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                           SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ 
                        Odbor obchodní letecké dopravy 

 

           
 

(a)  Účel a předmět Informačního věstníku 01/2015 

 Účelem tohoto Informačního věstníku je poskytnout stávajícím a budoucím držitelům AOC :  

(1)  Informace o provedené novelizaci/revizi směrnice CAA-SLP-003-n-14, která se týká schvalování postupů 
provozovatele nebo jejich změn pro řízení a oznamování změn, které nevyžadují schválení předem, resp. 
které nevyžadují schválení před jejich implementací. 
Směrnice je zpracována v souladu s požadavky ORO.GEN.130(c); ARO.GEN.310(c) a ARO.GEN.330(c), 
jak je přehledně uvedeno níže v ustanovení (c) a je k dispozici na webu ÚCL: http://www.caa.cz/file/7262.   

(2) Informaci o požadavku ÚCL ČR na dodatečný přezkum a případné přepracování výše uvedených 
postupů v OM-A stávajících držitelů AOC a na dodatečný přezkum a případnou úpravu žádosti o 
předchozí schválení výše uvedených postupů budoucími provozovateli, kteří se nachází v procesu 
počátečního osvědčování pro vydání AOC.     

(b) Novelizace/revize směrnice CAA-SLP-003-n-14 (k výše uvedenému ustanovení 
(a)(1)) a s tím související požadavky ÚCL  ČR (k výše uvedenému ustanovení (a)(2). 

 
(1) Odbor OLD/SLP provedl kompletní novelizaci směrnice CAA-SLP-003-n-14 na základě závěrů 

posledního, tak zvaného OPS standardizačního semináře EASA, kde byla zdůrazněna mimo jiné 
důležitost jednotné implementace požadavků ORO.GEN.130(c); ARO.GEN.310(c) a ARO.GEN.330(c), 
které se týkají schvalování postupů provozovatele nebo jejich změn, to znamená postupu, jakým 
způsobem bude provozovatel řídit a oznamovat kompetentnímu úřadu (ÚCL ČR) změny, které 
nevyžadují schválení předem. Jinými slovy, jakým způsobem bude provozovatel řídit a oznamovat ÚCL 
ČR změnu, která nevyžaduje schválení před jejím použitím, resp. před její implementací/realizací.  

 
Směrnice byla doplněna zejména o praktické pokyny pro zpracování postupů pro řízení a oznamování 
změn, které nevyžadují schválení předem. 

(2)  Stávající držitelé AOC: Na základě výše uvedeného odbor OLD/SLP ÚCL ČR požaduje, aby stávající 
držitelé AOC provedli dodatečný přezkum a případné přepracování stávajících, výše uvedených postupů 
v kapitole 0 ustanovení 0.2 OM-A v souladu s novelizovanou směrnicí CAA-SLP-003-n-14, a to 
nejpozději do 28.02.2015 a informovali o této změně ÚCL ČR v souladu s těmito zpracovanými postupy. 

 
       Pozn.: Předchozí schválení (prior approval) těchto postupů se u stávajících držitelů AOC nevyžaduje 

v souladu s čl. 7(1)(a) nařízení (EU) č. 965/2012 v platném znění.   
 
(3)  Budoucí držitelé AOC: U budoucích držitelů AOC se požaduje předchozí schválení (prior approval) těchto 

postupů v průběhu osvědčování pro prvotní vydání AOC. Na základě výše uvedeného odbor OLD/SLP 
ÚCL ČR požaduje, aby žadatelé o prvotní vydání AOC, kteří jsou v procesu osvědčování a podali si 
žádost o předchozí schválení v souladu s původní směrnicí CAA-SLP-003-n-14, upravili tuto žádost 
v souladu s výše uvedenou novelou této směrnice v co nejkratším čase. 
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(c)  Požadavky ORO.GEN.130(c); ARO.GEN.310(c) a ARO.GEN.330(c)  

       Přehled požadavků PART-ORO a PART-ARO, na jejichž základě byla zpracována směrnice CAA-SLP-
003-n-14 pro účely implementace požadavku na schvalování postupů provozovatele nebo jejich změn 
pro řízení a oznamování změn, které nevyžadují schválení předem, resp. které nevyžadují schválení před 
jejich implementací.:  

ORO.GEN.130 písmeno (c)  Změny 

(c)   Všechny změny, které nevyžadují předchozí schválení musí být řízeny a oznamovány příslušnému 
úřadu dle postupů, schválených příslušným úřadem v souladu s ARO.GEN.310(c).   

GM1 ORO.GEN.130(a) písmeno (b) Změny, vztahující se na držitele AOC. 

(b)   Předchozí schválení příslušným úřadem je požadováno pro jakékoli změny postupů provozovatele, 
které se týkají a které popisují, jak budou změny, které nevyžadují předchozí schválení řízeny a 
oznamovány příslušnému úřadu. 

 ARO.GEN.310 písmeno (c) Postup pro počáteční osvědčování-organizace  

(c) Aby bylo umožněno organizaci realizovat (implementovat) změny bez předchozího schválení 
příslušným úřadem v souladu s ORO.GEN.130, musí příslušný úřad schválit organizací předložené 
postupy, které stanovují rozsah takových změn a popisují, jak takové změny budou řízeny a 
oznamovány.  

        ARO.GEN.330 písmeno (c) Změny-organizace 

(c)  Co se týče změn, které nevyžadují předchozí schválení, musí příslušný úřad provést posouzení 
informace, která je poskytnuta formou oznámení, zaslaného organizací v souladu s ORO.GEN.130, 
aby ověřil, že je ve shodě s použitelnými požadavky. V případě jakékoli neshody, musí příslušný 
úřad: 

      (1)  oznámit organizaci neshodu a požadovat další změny;  
      (2)  v případě nálezů úrovně 1 nebo úrovně 2 postupovat dle ARO.GEN.350   
 

 

 

 

 

 

 

Schválil:              Ing. Josef Bartoš, v.r. 

                         ředitel odboru   

 

Kontaktní osoba:  Ing. František Vlček 

                         Inspektor odboru OLD/SLP;  vlcek@caa.cz   
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