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Část CAMO  Struktura a obsah  
•     Oddíl A:  Požadavky na organizace 
 CAMO.A.005 Rozsah 
 CAMO.A.105 Příslušný úřad   
 CAMO.A.115 Žádost o osvědčení organizace 
 CAMO.A.120 Způsoby průkazu 
 CAMO.A.125 Podmínky oprávnění a práva 
 CAMO.A.130 Změny organizace 
 CAMO.A.135 Zachování platnosti oprávnění 
 CAMO.A.140 Přístup 
 CAMO.A.150 Nálezy 
 CAMO.A.155 Okamžitá reakce na bezpečnostní problém  
 CAMO.A.160 Hlášení události 
 CAMO.A.200 Systém řízení 
 CAMO.A.202 Interní plán bezpečnostních hlášení 
 CAMO.A.205 Dodavatelé a subdodavatelé 
 CAMO.A.215 Provozní prostory 
 CAMO.A.220 Uchovávání záznamů 
 CAMO.A.300 Výklad řízení zachování letové způsobilosti 
 CAMO.A.305 Požadavky na personál  
 CAMO.A.310 Kvalifikace personálu kontroly LZ 
 CAMO.A.315 Řízení zachování LZ          … pokračuje 
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Část CAMO  Struktura a obsah - dokončení   

 CAMO.A.320 Kontrola letové způsobilosti 
 CAMO.A.325 Údaje o řízení zachování letové způsobilosti 

•     Oddíl B:  Požadavky na příslušné úřady 
 CAMO.B.005 Rozsah 
 CAMO.B.115 Dokumentace pro dozor 
 CAMO.B.120 Způsoby průkazu 
 CAMO.B.125 Informace poskytované Agentuře přidán i v Části M 
 CAMO.B.135 Okamžitá reakce na bezpečnostní problém 
 CAMO.B.200 Systém řízení 
 CAMO.B.205 Zadávání úkolů kvalifikovaným subjektům 
 CAMO.B.210 Změny systému řízení 
 CAMO.B.220 Uchovávání záznamů 
 CAMO.B.300 Zásady dozoru 
 CAMO.B.305 Program dozoru 
 CAMO.B.310 Postupy prvního osvědčení 
 CAMO.B.330 Změny 
 CAMO.B.350 Nálezy a nápravná opatření 
 CAMO.B.355 Pozastavení, omezení a zrušení 

•     Dodatky: 
 Dodatek I  Osvědčení CAMO - Formulář 14 EASA 
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Část CAMO, Oddíl A 

CAMO.A.005  Rozsah  
 Oddíl A stanoví požadavky, které musí organizace splnit, aby si 

získala nebo zachovala osvědčení pro řízení zachování letové 
způsobilosti letadel a letadlových celků k zástavbě do nich. 

      = obdobné M.A.701. 

 

CAMO.A.105   Příslušný úřad  
       = obdobné M.1 – článek 3. 
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CAMO.A.115  Žádost o osvědčení organizace  

a) Žádost o vydání nebo změnu osvědčení podle Části CAMO se 
podává formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem s 
uvážením použitelných požadavků Části M a Části ML. 
 = obdobné M.A.702, přibyl článek (b): 

b) Žadatelé o první osvědčení CAMO přísluš. úřadu poskytnou: 

  1. výsledky předběžného provedeného interního auditu z hlediska  
použitelných požadavků Části M, Části ML a Části CAMO. 

  2. dokumentaci prokazující, jak plní požadavky tohoto Nařízení. 

 V této dokumentaci musí být podle CAMO.A.130 uveden 
postup, jak budou řízeny a příslušnému úřadu oznamovány 
změny, které nevyžadují předchozí přímé schválení.  
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CAMO.A.120  Způsoby průkazu 

a) K prokázání shody s Nařízením EU č. 2018/1139, prováděcími 
akty a akty v přenesené pravomoci může CAMO kromě AMC 
schválených Agenturou použít i alternativní způsoby průkazu. 

b) Pokud chce CAMO použít i alternativní způsoby průkazu, musí 
příslušnému úřadu ještě před jejich použitím dodat jejich úplný 
popis. Ten musí zahrnovat veškeré relevantní revize příruček či 
postupů a zároveň posouzení prokazující shodu s Nařízením 
EU č. 2018/1139, jeho prováděcími akty a akty v přenesené 
pravomoci. 

   CAMO může tyto alternativní způsoby průkazu používat až 
poté, co je přísluš. úřad  schválí a CAMO obdrží oznámení 
podle CAMO.B.120.  
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CAMO.A.125  Podmínky oprávnění a práva  

a) Oprávnění je uvedeno na osvědčení, jež vydává příslušný úřad 
dle Dodatku I (na Formuláři 14 EASA).  

b) Odchylně od písm. a) musí být pro obchodní dopravce …. 

c) Rozsah prací je uveden ve Výkladu řízení zachování LZ 
(CAME), viz CAMO.A.300.   

       = obdobné M.A.703. 

d) Oprávněná CAMO smí: 
1., 2. řídit zachování LZ letadel …; 
  3. sjednat provedení omezených úkolů zachování LZ …; 
  4. prodloužit platnost ARC … dle M.A.901(f) nebo ML.A.901(c). 

e) CAMO registrovaná v členském státě může být též oprávněna 
provádět kontroly LZ podle M.A.901 nebo ML.A.903 a: 

  1. vydávat ARC a prodlužovat … dle M.A.901(c)2, M.A.901(e)2, 
nebo ML.A.903;   

  2. vydávat Doporučení pro vydání ARC … dle M.A.901(d) nebo 
M.A.904(b).     … pokračuje 
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CAMO.A.125  Podmínky oprávnění a práva  

   organizace  - dokončení  

f) CAMO, jejíž oprávnění zahrnuje práva podle písm. e), může být 
navíc oprávněna vydávat Povolení k letu …, pod podmínkou … 
postupu v CAME, viz CAMO.A.300. 

      = obdobné M.A.711(a), (b), (c). 

 

CAMO.A.130 Změny organizace 

a) Následující změny CAMO vyžadují předchozí schválení: 

  1. změny ovlivňující rozsah osvědčení nebo podmínky oprávnění; 

  2. změny osob jmenovaných dle bodů CAMO.A.305(a)3 až (a)5 a 
(b)2; 

  3. změny ve vztazích podřízenosti pracovníků jmenovaných dle 
bodů CAMO.A.305(a)3 až (a)5 a (b)2 a odpověd. vedoucího; 

  4. změny postupů provádění změn, které nevyžadují předchozí 
schválení, viz písm. c).      … pokračuje 
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CAMO.A.130  Změny organizace - dokončení  

b) V případě jakýchkoli změn, které vyžadují předchozí schválení 
v souladu s Nařízením EU č. 2018/1139, prováděcími akty a 
akty v přenesené pravomoci musí CAMO požádat o schválení 
příslušný úřad a získat je. Tato žádost musí být podána dříve, 
než se takové změny uskuteční, aby příslušný úřad mohl určit, 
zda jsou stále plněny požadavky Nařízení EU č. 2018/1139, 
prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci a aby v případě 
potřeby změnil osvědčení a související podmínky oprávnění.  

 CAMO poskytne úřadu veškerou související dokumentaci. 
Změny může zavést až po obdržení oficiálního souhlasu úřadu 
podle CAMO.B.330. Během zavádění změn CAMO pracuje 
podle podmínek stanovených úřadem. 

c) Všechny změny, které nevyžadují předchozí přímé schválení, 
jsou řízeny a oznamovány přísluš. úřadu postupem uvedeným v  
CAMO.A.115(b) a schváleným v souladu s CAMO.B.310(h).  

    = obsahuje analogie k M.A.713. 
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CAMO.A.135  Zachování platnosti oprávnění 

a) Osvědčení zůstává platné za předpokladu, že CAMO: 

  1. je trvale v souladu s požadavky Nařízení EU č. 2018/1139, jeho 
prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci týkajících se   
opatření k řešení nálezů popsaných v CAMO.B.350; 

  2. umožní přístup úřadu do organizace, jak je uvedeno v 
CAMO.A.140; 

  3. že se ho organizace nevzdá nebo nebude zrušeno. 

b) Pro letecké dopravce s licencí podle Nařízení ES č. 1008/2008 
znamená ukončení, pozastavení nebo zrušení jeho AOC 
automatické zrušení platnosti osvědčení CAMO pro konkrétní 
letadla uvedená v AOC, pokud přísluš. úřad výslovně nestanoví 
jinak. 

c) Pokud se držitel osvědčení vzdá nebo mu je zrušeno, musí být 
neprodleně vráceno příslušnému úřadu. 

               = obdobné M.A.715, přibyl článek (b). 
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CAMO.A.140  Přístup 

 Za účelem ověření souladu s přísluš. požadavky Nařízení EU č. 
2018/1139, jeho prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci  
CAMO umožní kdykoli přístup do všech provozních prostor a 
letadel, ke všem dokumentům, záznamům, údajům, postupům a 
dalším materiálům týkajícím se její činnosti včetně dodavatelů / 
subdodavatelů všem osobám oprávněným některým z úřadů: 

a) příslušný úřad definovaný v CAMO.A.105;  

b) příslušné úřady jednající podle CAMO.B.300(d) nebo (e). 

 

CAMO.A.150  Nálezy 
a) Po přijetí oznámení o nálezech dle CAMO.B.350 musí CAMO: 

  1. zjistit kořenové příčiny neshod a faktory, které k nim přispěly; 

  2. stanovit plán nápravných opatření; 

  3. doložit jejich plnění k uspokojení příslušného úřadu.   
… pokračuje 
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CAMO.A.150  Nálezy - dokončení  

b) Kroky podle písm. a) 1 až 3 musí být provedeny během období 
dohodnutého s přísluš. úřadem, jak stanoví CAMO.B.350. 

 = obdobné M.A.716(c), přibyl bod (a)1, ale chybí zde klasifikace 
nálezů na úroveň 1 a 2, ta je popsána v CAMO.B.350. 

 

CAMO.A.155  Okamžitá reakce na bezpečnost. 
   problém 

 CAMO musí zavést: 

a) veškerá bezpečnostní opatření, která jí uložil přísluš. úřad podle 
CAMO.B.135;    

b) veškerá relevantní povinná bezpečnostní opatření vydaná 
Agenturou. 
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CAMO.A.160  Hlášení událostí 
a) V rámci svého systému řízení CAMO zavede systém hlášení 

událostí vyhovující požadavkům Nařízení EU č. 376/2014 a 
prováděcího Nařízení EU č. 2015/1018.  

b) Aniž je dotčeno písm. a), musí CAMO zajistit, aby byla přísluš. 
úřadu a organizaci odpovědné za typový návrh / doplňkový typ. 
návrh letadla hlášeny veškeré incidenty, selhání, tech. závady, 
překročení tech. omezení, události odhalující, že informace 
uvedené v údajích vydaných v souladu s Částí 21 jsou neúplné, 
nepřesné nebo nejednoznačné, nebo jiné mimořádné okolnosti, 
které ohrozily, nebo by mohly ohrozit bezpečný provoz letadla, 
ale nevedly k nehodě nebo vážnému incidentu.  

c) Aniž jsou dotčena ust.Nařízení EU č. 376/2014 a prováděcího 
Nařízení EU č. 2015/1018, hlášení dle písm. a), b) se podávají 
formou a způsobem určeným přísluš. úřadem a obsahují veškeré 
relevantní informace o stavu známé organizaci v době podání. 

d) Hlášení se podávají co nejdříve, ale nejdéle do 72 hodin od 
zjištění stavu, jehož se hlášení týká, ledaže by tomu bránily 
výjimečné okolnosti. - přidáno i v M.A.202. … pokračuje 
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CAMO.A.160  Hlášení událostí  - dokončení 

e) V relevantních případech vytvoří CAMO následné hlášení, v 
němž podrobně popíše zamýšlená opatření, která mají zabránit 
opakování podobného stavu, co nejdříve poté, co je stanovila. 
Toto hlášení se podává formou a způsobem stanoveným přísluš. 
úřadem.   Odpovídá M.A.202, přidány další příklady 
událostí a odkazy na Nařízení EU č. 376/2014 a 2015/1018. 

 

CAMO.A.200  Systém řízení 
a) CAMO stanoví, zavede a udržuje systém řízení, zahrnující: 
  1. jasně stanovené vztahy odpovědností v rámci CAMO vč. přímé 

odpovědnosti za bezpečnost, kterou nese odpověd. vedoucí; 
  2. popis celkové filosofie a zásad CAMO v oblasti bezpečnosti, 

které tvoří její bezpečnostní politiku; 
  3. určení činností potenciálně rizikových pro bezpečnost letectví, 

vyhodnocení a řízení rizik, opatření k jejich zmírnění a 
ověřování jejich účinnosti;    … pokračuje 
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CAMO.A.200  Systém řízení  - dokončení čl. a) 

  4. udržování výcviku a způsobilosti personálu pro jeho úkoly; 
  5. dokumentace všech klíčových procesů systému řízení, včetně 

seznamování personálu s jeho úkoly a změnování dokumentace; 
  6. sledování souladu CAMO s přísluš. požadavky, které zahrnuje 

zpětnou vazbu k odpověd. vedoucímu, který v případě nálezů 
zajistí účinné provedení nápravných opatření; 

  7. další požadavky stanovené tímto Nařízením. 
b) Systém řízení musí odpovídat velikosti CAMO, povaze a 

složitosti její činnosti a brát v potaz s nimi spojená rizka. 
c) Je-li CAMO držitelem 1 či více dalších osvědčení dle Nařízení 

EU č. 1139/2018, jeho prováděcích aktů a aktů v přenesené 
pravomoci, může být systém řízení společný pro víc oprávnění. 

d) Bez ohledu na písm. c) u leteckých dopravců s licencí podle 
Nařízení ES č. 1008/2008 musí být systém řízení podle Části 
CAMO nedílnou součástí systému řízení provozovatele. - viz 
ORO.GEN.200 z Přílohy III k Nařízení EU č. 965/2012. 

     = obsahuje analogie k M.A.712. 
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CAMO.A.202  Interní plán bezpečnost. hlášení 
a) V rámci svého systému řízení CAMO zavede vnitřní schéma 

bezpečnostních hlášení ke sběru a vyhodnocování událostí, jež 
se mají hlásit podle CAMO.A.160.  

b) Toto schéma umožní též sběr a vyhodnocování chyb, hrozících 
selhání a rizik interně oznámených, jež nespadají pod písm. a).  

c) Tímto schématem CAMO: 

  1. identifikuje příčiny nahlášených chyb, hrozících selhání a rizik 
a faktory, které k nim přispěly; 

  2. zajistí vyhodnocení známých informací o chybách, hrozících 
selháních, nedodržení postupů a ohroženích a zavedení metody 
šíření těchto informací, jak je potřeba.  

d) CAMO umožní přístup do svého inter. schématu bezpečnost. 
hlášení jakémukoli subdodavateli.  

e) CAMO spolupracuje na bezpečnost. vyšetřování s jakoukoli 
jinou organizací, která může významně přispět k bezpečnosti 
jejích vlastních činností řízení zachování LZ.  
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CAMO.A.205  Dodavatelé a subdodavatelé 
a) Když CAMO zadává údržbu smluvnímu dodavateli, nebo část 

svého řízení zachování LZ subdodavateli, zajistí, aby:  

  1. tyto činnosti vyhovovaly příslušným požadavkům; 

  2. jakékoli ohrožení bezpečnosti letectví spojená s těmito vztahy 
byla posuzována v rámci systému řízení CAMO.  

b) Pokud CAMO zadává výkon části činností řízení zachování LZ 
jinému subjektu, subdodavatel pracuje v rámci oprávnění 
CAMO. Ta zajistí přístup přísluš. úřadu k subdodavateli, aby 
mohl ověřit stálý soulad s příslušnými požadavky.  

 

CAMO.A.215  Provozní prostory 
 CAMO má zabezpečit vhodné kanceláře na odpovídajícím místě 

pro svůj personál uvedený v CAMO.A.305. 

       = obdobné M.A.705. 
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CAMO.A.220  Uchovávání záznamů 
a) Záznamy zachování LZ:  

  1. CAMO musí zajistit uchovávání záznamů požadovaných podle 
M.A.305, ML.A.305 a případně M.A.306; 

  2. CAMO zaznamenává jakékoli podrobnosti o provedené práci; 

  3. Má-li CAMO práva podle CAMO.A.125(e), uchovává kopii 
každého vydaného / prodlouženého ARC a Doporučení spolu s 
veškerou podpůr. dokumentací. Kromě toho CAMO uchovává 
kopii každého ARC, jež prodloužila dle CAMO.A.125(d)4. 

  4. Má-li CAMO práva podle CAMO.A.125(f), uchovává kopii 
každého PtF vydaného podle 21.A.729.  

  5. CAMO uchovává veškeré záznamy dle bodů (a)2 až (a)4 ještě  
3 roky poté, co byla odpovědnost za letadlo dle M.A.201 nebo 
ML.A.201 trvale předána jinému subjektu. 

  6. Pokud CAMO ukončí činnost, veškeré uchovávané záznamy 
jsou předány vlastníkovi letadla.    … pokračuje 

 Odpovídá M.A.714(a), -(b), -(c), -(h), změna lhůt uchovávání. 
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CAMO.A.220  Uchovávání záznamů - pokračování  

b) Záznamy systému řízení, o dodavatelích a subdodavatelích 

  1. CAMO musí zajistit uchovávání následujících záznamů: 
 i) o klíčových procesech systému řízení podle CAMO.A.200; 
 ii) smlouvy s dodavateli / subdodavateli podle CAMO.A.205; 

  2. Výše uvedené záznamy se uchovávají po dobu 5 let. 

c) Personální záznamy: 

  1. CAMO musí zajistit uchovávání následujících záznamů:  
 i) záznamy o kvalifikaci a praxi pracovníků řízení zachování 

LZ, sledování souladu a řízení bezpečnosti; 
 ii)  záznamy o kvalifikaci a praxi pracovníků kontroly LZ, 

vydávajících doporučení a povolení k letu.  

  2. Záznamy o pracovnících kontroly LZ, vydávajících doporučení 
a povolení k letu musí uvádět podrobnosti o jejich kvalifikaci a 
praxi, přehled jejich relevantní praxe a vycviku v řízení 
zachování LZ a kopii vydaného oprávnění. 

  … pokračuje 
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CAMO.A.220  Uchovávání záznamů - dokončení čl. c) 

  3. Personální záznamy se uchovávají po dobu, kdy je pracovník v 
CAMO zaměstnán a 3 roky poté, co ji opustí. 

d) CAMO musí zřídit systém uchovávání záznamů, který umožní 
odpovídající uložení a spolehlivé sledování všech činností. 

e) Formát záznamů musí být popsán v postupech CAMO. 

f) Záznamy musí být chráněny před poškozením, pozměněním 
nebo odcizením.    = obdobné M.A.714(e). 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 21 

CAMO.A.300  Výklad řízení zachování LZ 
   (CAME) 
a) CAMO musí předložit příslušnému úřadu CAME a příp. další 

odkazované příručky a postupy, které obsahují informace: 
  1.  prohlášení podepsané odpov. vedoucím potvrzující, že CAMO 

bude vždy pracovat v souladu s Částí CAMO, Částí M, nebo 
příp. Částí ML a výkladem CAME. Není-li odpověd. vedoucí 
výkonným ředitelem, musí je podepsat i výkonný ředitel;  

  2. politiku bezpečnosti definovanou v CAMO.A.200(a)2; 
  3. rozsah práce organizace odpovídající podmínkám oprávnění; 
  4. popis lidských zdrojů a systém plánování dostupnosti personálu 

podle požadavků CAMO.A.305(d); 
  5.  funkce a jména osob podle CAMO.A.305(a)3 až (a)5, (b)2 a (f);  
  6. povinnosti, odpovědnosti a pravomoci jmenovaných osob podle 

CAMO.A.305(a)3 až (a)5, (b)2, (e), (f);  
  7. organizační schéma vazeb odpovědnosti mezi jmenovanými 

osobami, viz bod 6 a vztahující se k CAMO.A.200(a)1;  
 … pokračuje 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 22 

CAMO.A.300  Výklad CAME - pokračování  čl. a) 

  8. seznam pracovníků oprávněných vydávat ARC a doporučení 
podle CAMO.A.305(e) s uvedením, zda mají právo vydávat též 
povolení k letu podle CAMO.A.125(f); 

  9.  obecný popis a umístění provozních prostor; 
 10. popis interního plánu bezpečnost. hlášení dle CAMO.A.202; 
 11. postupy popisující, jak organizace zajišťuje soulad s Části M, 

nebo Částí ML a Částí CAMO, zejména: 
    i) klíčové procesy systému řízení jak požaduje CAMO.A.200; 
 ii) postupy řízení dodavatelů a subdodavatelů jak požaduje 

CAMO.A.205 a CAMO.A.315(c); 
 iii) postupy řízení zachování LZ, kontrol LZ a povolení k letu; 
 iv) postupy řízení a oznamování a rozsah změn, jež nevyžadují 

předchozí schválení, dle CAMO.A.115(b) a CAMO.A.130(c); 
   v) postupy změn výkladu CAME; 
 12. seznam schválených programů údržby letadel, pro která existuje 

smlouva na řízení zachování LZ podle M.A.201 / ML.A.201; 
… pokračuje 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 23 

CAMO.A.300  Výklad CAME - dokončení  čl. a) 

 13. seznam smluv o údržbě podle CAMO.A.315(c); 
 14. seznam schválených alternativních způsobů průkazu. 

b) První vydání CAME musí být schváleno příslušným úřadem. 
CAME musí být měněn tak, aby zůstal aktuálním popisem 
CAMO. 

c) Změny CAME se řídí postupem zmíněným v bodě  (a)11-iv). 
Každá změna, která není uvedena v rozsahu tohoto postupu, 
stejně jako změny uvedené v CAMO.A.130(a) musí být 
schváleny příslušným úřadem.  

    = obsahuje analogie k M.A.704. 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 24 

CAMO.A.305  Požadavky na personál 
a) Organizace jmenuje odpovědného vedoucího (AM) se statutární 

pravomocí zajistit, že všechny činnosti řízení zachování LZ jsou 
financovány a prováděny podle Nařízení EU č. 2018/1139, jeho 
prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci. AM musí: 

  1. zajistit, aby byly k dispozici nezbytné zdroje k řízení zachování 
LZ v souladu s Částí CAMO, Částí M, nebo příp. Částí ML, co 
je použitelné na podporu osvědčení o oprávnění CAMO; 

  2. stanovit a prosazovat politiku bezpečnosti podle CAMO.A.200; 

  3. jmenovat osobu / skupinu osob odpovědnou za soulad CAMO s 
použitelnými požadavky na řízení zachování LZ, kontroly LZ a 
povolení k letu podle Části CAMO, Části M, nebo Části ML;  

  4. jmenovat osobu / skupinu osob odpovědnou za řízení funkce 
sledování souladu v rámci systému řízení; = CMS 

  5. jmenovat osobu / skupinu osob odpovědnou za řízení vývoje, 
správy a udržování účinných postupů řízení bezpečnosti v rámci 
systému řízení;  = SMS 

… pokračuje 
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CAMO.A.305  Požadavky na personál   
      - pokračování  čl. a) 

  6. zajistit, aby osoby jmenované podle CAMO.A.305(a)3 až (a)5 a 
(b)2 k němu měly přímý přístup a informavaly jej o problémech 
souladu a bezpečnosti; 

  7. prokázat základní porozumění tomuto Nařízení. 

b) V CAMO obchodního dopravce s licencí podle Nařízení ES č. 
1008/2008 odpovědný vedoucí navíc musí:  

  1. být jmenovanou osobou dle bodu ORO.GEN.210(a) Části ORO; 

  2. jmenovat osobu odpovědnou za řízení zachování LZ a dozor nad 
ním, jež nesmí být zaměstnána v AMO podle Části 145 smluvně 
vázané k provozovateli, neschválí-li to výslovně příslušný úřad. 

c) Všechny osoby jmenované dle bodů CAMO.A.305(a)3 až (a)5 a 
(b)2 musí být schopny prokázat odpovídající znalosti, vzdělání a 
praxi v oblasti řízení zachování LZ letadel a praktickou znalost 
tohoto Nařízení a musí být přímo podřízeny AM. 

… pokračuje 

 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 26 

CAMO.A.305  Požadavky na personál  - dokončení 

d) CAMO musí mít zaveden systém plánování dostupnosti pracov. 
sil k zajištění, že bude mít k dispozici dostatečný kvalifikovaný 
personál pro plánování, provádění, dozor, kontrolu a sledování 
činností v souladu s podmínkami svého oprávnění. 

e) Aby CAMO mohla být oprávněna provádět kontroly LZ, vydávat 
ARC nebo doporučení dle CAMO.A.120(e) a příp. i povolení k 
letu dle CAMO.A.120(f), musí disponovat personálem kontroly 
LZ kvalifikovaným a oprávněným podle CAMO.A.310.   

f) CAMO, která také prodlužuje ARC podle CAMO.A.125(d)4, 
musí k tomu jmenovat oprávněné osoby. 

g) CAMO musí stanovit a řídit způsobilost personálu zapojeného 
do sledování souladu, řízení bezpečnosti, řízení zachování LZ, 
kontroly LZ a vydávání doporučení, případně i povolení k letu 
podle postupů / norem schválených příslušným úřadem. Kromě 
nezbytné odbornosti musí zahrnovat i porozumění systému řízení 
bezpečnosti a zásadám lidských činitelů úměrné jeho funkci a 
odpovědnosti v CAMO.  = obsahuje analogie k M.A.706, 707. 
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CAMO.A.310  Kvalifikace personálu kontroly LZ 
a)  Pracovníci kontroly letové způsobilosti vydávající ARC nebo 

doporučení podle CAMO.A.120(e) a případně povolení k letu 
podle CAMO.A.120(f) musí získat:  

  1. alespoň pětiletou praxi v oblasti zachování LZ   a 
  2. odpovídající průkaz způsobilosti k údržbě podle Části 66 nebo 

vysokoškolské nebo rovnocenné vzdělání v oboru letectví   a 
  3. oficiální výcvik v oblasti letecké údržby  a 
  4. zkušenost s působením v pozici s příslušnou odpovědností v 

rámci oprávněné organizace; 
b) bez ohledu na body (a)1, 3), 4) může být požadavek uvedený v 

bodě (a)2 nahrazen další pětiletou praxí … navíc k … bodu (a)1.  
c) Jmenovanému personálu … vydá CAMO oprávnění jen, … 

kontroly LZ pod dozorem úřadu, nebo oprávněného personálu 
kontroly LZ v CAMO podle postupu v CAME schváleného 
příslušným úřadem. 

d) Organizace zajistí, aby personál … praxi v řízení zachování LZ.  
= obdobné M.A.707, ale chybí druhá část čl. a). 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 28 

CAMO.A.315  Řízení zachování let. způsobilosti 
a) CAMO zajistí, aby veškeré řízení zachování LZ bylo prováděno 

podle Hlavy C buď Části M, nebo Části ML. 

b) Pro každé řízené letadlo CAMO konkrétně musí:   
  1. zajistit vytvoření a řízení programu údržby včetně příp. programu 

spolehlivosti podle M.A.302, nebo ML.A.302; 
  2. pro letadla mimo dopravu s licencí dle Nařízení ES č. 1008/2008 

předat kopii AMP vlastníkovi / provozovateli odpovědnému 
podle M.A.201 nebo ML.A.201;   

  3. zajistit, že údaje pro každou modifikaci a opravu jsou v  souladu 
s M.A.304, nebo ML.A.304; 

  4. u všech složitých motor. letadel a letadel používaných dopravci s 
licencí dle Nařízení ES č. 1008/2008 zavést postup posuzování 
nepovinných modifikací nebo prohlídek a s využitím postupů 
řízení rizik dle CAMO.A.200(a)3 rozhodnout o jejich použití; 

  5. zajistit, aby letadlo, motor, vrtule i LC byly předávány v případě 
potřeby organizacím oprávněným k údržbě dle Hlavy F Části M / 
Části 145 / Části CAO;  - chybí nezávislí OP.  ... pokračuje 



  6. objednat údržbu, dozorovat a koordinovat činnosti, aby veškerá 
údržba byla řádně provedena a uvolněna k zajištění LZ letadla. 

c) Není-li CAMO příslušně oprávněna podle Části 145 / Hlavy F 
Části M / Části CAO, musí po dohodě s provozovatelem řídit 
písemné smlouvy o údržbě podle M.A.201(e)3, (f)3, (g)3, (h)3 
nebo ML.A.201, které zajistí, aby: 

  1. veškerá údržba byla prováděna řádně oprávněnou AMO; 
  2. byly jasně specifikovány všechny činnosti  požadované body 

M.A.301(b), (c), (d), (f), (g), nebo ML.A.301 (= odstraňování 
závad, provádění údržby dle AMP, AD, oprav / modifikací … ?).  

d) Bez ohledu na odst. c) může mít smlouva formu jednotlivých 
zakázek zadávaných AMO v případě: 

  1. neplánované traťové údržby letadla,  
  2. údržby letadlových celků včetně motorů. = obdobné M.A.708. 

e) CAMO musí zajistit, že při řízení zachování LZ včetně všech 
činností dodavatelů / subdodavatelů byly respektovány zásady 
lidských činitelů a omezení lidské výkonnosti. 

Rozdíly Části CAMO oproti Části M 29 

CAMO.A.315  Řízení zachování LZ - dokončení 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 30 

CAMO.A.320  Kontrola letové způsobilosti 

 Pokud organizace oprávněná v souladu s CAMO.A.125(e) 
provádí kontroly LZ, musí tyto kontroly být prováděny podle 
M.A.901, nebo případně ML.A.903. 

 

CAMO.A.325  Údaje o řízení zachování letové  
   způsobilosti 

 CAMO musí mít v držení a používat použitelné a aktuální údaje 
pro údržbu v souladu s M.A.401 k provádění úkolů zachování 
LZ podle CAMO.A.315. Tyto údaje může za předpokladu 
uzavření odpovídající smlouvy poskytnout vlastník nebo 
provozovatel. V tom případě CAMO musí tato data uchovávat 
jen po dobu trvání smlouvy, není-li požadováno jinak podle 
CAMO.A.220(a).   = obdobné M.A.709(a). 

 „Základní“ / „Typové“ programy údržby podle M.A.709(b) 
nejsou uváděny. 

 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 31 

Část CAMO, Oddíl B 

CAMO.B.005  Rozsah  

 Tento oddíl stanoví správní požadavky a požadavky na systém 
řízení, jimiž se příslušné úřady mají řídit při uplatňování a 
prosazování Oddílu A Části CAMO.  = obdobné M.B.101, 
přibyl požadavek na systém řízení. 

 

CAMO.B.115  Dokumentace pro dozor 

 Příslušný úřad poskytne relevantním pracovníkům veškeré 
legislativní akty, normy, pravidla, technické publikace a další 
související dokumenty, které potřebují k výkonu svých úkolů a 
naplnění odpovědností. 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 32 

CAMO.B.120  Způsoby průkazu 
a) Agentura vytváří Přijatelné způsoby průkazu (AMC), jež lze 

použít k prokázání souladu s Nařízením EU č. 2018/1139, jeho 
prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci. 

b) K prokázání souladu s Nařízením EU č. 2018/1139, jeho 
prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci lze též použít 
alternativní způsoby průkazu.  

c) Přísluš. úřad vytvoří systém umožňující jednotně hodnotit, zda 
všechny alternativní způsoby průkazu požívané jím, nebo 
dozorovanými organizacemi prokazují soulad s Nařízením EU 
č. 2018/1139, prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci. 

d) Hodnocení alternativních způsobů průkazu, které organizace 
navrhla v souladu s CAMO.A.120, provádí příslušný úřad 
formou analýzy předložených dokumentů a též prohlídkou, 
kterou v organizaci provede, uzná-li to za nutné. Shledá-li, že 
navržené alternativní způsoby průkazu jsou v souladu s 
Nařízením EU č. 2018/1139, jeho prováděcími akty a akty v 
přenesené pravomoci, neprodleně:    ... pokračuje 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 33 

CAMO.B.120  Způsoby průkazu - dokončení 

  1. oznámí žadateli, že tyto alternativní způsoby průkazu může 
uplatnit, příp. též příslušně upraví jeho oprávnění / osvědčení; 

  2. sdělí Agentuře obsah alternativních způsobů průkazu a předá jí 
kopie veškeré související dokumentace.  

e) Používá-li alternativní způsoby průkazu k prokázání souladu s 
Nařízením EU č. 2018/1139, jeho prováděcími akty a akty v 
přenesené pravomoci též sám příslušný úřad, musí:  

  1. zpřístupnit je všem organizacím / osobám, které dozoruje; 

  2. neprodleně o tom vyrozumí Agenturu.  

 Přísluš. úřad předloží Agentuře úplný popis všech alternativních 
způsobů průkazu včetně všech relevantních revizí postupů a 
zároveň i posouzení prokazující, že jsou v souladu s Nařízením 
EU č. 2018/1139, jeho prováděcími akty a akty v přenesené 
pravomoci.  

 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 34 

CAMO.B.125  Informace předávané Agentuře 

a) V případě závažných problémů při uplatňování Nařízení EU č. 
2018/1139, jeho prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci 
informuje příslušný úřad neprodleně Agenturu.  

b) Příslušný úřad poskytne Agentuře informace významné z 
hlediska bezpečnosti vyplývající z hlášení událostí, která 
obdržel podle CAMO.A.160.  = obdobné M.B.202 (nový), 
přibyly „prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci“. 

 

CAMO.B.135  Okamžitá reakce na bezpečnost. 
   problém 

a) Aniž je dotčeno Nařízení EU č. 376/2014 a prováděcí Nařízení 
EU č. 2015/1018, zavede přísluš. úřad systém shromažďování, 
analýzy a šíření informací týkajících se bezpečnosti. 

 ... pokračuje 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 35 

CAMO.B.135  Okamžitá reakce na bezpečnost. 
   problém - dokončení 

b) Agentura zavede systém umožňující analyzovat všechny získané 
přísluš. informace týkající se bezpečnosti a neprodleně členským 
státům a Komisi poskytovat informace, doporučení nebo náprav. 
opatření nutná k včasné reakci na bezpečnostní problém, týkající 
se výrobků, letadlových částí, zařízení, osob nebo organizací, na 
něž se vztahuje Nařízení EU č. 2018/1139, jeho prováděcí akty a 
akty v přenesené pravomoci.  

c) Jakmile příslušný úřad získá informace podle písm. (a), (b), 
přijme odpovídající opatření k řešení bezpečnost. problému. 

d) O opatřeních podle písm. (c) přísluš. úřad neprodleně vyrozumí 
všechny osoby a organizace, které se mají podle Nařízení EU č. 
2018/1139, jeho prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci 
těmito opatřeními řídit. Dále o opatřeních vyrozumí Agenturu a 
v případě, že je třeba zapojení více států, vyrozumí i dotčené 
členské státy. 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 36 

CAMO.B.200  Systém řízení 

a) Příslušný úřad vytvoří a udržuje systém řízení zahrnující min:  
  1. dokumentované politiky a postupy popisující jeho organizaci, 

prostředky a metody dosažení souladu s Nařízením EU č. 
2018/1139, prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci. 
Tyto postupy musí být průběžně aktualizovány a sloužit úřadu 
jako základní pracovní dokumenty pro související úkoly; 

  2. dostatečný počet pracovníků pro výkon úkolů úřadu a naplnění 
jeho odpovědností. Musí zavést systému plánování dostupnosti 
personálu k řádnému zajištění plnění všech úkolů; 

  3. kvalifikovaný personál mající nutné znalosti, praxi, počáteční a 
opakovací výcvik k udržení způsobilosti pro plnění úkolů; 

  4. vhodné budovy a kanceláře pro plnění svěřených úkolů; 
  5. sledování souladu systému řízení s příslušnými požadavky a 

vhodnosti interních postupů zahrnující vnitřní audity a řízení 
bezpečnost. rizik a systém zpět. vazby směrem k vedení úřadu, 
aby byla k nálezům provedena nápravná opatření; 

  ... pokračuje 



Rozdíly Části CAMO oproti Části M 37 

CAMO.B.200  Systém řízení – dokončení čl. a) 

  6. osobu / skupinu osob odpovědných za vedení úřadu a funkci 
sledování souladu; 

b) Přísluš. úřad určí pro každou oblast činností vč. systému řízení 
1 či více osob s celkovou odpovědností za řízení daných úkolů. 

c) Příslušný úřad zavede postupy sdílení nezbytných informací a 
součinnosti s jinými příslušnými úřady vč. informací o nálezech 
a nápravných opatřeních z dozoru nad osobami a organizacemi, 
jimž vydal osvědčení jiný příslušný úřad nebo Agentura. 

d) Je-li o to požádán, dá příslušný úřad za účelem standardizace 
kopii postupů svého systému řízení a jejich změn k dispozici 
Agentuře a organizacím, jichž se týká toto Nařízení. 
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CAMO.B.205  Zadávání úkolů kvalifikovaným  
   subjektům 
a) Úkoly při vydání prvního osvědčení a výkonu průběž. dozoru 

nad osobami / organizacemi podle Nařízení EU č. 2018/1139, 
…, smějí členské státy zadávat jen kvalifikovaným subjektům. 
Při zadávání těchto úkolů přísluš. úřad musí zajistit, aby měl:  

  1. zaveden systém počátečního a průběžného hodnocení souladu 
kvalifikovaného subjektu s Přílohou VI „Hlavní požadavky na 
kvalifikované subjekty“ Nařízení EU č. 2018/1139. Systém a 
výsledky hodnocení musí být zdokumentovány; 

  2. uzavřenou smlouvu s kvalifikovaným subjektem schválenou na 
patřičné úrovni vedení obou stran, která jasně definuje: 

 i) úkoly, které mají být provedeny; 
 ii) prohlášení, zprávy a záznamy, které mají být poskytnuty; 
 iii) technické podmínky, jež je třeba splnit při daných úkolech; 
 iv) pokrytí souvisejících odpovědností; 
 v) ochranu informací získaných při provádění těchto úkolů.    

... pokračuje 
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CAMO.B.205  Zadávání úkolů kvalifikovaným  
   subjektům – dokončení  

b) Přísluš. úřad musí zajistit, aby postupy vnitřních auditů a řízení 
rizik podle CAMO.B.200(a)5 pokrývaly všechny úkoly při 
vydávání oprávnění a průběž. dozoru prováděné jeho jménem. 

 

CAMO.B.210 Změny systému řízení 
a) Příslušný úřad musí zavést systém určující změny, jež ovlivňují 

jeho schopnost plnit úkoly a odpovědnosti stanovené 
Nařízením EU č. 2018/1139 …, aby pomocí náležitých opatření 
zajistil trvalou vhodnost a efektivitu svého systému řízení. 

b) Příslušný úřad musí aktualizovat systém řízení v souladu se 
změnami Nařízení EU č. 2018/1139 … a zajistit tím jejich 
efektivní uplatňování.  

c) Příslušný úřad musí oznámit Agentuře změny ovlivňující jeho 
schopnost plnit úkoly a odpovědnosti stanovené Nařízením EU 
č. 2018/1139 …. 
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CAMO.B.220  Uchovávání záznamů 

a) Příslušný úřad zavede systém uchovávání záznamů umožňující  
odpovídající ukládání, dostupnost a vysledovatelnost:  

  1. dokumentovaných zásad a postupů systému řízení; 

  2. výcviku, kvalifikací a udělených oprávnění pracovníků; 

  3. zadávání úkolů podle CAMO.B.205, podrobností těchto úkolů; 

  4. procesů vydání oprávnění a průběž. dozoru organizací, včetně: 
 i) žádosti organizace o oprávnění; 
 ii) programu dozoru, záznamů o hodnocení, auditu, kontrole;  
 iii) osvědčení o oprávnění včetně všech změn; 
 iv) plánu dozoru s daty, kdy audity mají proběhnout / proběhly; 
 v) kopií veškeré související korespondence; 
 vi) detailů o nálezech, nápravných opatřeních s daty jejich 

uzavření, výjimkách a donucovacích opatřeních; 
 vii) zpráv z hodnocení / auditů / kontrol provedených jinými 

 příslušnými úřady podle CAMO.B.300(d); 
… pokračuje 
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CAMO.B.220  Uchovávání záznamů – dokončení  

 viii) kopií výkladů / příruček organizace a jejich změn; 

 ix) kopií každého jiného dokumentu schváleného úřadem. 

  5. hodnocení alternativních způsobů průkazu navržených 
organizacemi, posouzení alternativních způsobů průkazu 
používaných samotným úřadem a jejich oznámení Agentuře; 

  6. bezpečnost. informací a návaz. opatření podle CAMO.B.125; 

  7. využití ustanovení o pružnosti podle Nařízení EU č. 2018/1139, 
prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci. 

b)  Příslušný úřad vede seznam vydaných osvědčení organizací. 

c) Všechny záznamy dle písm. (a), (b) musí být uchovávány v 
souladu s předpisy o ochraně údajů nejméně po dobu 5 let. 

d) Všechny záznamy dle písm. (a), (b) musí být na požádání dány 
k dispozici přísluš. úřadu jiného členského státu nebo Agentuře. 
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CAMO.B.300  Zásady dozoru 

a) Příslušný úřad musí ověřovat:  

  1. soulad s použitelnými požadavky na organizace, nežli jim vydá 
osvědčení; 

  2. průběžný soulad s použitelnými požadavky na organizace, jimž 
vydal osvědčení; 

  3. provádění náležitých bezpečnostních opatření, která úřad uložil 
v souladu s CAMO.B.135(c), (d); 

b) Toto ověřování musí: 

  1. být podpořeno dokumentací zaměřenou na poskytnutí návodů 
pracovníkům dozoru pro výkon jejich funkcí; 

  2. poskytnout dotčeným organizacím výsledky dozoru; 

  3. být založeno na hodnoceních, auditech a kontrolách včetně 
neohlášených; 

  4. poskytnout příslušnému úřadu důkazy pro případ. přijetí dalších 
opatření včetně těch stanovených v CAMO.B.350. 

  ... pokračuje 
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CAMO.B.300  Zásady dozoru – dokončení  

c) Rozsah dozoru dle písm. (a), (b) zohledňuje předchozí výsledky 
dozoru a priority v oblasti bezpečnosti. 

d) Jsou-li provozní prostory organizace umístěny ve více než 1  
státě, příslušný úřad podle CAMO.A.105 může souhlasit, aby 
úkoly průběžného dozoru prováděl příslušný úřad členského 
státu / států, kde jsou umístěny tyto prostory, nebo Agentura, 
jsou-li tyto prostory ve třetí zemi. Daná organizace musí být 
informována o existenci a rozsahu takové dohody. 

e) Před započetím auditu nebo kontroly v prostorech umístěných v 
jiném státě příslušný úřad podle CAMO.A.105 o něm informuje 
přísluš. úřad tohoto členského státu, nebo Agenturu, je-li hlavní 
místo obchodní činnosti organizace ve třetí zemi. 

f) Příslušný úřad shromažďuje a zpracovává všechny informace, 
které považuje za užitečné pro účely dozoru i neohlášených 
kontrol.   
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CAMO.B.305  Program dozoru 
a) Příslušný úřad musí zpracovat a vést program dozoru zahrnující 

činnosti podle M.B.300. 

b) Program dozoru se zpracuje s ohledem na specifika organizace, 
složitost jejích činností, výsledky předchozích činností dozoru a 
je založen na posouzení rizik. Každý cyklus dozoru zahrnuje:  

  1. hodnocení, audity, kontroly vč. neohlášených a co je použitelné: 
 i) hodnocení systému řízení, audity procesů; 
 ii) produktové audity relevantního vzorku řízených letadel; 
 iii) přezkoumání vzorků provedených kontrol LZ; 
 iv) přezkoumání vzorků vydaných povolení k letu;  
  2. schůzky úřadu s odpovědným vedoucím ke vzájemné výměně 

informací o závažných problémech; 

c) U organizací, jimž úřad vydal osvědčení, nesmí být plánovací 
cyklus dozoru delší než 24 měsíců. 

d) Odchylně od (c) může být plánovací cyklus dozoru prodloužen 
až na 36 měsíců, dojde-li úřad k závěru, že během předchozích 
24 měsíců:       ... pokračuje 
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CAMO.B.305  Program dozoru – dokončení  

  1. CAMO prokázala schopnost účinně identifikovat příp. ohrožení 
bezpečnosti letectví a související rizika;  

  2. CAMO průběžně prokazuje plnou kontrolu nad všemi změnami 
podle CAMO.A.130; 

  3. nebyly zjištěny nálezy úrovně 1; 
  4. všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, již přísluš. 

úřad schválil nebo prodloužil podle CAMO.B.350. 
 Odchylně od (c), má-li CAMO kromě bodů 1 až 4 zavedená a 

přísluš. úřadem schválená efektivní průběžná hlášení o stavu 
bezpečnosti a dodržování právních předpisů, lze plánovaný 
cyklus dozoru prodloužit až na 48 měsíců.  

e) Jsou-li důkazy, že se výkonnost CAMO z hlediska bezpečnosti 
snížila, lze plánovaný cyklus dozoru zkrátit. 

f) Program dozoru zahrnuje záznamy o datech, kdy jsou audity / 
kontroly / schůzky naplánovány a kdy skutečně proběhy. 

g) Na konci každého cyklu dozoru vydá přísluš. úřad zprávu, v níž 
na základě výsledků doporučí, zda oprávnění může pokračovat.  
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CAMO.B.310  Postup prvního osvědčení 
a) Po obdržení žádosti o vydání osvědčení CAMO musí příslušný 

úřad ověřit, zda tato CAMO splňuje příslušné požadavky. 

b) Během vyšetřování pro vydání prvního osvědčení musí být 
sjednána min. jedna schůzka s odpovědným vedoucím, aby bylo 
ověřeno, že plně rozumí významu postupu osvědčování a 
důvodu, proč podepisuje prohlášení, že organizace musí 
dodržovat postupy uvedené v CAME. 

c) Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy, nápravná 
opatření požadovaná k uzavření nálezu a doporučení. 

d) Příslušný úřad písemně potvrdí organizaci všechny nálezy, které 
zjistil během vyšetřování. Před vydáním prvního osvědčení 
musí být všechny nálezy napraveny ke spokojenosti úřadu. 

e) Dojde přísluš. úřad k závěru, že CAMO splňuje požadavky:  
  1. vydá jí osvědčení podle Dodatku I (Formulář 14 EASA);  
  2. formálně schválí CAME; 

f) Číslo osvědčení musí na Form 14 EASA uvést způsobem 
stanoveným Agenturou.     ... pokračuje za Dodatkem I 
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Dodatek I k Části CAMO - dokončení 

Osvědčení organizace CAMO – Formulář 14 EASA 
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CAMO.B.310  Postup prvního osvědčení     
       – dokončení  

g)  Osvědčení se vydá na dobu neurčitou. Práva a rozsah činností, 
pro něž je CAMO oprávněna včetně případných omezení, jsou 
upřesněna v podmínkách uvedených na osvědčení. 

h) Aby CAMO mohla provádět změny bez předchozího schválení 
přísluš. úřadu dle CAMO.A.130(c), musí přísluš. úřad schválit 
postup v CAME popisující rozsah, způsob řízení a oznamování 
takových změn.  

 

CAMO.B.330  Změny 
a) Po obdržení žádosti o změnu, jež vyžaduje předchozí schválení,  

přísluš. úřad ověří, zda CAMO splňuje platné požadavky, nežli 
změnu schválí. 

b) Přísluš. úřad stanoví podmínky, za nichž může v průběhu 
změny CAMO pokračovat v činnosti, pokud nezjistí potřebu 
platnost osvědčení pozastavit.       ... pokračuje 
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CAMO.B.330  Změny  – dokončení  

c) Dojde-li k závěru, že CAMO splňuje platné požadavky, přísluš. 
úřad změnu schválí.   

d) Bez ohledu na další donucovací opatření, provede-li CAMO 
změny vyžadující předchozí schválení bez schválení přísluš. 
úřadu podle písm. (c), přísluš. úřad jí pozastaví, omezí nebo 
zruší platnost osvědčení.  

e) V případě změn, které nevyžadují předchozí schválení, posoudí 
přísluš. úřad informace zaslané organizací dle CAMO.A.130(c) 
a ověří soulad s příslušnými požadavky. V případě nesouhlasu: 

  1. přísluš. úřad tento nesoulad oznámí CAMO a vyžádá provedení 
dalších změn; 

  2. v případě nálezů úrovně 1 nebo 2 postupuje dle CAMO.B.350. 
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CAMO.B.350  Nálezy a nápravná opatření 

a) Příslušný úřad musí mít systém k analýze nálezů a jejich 
významu pro bezpečnost. 

b) K označení nálezu úrovní 1 přistoupí přísluš. úřad, pokud zjistí 
významný nesoulad s požadavky Nařízení EU č. 2018/1139, 
jeho prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci, s postupy 
/ příručkami organizace nebo podmínkami oprávnění / 
osvědčení, který významně snižuje bezpečnost, nebo závažně 
ohrožuje bezpečnost letu. Nálezy úrovně 1 zahrnují:  

  1. organizace neumožnila přísluš. úřadu přístup do svých provoz. 
prostor v pracovní době ani po 2 písemných žádostech;  

  2. organizace získala nebo udržela platnost osvědčení předložením 
falešných písemných podkladů; 

  3. organizace používala osvědčení prokazatelně neoprávněným 
nebo podvodným způsobem; 

  4. organizace nemá odpovědného vedoucího.  
      ... pokračuje 
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CAMO.B.350  Nálezy a nápravná opatření  
       - pokračování  

c) K označení nálezu úrovní 2 přistoupí přísluš. úřad, pokud zjistí 
nesoulad s požadavky Nařízení EU č. 2018/1139 …, s postupy / 
příručkami organizace nebo podmínkami oprávnění / osvědčení, 
který může snížit bezpečnost, nebo ohrozit bezpečnost letu.   

d) Je-li zjištěn nález při výkonu dozoru nebo jinak, příslušný úřad 
musí, bez ohledu na další opatření požadovaná Nařízením EU č. 
2018/1139 … písemně sdělit tento nález organizaci a požadovat 
od ní nápravná opatření řešící zjištěné nedostatky. Týká-li se 
nález přímo letadla, příslušný úřad informuje stát, kde je letadlo 
registrováno. 

  1. V příp. nálezu úrovně 1 přijme přísluš. úřad neprodleně opatření 
vedoucí k zákazu nebo omezení činností a příp. podle rozsahu 
nálezu částečně / úplně zruší osvědčení, omezí / pozastaví jeho 
platnost, dokud organizace neprovede úspěšná náprav. opatření. 

  2. V příp. nálezu úrovně 2 příslušný úřad:  
    ... pokračuje 
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CAMO.B.350  Nálezy a nápravná opatření  
       - pokračování  

 i) poskytne organizaci lhůtu k provedení náprav. opatření, jež 
odpovídá povaze nálezu, ale nepřekročí 3 měsíce. Lhůta začíná 
dnem, kdy bylo organizaci doručeno písemné oznámení nálezu 
s požadavkem na náprav. opatření řešící nesoulad. Na konci této 
lhůty ji příslušný úřad s ohledem na povahu nálezu a předchozí 
bezpečnostní výkonnost organizace může prodloužit na základě 
uspokojivého a jím schváleného plánu náprav. opatření; 

 ii) posoudí navržený plán náprav. opatření a považuje-li jej za 
postačující, schválí jej. 

  3. Pokud organizace nepředloží přijatelný plán náprav. opatření, 
nebo jej neprovede ve schválené nebo prodloužené lhůtě, zvýší 
přísluš. úřad úroveň nálezu na 1 a přijme opatření dle bodu (d)1. 

  4. Příslušný úřad vede záznamy o všech nálezech, donucovacích 
opatřeních, která uplatnil, nápravných opatřeních přijatých k 
daným nálezům a datech jejich uzavření. 

 = obsahuje analogie k M.B.705.       ... pokračuje 
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CAMO.B.350  Nálezy a nápravná opatření  
       - dokončení  

e) Bez ohledu na další donucovací opatření, zjistí-li příslušný úřad 
některého členského státu podle CAMO.B.300(d) nesoulad s 
použitelnými požadavky Nařízení EU č. 2018/1139, … 
organizací, jíž vydal osvědčení jiný příslušný úřad  / Agentura, 
informuje tento úřad / Agenturu o nálezu a jeho úrovni. 

 

CAMO.B.355  Zrušení, pozastavení a omezení  
 Příslušný úřad musí: 

a) pozastavit platnost … v příp. možného ohrožení bezpečnosti; 

b) pozastavit, zrušit nebo omezit … na základě CAMO.B.350.  

c) pozastavit platnost osvědčení v případě, že jeho inspektoři 
nemohou po dobu 24 měsíců konat dozor formou auditů na 
místě kvůli bezpečnostní situaci ve státě, kde jsou umístěny 
provozní prostory.  

 


