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Opatření ÚCL ČR pro prevenci incidentů při provozu letounů v prostoru NAT 
MNPS   
 
1. Použitelnost 
 
Tento Informační věstník je určen všem provozovatelům obchodní letecké dopravy – letouny, 
kteří jsou schváleny pro provoz v prostoru NAT MNPS. 
 
2. Incidenty při provozu letounů v prostoru NAT MNPS  
 
ÚCL ČR přistupuje k níže uvedenému opatření, které přispěje k preventivnímu 
předcházení událostem, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečný provoz v prostoru NAT 
MNPS. Jedná se zejména o incidenty typu hrubé navigační chyby, nedodržení předepsaných 
postupů letovou posádkou pro lety v prostoru NAT MNPS a pod. Negativní tendence počtu a 
vážnosti incidentů v prostoru NAT MNPS se týkají i držitelů AOC, vydaných ÚCL ČR.   
 
3. Příčina a nápravné opatření 
 
Bylo zjištěno, že jednou z příčin těchto incidentů by mohl být nedostatečný nebo chybějící 
nebo letovou posádkou nepoužívaný seznam povinných úkonů (check list), který by měl mít 
zpracovaný provozovatel v souladu s „NAT OPS BULLETIN“ , vydaný ICAO (poslední revize ze 
dne 13.února 2012) a který je nedílnou přílohou tohoto Informačního věstníku. Obsahuje 
„SAMPLE OCEANIC CHECKLIST“ a „SAMPLE EXPANED OCEANIC CHECKLIST“. 
 
Na základě výše uvedeného požaduje ÚCL ČR, aby držitelé AOC – letouny, kteří jsou schváleny 
pro provoz v prostoru NAT MNPS, provedli přezkoumání a úpravu stávajících seznamů 
povinných úkonů pro lety v prostoru NAT MNPS nebo provedli zpracování chybějících seznamů 
povinných úkonů pro lety v prostoru NAT MNPS dle výše uvedeného „NAT OPS BULLETIN“.  
 
Zpracování seznamu povinných úkonů pro lety v prostoru NAT MNPS, popřípadě revizi 
stávajících seznamů povinných úkonů a příslušné proškolení, zejména letových posádek, 
požaduje ÚCL ČR doložit do 31. července 2012. 
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