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Kdo podává prohlášení? 

Prohlášení podává příslušnému úřadu (ÚCL): 

– provozovatel složitých motorových letadel provádějící neobchodní lety; 

– provozovatel složitých motorových letadel provádějící zvláštní neobchodní 
provoz;  

– provozovatel zvláštního obchodního provozu.* 
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VŠEOBECNĚ 
Cílem prohlášení je: 
(a)  aby provozovatel uznal svou odpovědnost podle příslušných bezpečnostních předpisů a přiznal, 

že je držitelem všech nezbytných oprávnění; 
(b)  informovat příslušný úřad o existenci provozovatele; a 
(c)  umožnit příslušnému úřadu splnit si své povinnosti v oblasti dozoru v souladu s ARO.GEN.300 a 

ARO.GEN.305. 

[rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2014/017/R (AMC a GM k Části-ORO)] 

* Vyjma provozovatelů zapojených do vysoce rizikového zvláštního obchodního provozu.  



Základní pojmy 
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SLOŽITÉ MOTOROVÉ LETADLO 
• letoun: 
‒ s maximální certifikovanou vzletovou hmotností vyšší než 5 700 kg nebo 
‒ s osvědčením pro maximální počet sedadel pro cestující vyšší než 19 nebo 
‒ s osvědčením pro provoz s posádkou složenou nejméně ze 2 pilotů nebo vybavené proudovým motorem či 

proudovými motory nebo více než jedním turbovrtulovým motorem nebo 
• vrtulník s osvědčením: 
‒ pro maximální vzletovou hmotnost vyšší než 3 175 kg nebo 
‒ pro maximální počet sedadel pro cestující vyšší než 9 nebo 
‒ pro provoz s posádkou složenou nejméně ze 2 pilotů nebo 

• letadlo se sklopným rotorem 

OBCHODNÍ PROVOZ - jakýkoliv provoz letadla za úplatu nebo jinou protihodnotu, jenž je přístupný veřejnosti, nebo 
pokud není přístupný veřejnosti, jenž je prováděn na základě smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem, přičemž 
zákazník nemá nad provozovatelem kontrolu; 

ZVLÁŠTNÍ PROVOZ - jakýkoliv provoz mimo obchodní leteckou dopravu, kdy je letadlo použito pro zvláštní činnost, jako 
je zemědělství, výstavba, snímkování, průzkum, pozorování a hlídkování a letecká reklama; 



Informace poskytované ÚCL a povinnosti 
provozovatele 

PROVOZOVATEL: 

– před zahájením činnosti poskytne ÚCL veškeré příslušné informace prostřednictvím 
formuláře uvedeného v dodatku I k Části-ORO (PROHLÁŠENÍ); 

– oznámí ÚCL seznam používaných alternativních způsobů průkazu; 

 

– zachovává soulad s příslušnými požadavky a informacemi uvedenými v prohlášení; 

– neprodleně oznámí ÚCL veškeré změny v prohlášení nebo způsobech průkazu, které 
používá, podáním pozměněného prohlášení na formuláři uvedeném v dodatku I k 
Části-ORO, a 

– informuje ÚCL, pokud ukončí provoz. 
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ZMĚNY 
Nové prohlášení by mělo být předloženo před účinností změny a uvádět datum, od kdy 
by měla změna platit. 

[rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2014/017/R (AMC a GM k Části-ORO)] 



Neobchodní lety prováděné držitelem AOC 
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a) Držitel osvědčení AOC může provádět neobchodní lety s letadlem, které je jinak 
 používáno k provozu v obchodní letecké dopravě a které je uvedeno v provozních 
 specifikacích jeho osvědčení AOC, jestliže provozovatel: 

 1)  uvede v provozní příručce podrobný popis tohoto provozu, včetně: 

  i)  stanovení příslušných požadavků, 

  ii)  jednoznačného vymezení veškerých rozdílů mezi provozními postupy při provádění 
   provozu v obchodní a neobchodní letecké dopravě, 

  iii)  prostředků k zajištění toho, aby veškerý personál zapojený do provozu byl plně 
   obeznámen se souvisejícími postupy; 

 2)  předloží uvedené rozdíly mezi provozními postupy podle písm. a) bodu 1 podbodu ii) 
  příslušnému úřadu předem ke schválení. 

b)  Držitel osvědčení AOC provádějící provoz uvedený v písmenu a) nemusí prohlášení podle 
 Části-ORO předkládat. 



Odkazy 

EU (Úřední věstník – portál EUR-Lex) 

Nařízení Komise (EU) č. 965/2012  

Rozhodnutí výkonného ředitele EASA (AMC a GM) 

AMC a GM k Části-ORO (pracovní konsolidované originální znění) 

Úřad pro civilní letectví 

 AMC a GM k Části-ORO (pracovní konsolidované české znění) 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1426178019153&uri=CELEX:32012R0965
http://easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/consolidated-unofficial
http://easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/consolidated-unofficial
http://easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/consolidated-unofficial
http://www.caa.cz/predpisy/amc-a-gm-letovy-provoz
http://www.caa.cz/predpisy/amc-a-gm-letovy-provoz
http://www.caa.cz/predpisy/amc-a-gm-letovy-provoz

