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Článek 1 Působnost 

Tento příkaz se vztahuje na provozovatele obchodní letecké dopravy, kterým Úřad 
pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) vydal osvědčení leteckého provozovatele AOC 
v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se 
stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. 

 

Článek 2 Účel a cíl 

Cílem tohoto příkazu je minimalizovat rizika nákazy virem Covid-19 u posádek 
letadel, cestujících a dalšího leteckého personálu přenosem z ploch a povrchů na 
palubě letadla. 

 

Článek 3 Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel 
a cestujících v obchodní letecké dopravě 

1.  Na základě článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 
ze dne 4. července 2018 a ve spojení s článkem 76, odst. 6, písm. b) tohoto 
nařízení vydává Sekce letová ÚCL tento příkaz: 

2. Provozovatelé uvedení v článku 1 tohoto příkazu jsou povinni vyčistit a plně 
dezinfikovat celou palubu letadla a přijímat další opatření v souladu s body (1) 
až (3) uvedenými v bezpečnostní instrukci EASA SD 2021-04 ze dne 
12. července 2021. 

 

Článek 4 Kontrola plnění tohoto příkazu 

Provozovatel je povinen na vyžádání předložit ÚCL záznamy o provedení dezinfekce 
svých letadel dle článku 3. Tyto záznamy musí uchovávat minimálně po dobu 
6 měsíců od data provedení dezinfekce.  

 

Článek 5 Účinnost 

Účinnost Změny č. 2 je od 15. 7. 2021, 0:00 hod do odvolání. 

https://www.easa.europa.eu/easa-covid-19-resources

