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Provozní požadavky odboru OLD ÚCL ČR na držitele AOC  
 

 

0. Všeobecně-účel Informačního věstníku 06/2012 

 

Tento Informační věstník vydává odbor OLD ÚCL ČR za účelem zajištění dodatečného 

odstranění nedostatků v plnění požadavků Přílohy III (EU-OPS) k nařízení (EHS) č. 3922/1991 

v platném znění a předpisu JAR-OPS 3. Jedná se o nápravná opatření za účelem odstranění 

nálezů, které byly zjištěny inspektory Evropské agentury pro bezpečnost civilního letectví 

(EASA) během EASA standardizačního auditu na ÚCL ČR.  

 

1.  Hlášení o prodloužení doby ve službě, nebo zkrácení doby odpočinku 

V souladu s OPS 1.1120 OOLD ÚCL požaduje, aby každý provozovatel obchodní letecké 

dopravy v kapitole 7 OM-A uvedl nutnost vyplnit hlášení v případě prodloužení doby letové 

služby, nebo zkrácení doby odpočinku.   

 

Pokud prodloužení, resp. zkrácení je delší než 1 hodina, pak musí být toto hlášení zasláno na 

OOLD ÚCL e-mailem na adresu caa@caa.cz, v kopii na ruzickova@caa.cz.  

 

V souladu s OPS 1.135 musí mít každý provozovatel vytvořen vlastní formulář, který bude 

obsahovat minimálně následující položky:  

 

a.) datum letu,  

b.) trať letu a číslo letu,  

c.) jména členů posádky,  

d.) čas začátku a konce FDP,  

e.) čas konce předchozí a začátku následující FDP v případě zkráceného odpočinku,  

f.) délku následujícího odpočinku a  

g.) důvod prodloužení, resp. zkrácení 

 

Vzor formuláře zařadit do kapitoly 7 OM-A. 

 

Termín splnění:   28.02.2013  

 

Kontaktní osoba: Ing. Radka Růžičková 

                        Tel. 225 422 835 

                        e-mail: ruzickova@caa.cz  

  

 

2. Požadavek na revizi provozní příručky (OM-A/B/C/D) 

OOLD ÚCL požaduje, aby držitelé AOC pro obchodní leteckou dopravu provedli revizi všech 

částí své provozní příručky, která musí obsahovat pouze aktuální provozní postupy, pokyny a 

informace (OPS 1.1040(g). Revizi zaměřit na vyřazení textů, které se týkají druhů provozu, 

typů letadel nebo postupů, které nejsou předmětem stávající činnosti nebo které byly 
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používány v minulosti a které již v obchodní letecké dopravě provozovatel nevyužívá, nebo pro 

ně nemá kvalifikovaný personál.       

 

Termín splnění:   28.02.2013 

 

Kontaktní osoba: Ing. Peter Balucha 

                        Tel. 225 422 1970 

                         e.mail: balucha@caa.cz   

 

 

3. Dodatečné schválení výcvikového programu, týkajícího se nebezpečného zboží 

(DG) 

 

Všichni provozovatelé, kteří nemají schválený výcvikový program DG, musí podat na ÚCL ČR 

dodatečně žádost o schválení výcvikového programu DG (viz. Příloha 2 – Formulář žádosti o 

schválení výcvikového programu pro DG). Formulář žádosti je dostupný na web. stránkách 

ÚCL: 

http://www.caa.cz/provoz/zadosti. 

 

Termín splnění:   28.02.2013  

 

Kontaktní osoba: Ing. Ilja Marčev 

                        Tel. 225 422 2719 

                        e-mail: marcev@caa.cz  

 

 

4. Dodatečné schválení k užívání letového syntetického výcvikového zařízení (FSTD 

user approval). 

 

Všichni provozovatelé obchodní letecké dopravy letouny/vrtulníky musí požádat ÚCL o 

dodatečné udělení schválení k používání FSTD (FFS/FTD) v souladu s postupy, které jsou 

dostupné na web. stránkách ÚCL: 

http://www.caa.cz/provoz/zadosti. 

 

Termín splnění:   30. června 2013  

 

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Burda 

                        Tel. 225 422 719 

                        e-mail: burda@caa.cz  

 

 

5. Omezení doby letu a ve službě a požadavky na odpočinek (FTL) posádek 

pronajímatele v případě nájmu letounu s posádkou (wet lease-in) 

 

Po dobu trvání nájmu letounu s posádkou nesmí být omezení doby letu a ve službě a 

požadavky na odpočinek používané pronajímatelem liberálnější (benevolentnější) než ty, které 

jsou obsahem kapitoly 7 OM-A nájemce, to je držitele AOC, vydaného ÚCL ČR.  

 

Pokud jsou FTL pronajímatele liberálnější, musí být použity FTL, které jsou obsahem kapitoly 7 

OM-A nájemce, to je držitele AOC, vydaného ÚCL ČR 

 

Termín splnění :  Průběžně 

 

Kontaktní osoba: Ing. František Vlček 

                        Tel. 225 422 832 

                        e.mail: vlcek@caa.cz   
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6.   Oznámení o termínu teoretické části opakovacího výcviku 

V souladu s požadavkem ustanovení OPS 1.180(a)(3)(iii) odbor OLD ÚCL požaduje, aby držitel 

AOC pro obchodní leteckou dopravu oznámil datum, hodinu a místo konání teoretické části 

opakovacího výcviku e-mailem na adresu caa@caa.cz, v kopii na bartos@caa.cz.  

Požadavek na oznámení se týká všech plánovaných termínů teoretické části opakovacího 

výcviku, které musí zajistit provozovatel dle Hlavy N EU-OPS. 

 

Termín splnění: Průběžně 

Kontaktní osoba : capt. Ing. Miloš Komjati 

                         Tel: 225 422 705         

                         e-mail: komjati@caa.cz  

   

 

7. Oznámení o doplnění postupů pro udělování výjimek  

 

Postupy pro udělování výjimek byly doplněny o formulář žádosti o udělení výjimky 

z požadavků EU-OPS/JAR-OPS 3. Formulář žádosti je označen jak Příloha 1. 

 

Postupy jsou uvedeny na web stránkách ÚCL:  

http://www.caa.cz/provoz/obchodni-letecka-doprava   

 

Kontaktní osoba: Ing. František Vlček 

                        Tel. 225 422 832 

                        e.mail: vlcek@caa.cz   

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil: Ing. Josef Bartoš, v.r. 

                ředitel odboru   
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