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Na základě vyhlášení nouzového stavu a protiepidemických opatření vládou ČR souvisejících
s pandemickou situací COVID-19, výraznému omezení provozu letecké dopravy a činností
závislých na objemu provozu letecké dopravy, které mohou mít vliv také na činnost známého
dodavatele letištních dodávek anebo známého dodavatele palubních zásob (dále jen „známí
dodavatelé“), Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) stanovuje následující postup upravující
problematiku dočasného přerušení/pozastavení této činnosti u výše zmíněných subjektů.
Tento postup (viz níže) bude popsán jak z pohledu známého dodavatele, tak z pohledu
jmenujícího subjektu (provozovatel letiště, schválený dodavatel palubních zásob).
Postup dočasného přerušení/pozastavení činnosti známého dodavatele lze aplikovat pouze po
dobu vyhlášení nouzového stavu anebo protiepidemických opatření vládou ČR v souvislosti
s pandemií COVID-19.
Jmenující subjekty a známí dodavatelé jsou povinni po celou dobu komunikovat s ÚCL
a sdělovat mu veškeré změny, které při výkonu jejich činnosti nastaly.
Dočasné přerušení/pozastavení činnosti z pohledu známého dodavatele letištních dodávek
anebo palubních zásob:


Oznámit ÚCL (prostřednictvím datové schránky případně přes podatelnu) dočasné
přerušení/pozastavení jím vykonávané činnosti známého dodavatele.



Oznámit dočasné přerušení/pozastavení jím vykonávané činnosti známého dodavatele
subjektu, který mu udělil jmenování (provozovatel letiště v případě známého
dodavatele letištních dodávek, schválený dodavatel palubních zásob v případě
známého dodavatele palubních zásob).

Po dobu dočasného přerušení/pozastavení činnosti známého dodavatele není povinen známý
dodavatel aplikovat normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Známý
dodavatel tedy není povinen aplikovat systém vnitřní kontroly kvality dle NPŘK1 a zaměstnanci
známého dodavatele, kteří manipulovali se zbožím, které bylo určeno na letiště anebo na
palubu letadla nejsou povinni mít platný doklad o absolvování příslušné odborné přípravy či
průběžné odborné přípravy dle NPBV2, jelikož již s takovým zbožím nemanipulují (činnost
známého dodavatele přerušena/pozastavena). Po dobu přerušení/pozastavení činnosti
nebudou známí dodavatelé podrobováni kontrolní činnosti ze strany ÚCL. Pro obnovení
činnosti (po dočasném přerušení/pozastavení činnosti) známého dodavatele je známý
dodavatel povinen splnit následující kroky:


Oznámit ÚCL (prostřednictvím datové schránky případně přes podatelnu), že ukončuje
dočasné přerušení/pozastavení činnosti a činnost známého dodavatele bude
vykonávat v souladu s legislativními požadavky a to nejméně 10 dnů před opětovným
zahájením činnosti.

1

Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví České republiky před
protiprávními činy
2

Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky



Oznámit jmenujícímu subjektu (provozovatel letiště, schválený dodavatel palubních
zásob), že ukončuje dočasné přerušení/pozastavení činnosti a činnost známého
dodavatele bude vykonávat v souladu s legislativními požadavky.



Aplikovat normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy (aplikovat systém
vnitřní kontroly kvality dle NPŘK a zaměstnanci známého dodavatele, kteří
manipulovali se zbožím, které bylo určeno na letiště anebo na palubu letadla nejsou
povinni mít platný doklad o absolvování příslušné odborné přípravy či průběžné
odborné přípravy dle NPBV, jelikož již s takovým zbožím nemanipulují (činnost
známého dodavatele přerušena/pozastavena).

Dočasné přerušení/pozastavení činnosti známého dodavatele z pohledu jmenujícího
subjektu (provozovatel letiště, schválený dodavatel palubních zásob):


Jmenující subjekt (provozovatel letiště, schválený dodavatel palubních zásob) na
základě oznámení o dočasném přerušení/pozastavení činnosti od známého dodavatele
ponechá známému dodavateli jmenování (status známého dodavatele) a upraví jeho
status ve své evidenci známých dodavatelů.



Ve své evidenci známých dodavatelů bude mít uvedené veškeré informace o tomto
dočasném přerušení/pozastavení činnosti tak, aby při kontrolní činnosti bylo jasně
patrné, kdy k dočasnému přerušení/pozastavení činnosti došlo a kdy byla činnost
známého dodavatele opět obnovena. Zaktualizovanou evidenci známých dodavatelů
poté zašle na e-mailovou adresu: dodavatele@caa.cz



Po dobu dočasného přerušení/pozastavení činnosti známého dodavatele není známý
dodavatel povinen aplikovat normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy
(známý dodavatel tedy není povinen aplikovat systém vnitřní kontroly kvality dle NPŘK
a zaměstnanci známého dodavatele, kteří manipulovali se zbožím, které bylo určeno
na letiště anebo na palubu letadla nejsou povinni mít platný doklad o absolvování
příslušné odborné přípravy či průběžné odborné přípravy dle NPBV, jelikož již
s takovým
zbožím
nemanipulují
(činnost
známého
dodavatele
přerušena/pozastavena)).

V této chvíli je známý dodavatel (který oznámil jmenovacímu subjektu dočasné
přerušení/pozastavení činnosti) v tzv. „stand-by“ režimu. Stále má platné jmenování (status
známého dodavatele), pouze momentálně neaplikuje normy ochrany civilního letectví před
protiprávními činy, tzn., že nemůže činnost známého dodavatele vykonávat. Pro obnovení
činnosti (po dočasném přerušení/pozastavení činnosti) známého dodavatele je jmenující
subjekt povinen splnit následující kroky:


Po obdržení oznámení od známého dodavatele o obnovení činnosti (po dočasném
přerušení/pozastavení činnosti) si ověřit (např. formou krátké inspekce, není nutné
aplikovat celý proces nového ověření/jmenování), že známý dodavatel opět aplikuje
normy ochrany civilního letectví (aplikuje systém vnitřní kontroly kvality dle NPŘK a
zaměstnanci známého dodavatele, kteří manipulují se zbožím, které je určené na

letiště anebo na palubu letadla jsou povinni mít platný doklad o absolvování příslušné
odborné přípravy či průběžné odborné přípravy dle NPBV).


Zaktualizovat svou evidenci známých dodavatelů tak, aby bylo jasně patrné, že známý
dodavatel opět vykonává činnost známého dodavatele. Zaktualizovanou evidenci
známých dodavatelů poté zašle na e-mailovou adresu: dodavatele@caa.cz

Jmenující subjekt tedy není povinen známé dodavatele (po obnovení činnosti po dočasném
přerušení/pozastavení činnosti) znovu jmenovat (aplikovat jmenovací proces/ověřovací
proces), jelikož známí dodavatelé jsou po celou dobu dočasného přerušení/pozastavení
činnosti v tzv. „stand-by“ režimu. Pokud je známý dodavatel v tomto „stand-by“ režimu po
dobu delší než 2 roky, je povinen pro obnovení činnosti po dočasném přerušení/pozastavení
činnosti znovu zahájit celý proces ověření/jmenování v souladu s platnou legislativou ze strany
jmenujícího subjektu.
Pakliže známý dodavatel nemá zájem na obnovení činnosti známého dodavatele po dočasném
přerušení/pozastavení činnosti, vyzve ho jmenující subjekt k ukončení činnosti známého
dodavatele. Po obdržení oznámení o ukončení činnosti je známému dodavateli odebráno
jmenování (status známého dodavatele). Oznámení o ukončení činnosti je známý dodavatel
povinen zaslat taktéž na ÚCL a to prostřednictvím datové schránky nebo přes podatelnu.
Jmenující subjekt má rovněž právo provést nový proces ověření/jmenování (nové
ověření/jmenování na místě) v souladu s jeho interními postupy a platnou legislativou. Pakliže
se jmenující subjekt rozhodne tento proces dočasného přerušení/pozastavení činnosti
známého dodavatele neaplikovat, pak jím jmenované subjekty jsou povinni aplikovat normy
ochrany civilního letectví před protiprávními činy po celou dobu platnosti uděleného statusu
známého dodavatele. V případě, že jmenující subjekt neaplikující proces dočasného
přerušení/pozastavení činnosti známého dodavatele rozhodne své známé dodavatele ze své
evidence známých dodavatelů odebrat, pak je povinen při jejich znovujmenování provést celý
proces ověření/jmenování v souladu s platnou legislativou.
Výsledkem tohoto procesu dočasného přerušení/pozastavení činnosti známých dodavatelů je
minimalizace nákladů spojených s dodávkou zboží do prostorů letiště anebo na palubu letadla,
která se u některých známých dodavatelů vlivem pandemie COVID-19 pozastavila.
Dalším cílem nastavení tohoto procesu je minimalizace administrativní zátěže spojené s
procesem ověření/jmenování známých dodavatelů (pokud známým dodavatelům není
odebráno jmenování (status) anebo jejich doba ve „stand-by“ režimu nepřekročí dobu 2 let)
stejně jako minimalizace nákladů jmenujících subjektů a umožnění efektivnějšího
hospodaření po dobu, kdy jsou činnosti spojené s dodávkami letištních dodávek anebo
palubních zásob v útlumu.

