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AKTUÁLNOST SMĚRNICE CAA-SLP-040-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- 040-n-14 

Tato Směrnice je použitelná pro: 

(1) Provozovatele obchodní letecké dopravy (držitele AOC), zejména ustanovení (A)(c)(1)(2), které se 
týká postupů pro podání žádosti držitelem AOC o udělení výjimky.  

(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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(A)  UDÉLENÍ VÝJIMKY  dle čl. 14(4)(5) základního nařízení (ES) č. 216/2008 v pl. znění (dále jen ZN) 
 
(a)  Pravomoci ÚCL ČR ve vztahu k udělení výjimky 
 
(1) Úřad pro civilní letectví Česká republika (dále jen ÚCL ČR) může v souladu s čl. 14(4) ZN udělit 

výjimky z plnění základních požadavků Přílohy IV tohoto ZN a prováděcích pravidel k němu.   
 
V případě provozu letadel v obchodní letecké dopravě (držitelé AOC) se jedná zejména o udělení 
výjimky z požadavků prováděcích pravidel Přílohy III (Část-ORO); Přílohy IV (Část-CAT) a Přílohy V 
(Část-SPA) k nařízení (EU) č. 965/2012). 

 
(2) ÚCL ČR může udělit výjimky pouze v případě nepředvídaných naléhavých provozních okolností 

nebo časově omezených provozních potřeb, není-li tím nepříznivě ovlivněna úroveň bezpečnosti.  
 
(3) ÚCL ČR je oprávněn udělit výjimky pouze na časově omezenou dobu dvou měsíců.  
 
(4) Udělení nebo neudělení výjimky sdělí ÚCL ČR žadateli v souladu s národní legislativou ČR (formou 

Rozhodnutí) 
 
(5) Jsou-li výjimky uděleny opakovaně nebo na dobu delší jak dva měsíce, musí ÚCL ČR tyto výjimky 

oznámit EASA ( dále jen Agentura) na předepsaném formuláři (Exemption Notification form), který 
je uveden na web stránkách Agentury na adrese:  https://www.easa.europa.eu/document-
library/regulations/flexibility-provisions#group-easa-downloads   

 
(b)  Pravomoci Agentury ve vztahu k udělení výjimky  
 
(1) Agentura, v souladu s čl.14(5) ZN musí vyhodnotit, zda je výjimka oznámená ÚCL ČR dle výše 

uvedeného bodu (a)(5) méně omezující než použitelná ustanovení Společenství a do jednoho 
měsíce od výše uvedeného oznámení výjimky vydá doporučení o tom, zda je tato výjimka v souladu 
s obecnými bezpečnostními cíli ZN nebo jakékoli jiné právní normy Společenství. 

 
(2) Není-li výjimka v souladu se základními bezpečnostními cíli ZN nebo jakoukoli jinou právní normou 

Společenství, musí Komise přijmout rozhodnutí o nepovolení výjimky.  
       V tom případě musí ÚCL ČR výjimku zrušit. 
 
(c)  Postupy pro podání žádosti držitelem AOC o udělení výjimky  
 
(1) Držitel AOC musí podat žádost o udělení výjimky 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)  V souladu s Přílohou 1 musí žádost o udělení výjimky obsahovat následující údaje: 
 

(i)  Požadavek ustanovení Přílohy IV ZN nebo Příloh III-V k nařízení (EU) č. 965/2012, z kterého je 
výjimka žádána. 

(ii)  Důvod pro udělení výjimky (pouze z důvodů nepředvídaných naléhavých provozních okolností 
a provozních potřeb) 

https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/flexibility-provisions#group-easa-downloads
https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/flexibility-provisions#group-easa-downloads
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(iii)  Datum účinnosti a délka trvání výjimky (max. na dobu dvou měsíců) 
(iv) Podrobný popis přijatých opatření, kterými se prokazuje, že bude zachována stejná úroveň 

bezpečnosti a že bezpečnost nebude nepříznivě ovlivněna. 
Přijatá opatření musí vycházet z provedeného a zdokumentovaného vyhodnocení 
bezpečnostních rizik v souladu se zavedeným a udržovaným systémem řízení 
bezpečnostních rizik. Příslušná dokumentace musí být nedílnou součástí žádosti o udělení 
výjimky.              

 
(B)  UDĚLENÍ  SCHVÁLENÍ  ODCHYLNĚ  OD  PROVÁDĚCÍCH  PRAVIDEL  dle čl. 14(6)(7) ZN 

 
(1) V souladu s čl.14 (6) ZN, může ÚCL ČR udělit příslušné schválení držiteli AOC odchylně od právně 

závazných požadavků prováděcích pravidel, pokud je možné dosáhnout rovnocenné úrovně 
ochrany bezpečnosti jiným prostředkem, než stanovuje příslušný požadavek prováděcích pravidel 
Příloh III-V k nařízení (EU) č. 965/2012*.  
 
*Jiným prostředkem je myšlena de-facto změna příslušného právně závazného požadavku prováděcích pravidel  

 
(2) V případě obchodní letecké dopravy, jak je uvedeno výše v bodě (1), se jedná o možné udělení 

příslušného schválení odchylně od požadavků prováděcích pravidel zejména Příloh III (Část-ORO), 
IV (Část-CAT) a V (Část-SPA) k nařízení (EU) č. 965/2012. 

 
(3) V těchto případech musí oznámit ÚCL ČR Agentuře a Komisi úmysl udělit takové schválení a musí 

uvést důvody prokazující potřebu odchylky od daného pravidla a podmínky stanovené pro zajištění 
dosažení rovnocenné úrovně ochrany bezpečnosti. 

 
(4) Po oznámení úmyslu ÚCL ČR Agentuře a Komisi, udělit schválení odchylně od příslušného 

požadavku prováděcích pravidel, musí Agentura a Komise postupovat v souladu s Článkem 14(7). 
To znamená, do dvou měsíců od oznámení úmyslu udělit takové schválení musí vydat Agentura 
doporučení o tom, zdali navrhované schválení splňuje podmínky výše uvedeného odstavce (3). 
Pokud je doporučení Agentury kladné, musí Komise do jednoho měsíce po obdržení tohoto 
doporučení oznámit své rozhodnutí všem členským státům, které jsou rovněž oprávněny uplatnit 
uvedené opatření.  

 
(5) Pokud by držitel AOC hodlal sám uplatnit svůj návrh odchylky od prováděcích pravidel, zašle tento 

návrh formálně na ÚCL ČR (adresa viz. ustanovení A(c)(1) této směrnice) v souladu s výše 
uvedeným, zejména bodem (3). Návrh může zaslat držitel AOC na volném listu papíru, návrh 
formuláře není pro tento účel předepsán.   

 
 
(C)  BEZPROSTŘEDNÍ REAKCE NA BEZPEČNOSTNÍ PROBLÉMY  dle čl. 14(1)(2) ZN 
 
(1) ÚCL ČR může bezprostředně reagovat na bezpečnostní problémy, které se týkají určitého výrobku, 

osoby nebo organizace, na které se vztahují ustanovení ZN a prováděcích pravidel k němu. 
 
(2) V případě provozu letadel v obchodní letecké dopravě může ÚCL ČR bezprostředně reagovat na 

bezpečnostní problémy, které se týkají organizace držitele AOC, na která se vztahují hlavní 
požadavky Přílohy IV k ZN a požadavky prováděcích pravidel Příloh III-V k nařízení (EU) č. 
965/2012. 

 
 



 

Změna:1 Strana 6/6 CAA-SLP-040-n-14 
01.06.2016   

(3) ÚCL ČR v reakci na bezpečnostní problém musí neprodleně oznámit Agentuře, Komisi a ostatním 
členským státům přijatá opatření a jejich zdůvodnění. 

 
(4) Agentura vyhodnotí, zdali může bezpečnostní problém vyřešit v rámci jí svěřených pravomocí dle čl. 

18(d) ZN. V tomto případě přijme následně odpovídající rozhodnutí do jednoho měsíce od 
okamžiku, kdy byla ÚCL ČR informována podle výše uvedeného bodu (3) 

 
(5) Pokud Agentura dojde k závěru, že bezpečnostní problém není možno vyřešit podle výše 

uvedeného bodu (4), vydá ve lhůtě uvedené v tomto bodě doporučení v souladu s čl. 18 (b), zda by 
ZN nebo prováděcí pravidla k němu měla být změněna a zda by oznámená opatření měla být 
zrušena nebo zachována. 

 
Upozornění:  podrobnější informace o výše uvedených ustanoveních o pružnosti pod písmeny (A), (B) 
a (C) dle čl. 14 ZN naleznete na web. stránkách Agentury na adrese: 
https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/flexibility-provisions#group-easa-
downloads  
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