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AKTUÁLNOST  SMĚRNICE  CAA-SL-046-n-14  

Za kontrolu aktuálnosti směrnice a jejích příloh odpovídá ředitel odboru OPL ÚCL. Ověřování 
aktuálnosti je prováděno minimálně 1x za dva roky. 

POUŽITELNOST SMĚRNICE  CAA-SL-046-n-14 

Tato Směrnice je použitelná pro : 
 
(1) Provozovatele obchodní letecké dopravy (držitele AOC).  
 
(2) Odbor provozu letadel (OPL) 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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Ujednání o společném označování linek 
v souladu s požadavky ORO.AOC.115 a ARO.OPS.105 

 
(a)  Všeobecně 
 
(1) V souladu s požadavkem ORO.AOC.115, držitel AOC vydaného ÚCL ČR dříve, než uzavře 

ujednání o společném označování linek s provozovatelem třetí země musí na základě provedení 

auditu v trvalém sídle provozovatele dotčené třetí země ověřit, že provozovatel třetí země je ve 

shodě s použitelnými standardy ICAO a poskytnout ÚCL ČR zdokumentované informace, které 

umožní, aby ÚCL ČR vyhověl níže uvedenému požadavku ARO.OPS.105 (počáteční ověřování). 
 

Pokud je ujednání o společném označování linek stávajícím držitelem AOC již implementováno, 

resp. realizováno, musí držitel AOC pravidelně ověřovat na základě provádění auditů, že 

provozovatel třetí země je neustále průběžně ve shodě s použitelnými standardy ICAO (průběžné 

ověřování).  
 

Platnost provedených auditů za účelem průběžného ověřování je 24 po sobě jdoucích měsíců, 

začínající datem platnosti provedeného auditu a končící datem ukončení platnosti auditu.  

 

(2) Držitel AOC, vydaného ÚCL ČR, nesmí prodávat, nebo vydávat letenky na lety, provozované 

provozovatelem třetí země, pokud je tento provozovatel třetí země : 
 

 předmětem zákazu provozu dle nařízení (EC) č. 2111/2005, nebo  

 pokud přestane být ve shodě s použitelnými standardy ICAO.   

 

(3) V souladu s požadavkem ARO.OPS.105 musí ÚCL ČR vyhodnotit ujednání stávajícího držitele AOC 

o společném označování linek z hlediska bezpečnosti, pokud tato dohoda zahrnuje provozovatele 

ze třetí země. 

Vyhodnocení této dohody se zakládá na ověření, provedeného ÚCL ČR, že dotčený provozovatel 

na základě provedeného auditu přímo v místě trvalého sídla provozovatele třetí země (on site audit) 

uspokojivě ověřil, že provozovatel třetí země vyhovuje standardům ICAO Přílohám 1, 2, 6 část I a 

III, 8 a 19 (ICAO Annexes 1,2, 6 Part I and III, 8 and 19). 

V případě potřeby může ÚCL ČR navázat kontakt s příslušným Úřadem státu provozovatele třetí 

země. 

(4) IATA (International Air Transport Association) IOSA (International Operational Safety Audits) splňuje 

v plném rozsahu podmínky: 

 ORO.AOC.115  

 AMC1 ORO.AOC.115(a)(1)  

 AMC1 ORO.AOC.115(b)  

 AMC2 ORO.AOC. 115(b) písmeno (a).  
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To znamená, že IOSA audit může nahradit v plném rozsahu audit, provedený provozovatelem, 

kterému ÚCL ČR vydal AOC.  

(5) Na základě výše uvedeného můžeme držitele AOC, vydaného ÚCL ČR a kterých se týká vyhovění 

požadavku ORO.AOC.115 rozdělit na dvě skupiny: 

 držitele AOC, kteří uzavřeli dohodu o společném označování linek před 28.10.2014 nebo 

 kteří si musí obnovit, nebo hodlají uzavřít novou dohodu o společném označování linek 

s provozovatelem třetí země po tomto datu. 

  

(b) Postup pro podání prohlášení, souvisejícího s ujednáním o společném 
označování linek  

(1) Jak je uvedeno výše v bodě (a), provozovatel, který je držitelem AOC, vydaného ÚCL ČR může 
uzavřít ujednání o společném označování linek s provozovatelem třetí země pouze tehdy, pokud: 

 ověřil, že provozovatel třetí země je ve shodě s příslušnými standardy ICAO a  

 poskytl ÚCL ČR zdokumentované informace v souladu s AMC1 ORO.AOC.115(a)(1); 
AMC1 ORO.AOC.115(b) a dle použitelnosti s AMC2 ORO.AOC. 115(b) písmeno (a).  

Jak je uvedeno výše v bodě (a), pokud provozovatel, který je držitelem AOC, vydaného ÚCL ČR již 

realizuje ujednání o společném označování linek s provozovatelem třetí země, musí sledovat a 

pravidelně ověřovat, že tento provozovatel třetí země je stále (průběžně) ve shodě s použitelnými 

standardy ICAO 

(2) Aby mohl ÚCL ČR vyhovět požadavku ARO.OPS.105, držitel AOC, vydaného ÚCL ČR, musí 

informovat ÚCL ČR o splnění výše uvedeného formou prohlášení na předepsaném formuláři, který 

je uveden v Příloze 1 k této směrnici na adresu: 

 prostřednictvím datové schránky (ID: v8gaaz5), nebo 

 na adresu: Úřad pro civilní letectví ČR, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6, nebo 

 na emailovou adresu: podatelna@caa.cz se zaručeným elektronickým podpisem, a nebo 

 osobně na podatelnu ÚCL. 

    

(3) K prohlášení (Příloha 1) musí být formou přílohy doloženy následující zdokumentované informace:  
 

        (a)   Plánovací cyklus (frekvence) auditů 

        (b)   Podrobný rozsah provedeného auditu (program auditu) 

        (c)   Místo(a) konání auditu 

        (d)   Zpráva (protokol) z provedeného auditu / inspekce 

Výše uvedené zdokumentované informace musí být ve shodě s AMC1 ORO.AOC.115(a)(1); 

AMC1 ORO.AOC.115(b) a dle použitelnosti s AMC2 ORO.AOC. 115(b) písmeno (a).  
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(c)  Závěrečná ustanovení 

(1) ÚCL ČR provede v souladu s požadavkem ARO.OPS.105 vyhodnocení podaného prohlášení.  

(2) Pokud ÚCL ČR na základě provedeného vyhodnocení zjistí neshodu (y), která bude považována 

za nález úrovně 2, sdělí toto provozovatelovi písemnou formou s požadavkem na zpracování plánu 

nápravných opatření s následným doložením, jakým způsobem byl plán nápravných opatření 

realizován, resp. jakým způsobem byl nález odstraněn. 
 


