ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
SEKCE LETOVÁ
Odbor obchodní letecké dopravy

03.02.2016
Postupy pro udělení/změnu schválení rozdílů mezi provozními postupy
při provádění neobchodních letů držitelem AOC
a.) Dnem 25.srpna 2016 vstupuje v účinnost nařízení (EU) č. 800/2013, kterým se novelizuje nařízení (EU) č.
965/2012, týkající se neobchodního provozu se složitými letadly. Jedná se zejména o prováděcí pravidla
Přílohy II (PART-ORO) a Přílohy VI (PART-NCC) pro neobchodní provoz se složitými letadly.
b.) V současné době jsou všichni držitelé AOC držiteli předchozího schválení v souladu s ustanovením (b)
směrnice CAA-SLP-009-n-14 a schválené postupy mají zapracované do ustanovení 8.7(a) OM-A, které
však 25. srpna se vstupem v účinnost nových prováděcích pravidel pro neobchodní provoz pozbývá
platnosti.
c.) Na základě výše uvedeného se požaduje, aby držitelé AOC si podali do 31. července 2016 žádost o
změnu předchozího schválení v souladu s ustanovením (c) s názvem neobchodní povoz držitele AOC od
25. srpna 2016 směrnice CAA-SLP-009-n-14 Formulář žádosti je přílohou k této směrnici.
Oznámení o schválení změny provede ÚCL formou Rozhodnutí a následně si držitel AOC zapracuje
schválené postupy do ustanovení 8.7(a) OM-A.
d.) Ke každému rozdílu v postupech uveďte v poznámce, kterému požadavku/AMC/GM PARTu-ORO a /nebo
PARTu-NCC je uvedený a požadovaný rozdíl v postupech v souladu.
Upozornění:
a.) Výše uvedené schválení změny se týká pouze provozu složitých letadel v neobchodním provozu, které
má držitel AOC uvedeny v Provozní specifikaci k AOC.
b.) Žádost o změnu schválení si musí podat držitel AOC i v případě, pokud nezamýšlí uplatňovat rozdíly
v postupech pro neobchodní provoz oproti postupům v obchodní letecké dopravě. Tuto skutečnost uvede
na výše uvedeném formuláři žádosti a následně v ustanovení 8.7(a) OM-A. V tomto případě bude sloužit
ÚCL ČR podaná žádost jako informace o této skutečnosti a ÚCL ČR nebude Rozhodnutí o schválení
změny vydávat.
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