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(1)

POSTUPY PRO UDĚLENÍ SCHVÁLENÍ NEBO SCHVÁLENÍ ZMĚNY
ALTERNATIVNÍHO ZPUSOBU PRUKAZU (AltMOC) A JEHO
NÁSLEDNÉ UPLATŇOVÁNÍ

4

(a)

Všeobecně

4

(b)
(c)
(2)
PŘÍLOHA 1

Podání žádosti držitelem AOC o schválení AltMOC nebo jeho změny a
jeho následné uplatňování
Vyhodnocení žádosti ÚCL ČR včetně oznámení o schválení a
následném uplatňování.
POUŹITÍ AltMOC SAMOTNÝM ÚCL ČR

4
5
6

Žádost o schválení AltMOC

AKTUÁLNOST SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14
Za kontrolu aktuálnosti směrnice a jejích příloh odpovídá ředitel odboru OLD ÚCL. Ověřování
aktuálnosti je prováděno minimálně 1x za dva roky.
POUŽITELNOST SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14
Tato Směrnice je použitelná pro :
(1) Provozovatele obchodní letecké dopravy (držitele AOC), a to zejména ustanovení (b), které se týká
postupů pro podání žádosti o předchozí schválení nebo schválení změny alternativních způsobů
průkazu a jejich následné uplatňování.
(2) Odbor obchodní letecké dopravy (OOLD) sekce letové (SL) v plném rozsahu. Tato Směrnice je
rovněž nedílnou součástí Příručky inspektora OOLD pro výkon funkce dozoru nad bezpečností
provozovatelů letadel v obchodní letecké dopravě.
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(1) Postupy pro udělení schválení nebo schválení změny alternativních způsobů
průkazu a jejich následné uplatňování
v souladu s požadavky ORO.GEN.120 a ARO.GEN.120

(a) Všeobecně
(1) Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen Agentura) stanovuje přijatelné způsoby
průkazu (dále jen AMC (Acceptable Means of Compliance)), které by měly být použity
k prokazování souladu s právně závaznými požadavky prováděcích pravidel k hlavním
požadavkům příslušných příloh základního nařízení (ES) č. 216/2008 (dále jen ZN). Tato AMC jsou
publikována formou Rozhodnutí výkonného ředitele EASA (dále jen Agentura).
(2) AMC nejsou právně závazná, ale je nutno mít na paměti, že je-li dosaženo souladu s AMC, jsou
tím splněny i odpovídající právně závazné požadavky prováděcích pravidel
Pozn 1.: V případě provozu letadel v obchodní letecké dopravě se jedná o prokazování souladu s
požadavky prováděcích pravidel Přílohy III (Část-ORO), Přílohy IV (Část-CAT) a Přílohy V (ČástSPA) k nařízení (EU) č. 965/2012 v platném znění..
(3) Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, může provozovatel používat k prokazování souladu s právně
závaznými požadavky prováděcích pravidel, kromě AMC stanovených Agenturou, alternativní
způsoby průkazu (Alternative Means of Compliance – dále jen AltMOC).
(4) Pokud provozovatel, na kterého se vztahuje povinnost získat příslušné osvědčení, zamýšlí použít
za účelem prokazování souladu s právně závaznými požadavky prováděcích pravidel AltMOC,
které je odlišné od Agenturou schválené a publikované AMC, nebo použít AltMOC, pokud pro
splnění příslušného právně závazného požadavku prováděcích pravidel neexistuje žádné AMC
schválené a publikované Agenturou, musí poskytnout ÚCL ČR jejich úplný popis dříve, než začne
uvedené AltMOC uplatňovat, resp. realizovat.
Tento popis musí rovněž zahrnovat provedené a zdokumentované vyhodnocení rizik, která souvisí
s předkládaným alternativním způsobem průkazu.
(5) Provozovatel může tyto AltMOC nebo jejich změnu začít uplatňovat až na základě uděleného
předchozího schválení (prior approval) ÚCL ČR.
(6) Příslušné postupy a/nebo výcvikové programy nebo jejich změny budou předloženy organizací
provozovatele následně na ÚCL ČR ke schválení nebo posouzení, dle použitelnosti.
Pozn 2: Doporučuje se před zamýšleným zpracováním příslušného AltMOC navštívit web. stránky
EASA na adrese: http://easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-compliance-amcsand-alternative-means-compliance-altmocs, vyhledat „Seznam AltMOC, které byly oznámeny
jinými kompetentními Úřady (List of AltMOC notified by Competent Authorities)“, zdali
k příslušnému právně závaznému požadavku prováděcích pravidel nebyl již AltMOC zpracován
jiným kompetentním Úřadem. Pokud ano, je možno takovýto Alt MOC použít v souladu s postupy,
které jsou na této web. adrese EASA uvedeny.
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(b) Podání žádosti držitelem AOC o schválení AltMOC nebo schválení jeho změny a jeho
následné uplatňování
(1) Držitel AOC musí podat žádost o schválení AltMOC nebo jeho změny a jeho následného
uplatňování na předepsaném formuláři, který je uveden v Příloze 1 k této směrnici na adresu:
Úřad pro civilní letectví ČR
Letiště Praha
160 08 Praha 6
(2) Nedílnou součástí Přílohy 1 musí být podrobný popis:
(i) Návrhu AltMOC (nebo jeho změny) k příslušnému požadavku prováděcích pravidel.
(ii) Prokázání, že předkládaným návrhem AltMOC (nebo jeho změnou) bude splněn příslušný
požadavek prováděcích pravidel, resp. že bylo dosaženo stejné úrovně bezpečnosti, jako
v případě použití AMC, vydaného EASA. Prokázání musí být doloženo provedeným a
zdokumentovaným vyhodnocením rizik, která souvisí s předkládaným AltMOC pro splnění
příslušného požadavku prováděcích pravidel.
(c) Vyhodnocení žádosti ÚCL ČR, včetně oznámení o schválení a následném uplatňování
AltMOC.
(1) ÚCL ČR (Odbor obchodní letecké dopravy (OOLD) sekce letové (SL) provede vyhodnocení návrhu
AltMOC (nebo jeho změny) formou analýzy dokumentace, předložené dle výše uvedeného
ustanovení (b)(2)(i-ii)..
(2) Pokud ÚCL ČR shledá, že navržený AltMOC je v souladu s příslušnými prováděcími pravidly,
neprodleně:
(i) Žadateli (držiteli AOC) oznámí formou Rozhodnutí dle zákona č.500/2004 Sb., že může tento
AltMOC uplatňovat (implementovat) pro splnění příslušného požadavku prováděcích pravidel za
účelem tvorby nebo změny provozních postupů a/nebo výcvikových programů.
Příslušné postupy a/nebo výcvikové programy nebo jejich změny budou předloženy organizací
provozovatele následně na ÚCL ČR ke schválení nebo posouzení, dle použitelnosti.
(ii) Informuje Agenturu o schváleném AltMOC pomocí předepsaného formuláře pro oznámení
AltMOC, který je uveřejněn na web stránkách Agentury: http://easa.europa.eu/documentlibrary/acceptable-means-compliance-amcs-and-alternative-means-compliance-altmocs
K formuláři připojí rovněž kopii veškeré příslušné dokumentace.
(iii) Informuje ostatní členské státy o schváleném AltMOC, který byl přijat a implementován v ČR.

Změna:2
01.06.2016

Strana 5/6

CAA-SLP-002-n-14

(2) Použití AltMOC samotným ÚCL ČR.
(1) Pokud AltMOC zpracuje a následně publikuje samotný ÚCL ČR za účelem prokazování souladu
s požadavky prováděcích pravidel, nebo pokud zamýšlí zpracovat a publikovat AltMOC, pokud
příslušné AMC, schválené Agenturou neexistuje, je ÚCL ČR povinen:
(i) Zpřístupnit příslušný AltMOC všem organizacím držitelů AOC (viz. níže uvedený bod (2)).
(ii) Neprodleně o AltMOC informovat Agenturu pomocí předepsaného formuláře pro oznámení
AltMOC, který je uveřejněn na web stránkách Agentury: http://easa.europa.eu/documentlibrary/acceptable-means-compliance-amcs-and-alternative-means-compliance-altmocs
K formuláři připojí rovněž kopii veškeré příslušné dokumentace, včetně zdokumentovaného
vyhodnocení rizik, která souvisí s předkládaným AltMOC. Výsledek vyhodnocení rizik musí
explicitně prokázat, že bude dosaženo stejné úrovně bezpečnosti, jako by bylo dosaženo
použitím přijatelného způsobu průkazu (AMC), které bylo přijato Agenturou.
(2) AltMOC k příslušnému požadavku ustanovení prováděcích pravidel bude publikován formou
Směrnice ÚCL ČR na webu ÚCL ČR.
(3) Příslušné postupy a/nebo výcvikové programy nebo jejich změny, pro jejichž tvorbu byly použity
Alt.MOC dle výše uvedeného, budou předloženy organizací provozovatele následně na ÚCL ČR ke
schválení nebo posouzení, dle použitelnosti.

- Konec -
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