jsou stanoveny specifikace pro navigaci založenou na výkonu (PBN). 

Patří sem tyto specifikace: 

- RNAV10, 

- RNP4, 

- RNAV1, 

- Základní-RNP1, 

- RNP APCH, 

- RNP AR APCH51. 

344. Tato hlava převádí EU-OPS 1.243. 

                                                 

51 RNAV: prostorová navigace; RNP: požadovaná navigační výkonnost; AR: vyžaduje se oprávnění; 

APCH: přiblížení. 
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SPA.PBN.100 Provoz PBN 

345. Agentura požaduje zvláštní schválení/oprávnění pro všechny provozy PBN 

s výjimkou RNAV5 (B-RNAV). Agentura je toho názoru, že lety ve vzdušném 

prostoru RNVA5 nepředstavují z bezpečnostního hlediska natolik kritický provoz, 

který by odůvodňoval zvláštní schválení/oprávnění. 

346. Agentura sdílí stanovisko některých neobchodních provozovatelů požadující 

rozlišování mezi obchodními a neobchodními provozy a opětovné posouzení 

potřeby a vhodnosti koncepce provozního schválení. Agentura má proto v úmyslu 

iniciovat úkol předpisové činnosti MDM.062 s touto oblastí působnosti: 

- vytvořit pravidla pro část FCL pro požadavky na výcvik v rámci provozu PBN, 

- přezkoumat opodstatnění potřeby provozního schválení pro každý let PBN pro 

provozovatele CAT, NCC a NCO a posoudit, zda existují nějaké alternativy 

k provoznímu schválení, např. část FCL, a 

- vytvořit AMC pro provozní schválení v SPA.PBN, které vychází se stávajícího 

materiálu AMC 20. 

347. GM k tomuto požadavku poskytnou další informace ke kritériím pro schválení a 

provoz podle materiálu AMC 20 nebo ICAO Doc 9613 (příručka PBN). 

VII. SPA.MNPS: Hlava C – Provoz s předepsanou minimální navigační výkonností 

(MNPS) 

Obecná ustanovení 

348. Tato hlava obsahuje požadavky pro zvláštní schválení/oprávnění pro lety ve 

vyhrazeném vzdušném prostoru s předepsanou minimální navigační výkonností 

(MNPS) v souladu s oblastními doplňkovými postupy. 

349. Hlava MNPS převádí EU-OPS 1.243 a 1.870. 

VIII. SPA.RVSM: Hlava D – Provoz ve vzdušném prostoru se sníženými minimy 

vertikálních rozstupů (RVSM) 

Obecná ustanovení 

350. Tato hlava obsahuje požadavky pro zvláštní schválení/oprávnění pro lety ve 

vyhrazeném vzdušném prostoru se sníženými minimy vertikálních rozstupů 300 m 

(1 000 ft). 

351. Tato hlava převádí EU-OPS 1.241 a obsahuje části znění pravidla TGL 6 (Pokyny 

pro schválení pro letadla a provozovatele pro lety ve vzdušném prostoru nad FL 

290 se sníženými minimy vertikálních rozstupů 300 m (1 000 ft)). 

IX. SPA.LVO: Hlava E – Provoz za podmínek nízké dohlednosti (LVO) 

Obecná ustanovení 

352. Tato hlava obsahuje zvláštní schválení/oprávnění pro lety za podmínek nízké 

dohlednosti, které jsou tvořeny těmito provozy: 
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- vzlet za podmínek nízké dohlednosti (LVTO), 

- provoz nižší než standardní I. kategorie (LTS CAT I), 

- standardní provoz II. kategorie (CAT II), 

- provoz za provozních podmínek jiných než standardních II. kategorie (OTS 

CAT II), 

- standardní provoz III. kategorie (CAT III) a 

- přiblížení pomocí systémů pro zlepšení viditelnosti (EVS), na které se vztahuje 

provozní zápočet na minima pro dráhovou dohlednost (RVR). 

353. Tato hlava převádí pravidla související s LVO hlavy E EU-OPS a JAR-OPS 3. 

SPA.LVO.100 Provoz za podmínek nízké dohlednosti (LVO) 

354. Tento požadavek vymezuje, které provozy představují LVO. 

355. LVO společně s nejnižšími provozními minimy definovanými v „příloze I – Definice 

pojmů používaných v přílohách II až VIII“ (Příloha I – Definice). 

356. V souladu s EU-OPS jsou provozy LVTO definovány jako vzlet s dráhovou 

dohledností (RVR) menší než 400 m. EU-OPS požaduje pro LVTO výcvikový 

program a dodatečná zvláštní schválení/oprávnění pro vzlety s RVR menší než 

150 m a pro vzlety s RVR menší než 125 m. Navrhovaný požadavek odpovídá 

těmto ustanovením, poněkud však mění koncepci. Jedná se pouze o jediné 

schválení pro LVTO, které by vymezovalo schválená provozní minima. 

357. Agentura sdílí stanovisko většiny zainteresovaných stran, že EU-OPS klasifikuje 

provozy EVS jako LVO, např. v dodatku 1 k OPS 1.450 nebo dodatku 1 k OPS 

1.455. Navrhované znění pravidla vyjasňuje, že za LVO, na které se vztahují 

provozní zápočty na minima pro RVR, by měly být považovány pouze provozy EVS. 

SPA.LVO.110 Obecné provozní požadavky 

358. Agentura přenesla obsah dodatku 1 k OPS 1.455 písm. b) bod 2 podbod ix), 

v němž se požaduje, aby radiovýškoměr upozorňoval na výšku pod 200 ft nad 

prahem letiště. Na základě konzultací se zainteresovanými stranami agentura 

zachová tento požadavek také pro provozy s pomocí EVS a nenavrhla v tomto 

ohledu žádnou změnu EU-OPS. 

359. Pro provozy LVO s pomocí EVS jsou nadále zvažovány úpravy stávajících 

požadavků EU-OPS na vybavení ohledně stanovení upozornění na výšku stejně 

jako na dopady na provozní minima letiště pro provozy NPA, APV a PA 

s přihlédnutím k dostupné dokumentaci. 

SPA.LVO.115 Požadavky související s letištěm 

360. Tento požadavek vyjasňuje, že podle EU-OPS, může být let LVO proveden pouze 

v případě, že zvolené letiště má vytvořené postupy za podmínek nízké dohlednosti 

(LVP). Tento požadavek se vztahuje na veškeré provozy s viditelností menší než 

800 m. 
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361. Dodatečný pododstavec požaduje, aby u letišť mimo Evropskou unii, kde není 

používán pojem LVP, provozovatel zajistil, že budou zavedeny rovnocenné postupy 

splňující požadavky LVP. 

Budoucí úkoly předpisové činnosti 

362. Agentura v rámci svého mandátu provedla přezkum stávajícího znění EU-OPS 

pouze v případě, kde bylo třeba napravit zjevné chyby, kde bylo zapotřebí provést 

zásadní změny v zájmu bezpečnosti nebo kde byl záměr pravidla nejednoznačný. 

363. Agentura zastává názor, že důkladné přepracování požadavků vyplývajících z hlavy 

E je nezbytné. To se týká zejména pravidel pro provozy APV (postupy přiblížení 

s vertikálním vedením), provozy LTS CAT I, provozy OTS CAT II a provozy s EVS. 

Tento proces vyžaduje samostatný úkol předpisové činnosti, který rovněž zohlední 

nedávné změny SARP ICAO a nenovější pokrok v technologické oblasti jako např. 

systémů syntetického vidění (SVS) a systémů kombinovaného vidění (CVS). 

X. SPA.ETOPS: Hlava F – Provoz dvoumotorových letounů se zvětšenou vzdáleností 

od přiměřeného letiště (ETOPS) 

Obecná ustanovení 

364. Tato hlava obsahuje požadavky pro zvláštní schválení/oprávnění pro 

dvoumotorové letouny používané v rámci CAT provozu se zvětšenou vzdáleností 

od přiměřeného letiště. 

365. Tato hlava převádí EU-OPS 1.246. 

Probíhající a budoucí úkoly předpisové činnosti 

366. Je třeba připomenout, že tyto požadavky projdou v blízké budoucnosti dalšími 

změnami, a to z těchto důvodů: 

- v NPA 2008-01 byl navržen odpovídající materiál AMC 20-6 a rozhodnutí bylo 

zveřejněno 16 prosince 2010, 

- očekává se, že na začátku roku 2012 zveřejní organizace ICAO dopis (state 

letter) obsahující navrhované změny provozu se zvětšenou vzdáleností od 

přiměřeného letiště, které se nebudou už vztahovat pouze na dvoumotorové 

letouny, ale rovněž na letouny s více než dvěma motory, a 

- jak je uvedeno výše, plánovaná minima pro náhradní letiště v rámci provozů 

ETOPS je třeba aktualizovat tak, aby zahrnovala i provozy APV. 

XI: SPA.DG: Hlava G – Přeprava nebezpečného zboží 

Obecná ustanovení 

367. Tato hlava obsahuje zvláštní schválení/oprávnění pro přepravu nebezpečného 

zboží, jak je uvedeno v technických pokynech ICAO. Převádí hlavu R EU-OPS / 

JAR-OPS 3 a JAA NPA-OPS 70. 
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Srovnání EU-OPS / JAR-OPS 3 

368. Agentura navrhuje dynamický odkaz na technické pokyny ICAO. Z toho důvodu 

není výňatek z technických pokynů opakován v prováděcích pravidlech. SPA.DG je 

proto kratší než hlavy R EU-OPS a JAR-OPS 3. Byly uvedeny pouze požadavky 

stanovující konkrétní odpovědnosti provozovatele. 

XII. SPA.NVIS: Hlava H – Provoz vrtulníků se systémy snímání nočního vidění 

Obecná ustanovení 

369. Tato hlava obsahuje zvláštní schválení/oprávnění pro provozy podle pravidel VFR 

v noci s pomocí systému snímaní nočního vidění (NVIS) v rámci CAT provozů 

vrtulníků. Převádí JAR-OPS 3.005 písm. j) a TGL-34. 

370. TGL-34 původně vycházel z vojenských zkušeností a obsahoval prvky, které jsou 

specifické pro vojenský provoz, např. doporučení k používání infračervených 

světel. V rámci CAT provozů není třeba provádět skrytý provoz a tato doporučení 

byla odstraněna. 

SPA.NVIS.100 Provoz se systémy snímání nočního vidění (NVIS) 

371. Bylo doplněno ustanovení, kterým se omezuje jejich používání na provozovatele 

vrtulníků, kteří jsou držiteli AOC pro CAT provozy. 

SPA.NVIS.120 Provozní minima NVIS 

372. Provozní minima NVIS by neměla být nižší než meteorologická minima VFR pro 

prováděný typ nočního provozu. NVIS je prostředkem napomáhajícím vizuální 

orientaci v noci; noční minima pro VFR zůstávají, neboť jsou stanovena pro 

činnost, během níž jsou používány systémy NVIS, např. pokud je provoz HEMS 

prováděn s pomocí NVIS, platí minima HEMS. 

SPA.NVIS.130 Požadavky na posádku pro lety NVIS 

373. Znění bylo upraveno tak, aby pro účely složení posádky rozlišovalo mezi 

požadavky na certifikaci, specifickými typy provozů a provozní příručkou. Úprava 

pravidla spočívala v rozdělení do dvou pododstavců stanovujících specifická kritéria 

a cíle pro výběr, zkušenosti, kvalifikaci, rozlétanost a složení posádky. Jsou 

stanoveny požadavky pro výcvik členů letové posádky a členů technické posádky. 

SPA.NVIS.140 Informace a dokumentace 

374. Tento nový odstavec – v porovnání s TGL-34 – stanoví, které specifické prvky 

NVIS musí být uvedeny v provozní příručce. 

Budoucí úkoly předpisové činnosti 

375. Záměrem NPA 2009-02b byla možnost použití NVIS pro všechny typy letadel. Byl 

však vytvořen TGL-34 pro CAT provozy vrtulníků a návrhy NPA by mohly být pro 
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ostatní provozy příliš omezující. Problém samostatných požadavků pro neobchodní 

provozy jiné než provozy vrtulníků může být předmětem budoucího úkolu 

předpisové činnosti (OPS.096). V současnosti však není dostatek informací o 

těchto provozech a odborníci zůstávají nerozhodní ohledně přiměřených požadavků 

na tento typ provozů. Dokud tedy nebudou známy výsledky tohoto úkolu 

předpisové činnosti, omezuje se hlava SPA.NVIS na CAT provozy vrtulníků. 

XIII. SPA.HHO: Hlava I – Provoz s vrtulníkovým jeřábem 

Obecná ustanovení 

376. Tato hlava obsahuje požadavky pro zvláštní schválení/oprávnění pro provozy 

s vrtulníkovým jeřábem (HHO). Převádí dodatek 1 k JAR-OPS 3.005 písm. h) a 

návrh JAA NPA-OPS 69. 

377. Agentura bere na vědomí, že řada připomínek se týkala provozů s vrtulníkovým 

jeřábem a záchranných misí. Pátrání a záchranné operace stejně jako záchranné 

operace v horách nespadají do oblasti působnosti agentury. Tyto připomínky 

požadující, aby se některé požadavky nevztahovaly na uvedené provozy, byly 

proto odloženy. 

378. Pátrací a záchranné operace a podobné služby zůstávají nadále odpovědností 

jednotlivých členských států. Státy by měly zajistit, aby byly tyto služby 

prováděny v souladu s cíli základního nařízení, pokud jde proveditelné. 

379. Řada připomínek se týkala nedostatečné regulace letecké práce. Provozy HHO, již 

vymezené v JAR-OPS 3, byly vždy považovány za činnost CAT – proto se použije 

požadavek uplatňování certifikačních požadavků třídy D pro vliv poruchy motoru 

při přepravě vnějšího lidského nákladu (HEC). Třídy A, B a C HEC (neobchodní 

činnosti) budou řešeny v rámci části SPO prostřednictvím požadavku na zavedení 

standardních provozních postupů (SOP) provozovatele. V rámci revizní skupiny 

bylo ohledně tohoto přístupu dosaženo shody. 

SPA.HHO.100 Provoz s vrtulníkovým jeřábem (HHO) 

380. Toto pravidlo obsahuje pouze prvky pro dodatečná schválení HHO; všechny ostatní 

prvky jsou řešeny v rámci vydávání AOC, což je jedna z podmínek. Požadavek 

proto zahrnuje pouze změny AOC. 

SPA.HHO.110 Požadavky na vybavení pro HHO 

381. HHO řeší CAT provozy (HEC třída D); systémy nosičů pro členy posádky (PCDS) 

proto podléhají schválení letové způsobilosti. Schválení pro vrtulníkové jeřáby a 

související vybavení bude obsahovat pokyny pro zachování letové způsobilosti, 

přičemž za jejích provedení je odpovědný provozovatel. 

SPA.HHO.115 Komunikační vybavení HHO 

382. Znění bylo vylepšeno s cílem vyjasnit, že „pozemní personál“ by měl být přítomen 

na provozním místě HHO. Při provádění HHO na provozním místě HEMS nemusí 
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být personál na místě přítomen; byla proto doplněna úleva pro HHO na provozním 

místě HEMS. 

SPA.HHO.125 Výkonnostní požadavky pro HHO 

383. Provozy HHO nezávisí na třídě výkonnosti; problém výkonnosti se proto řeší 

v rámci pravidla samostatně. 

384. Řada připomínek se týkala použitelnosti vlivu poruchy motoru. Základní požadavek 

ohledně HHO v rámci CAT provozu je, aby byl vrtulník schopen překonat poruchu 

kritického motoru bez nebezpečí pro zavěšenou osobu/náklad, třetí strany nebo 

majetek. Jeřábem je přepravován platící cestující, a nikoli člen posádky. Vliv 

poruchy motoru předem vylučuje vrtulníky certifikované v kategorii B z provádění 

tohoto typu CAT provozu. 

SPA.HHO.130 Požadavky na posádku HHO 

385. Úprava pravidla spočívala v rozdělení do dvou pododstavců stanovujících specifická 

kritéria a cíle pro výběr, zkušenosti, kvalifikaci, rozlétanost a složení posádky. Jsou 

stanoveny požadavky pro výcvik členů letové posádky a členů technické posádky, 

stejně jako požadavek pro specifikou instruktáž pro cestující HHO. 

SPA.HHO.140 Informace a dokumentace 

386. Řada připomínek požadovala znovuzavedení požadavku na doplněk k provozní 

příručce. Požadavek na doplněk by nepředstavoval objektivní pravidlo, protože by 

byl překážkou pro integrovanou provozní příručku. Tento odstavec však nyní 

vymezuje, které prvky specifické pro provoz HHO jsou uvedeny v provozní příručce 

podle ORO.MLR. Je na provozovateli, aby rozhodl, jak nejlépe tyto prvky začlenit, 

přičemž jednu z forem může představovat i doplněk. 

Budoucí úkoly předpisové činnosti 

387. Některé připomínky, které agentura obdržela, se týkaly neobchodních provozů 

HHO. Bude iniciován úkol předpisové činnosti (OPS.067) s cílem důkladněji 

prověřit pravidla obsažená v části SPO a zda je zapotřebí, aby veškeré provozy 

HHO řešila část SPA. 

XIV. SPA.HEMS: Hlava J – Provoz vrtulníkové letecké záchranné služby 

Obecná ustanovení 

388. Tato hlava obsahuje požadavek pro zvláštní schválení/oprávnění vrtulníkové 

letecké záchranné služby (HEMS). Převádí dodatek 1 to JAR-OPS 3.005 písm. d) a 

částečně i pracovní dokument HSST-WP-07-03.4. 
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Výkonnost vrtulníku 

389. Pravidlo bylo posíleno tak, aby lépe odráželo filozofii HEMS přenesenou z JAA. 

Požadavek nyní jednoznačně rozlišuje mezi: „provozní základnou HEMS“ – kde 

musí být v případě hustě osídleného nehostinného prostředí „nulové riziko“; 

nemocnicí umístněnou v hustě osídleném nehostinném prostředí – kde musí být 

riziko minimalizováno na přijatelný bezpečnostní cíl – proto odkaz na schválení 

v CAT.POL.H.225; nemocnicí umístněnou mimo hustě osídlené nehostinné 

prostředí – kde CAT.POL.H.305 už poskytuje úlevy; a „provozním místem HEMS“ – 

kde musí být v praxi nejnižší dosažitelné riziko. 

SPA.HEMS.100 Provoz vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS) 

390. Tento podíl nyní obsahuje pouze prvky pro dodatečná schválení HEMS; všechny 

ostatní prvky jsou řešeny v rámci vydávání AOC, což je jedna z podmínek. 

Požadavek proto zahrnuje pouze změny AOC. 

SPA.HEMS.120 Provozní minima HEMS 

391. Vzhledem k tomu, že minimální posádku tvoří vždy jeden pilot a jeden člen 

technické posádky HEMS, platí pro toto složení posádky provozní minima pro 

provoz s jedním pilotem. Provozní minima pro provoz se dvěma piloty platí 

v případě, kdy je posádka složena ze dvou pilotů. Člen technické posádky HEMS 

není pilotem, a proto tento provoz nemůže být jako takový započítán. Skutečnost, 

že provozní minima pro provoz s jedním pilotem jsou už nižší než běžná provozní 

minima, je už zohledněna dodatečným členem technické posádky HEMS (viz též 

SPA.HEMS.130). 

SPA.HEMS.125 Výkonnostní požadavky pro lety HEMS 

392. Byl doplněn text, který je výsledkem konzultací k HSST/WP-07/03.4. Požadavky se 

týkají vystavení (pojem nahrazující delší přesný pojem „provoz bez zajištěné 

schopnosti bezpečného vynuceného přistání“) během vzletu a přistání v případech 

uvedených v písm. b). 

SPA.HEMS.130 Požadavky na posádku 

393. Úprava pravidla spočívala v rozdělení do dvou pododstavců stanovujících specifická 

kritéria a cíle pro výběr, zkušenosti, kvalifikaci, rozlétanost a složení posádky. Jsou 

stanoveny požadavky pro výcvik členů letové posádky a členů technické posádky. 

394. 30minutový let výlučně s orientací podle přístrojů je postup, který má za cíl 

zmírnit riziko, že pilot ztratí kontrolu při neúmyslném letu za meteorologických 

podmínek pro let podle přístrojů (IMC). Vzhledem k tomu, že se nejedná o postup 

ve smyslu FCL, není třeba vyžadovat, aby jeho výcvik prováděl letový instruktor 

(FI). 

395. Z důvodů právní jasnosti i na základě přijatých připomínek jsou výjimečné 

okolnosti, za kterých může být počet členů posádky omezený, uvedeny v písm. e) 

bod 1. 
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SPA.HEMS.135 Instruktáž cestujících 

396. V rámci provozu HEMS jsou často přepravováni pacienti v bezvědomí nebo pod 

vlivem léků, které zásadně omezují jejich schopnosti. Mohou být navíc připoutáni 

k nosítkům, což jim znemožňuje pohyb. V těchto případech není praktické podávat 

instruktáž, jaká se podává v rámci přepravy „běžných“ cestujících. Závisí na 

veliteli letadla a na lékařském personálu na palubě aby posoudili, do jaké míry je 

pacient schopný porozumět instruktáži, a aby poskytli instruktáž, která odpovídá 

zdravotnímu stavu pacienta. 

SPA.HEMS.140 Informace a dokumentace 

397. Řada připomínek požadovala znovuzavedení požadavku na doplněk k provozní 

příručce. Požadavek na doplněk by nepředstavoval objektivní pravidlo, protože by 

byl překážkou pro integrovanou provozní příručku. Tento odstavec však nyní 

vymezuje, které prvky specifické pro provoz HEMS jsou uvedeny v provozní 

příručce podle ORO.MLR. Je na provozovateli, aby rozhodl, jak nejlépe tyto prvky 

začlenit, přičemž jednu z forem může představovat i doplněk. 

398. Řada prvků původně obsažených v AMC/GM je nyní začleněno do prováděcího 

pravidla v zájmu zachování soudržnosti v rámci zvláštního schválení/oprávnění pro 

provozy vrtulníků. 

SPA.HEMS.150 Zásoby paliva 

399. Tento text byl přidán, protože jeden z autorů připomínek na potřebu odpovídacích 

ustanovení pro provozy HEMS, přičemž navrhoval, aby úlevy, které byly obsaženy 

původně v dodatku 1 k JAR-OPS 3.005 písm. f) platily i na provozy HEMS. 

SPA.HEMS.155 Plnění paliva, když cestující nastupují, vystupují nebo jsou na 

palubě 

400. Tento text byl opětně zaveden s cílem řešit specifický případ provozů HEMS, kdy 

pacient nemusí být schopen evakuovat se z vrtulníku během naléhavé situace při 

doplňování paliva. 
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ZKRATKY POUŽÍVANÉ V ČÁSTI CAT A ČÁSTI SPA 

- pouze informativně - 

 

AAC letecká administrativní síť (aeronautical administrative 

communication) 

AAD stanovená odchylka nadmořské výšky (assigned altitude deviation) 

AAL nad úrovní letiště (above aerodrome level)  

AC střídavý proud 

ACAS II palubní protisrážkový systém II (airborne collision avoidance 

system II) 

ADF automatický radiokompas (automatic direction finder) 

ADG vzduchový generátor (air driven generator)  

ADS automatický závislý přehledový systém (automatic dependent 

surveillance) 

ADS-B automatický závislý přehledový systém – vysílání (broadcast) 

ADS-C automatický závislý přehledový systém – kontrakt (contract) 

AeMC letecké zdravotní středisko (aero-medical centre) 

AEO se všemi pracujícími motory (all engines operating) 

AFCS automatický systém řízení letu (automatic flight control system) 

AFM letová příručka letadla (aircraft flight manual) 

AFN hlášení letu (aircraft flight notification) 

AFN hlášení stanoviště letových provozních služeb (ATS Facilities 

Notification) 

AGL výška nad zemí (above ground level)  

AHRS referenční systém letové polohy (attitude heading reference 

system) 

AIS letecká informační služba ŘLP (aeronautical information service) 

ALS přibližovací světelný systém (approach lighting system) 

ALSF přibližovací světelná soustava se světelnou zábleskovou řadou 

(approach lighting system with sequenced flashing lights) 

AMC přijatelné způsoby průkazu 

AMSL nadmořská výška (above mean sea level)  

ANP skutečná navigační výkonnost (actual navigation performance) 

AOC osvědčení leteckého provozovatele (Air operator certificate) 

APCH přiblížení (approach) 

APU pomocná energetická jednotka (auxiliary power unit)  

APV postup přiblížení s vertikálním vedením (approach procedure with 
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vertical guidance) 

AR trať letových provozních služeb (ATS route) 

AR vyžaduje se oprávnění (authorisation required) 

AR požadavky na úřady (Authority Requirements) 

ARA přiblížení na přistání pomocí palubního radiolokátoru (airborne 

radar approach)  

ASC Výbor pro leteckou bezpečnost (Air Safety Committee) 

ASDA použitelná délka pro přerušený vzlet (accelerate-stop distance 

available) 

ATC řízení letového provozu (air traffic control) 

ATO schválená organizace pro výcvik (approved training organisation) 

ATPL průkaz dopravního pilota (airline transport pilot licence) 

ATQP program alternativního výcviku a kvalifikací (alternative training 

and qualification programme) 

ATS letové provozní služby (air traffic services) 

AVGAS letecký benzin (aviation gasoline) 

AVTAG palivo se širokým rozsahem destilačních teplot (wide-cut fuel)  

B-RNAV základní prostorová navigace (basic area navigation) 

BALS základní přibližovací světelný systém (basic approach lighting 

system) 

CAP parametry přístupné řídícímu (controller access parameters) 

CDFA konečné přiblížení stálým klesáním (continuous descent final 

approach)  

CDL seznam povolených odchylek na draku (configuration deviation 

list)  

CFIT řízený let do terénu (controlled flight into terrain) 

CG poloha těžiště (centre of gravity) 

cm centimetry 

CM řízení konfigurace/kontextu (configuration/context management) 

CMA přístup soustavného sledování (continuous monitoring approach) 

CMV převedená meteorologická dohlednost (converted meteorological 

visibility)  

CMPA složitá motorová letadla (complex motor-powered aircraft)  

CofA osvědčení letové způsobilosti (certificate of airworthiness) 

CPA nejbližší bod sblížení (closest point of approach) 

CPDLC ovladač datového spoje komunikace pilota (controller pilot data 

link communications)  

CPL průkaz obchodního pilota (commercial pilot licence) 

CRM optimalizace činnosti posádky (crew resource management) 

CRT nástroj pro odpovědi na připomínky (comment response tool) 
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CVR zapisovač hlasu v pilotním prostoru (cockpit voice recorder) 

DA výška rozhodnutí – nad mořem (decision altitude) 

D-ATIS automatická informační služba v koncové oblasti letiště přes 

datový spoj (Data Link – Automatic Terminal Information Service)  

DC stejnosměrný proud  

DCL povolení k odletu (departure clearance) 

DDM rozdíl hloubek modulací (difference in depth of modulation) 

D-FIS letová informační služba přes datový spoj (data link flight 

information service) 

DGOR hlášení události s nebezpečným zbožím (dangerous goods 

occurrence report)  

DH výška rozhodnutí (decision height)  

DME měřič vzdálenosti (distance measuring equipment) 

D-OTIS provozní informační služba v koncové oblasti letiště přes datový 

spoj (Data Link – Operational Terminal Information Service)  

DR vzdálenost rozhodnutí (decision range)  

DSTRK zamýšlená trať (desired track) 

EASP Evropský program pro bezpečnost letectví (European Aviation 

Safety Programme) 

EC Evropská komise  

EFB elektronická letová aktovka (electronic flight bag) 

EFIS elektronický letový přístrojový systém (electronic flight instrument 

system) 

EGT teplota výfukových plynů (exhaust gas temperature) 

ELT(AD) polohový maják nehody samočinně uváděný do pracovní polohy 

(emergency locator transmitter (automatically deployable)) 

ELT(AF) polohový maják nehody – automatický pevný (emergency locator 

transmitter (automatic fixed)) 

ELT(AP) polohový maják nehody – automatický přenosný (emergency 

locator transmitter (automatic portable)) 

ELT(S) polohový maják nehody pro přežití (survival emergency locator 

transmitter) 

EPE odhadovaná chyba polohy (estimate of position error) 

EPR kompresní poměr motoru (engine pressure ratio) 

EPU odhad nejistoty polohy (estimate of position uncertainty) 

ERA náhradní letiště na trati (en-route alternate (aerodrome)) 

ESSG Evropská řídicí skupina SAFA (European SAFA Steering Group) 

ETOPS provoz dvoumotorových letounů se zvětšenou vzdáleností od 

přiměřeného letiště (extended range operations with two-engined 

aeroplanes) 

ETSO Evropský technický normalizační příkaz (European technical 
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standards order) 

EUROCAE Evropská organizace pro zařízení v civilním letectví (European 

Organisation for Civil Aviation Equipment) 

EVS systém pro zlepšení viditelnosti (enhanced vision system) 

FAA Federální úřad pro letectví USA – Federal Aviation Administration 

FAF fix konečného přiblížení (final approach fix) 

FAK souprava první pomoci 

FALS úplná přibližovací světelná soustava (full approach lighting 

system)  

FANS koncepce moderních leteckých systémů (future air navigation 

system) 

FAP bod konečného přiblížení (final approach point)  

FATO plocha konečného přiblížení a vzletu (final approach and take-off 

area)  

FDM sledování letových údajů (flight data monitoring) 

FDR zapisovač letových údajů (flight data recorder) 

FFS úplný letový simulátor (full flight simulator) 

FI letový instruktor (flight instructor) 

FL let v hladině (flight level)  

FM frekvenční modulátor (frequency modulator) 

FMS systém plánování a optimalizace letu (flight management system)  

FOR přehledové pole (field of regard) 

FOV zorné pole (field of view) 

FSTD zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (flight simulation 

training device) 

ft stopa 

FTD letové výcvikové zařízení (flight training device) 

g gram 

g přitažlivost 

GBAS systém s pozemním rozšířením (ground-based augmentation 

system)  

GCAS pozemní protisrážkový systém (ground collision avoidance system) 

GIDS pozemní systém detekce ledu (ground ice detection system)  

GLS letištní mapa pro pojíždění (GBAS landing system) 

GM pokyny (Guidance Material) 

GNSS globální družicový navigační systém (global navigation satellite 

system)  

GPS globální polohovací systém (global positioning system) 

GPWS systém signalizace nebezpečné blízkosti země (ground proximity 

warning system) 
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HEMS vrtulníková letecká záchranná služba (helicopter emergency 

medical service) 

HF vysoká frekvence 

HI/MI vysoká intenzita/střední intenzita (high intensity / medium 

intensity) 

HIALS přibližovací světelná soustava velké svítivosti (high intensity 

approach lighting system) 

HLL seznam omezení helideku (helideck limitations list)  

HoT doba působení (hold-over time) 

hPa hektopascal 

HUD průhledový zobrazovač (head-up display) 

HUDLS systém přistání s vedením pomocí průhledového zobrazovače 

(head-up guidance landing system) 

IAF fix počátečního přiblížení (initial approach fix)  

IALS střední přibližovací světelná soustava (intermediate approach 

lighting system)  

ICAO 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil 

Aviation Organisation)  

IF fix středního přiblížení (intermediate fix) 

IFR pravidla letu podle přístrojů (instrument flight rules) 

IGE vliv přízemního efektu (in ground effect)  

ILS systém přesných přibližovacích majáků (instrument landing 

system) 

IMC meteorologické podmínky pro let podle přístrojů (instrument 

meteorological conditions) 

inHg výška sloupce rtuti v palcích (inches of mercury) 

INS inerční navigační systém (inertial navigation system) 

IORS vnitřní systém hlášení událostí (internal occurrence reporting 

system) 

IP mezilehlý bod (intermediate point)  

IR prováděcí pravidlo (Implementing Rule) 

IRNAV/IAN integrovaná prostorová navigace (integrated area navigation) 

IRS inerciální referenční systém (inertial reference system) 

ISA mezinárodní standardní atmosféra (international standard 

atmosphere) 

IV nitrožilní 

JAA Sdružené letecké úřady (Joint Aviation Authorities) 

JAR sdružené letecké požadavky (Joint Aviation Requirements) 

JET 1 / A / A1 kerosin 

JET B palivo se širokým rozsahem destilačních teplot (wide-cut fuel) 
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JIP společné prováděcí postupy (Joint Implementing Procedure) 

JP-4 palivo se širokým rozsahem destilačních teplot (wide-cut fuel) 

km kilometr 

kN kilonewton 

KSS vzorec Ktitorovův, Siminovův, Sindalovského  

kt uzel 

LAT/LONG šířka/délka 

LED dioda emitující světlo  

LIFUS traťový let pod dozorem (line flying under supervision) 

LNAV  příčná navigace (lateral navigation) 

LoA dohoda 

LOC směrový maják 

LOE traťově orientované hodnocení (line oriented evaluation) 

LOFT traťově orientovaný letový výcvik (line oriented flight training) 

LOS omezená překážková rovina (limited obstacle surface)  

LOUT nejnižší provozní teplota použití (lowest operational use 

temperature) 

LP výkonnost kurzového majáku (localiser performance) 

LPV přesné směrové přiblížení s vertikálním vedením (lateral precision 

with vertical guidance approach) 

LRNS navigační systém pro dlouhé tratě (long range navigation system) 

LVO provoz za podmínek nízké dohlednosti (low visibility operations) 

LVP postupy za podmínek nízké dohlednosti (low visibility procedures) 

LVTO vzlet za podmínek nízké dohlednosti (low visibility take-off) 

m metry 

MALS přibližovací světelná soustava střední svítivosti (medium intensity 

approach lighting system) 

MALSF přibližovací světelná soustava střední svítivosti se světelnou 

zábleskovou řadou (medium intensity approach lighting system 

with sequenced flashing lights)  

MALSR přibližovací světelná soustava střední svítivosti s návěstidly 

ukazatele směru/polohy (medium intensity approach lighting 

system with runway alignment indicator lights) 

MAPt bod zahájení postupu nezdařeného přiblížení (missed approach 

point) 

MCTOM maximální povolená vzletová hmotnost (maximum certificated 

take-off mass) 

MDA  minimální výška pro klesán (minimum descent altitude)  

MDA/H minimální nadmořská výška / výška pro klesání (minimum descent 

altitude/height) 



 Stanovisko 04/2011 1. června 2011 

 

TE.RPRO.00036-001© Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Všechna práva vyhrazena. 
Dokument agentury. Kopie se nekontrolují. Aktuální znění si ověřte na internetové/intranetové stránce agentury 
EASA. 

Strana 124 (ze 128) 
 

   

 

MDH minimální výška pro klesání (minimum descent height) 

MEA minimální traťová nadmořská výška (minimum safe en-route 

altitude) 

MEL seznam minimálního vybavení  

METAR letištní meteorologická zpráva (meteorological aerodrome report)  

MGA minimální bezpečná výška v souřadnicové síti (minimum safe grid 

altitude)  

MHz megaertz 

MID střed dráhy 

ml mililitr 

MLS mikrovlnný přistávací systém (microwave landing system)  

MMEL hlavní seznam minimálního vybavení (master minimum equipment 

list) 

MNPS specifikace minimální navigační výkonnosti (minimum navigation 

performance specifications) 

MOC minimální bezpečná výška nad překážkami (minimum obstacle 

clearance)  

MOCA minimální bezpečná nadmořská výška nad překážkami (minimum 

obstacle clearance altitude) 

MOPS norma minimální provozní výkonnosti (minimum operational 

performance standard) 

MORA minimální nadmořská výška mimo trať (minimum off-route 

altitude) 

MPSC maximální počet sedadel pro cestující (maximum passenger 

seating configuration) 

mSv millisievert 

NADP postupy omezování hluku pro odlet (noise abatement departure 

procedure)  

NALS bez přibližovací světelné soustavy (no approach lighting system) 

NAV navigace 

NDB nesměrový radiomaják (non-directional beacon)  

NF otáčky volné hnací turbíny (free power turbine speed) 

NM námořní míle  

NOTAM oznámení letci (Notice to Airmen) 

NPA přístrojové přiblížení (non-precision approach) 

NVG prostředky pro noční vidění (night vision goggles) 

OAT teplota venkovního vzduchu (outside air temperature) 

OCH bezpečná výška nad překážkami (obstacle clearance height) 

OCL povolení pro přelet oceánu (oceanic clearance) 

ODALS všesměrový přibližovací světelný systém (omnidirectional 

approach lighting system) 
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OEI s jedním nepracujícím motorem (one-engine-inoperative) 

OFS bezpřekážkový povrch (obstacle-free surface)  

OGE mimo oblast vlivu blízkosti země (out of ground effect)  

OIP bod zahájení offsetu (offset initiation point)  

OM provozní příručka (operations manual) 

ONC provozní navigační mapy (operational navigation chart) 

OSD údaje o provozní vhodnosti (operational suitability data) 

otCMPA nesložitá motorová letadla (other-than-complex motor-powered 

aircraft)  

PAPI ukazatel sestupové přibližovací roviny (precision path approach 

indicator) 

PAR přesný přibližovací radar (precision approach radar) 

PBE ochranné dýchací vybavení (protective breathing equipment) 

PBN navigace založená na výkonu (performance-based navigation) 

PCDS závěsný systém pro přepravu personálu (personnel carrying device 

system) 

PDP předem stanovený bod (predetermined point) 

PNR bod posledního návratu (point of no return) 

POH letová příručka pilota (pilot's operating handbook) 

PRM osoba se sníženou schopností pohybu (person with reduced 

mobility) 

QFE atmosférický tlak vztažený k výšce letiště nad mořem (nebo prahu 

dráhy) (atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at 

runway threshold)) 

QNH staniční tlak regulovaný na střední hladinu moře podle standardní 

atmosféry (question nil height, atmospheric pressure at nautical 

height) 

R/T radiotelefon (radio/telephony) 

RA rada k vyhnutí (resolution advisory) 

RAT nouzový generátor (ram air turbine)  

RCC záchranné koordinační středisko (rescue coordination centre) 

RCF snížení paliva pro nepředvídané okolnosti (reduced contingency 

fuel) 

RCLL dráhová osová světla (runway centreline lights)  

RFC mapa traťových zařízení (route facility chart) 

RNAV prostorová navigace (area navigation) 

RNAV 5 základní prostorová navigace (B-RNAV, basic area navigation) 

RNP požadovaná navigační výkonnost (required navigation 

performance) 

RNPX požadovaná navigační výkonnost X (required navigation 

performance X) 
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ROD rychlost sestupu (rate of descent) 

RTCA Radiotechnická komise pro letectví (Radio Technical Commission 

for Aeronautics) 

RTZL dráhová dotyková světla (runway touchdown zone lights) 

RVR dráhová dohlednost (runway visual range) 

RVSM snížené minimum vertikálního rozstupu (reduced vertical 

separation minima) 

SACA posuzování bezpečnosti letadel Společenství (safety assessment of 

community aircraft) 

SAFA posuzování bezpečnosti zahraničních letadel (safety assessment of 

foreign aircraft) 

SAE ARP doporučené postupy společnosti automobilových inženýrů (Society 

of Automotive Engineers Aerospace Recommended Practice) 

SALS jednoduchý přibližovací světelný systém (simple approach lighting 

system) 

SALSF krátká přibližovací světelná soustava se světelnou zábleskovou 

řadou (short approach lighting system with sequenced flashing 

lights) 

SAp stabilizované přiblížení (stabilised approach) 

SAP parametry systémového přístupu (system access parameters) 

SAR vyhledávání a záchrana (search and rescue) 

SBAS satelitní polohovací systém (satellite-based augmentation system) 

SCP zvláštní kategorie cestujících (special categories of passenger) 

SID standardní přístrojový odlet (standard instrument departure) 

SMS systém řízení bezpečnosti (safety management system) 

SPECI zvláštní letecká meteorologická zpráva (aviation selected SPECIal 

aviation report) 

SRA přiblížení přehledovým radarem (surveillance radar approach) 

SRE přehledový radar (surveillance radar element) 

SSALF zjednodušená krátká přibližovací světelná soustava se světelnou 

zábleskovou řadou (simplified short approach lighting system with 

sequenced flashing lights) 

SSALR zjednodušená krátká přibližovací světelná soustava s návěstidly 

ukazatele směru/polohy (simplified short approach lighting system 

with runway alignment indicator lights) 

SSALS zjednodušený krátký přibližovací světelný systém (simplified short 

approach lighting system) 

SSP Státní program bezpečnosti (State Safety Programme) 

SSR sekundární přehledový radar (ukazující tlakovou výšku) 

(secondary surveillance radar (pressure-altitude-reporting)) 

STC doplňkové typové osvědčení (supplemental type certificate) 

SVS systém umělého vidění (synthetic vision system) 
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TA provozní doporučení (traffic advisory) 

TAC mapa přiblížení v koncové oblasti (terminal approach chart) 

TAFS letištní předpovědi (aerodrome forecasts) 

TAS pravá vzdušná rychlost (true airspeed) 

TAWS systém výstrahy nebezpečné blízkosti terénu (terrain awareness 

warning system) 

TCAS výstražný protisrážkový systém (traffic alert and collision 

avoidance system) 

TCCA Transport Canada Civil Aviation 

TDP bod rozhodnutí o vzletu (take-off decision point)  

TDZ dotykové pásmo (touchdown zone) 

THR práh 

TODA použitelná délka vzletu (take-off distance available) 

TORA použitelná délka rozjezdu (take-off run available) 

TRI instruktor pro typovou kvalifikaci (type rating instructor) 

TSE celková systémová chyba (total system error) 

TVE celková vertikální chyba (total vertical error) 

TWIP informační služba v koncové oblasti pro piloty (terminal weather 

information for pilots) 

UMS systém sledování provozu (usage monitoring system) 

UTC koordinovaný světový čas (coordinated universal time) 

UTR bezpečnostní pás se zádržným systémem pro horní část trupu 

(upper torso restraint) 

VAT indikovaná rychlost nad prahem (indicated airspeed at threshold) 

VDF  VKV směrový zaměřovač letadel (VHF direction finder) 

VFR pravidla pro let za viditelnosti (visual flight rules) 

VHF velmi krátké vlny 

VIS dohlednost/viditelnost (visibility) 

VMC podmínky pro let za viditelnosti (visual meteorological conditions) 

VMO maximální provozní rychlost (maximum operating speed) 

VNAV vertikální navigace (vertical navigation) 

VOR VKV všesměrový radiomaják (VHF omnidirectional radio range) 

VS1G pádová rychlost při přetížení 1 g (1 g stall speed) 

VSO pádová rychlost (stalling speed) 

VY rychlost letu pro maximální rychlost stoupání (best rate of climb 

speed) 

WAC letecké mapa světa (world aeronautical chart) 

WXR meteorologický radar (weather radar) 

ZFT nulová doba letu (zero flight time) 
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ZFTT výcvik s nulovou dobou letu (zero flight time training) 
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