ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ
Odbor obchodní letecké dopravy

1. Účel a předmět Informačního věstníku 04/2014
(a) Účelem tohoto Informačního věstníku 04/2014 je poskytnout budoucímu a současnému držiteli AOC
informace o dokumentech, které jsou k datu 31 května 20141) publikovány na webových stránkách
ÚCL ČR a které souvisí s leteckým provozem (provozem letadel v obchodní letecké dopravě) dle
nových prováděcích pravidel Přílohy I (Definice), Přílohy III (Část-ORO), Přílohy IV (Část-CAT) a
Přílohy V (Část-SPA) k nařízení Komise (EU) č. 965/2012, včetně informace o jejich použití.
(b) Informace o nových dokumentech, které souvisí s provozem letadel dle nových prováděcích pravidel
pro letecký provoz, nalezne budoucí a současný držitel AOC na webových stránkách www.caa.cz
v nabídkách: Provoz / Obchodní letecká doprava.
1)

V souladu s Informačním věstníkem č. 03/2013 měly být tyto dokumenty publikovány na webových stránkách ÚCL ČR
k datu 28 duben 2014. Z organizačních příčin (nejasnosti v implementaci některých požadavků, které musela průběžně
EASA upřesnit apod.) došlo ke zpoždění v publikaci cca o 1 měsíc ze strany ÚCL ČR. Z tohoto důvodu se posouvá
rovněž termín pro použití těchto dokumentů pro počáteční osvědčování budoucích držitelů AOC a průběžný dohled
stávajících držitelů AOC dle nových prováděcích pravidel od 1 června 2014.

2. Publikované dokumenty na webu ÚCL ČR.
(a) Publikované dokumenty na webu ÚCL ČR jsou zpracovány v souladu s příslušnými požadavky nových
prováděcích pravidel formou směrnic.
(b) Směrnice obsahují požadavky ÚCL ČR, které se týkají postupů pro osvědčování provozovatele
obchodní letecké dopravy (OLD) za účelem získání/vydání AOC, postupů pro podání žádosti o změnu
AOC/PS k AOC, postupů pro podání žádosti o udělení nebo změnu schválení požadavků nových
prováděcích pravidel, které vyžadují předchozí schválení (prior approval) a postupů pro podání žádostí
o udělení nebo změnu zvláštního schválení dle Části-SPA (specific approval). Směrnice obsahují
formou přílohy k dané směrnici rovněž příslušné formuláře žádostí k danému předmětu směrnice.
Dokumenty obsahují rovněž 4 samostatné formuláře, na které je vždy odkaz v příslušné směrnici pro
účely jejich použití. Jedná se o formuláře prohlášení o vybavení letounu / vrtulníku, registrační formulář
ELT a údaje o vedoucích pracovnících.

3. Základní pokyny pro použití publikovaných dokumentů (směrnice a formuláře).
(a) Výše uvedené publikované směrnice a formuláře na webu ÚCL ČR použijí jak budoucí držitelé AOC,
tak stávající držitelé AOC s účinností od 01 června 2014 v plném rozsahu v souladu s níže
uvedenými instrukcemi pod body (b)-(x).

(b) Žádost o vydání AOC pro obchodní leteckou dopravu - směrnice CAA-SLP-030-n-14, obsahující
postupy pro osvědčování provozovatele OLD za účelem získání/vydání AOC.
Budoucí provozovatel, který si podal žádost o vydání AOC dle EU-OPS nebo JAR-OPS 3 před datem
01 června 2014 a který z jakýchkoli objektivních příčin nebyl ještě osvědčen, resp. kterému nebylo
ještě vydáno AOC, musí si podat novou žádost o vydání AOC dle této směrnice CAA-SLP-030-n-14,
která je zpracována v souladu s novými prováděcími pravidly.
Budoucí provozovatel, který usiluje o vydání AOC od 01 června 2014 nebo později si musí rovněž
podat žádost o vydání AOC v souladu s touto směrnicí CAA-SLP-030-n-14.
(c) Žádost o změnu AOC/provozní specifikace (PS) k AOC – směrnice CAA-SLP-043-n-14.
Stávající držitel AOC, který od 01 června 2014 nebo později žádá o změnu AOC nebo PS k AOC,
představující změnu zápisu do AOC nebo do PS k AOC, si musí podat žádost o příslušnou změnu
dle postupů, které jsou předmětem směrnice CAA-SLP-043-n-14 a která je zpracována v souladu
s novými prováděcími pravidly.
(d) Žádost o udělení/změnu schválení požadavků nových prováděcích pravidel, které vyžadují předchozí
schválení (prior approval) (např. alternativní způsoby pro vyhovění, dohody o nájmu/pronájmu,
programy pro výcvik a přezkoušení FC a CC a další) si musí stávající držitel AOC podat od 01 června
2014 v souladu se směrnicemi, které obsahují postupy pro udělení / změnu předchozího schválení.
Budoucí provozovatel, co se týče podání žádostí o udělení příslušného předchozího schválení,
postupuje v souladu s postupy pro osvědčování provozovatele OLD za účelem získání/vydání AOC
dle směrnice CAA-SLP-030-n-14 (viz. výše uvedený bod (b)).
Pozn.: Od 01.června 2014 si stávající provozovatel musí podat rovněž žádost o schválení zejména nájmu letadla
s posádkou od provozovatele třetí země a rovněž tak od provozovatele ČS EU v souladu se směrnicí CAA-SLP-008-n-14.
Tato směrnice, kromě postupů a podmínek pro udělení schválení dohody o nájmu/pronájmu letadel obsahuje rovněž
postupy pro oznámení využití čl. 15 nařízení (ES) č. 1008/2008 o poskytování leteckých služeb uvnitř Společenství.

(e) Žádost o udělení/změnu schválení zvláštních druhů provozu dle Části-SPA, které vyžadují zvláštní
(specifické) schválení (specific approval) (např. PBN, MNPS, RVSM, LVO a další) si musí stávající
držitel AOC podat od 01. června 2014 v souladu se směrnicemi, které obsahují postupy pro udělení /
změnu zvláštního (specifického) schválení.
Budoucí provozovatel, co se týče podání žádosti o udělení příslušného zvláštního schválení,
postupuje v souladu s postupy pro osvědčování provozovatele OLD za účelem získání/vydání AOC
dle směrnice CAA-SLP-030-n-14 (viz. výše uvedený bod (b)).
(f)

Jak je uvedeno výše v ustanovení (2)(b), na webu ÚCL ČR jsou publikovány samostatné formuláře
pod označeními CAA-F-OLD-007-n-14 - prohlášení o vybavení letounu pro OLD; CAA-F-OLD-008-n14 – prohlášení o vybavení vrtulníku pro OLD; CAA-F-OLD-001-n-14 – registrační formulář ELT a
formulář CAA-F-OLD-009-n-14 – údaje o vedoucích zaměstnancích. Tyto formuláře se použijí
v souladu s odkazy na tyto formuláře v příslušné směrnici, pokud je jejich použití požadováno.
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4. Doplňující informace k přechodu na nová prováděcí pravidla provozovatelů vrtulníků
v obchodní letecké dopravě.
(a) AOC vydaná provozovatelům letounů dle EU-OPS se považují, jako by byla vydána dle nových
prováděcích pravidel Příloh III, IV a V k nařízení (EU) č. 965/2012 s podmínkou, že do 28.10.2014 si
všichni držitelé AOC, vydaného dle EU-OPS, upraví svůj systém řízení, výcvikové programy, postupy
a příručky tak, aby byly v souladu s Přílohami III, IV a V k nařízení (EU) č. 965/2012. V tomto
případě, tzn. v případě držitelů AOC letouny se na postupech pro přechod na nová prováděcí
pravidla v souladu s předešlými Informačními věstníky ÚCL ČR nic nemění ani nedoplňuje.
(b) AOC vydané provozovatelům vrtulníků dle JAR-OPS 3 musí být převedeno (converted) na AOC,
které je v souladu s novými prováděcími pravidly Příloh III, IV a V k nařízení (EU) č. 965/2012. JAROPS 3 je považován, na rozdíl od EU-OPS, za národní předpis, jehož úroveň implementace je
v jednotlivých členských zemích EU různá. V ČR je implementován JAR-OPS 3 novela 5. EASA
publikovala rozdíly mezi JAR-OPS 3 novela 5 a novými prováděcími pravidly nařízení (EU) č.
965/2012.
Pozn.: Odbor OLD ÚCL ČR předpokládal, že přechod na nová prováděcí pravidla provozovatelů vrtulníků v obchodní
letecké dopravě se provede obdobným způsobem, jako v případě provozovatelů letounů v obchodní letecké dopravě, což
EASA označila za ne zcela odpovídající právnímu hledisku.

(c) V tomto případě, díky implementaci JAR-OPS 3 posledního vydání v ČR, změna ve výkladu stávající
držitele AOC vrtulníky nijak nezatíží administrativně, ani finančně. Pokud na základě provedeného
posouzení ÚCL ČR všech částí provozních příruček bude zjištěno, že provozní příručka obsahuje
zpracované všechny rozdíly mezi JAR-OPS 3 a novými prováděcími pravidly, jak bylo požadováno
v předcházejících Informačních věstnících pro účely přechodu s JAR-OPS 3 na nová prováděcí
pravidla Příloh III, IV a V k nařízení (EU) č. 965/2012, podá si provozovatel vrtulníků s pomocí odboru
OLD ÚCL pouze novou žádost o vydání AOC v souladu se směrnicí CAA-SLP-030-n-14 a s ní
související žádosti, které jsou předepsané pro udělení schválení požadavků, vyžadujících předchozí
schválení a druhu provozu, které vyžadují zvláštní (specifické) schválení dle Části SPA (prakticky se
jedná pouze o provoz HEMS). S každým provozovatelem bude, dle potřeby, individuálně provedena
v co nejkratší době ústní konzultace.

5. Různé.
(a) Výjimky, odchylky a reakce na bezpečnostní problém, které obsahují postupy pro udělování, zejména
výjimek z požadavků prováděcích pravidel, nebudou na webu ÚCL ČR změněny do 28 října 2014. To
znamená, že do této doby si podá provozovatel žádost o případné udělení výjimky dle stávajících
postupů.
Nové postupy, které budou obsahem směrnice CAA-SLP-040-n-14 jsou zpracovány v souladu
s článkem 14 (ustanovení o pružnosti) nařízení (ES) č. 216/2008 s účinností od 28.10.2014 a budou
k tomuto datu publikovány na webu ÚCL ČR.
(b) V souladu s novými prováděcími pravidly, ÚCL ČR provozní příručku (OM-A/B/C/D) neschvaluje ani
tzv. neakceptuje.
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ÚCL ČR uděluje pouze schválení požadavků, nebo jejich změn, které jsou předmětem předchozího
schválení (viz. výše uvedené ustanovení (3)(d)) a zvláštních druhů provozu, nebo jejich změn dle
Části-SPA, které jsou předmětem zvláštního (specifického) schválení (viz. výše uvedené ustanovení
(3)(e)). Tyto požadavky a druhy provozu, nebo jejich změny mohou být zařazeny do příslušné části
provozní příručky a realizovány (implementovány) až na základě obdrženého Rozhodnutí ÚCL ČR o
udělení / změnu schválení.
Ostatní změny, které nepodléhají předchozímu ani specifickému schválení si může provozovatel
zařadit do příslušné části provozní příručky s následnou jejich realizací (implementací) bez schválení
nebo akceptace ÚCL ČR1). Avšak, veškeré takové změny musí být ÚCL ČR oznámeny k posouzení
v souladu s postupy, které musí být uvedeny v kapitole 0, ustanovení 0.2 OM-A v souladu
s požadavkem ORO.GEN.130(c).
Pokud ÚCL ČR na základě posouzení oznámené změny shledá nesoulad této změny s příslušným
požadavkem prováděcích pravidel, oznámí tuto skutečnost provozovateli jako nález úrovně 2
s požadavkem na jeho odstranění zavedeným způsobem.
Budoucí provozovatel postupuje v souladu se směrnicí CAA-SLP-003-n-142).
1)

2)

Změny postupů, výcvikových programů apod. v příslušné části provozní příručky představují, mimo jiné, účinná
opatření pro zmírnění bezpečnostního rizika následků zjištěného nebezpečí v rámci řízení bezpečnostního rizika
provozovatelem.
Pro účely úpravy kapitoly 0 ustanovení 0.2 OM-A stávajícím držitelem AOC, může stávající držitel AOC použít tuto
směrnici pro získání podrobnějších informací, souvisejících s tímto předmětem.

(c) Upozornění: Někteří provozovatelé již zaslali na ÚCL ČR všechny části upravené provozní příručky
spolu s prohlášením odpovědného vedoucího, že postupy a výcvikové programy jsou řádně
v provozní příručce upraveny v souladu s novými prováděcími pravidly k nařízení (EU) č. 965/2014.
Při prováděném posuzování provozní příručky (OM-A/B/D) ÚCL ČR je avšak průběžně zjišťováno, že
skutečný obsah provozní příručky většiny provozovatelů se od prohlášení odpovědného vedoucího
diametrálně liší. To znamená, že provedené úpravy formou odstranění rozdílů mezi starými a novými
prováděcími pravidly jsou provedeny nedostatečně. Provozovatel by měl provést rovněž takový
přezkum provozní příručky, aby byly odstraněny všechny nedostatky, které přetrvávají z minulosti.
ÚCL ČR doporučuje, aby provozovatel věnoval požadované úpravě provozní příručky zvýšenou
pozornost, neboť nebudou-li odstraněny následně provozovatelem uspokojivě všechny, ÚCL ČR
zjištěné nálezy do 28 října 2014, nebude moci ÚCL ČR vydat stávajícímu provozovateli nové AOC.

Schválil:

Ing. Josef Bartoš, v.r.
ředitel odboru

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Chalupa
vedoucí oddělení

chalupa@caa.cz

4

