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2.5. Pravomoci úřadu. Popis pravomocí úřadu a vodítko pro personál, jak usnadnit inspekce 

prováděné zaměstnanci úřadu. 

 

3  SYSTÉM JAKOSTI 

 

Popis přijatého systému jakosti, který zahrnuje alespoň: 

 

a) politiku jakosti; 

 

b) popis organizace systému jakosti a 

 

c) přidělení povinností a odpovědnosti. 

 

4   SLOŽENÍ POSÁDKY 

 

4.1. Složení posádky. Vysvětlení způsobu, kterým se určuje složení posádek s přihlédnutím k: 

 

a) typu používaného letounu; 

 

b) oblasti a druhu prováděného provozu; 

 

c) fázi letu; 

 

d) minimálnímu předepsanému počtu členů posádky a plánované době letové služby; 
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e) praxi (celkové a na daném typu), rozlétanosti a kvalifikaci členů posádky a 

 

f) určení velitele letadla a postupy pro střídání velitele letadla nebo ostatních členů 

posádky, vyžaduje-li to délka doby letu (viz dodatek 1 k OPS 1.940); 

 

g) určení vedoucího palubního průvodčího, , vyžaduje-li to doba letu, postupy pro střídání 

vedoucího palubního průvodčího a kteréhokoli palubního průvodčího. 

 

4.2. Určení velitele letadla. Pravidla použitelná k určení velitele letadla. 

 

4.3. Ztráta pracovní schopnosti členů letové posádky. Pokyny pro posloupnost velení v případě 

ztráty pracovní schopnosti letové posádky. 

 

4.4. Létání na více než jednom typu. Prohlášení, v němž se uvádí, které letouny se pokládají 

za jeden typ pro účely: 

 

a) plánování letových posádek a 

 

b) plánování palubních průvodčích. 
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5 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

 

5.1. Popis požadovaného průkazu způsobilosti, kvalifikace(í), způsobilosti/schopnosti (např. 

traťové a letištní), praxe, výcviku, přezkoušení a rozlétanosti k výkonu povinností provozního 

personálu. Je nutno přihlédnout k typu letounu, k druhu provozu a ke složení posádky. 

 

5.2. Letová posádka 

 

a) velitel letadla 

 

b) pilot střídající velitele letadla 

 

c) druhý pilot 

 

d) pilot pod dohledem 

 

e) palubní technik 

 

f) provoz na více než jednom typu nebo variantě. 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 401 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

5.3. Palubní průvodčí 

 

a) vedoucí palubní průvodčí 

 

b) palubní průvodčí 

 

i) předepsaný palubní průvodčí 

 

ii) dodatečný palubní průvodčí a palubní průvodčí při seznamovacích letech 

 

c) provoz na více než jednom typu nebo variantě. 

 

5.4. Personál provádějící výcvik, přezkušování a dozor 

 

a) pro letové posádky 

 

b) pro palubní průvodčí. 

 

5.5. Ostatní provozní personál 
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6 OCHRANA ZDRAVÍ POSÁDKY 

 

6.1. Ochrana zdraví posádky. Příslušné předpisy a pokyny pro členy posádky týkající se zdraví 

včetně: 

 

a) alkoholu a jiných opojných nápojů; 

 

b) narkotik; 

 

c) drog; 

 

d) tablet na spaní; 

 

e) farmaceutických přípravků; 

 

f) imunizace; 

 

g) hloubkového potápění; 

 

h) darování krve; 

 

i) opatrnosti při jídle před letem a během letu; 

 

j) spánku a odpočinku a 

 

k) chirurgických operací. 
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7  OMEZENÍ DOBY LETOVÉ SLUŽBY 

 

7.1. Omezení doby letové služby, služby a požadavky na odpočinek. Plán vypracovaný 

provozovatelem v souladu s příslušnými požadavky. 

 

7.2. Překročení omezení doby letové služby, služby nebo zkrácení doby odpočinku. Podmínky, 

za nichž lze překročit omezení doby letové služby nebo služby nebo zkrátit dobu odpočinku, 

a postupy používané k hlášení těchto úprav. 

 

8  PROVOZNÍ POSTUPY 

 

8.1. Pokyny pro přípravu letu. Podle použitelnosti pro daný provoz: 
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8.1.1. Minimální výšky letu. Popis způsobu určování a používání minimálních výšek zahrnující: 

 

a) postup určení minimálních výšek/letových hladin pro lety VFR a 

 

b) postup určení minimálních výšek/letových hladin pro lety IFR. 

 

8.1.2. Kritéria a odpovědnost za schválení použití letišť s přihlédnutím k použitelným požadavkům 

hlav D, E, F, G, H, I a J. 

 

8.1.3. Způsoby určování provozních minim letišť. Způsob určování provozních minim letiště pro 

lety IFR v souladu s hlavou E OPS 1. Musí být uveden odkaz na postupy určování 

dohlednosti nebo dráhové dohlednosti, na použitelnost skutečné dohlednosti pozorované 

piloty, na hlášenou dohlednost a hlášené dráhové dohlednosti. 

 

8.1.4. Provozní minima na trati pro lety VFR nebo pro úseky letů podle VFR a pokyny pro volbu 

trati se zřetelem k dostupnosti ploch dovolujících provést bezpečné vynucené přistání, 

používají-li se jednomotorové letouny. 

 

8.1.5. Uvádění a používání letištních a traťových provozních minim 

 

8.1.6. Výklad meteorologických informací. Vysvětlující materiály o dekódování MET předpovědí a 

MET zpráv týkajících se oblastí letů, včetně výkladu podmiňovacích výrazů. 
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8.1.7. Určování množství paliva, oleje a vody s methylalkoholem na palubě. Způsoby určování 

množství paliva, oleje a vody s methylalkoholem, která mají být na palubě, a jejich 

monitorování za letu. Tato část musí obsahovat rovněž pokyny k měření a rozložení kapaliny 

na palubě. Tyto pokyny musí brát v úvahu všechny okolnosti, které mohou za letu nastat, 

včetně možnosti přeplánování za letu a selhání jedné nebo více pohonných jednotek letounu. 

Musí být popsán rovněž systém vedení záznamů o palivu a oleji. 

 

8.1.8. Hmotnost a těžiště. Obecné zásady týkající se hmotnosti a těžiště včetně: 

 

a) definic; 

 

b) způsobů, postupů a odpovědností za zpracování a převzetí výpočtů hmotnosti a těžiště; 

 

c) zásady pro používání normalizovaných nebo skutečných hmotností; 

 

d) způsob určování použitelné hmotnosti cestujících, zavazadel a nákladu; 

 

e) použitelné hmotnosti cestujících a zavazadel pro různé druhy provozu a typ letounu; 

 

f) obecné pokyny a informace nezbytné k ověření různých druhů používané dokumentace 

o hmotnosti a vyvážení; 
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g) postupy pro změny na poslední chvíli; 

 

h) měrná hmotnost paliva, oleje a vody s methylalkoholem a 

 

i) zásady/postupy přidělování sedadel. 

 

8.1.9. Letový plán letových provozních služeb. Postupy a odpovědnost za zpracování 

a předkládání letového plánu letových provozních služeb. K faktorům, které je třeba vzít v 

úvahu, patří způsoby předkládání jednotlivých i stálých letových plánů. 

 

8.1.10. Provozní letový plán. Postupy a odpovědnost za zpracování a převzetí provozního letového 

plánu. Musí být popsáno používání provozního letového plánu včetně vzorů používaných 

formátů provozního letového plánu. 

 

8.1.11. Technický deník letounu provozovatele. Musí být popsána odpovědnost a používání 

technického deníku letounu provozovatele včetně vzorů používaného formátu. 

 

8.1.12. Seznam dokumentů, formulářů a doplňkových informací, které mají být na palubě 

 

8.2. Pokyny pro pozemní obsluhu 
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8.2.1. Postupy plnění paliva. Popis postupů plnění paliva včetně: 

 

a) bezpečnostních opatření při plnění a odčerpávání paliva včetně případu, kdy je 

v činnosti APU nebo kdy je v chodu turbína a vrtule jsou zabrzděny; 

 

b) plnění a odčerpávání paliva, když cestující nastupují, vystupují nebo jsou na palubě, a 

 

c) opatření přijímaná s cílem zabránit smíchání paliv. 

 

8.2.2. Postupy odbavení letounu, cestujících a nákladu týkající se bezpečnosti. Popis postupů, 

které se použijí k přidělování sedadel, nastupování a vystupování cestujících a při nakládání 

a vykládání letounu. Musí být uvedeny rovněž další postupy zaměřené na bezpečnost v 

době, kdy je letoun na odbavovací ploše. Postupy odbavení musí zahrnovat: 

 

a) děti/malé děti, nemocné cestující a osoby se sníženou pohyblivostí; 

 

b) přepravu nežádoucích cestujících, deportovaných osob nebo osob ve vazbě; 

 

c) přípustnou velikost a hmotnost příručních zavazadel; 

 

d) nakládání a zajištění jednotlivých předmětů v letounu; 

 

e) zvláštní náklady a třídění nákladových prostor; 
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f) rozmisťování pozemního vybavení; 

 

g) obsluhu dveří letounu; 

 

h) bezpečnost na odbavovací ploše, včetně požární ochrany, prostorů prudkého proudění 

a sání; 

 

i) spouštění motorů, postupy odjezdu z odbavovací plochy a příjezdu na ni, včetně 

postupů vytlačování a vlečení; 

 

j) ošetřování letounů a 

 

k) doklady a formuláře pro odbavení letounu; 

 

l) vícenásobné obsazení sedadel letounu. 

 

8.2.3. Postupy zabránění vstupu do letounu. Postupy, kterými se zajistí, aby se zabránilo vstupu 

do letounu osobám, které se zdají být pod vlivem alkoholu, nebo prokazujícím svým 

chováním nebo fyzickými příznaky, že jsou pod vlivem drog, kromě pacientů v řádné 

lékařské péči. 
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8.2.4. Odmrazování a ochrana proti námraze na zemi. Popis zásad a postupů odmrazování 

a ochrany proti námraze letounů na zemi. Musí být zahrnuty popisy druhů a účinků námrazy 

a jiných znečištění letounů stojících na zemi, pohybujících se po zemi a při vzletu. Kromě 

toho musí být uveden popis použitých druhů kapalin včetně: 

 

a) chráněných nebo obchodních názvů; 

 

b) charakteristik; 

 

c) účinků na výkonnost letounu; 

 

d) doby trvání ochrany a 

 

e) bezpečnostních opatření při používání. 

 

8.3. Letové postupy 

 

8.3.1. Zásady VFR/IFR. Popis zásad umožňujících provést lety podle pravidel VFR nebo 

vyžadujících lety provést podle pravidel IFR a pro přechod z jednoho druhu letu na jiný. 

 

8.3.2. Navigační postupy. Popis všech navigačních postupů důležitých pro druh(y) a oblast(i) 

provozu. V úvahu je nutno vzít: 

 

a) standardní navigační postupy, včetně zásad provádění nezávislých křížových kontrol 

vstupů zadávaných klávesnicí, pokud mají vliv na dráhu letu, po níž se má letoun 

pohybovat; 
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b) navigace v prostorech MNPS a polárních a navigace v ostatních označených 

prostorech; 

 

c) prostorová navigace (RNAV); 

 

d) přeplánování za letu a 

 

e) postupy v případě zhoršení vlastností systému a 

 

f) snížená minima vertikálních rozstupů (RVSM). 

 

8.3.3. Postupy nastavování výškoměrů případně včetně použití 

 

- metrického měření výšek a převodních tabulek  

 

a 

 

- provozních postupů QFE. 

 

8.3.4. Postupy pro systém signalizace výšky 

 

8.3.5. Systém signalizace nebezpečného přiblížení k zemi (GPWS)/systém výstrahy nebezpečné 

blízkosti terénu (TAWS). Postupy a pokyny požadované pro vyhnutí se řízenému letu do 

terénu, včetně omezení na klesání velkou rychlostí blízko povrchu (příslušné požadavky na 

výcvik jsou uvedeny v D.2.1). 
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8.3.6. Zásady a postupy pro používání protisrážkových systémů TCAS/ACAS 

 

8.3.7. Zásady a postupy pro řízení palivového systému za letu 

 

8.3.8. Nepříznivé a potenciálně nebezpečné atmosférické podmínky. Postupy pro provoz 

v nepříznivých a potenciálně nebezpečných atmosférických podmínkách nebo vyhýbání se 

těmto podmínkám včetně: 

 

a) bouřek; 

 

b) podmínek tvorby námrazy; 

 

c) turbulence; 

 

d) střihu větru; 

 

e) jetstream; 

 

f) oblak vulkanického popele; 

 

g) silných srážek; 

 

h) písečných bouří; 

 

i) horských vln a 

 

j) významných teplotních inverzí. 
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8.3.9. Turbulence v úplavu. Kritéria rozstupů pro turbulenci v úplavu se zřetelem k typům 

letounů, podmínkám větru a poloze dráhy. 

 

8.3.10. Členové posádky na svých pracovních místech. Požadavky, aby členové posádky seděli na 

jim určených pracovních místech nebo sedadlech v průběhů různých fází letu, nebo 

kdykoli je to pokládáno za nezbytné v zájmu bezpečnosti, zahrnují rovněž postupy pro 

řízený odpočinek v pilotním prostoru. 

 

8.3.11. Používání bezpečnostních pásů pro posádku a cestující. Požadavky, aby členové posádky 

a cestující používali dvoubodové nebo vícebodové bezpečnostní pásy během různých fází 

letu, nebo kdykoli je to pokládáno za nezbytné v zájmu bezpečnosti. 

 

8.3.12. Přístup do pilotního prostoru. Podmínky pro přístup jiných osob než členů letové posádky 

do pilotního prostoru. Musí být uvedeny rovněž zásady týkající se přístupu inspektorů 

úřadu. 

 

8.3.13. Používání neobsazených sedadel posádky. Podmínky a postupy pro používání 

neobsazených sedadel posádky. 

 

8.3.14. Ztráta pracovní schopnosti členů posádky. Postupy, které je nutno dodržet v případě ztráty 

pracovní schopnosti členů posádky za letu. Musí být zahrnuty příklady druhů ztráty 

pracovní schopnosti a způsoby jejich rozpoznávání. 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 413 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

8.3.15. Požadavky na bezpečnost v kabině. Postupy zahrnující: 

 

a) přípravu kabiny k letu, požadavky za letu a přípravu k přistání, včetně postupů 

pro zabezpečení kabiny a palubních bufetů; 

 

b) postupy, kterými se zajistí, aby cestující seděli tam, kde by mohli být nápomocni 

a nepřekáželi evakuaci z letounu, je-li požadována nouzová evakuace; 

 

c) postupy, které se mají dodržovat při nastupování a vystupování cestujících, a 

 

d) postupy pro případ plnění paliva, když cestující nastupují, vystupují nebo jsou na 

palubě. 

 

e) kouření na palubě. 

 

8.3.16. Postupy instruktáže cestujících. Obsah, způsob a časování instruktáže cestujících v souladu 

s OPS 1.285. 

 

8.3.17. Postupy pro letouny provozované za podmínek, kdy je na palubě předepsáno vybavení pro 

zjišťování kosmického nebo slunečního záření. Postupy pro používání vybavení k 

zjišťování kosmického nebo slunečního záření a zapisování udávaných hodnot, včetně 

činností, které mají být provedeny v případě překročení mezních hodnot uvedených 

v provozní příručce. Dále postupy, včetně postupů letových provozních služeb, které se 

použijí v případě rozhodnutí klesat nebo změnit trať. 
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8.3.18 Zásady používání systému autopilota a automatického tahu. 

 

8.4. Provoz za každého počasí. Popis provozních postupů souvisejících s provozem za každého 

počasí (viz také hlava D a E OPS). 

 

8.5. ETOPS. Popis provozních postupů ETOPS. 

 

8.6. Používání seznamu minimálního vybavení (MEL) a seznamu povolených odchylek na draku 

(CDL) 

 

8.7. Neobchodní lety. Postupy a omezení pro: 

 

a) cvičné lety; 

 

b) zkušební lety; 

 

c) předávací lety; 

 

d) technické přelety; 

 

e) předváděcí lety a 

 

f) přistavovací lety, včetně druhu osob, které smí být na palubě při takových letech. 
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8.8. Požadavky na kyslík 

 

8.8.1. Vysvětlení podmínek, za nichž musí být poskytován a používán kyslík. 

 

8.8.2. Stanovené požadavky na kyslík pro: 

 

a) letovou posádku; 

 

b) palubní průvodčí a 

 

c) cestující. 

 

9. NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ A ZBRANĚ 

 

9.1. Informace, pokyny a obecné návody pro přepravu nebezpečného zboží včetně: 

 

a) zásad provozovatele pro přepravu nebezpečného zboží; 

 

b) pokyny k požadavkům na přijímání, označování štítky, manipulaci, ukládání a 

separaci nebezpečného zboží; 

 

c) postupy pro reagování na nouzové situace zahrnující nebezpečné zboží; 
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d) povinností všech pracovníků zapojených podle OPS 1.1215 a 

 

e) pokynů pro přepravu pracovníků zaměstnavatele. 

 

9.2. Podmínky, za nichž mohou být přepravovány válečné zbraně, válečné střelivo a sportovní 

zbraně. 

 

10. BEZPEČNOST 

 

10.1. Bezpečnostní pokyny a poučení, které nemají důvěrnou povahu a které obsahují pravomoci 

a odpovědnost provozního personálu. Zahrnuty musí být rovněž zásady a postupy pro 

jednání a hlášení trestných činů na palubě, např. protiprávního vměšování, sabotáže, 

vyhrožování bombou a únosu. 

 

10.2. Popis preventivních bezpečnostních opatření a výcviku. 

 

Pozn.: Části bezpečnostních pokynů a poučení mohou být vedeny jako důvěrné. 
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11 JEDNÁNÍ, OZNAMOVÁNÍ A HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ  

 

Postupy pro jednání, oznamování a hlášení událostí. Tato část musí zahrnovat: 

 

a) definice událostí a definice příslušných povinností všech dotčených osob; 

 

b) vzory používaných formulářů pro hlášení událostí (nebo kopie těchto formulářů), 

návod k vyplnění těchto formulářů, adresy, kam mají být formuláře zaslány, a lhůty, v 

kterých je nutno tak učinit; 

 

c) popis, které útvary společnosti, úřady a další organizace je nutno informovat v případě 

letecké nehody, a návod, jak tak učinit a v jakém pořadí; 

 

d) postupy pro ústní oznamování incidentů, které zahrnují ACAS RA, nebezpečí srážky 

s ptáky, nebezpečné zboží a nebezpečné podmínky, stanovištím letové provozní 

služby; 

 

e) postupy pro předkládání písemných hlášení o incidentech v letovém provozu, ACAS 

RA, srážkách s ptáky, incidentech nebo leteckých nehodách s nebezpečným zbožím 

a nezákonném vměšování; 
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f) postupy hlášení k zajištění souladu s OPS 1.085 b) a 1.420. Tyto postupy musí 

zahrnovat vnitřní postupy hlášení vztahující se k bezpečnosti, které mají být 

dodržovány členy posádky a které jsou navrženy tak, aby velitel letadla byl neprodleně 

informován o jakémkoli incidentu, který ohrozil nebo může ohrozit bezpečnost v 

průběhu letu, a aby velitel letadla obdržel příslušné informace. 

 

12 PRAVIDLA LÉTÁNÍ 

 

Pravidla létání obsahující: 

 

a) pravidla letu za viditelnosti a podle přístrojů; 

 

b) územní použití pravidel létání; 

 

c) komunikační postupy, včetně postupů při ztrátě spojení; 

 

d) informace a pokyny týkající se zakročování proti civilním letounům; 

 

e) okolnosti, za nichž musí být udržována bdělost na příjmu; 

 

f) signály; 
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g) soustavu času používanou v provozu; 

 

h) provozní povolení služeb řízení letového provozu, dodržování letového plánu a 

hlášení polohy; 

 

i) vizuální signály používané k varování neoprávněného letounu letícího v omezeném, 

zakázaném nebo nebezpečném prostoru nebo hodlajícího do uvedeného prostoru 

vstoupit; 

 

j) postupy pro piloty pozorující leteckou nehodu nebo přijímající tísňové volání; 

 

k) vizuální kódy země/vzduch pro použití trosečníky, popis a použití signalizačních 

prostředků a 

 

l) tísňové a pilnostní signály. 

 

13 NÁJEM/PRONÁJEM 

 

Popis provozních dohod pro nájem/pronájem, souvisejících postupů a odpovědnosti za 

řízení. 
 

B PROVOZ LETOUNU S OHLEDEM NA KONKRÉTNÍ TYP 

 

Přihlédnutí k rozdílům mezi typy a variantami typů pod těmito nadpisy: 
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0. OBECNÉ INFORMACE A MĚŘÍCÍ JEDNOTKY 

 

0.1. Obecné informace (např. rozměry letounu), včetně popisu měřících jednotek používaných 

v provozu daného typu letounu a převodní tabulky. 

 

1. OMEZENÍ 

 

1.1. Popis omezení daných osvědčením a popis použitelných provozních omezení obsahující: 

 

a) právní základ osvědčení (např. CS–23, CS–25, příloha 16 ICAO (CS-36 a CS–34) 

atd.); 

 

b) konfigurace sedadel pro cestující každého typu letounu včetně vyobrazení; 

 

c) schválené druhy provozu (např. lety VFR/IFR, kategorie II/III, druh předepsané 

navigační výkonnosti (RNP), lety ve známých podmínkách tvoření námrazy atd.); 

 

d) složení posádky; 

 

e) hmotnost a těžiště; 

 

f) omezení rychlosti; 

 

g) letová(é) obálka(y); 

 

h) omezení větru včetně provozu na znečištěných drahách; 
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i) omezení výkonnosti pro použitelné konfigurace; 

 

j) sklon dráhy; 

 

k) omezení na mokrých a znečištěných drahách; 

 

l) znečištění draku a 

 

m) omezení systémů. 

 

2. NORMÁLNÍ POSTUPY 

 

2.1. Normální postupy a povinnosti přidělené posádce, příslušné kontrolní seznamy, systém 

používání kontrolních seznamů a vyhlášení nezbytných koordinačních postupů mezi 

letovou posádkou a palubními průvodčími. Je nutno zahrnout tyto normální postupy 

a povinnosti: 

 

a) předletové; 

 

b) vzletové; 

 

c) nastavování a přezkušování výškoměru; 

 

d) pojíždění, vzlet a stoupání; 

 

e) omezování hluku; 
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f) cestovní let a sestup; 

 

g) přiblížení, příprava a instruktáž na přistání; 

 

h) přiblížení podle pravidel letu za viditelnosti; 

 

i) přiblížení podle přístrojů; 

 

j) vizuální přiblížení a přiblížení okruhem; 

 

k) nezdařené přiblížení; 

 

l) normální přistání; 

 

m) po přistání a 

 

n) provoz na mokrých a znečištěných drahách. 
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3. MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY 

 

3.1. Mimořádné a nouzové postupy a povinnosti přidělené posádce, příslušné kontrolní 

seznamy, systém používání kontrolních seznamů a vyhlášení nezbytných koordinačních 

postupů mezi letovou posádkou a palubními průvodčími. Je nutno zahrnout tyto 

mimořádné a nouzové postupy a povinnosti: 

 

a) ztráta pracovní schopnosti členů posádky; 

 

b) nacvičené úkony při požáru a kouři; 

 

c) let se ztrátou nebo částečnou ztrátou přetlaku v kabině; 

 

d) překročení omezení konstrukce, např. přistání s překročením maximálních mezních 

hodnot přistávací hmotnosti; 

 

e) překročení mezních hodnot kosmického záření; 

 

f) zásahy blesku; 

 

g) tísňová komunikace a upozornění složek řízení letového provozu na nouzové 

události; 

 

h) porucha motoru; 
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i) porucha systémů; 

 

j) pokyny pro let na náhradní letiště v případě vážné technické poruchy; 

 

k) signalizace nebezpečného přiblížení k zemi; 

 

l) signalizace protisrážkového systému TCAS; 

 

m) střih větru a 

 

n) nouzové přistání/nouzové přistání na vodě a 

 

o)  postupy pro nenadálé situace při odletu. 

 

4. VÝKONNOST 

 

4.0. Údaje o výkonnosti musí být poskytovány formou, v níž mohou být bez potíží použity. 

 

4.1. Údaje o výkonnosti. Je nutno zahrnout materiály týkající se výkonnosti s uvedením 

nezbytných údajů ke splnění požadavků výkonnosti podle hlav F, G, H a I OPS 1, které 

umožňují určit: 

 

a) limity hmotnosti, výšky a teploty pro vzlet a počáteční stoupání; 

 

b) délku dráhy pro vzlet (suché, mokré, znečištěné); 
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c) údaje o čisté dráze letu pro výpočet bezpečné výšky nad překážkami, případně dráze 

vzletu; 

 

d) úbytky gradientu pro stoupání s náklonem; 

 

e) limity stoupání na trati; 

 

f) limity stoupání v konfiguraci přiblížení; 

 

g) limity stoupání v konfiguraci přistání; 

 

h) délku přistávací dráhy (suché, mokré, znečištěné), včetně účinku selhání za letu 

takového systému nebo zařízení, které ovlivňuje délku přistání; 

 

i) energetické limity brzd a 

 

j) rychlosti použitelné v různých fázích letu (rovněž s přihlédnutím k mokrým 

a znečištěným dráhám). 
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4.1.1. Doplňující údaje zahrnující lety v podmínkách námrazy. Je nutno zahrnout každou 

výkonnost podle osvědčení vztahující se k přípustné konfiguraci nebo odchylce 

konfigurace, např. protiblokovací systém brzd neschopný provozu. 

 

4.1.2. Nejsou-li ve schválené letové příručce k dispozici údaje požadované pro příslušnou třídu 

výkonnosti, musí být zařazeny jiné údaje přijatelné pro úřad. Alternativně může provozní 

příručka obsahovat křížový odkaz na schválené údaje obsažené v letové příručce, pokud 

používání takových údajů často nebo v nouzovém případě není pravděpodobné. 

 

4.2. Doplňkové údaje o výkonnosti. Doplňkové údaje o výkonnosti, jsou-li použitelné, 

obsahující: 

 

a) gradienty stoupání se všemi pracujícími motory; 

 

b) údaje o ztrácení výšky; 

 

c) účinek kapalin pro odmrazování/ochranu proti tvorbě námrazy; 

 

d) let s vysunutým přistávacím zařízením; 

 

e) technické přelety s jedním nepracujícím motorem pro letouny se 3 a více motory a 

 

f) lety prováděné podle ustanovení seznamu povolených odchylek na draku (CDL). 
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5. PLÁNOVÁNÍ LETU 

 

5.1. Je nutno uvést údaje a pokyny nezbytné pro plánování před letem a za letu zahrnující 

okolnosti, jako jsou rozvrhy rychlosti a nastavení výkonu. Postupy pro lety s motorem(y) 

mimo provoz, pro ETOPS (zejména cestovní rychlost s jedním nepracujícím motorem a 

maximální vzdálenost k přiměřenému letišti stanovenému podle OPS 1.245) a lety na 

osamocená letiště. 

 

5.2. Způsob výpočtu množství paliva potřebného pro různé fáze letu v souladu s OPS 1.255. 

 

6. HMOTNOST A VYVÁŽENÍ 

 

Pokyny a údaje pro výpočet hmotnosti a vyvážení obsahující: 

 

a) systém výpočtu (např. indexový systém); 

 

b) informace a údaje pro zpracování dokumentace o hmotnosti a vyvážení, včetně druhů 

zpracovávaných ručně a s pomocí počítače; 

 

c) mezní hmotnosti a polohy těžiště pro typy, varianty nebo jednotlivé letouny 

používané provozovatelem a 

 

d) provozní hmotnost bez paliva a odpovídající těžiště nebo index. 
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7. NAKLÁDÁNÍ 

 

Postupy a ustanovení pro nakládání a zajištění nákladu v letounu. 

 

8. SEZNAM POVOLENÝCH ODCHYLEK NA DRAKU 

 

Seznam(y) povolených odchylek na draku (CDL), pokud jej výrobce poskytuje, s 

přihlédnutím k provozovaným typům a variantám letounu a s uvedením postupů, které mají 

být dodrženy, je-li letoun odbaven podle podmínek svého seznamu povolených odchylek na 

draku. 

 

9. SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ 

 

Seznam minimálního vybavení (MEL) s přihlédnutím k provozovaným typům a variantám 

letounu a k druhu(ům)/oblasti(em) provozu. MEL musí zahrnovat navigační vybavení a brát v 

úvahu předepsanou navigační výkonnost pro danou trať a oblast provozu. 

 

10. ZÁCHRANNÉ A NOUZOVÉ VYBAVENÍ VČETNĚ KYSLÍKU 

 

10.1. Seznam vybavení pro přežití, které má být na palubě na prolétávaných tratích a postupy 

kontroly použitelnosti tohoto vybavení před vzletem. Uvedeny musí být rovněž pokyny 

týkající se umístění, přístupu a použití nouzového vybavení a vybavení pro přežití a příslušné 

kontrolní seznamy. 
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10.2. Postup určování požadovaného množství kyslíku a množství, které je k dispozici. Je nutno 

zvážit profil letu, počet osob a možnost dekomprese kabiny. Poskytnuté informace musí 

být ve formě, v níž je lze použít bez potíží. 

 

11. POSTUPY NOUZOVÉ EVAKUACE 

 

11.1. Pokyny pro přípravu k nouzové evakuaci, včetně určení koordinace a nouzových 

pracovních míst posádky. 

 

11.2. Postupy nouzové evakuace. Popis povinností všech členů posádky pro rychlou evakuaci 

letounu, zacházení s cestujícími v případě vynuceného přistání, nouzového přistání na vodě 

či při jiné nenadálé události. 

 

12. SYSTÉMY LETOUNU 

 

Popis systémů letounu, jejich ovládacích prvků, signálů a návodu k obsluze. 
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C TRAŤOVÉ A LETIŠTNÍ POKYNY A INFORMACE 

 

1. Pokyny a informace týkající se komunikace, navigace a letišť a zahrnující minimální letové 

hladiny a výšky pro každou trať, která má být létána, a provozní minima každého letiště, 

které se má používat, obsahující: 

 

a) minimální letovou hladinu/výšku; 

 

b) provozní minima pro odletová, cílová a náhradní letiště; 

 

c) komunikační zařízení a navigační prostředky; 

 

d) údaje o drahách a zařízeních letišť; 

 

e) postupy přiblížení, nezdařeného přiblížení a odletu, včetně postupů pro omezení 

hluku; 

 

f) postupy při ztrátě spojení; 

 

g) zařízení pro pátrání a záchranu v prostoru, nad nímž má letoun letět; 

 

h) popis leteckých map, které musí být na palubě s ohledem na druh letu a prolétávanou 

trať, včetně způsobu prověření jejich platnosti; 

 

i) dostupnost leteckých informací a meteorologických služeb; 
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j) postupy komunikace a navigace na trati; 

 

k) kategorizace letišť pro schválení kvalifikace letové posádky;  

 

l) zvláštní letištní omezení (omezení výkonností a provozními postupy). 

 

D VÝCVIK 

 

1. Osnovy výcviku a programy přezkušování pro veškerý provozní personál s přidělenými 

provozními povinnostmi ve spojení s přípravou nebo provedením letu. 

 

2. Osnovy výcviku a programu přezkušování musí obsahovat: 

 

2.1. pro letovou posádku: všechny příslušné body podle hlavy E a N; 

 

2.2. pro palubní průvodčí: všechny příslušné body podle hlavy O; 
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2.3. pro dotčený provozní personál, včetně členů posádky: 

 

a) všechny příslušné body podle hlavy R (letecká přeprava nebezpečného zboží) a 

 

b) všechny příslušné body podle hlavy S (bezpečnost); 

 

2.4. pro provozní personál jiný než členové posádky (např. dispečeři, obsluhující personál atd.): 

všechny ostatní body podle OPS vztahující se k jejich povinnostem. 

 

3. Postupy 

 

3.1. Postupy pro výcvik a přezkušování. 

 

3.2. Postupy, které se použijí v případě, že pracovníci nedosáhnou nebo si neudrží 

požadovanou úroveň způsobilosti. 

 

3.3. Postupy, kterými se zajistí, aby mimořádné nebo nouzové situace vyžadující použití části 

případně všech mimořádných nebo nouzových postupů a simulace IMC nebyly v průběhu 

obchodních dopravních letů simulovány umělými prostředky. 

 

4. Popis dokumentace, která se má uchovávat, a lhůty pro její uložení (viz dodatek 1 k OPS 

1.1065). 
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Dodatek 1 k OPS 1.1065 

Lhůty uložení dokumentů 

 

Provozovatel zajistí, aby níže uvedené informace/dokumenty byly uloženy v přijatelné podobě 

a byly dostupné úřadu po dobu uvedenou v následujících tabulkách. 

 

Pozn.: Doplňkové informace týkající se záznamů o údržbě jsou uvedeny v části M. 

 

Tabulka 1 

Informace používané k přípravě a provedení letu 

 

Informace používané k přípravě a provedení letu popsané 
v OPS 1.135 

Provozní letový plán 3 měsíce 

Technický deník letounu 36 měsíců od data 
posledního zápisu v 
souladu s částí M 

M.A.306 c) 

Instruující dokumentace 
NOTAM/AIS specifická pro 
danou trať, pokud ji upravil 

provozovatel 

3 měsíce 

Dokumentace o hmotnosti 
a vyvážení 

3 měsíce 

Ohlášení zvláštních nákladů, 
včetně nebezpečného zboží 

3 měsíce 
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Tabulka 2 

Hlášení 

 

Hlášení 

Palubní deník 3 měsíce 
Hlášení z letu pro záznam 
podrobných informací o každé 
události podle OPS 1.420, nebo 
událostí, které velitel letadla pokládá 
za nezbytné hlásit/zapsat 

3 měsíce 

Hlášení o překročení doby služby 
nebo zkrácení doby odpočinku 

3 měsíce 

 

Tabulka 3 

Záznamy o letové posádce 

 

Záznamy o letové posádce 

Doba letové služby, služby 
a odpočinku 

15 měsíců 

Průkaz způsobilosti Dokud člen letové posádky 
využívá pro provozovatele 

práva daná průkazem 
Přeškolovací výcvik 
a přezkoušení 

3 roky 

Kurz velení (včetně přezkoušení) 3 roky 

Opakovací výcvik a přezkoušení 3 roky 

Výcvik a přezkoušení pilotování 
z kteréhokoli sedadla 

3 roky 

Nedávná praxe (viz OPS 1.970) 15 měsíců 

Traťové a letištní kvalifikace  
(viz OPS1.975) 

3 roky 

Výcvik a kvalifikace pro 
specifické druhy provozu, 
vyžaduje-li se podle OPS  
(např. ETOPS za provozních 
podmínek kategorie II/III) 

3 roky 

Popř. výcvik v zacházení 
s nebezpečným zbožím 

3 roky 
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Tabulka 4 

Záznamy o palubních průvodčích 

 

Záznamy o palubních průvodčích 
Doba letové služby, služby 
a odpočinku 

15 měsíců 

Počáteční výcvik, přeškolovací 
a rozdílový výcvik  
(včetně přezkoušení) 

Po dobu zaměstnání 
palubního průvodčího 
u provozovatele 

Opakovací a udržovací výcvik 
(včetně přezkoušení) 

12 měsíců od skončení 
pracovního poměru palubního 
průvodčího u provozovatele 

Popř. výcvik v zacházení 
s nebezpečným zbožím 

3 roky 

 

Tabulka 5 

Záznamy o ostatním provozním personálu 

 

Záznamy o ostatním provozním personálu 
Záznamy 
o výcviku/kvalifikaci 
ostatního personálu, 
pro nějž se podle OPS 
požaduje schválený 
program výcviku 

Poslední 2 záznamy 
o výcviku 

 

Tabulka 6 

Jiné záznamy 

Jiné záznamy 

Záznamy o dávkách 
kosmického 
a slunečního záření 

12 měsíců od 
skončení pracovního 
poměru člena 
posádky 
u provozovatele 

Záznamy o systému 
jakosti 

5 let 

Doklad o dopravě 
nebezpečného zboží 

3 měsíce po 
dokončení letu 

Kontrolní seznam pro 
přejímku 
nebezpečného zboží 

3 měsíce po 
dokončení letu 

 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 436 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

HLAVA Q 

OMEZENÍ DOBY LETOVÉ SLUŽBY A SLUŽBY A POŽADAVKY NA DOBU ODPOČINKU 

 

OPS 1.1090 

Cíl a oblast působnosti 

 

1. Provozovatel stanoví omezení doby letové služby a služby a doby odpočinku pro členy 

posádky. 

 

2. Provozovatel zajistí, aby u všech jeho letů: 

 

2.1 Omezení doby letové služby a služby a doby odpočinku byla v souladu s: 

 

a) ustanoveními této hlavy a 

 

b) případnými dalšími ustanoveními, která úřad uplatňuje k zajištění bezpečnosti v souladu 

s ustanoveními této hlavy. 

 

2.2 Lety se plánují tak, aby skončily v přípustné době letové služby s přihlédnutím k času 

potřebnému k předletové přípravě, době letu a průletového odbavení letadla. 

 

2.3 Rozpisy služeb je nutno připravit a oznámit dostatečně včas, aby členové posádky měli 

možnost naplánovat si přiměřený odpočinek. 
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3. Odpovědnost provozovatelů 

 

3.1 Provozovatel určí pro každého člena posádky mateřské letiště. 

 

3.2 Od provozovatelů se očekává, že uváží vztah mezi četností a organizací doby letové služby 

a dobou odpočinku a patřičně přihlédnou ke kumulativním účinkům dlouhých dob služby 

přerušovaných pouze minimální dobou odpočinku. 

 

3.3 Provozovatelé musí služby naplánovat tak, aby se zamezilo nežádoucím praktikám jako 

střídání denních a nočních služeb nebo přemístění členů posádky, které vede k vážnému 

narušení spánkového a pracovního rytmu. 

 

3.4 Provozovatele musí naplánovat místní dny volna a předem je oznámit členům posádky. 

 

3.5 Provozovatelé zajistí, aby doby odpočinku zajišťovaly dostatek času, aby se posádka mohla 

zotavit z účinků předchozí služby a dostatečně si odpočinout před začátkem další doby letové 

služby. 

 

3.6 Provozovatelé zajistí, aby doby letové služby byly naplánovány tak, aby členové posádky 

nebyli unaveni a mohli za všech okolností vykonávat službu na uspokojivé úrovni 

bezpečnosti. 

 

4. Odpovědnost členů posádky 

 

4.1 Člen posádky nesmí vykonávat službu na palubě letadla, jestliže ví, že je unaven či existuje 

riziko únavy, nebo se natolik necítí dobře, že by let mohl být ohrožen. 
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4.2 Členové posádky by měli pokud možno co nejlépe využívat poskytnutých příležitostí a 

zařízení k odpočinku a řádně plánovat a využívat doby svého odpočinku. 

 

5. Odpovědnost úřadů pro civilní letectví 

 

 

5.1 Odchylky  

 

5.1.1 S výhradou ustanovení článku 8 může úřad povolit odchylky od požadavků této hlavy 

v souladu s použitelnými právními předpisy a postupy v dotčených členských státech a po 

konzultaci se zúčastněnými stranami. 

 

5.1.2 Každý provozovatel musí na základě provozních zkušeností a s přihlédnutím k dalším 

relevantním faktorům, např. současným vědeckým poznatkům, úřadu prokázat, že jeho žádost 

o odchylku zajistí rovnocennou úroveň bezpečnosti. 

 

Tyto odchylky jsou případně spojeny s vhodnými opatřeními ke zmírnění. 
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OPS 1.1095 

Definice 
 

Pro účely tohoto nařízení platí tyto definice: 
 

1.1 Zesílená letová posádka: 

 

Letová posádka, která se skládá z většího než minimálního počtu členů posádky potřebného 

pro provoz letounu, v níž každý člen letové posádky může opustit své místo a být nahrazen 

jiným členem letové posádky s vhodnou kvalifikací. 

 

1.2 Doba letu: 

 

Doba mezi prvním pohybem letounu při opouštění parkovacího stání s cílem vzletět až k 

zastavení na určeném parkovacím stání a po zastavení všech motorů nebo vrtulí. 

 

1.3 Částečný odpočinek: 

 

Doba bez jakýchkoli služebních povinností, která se započítává jako služba a která je kratší 

než doba odpočinku. 

 

1.4 Služba: 

 

Veškeré úkoly, které musí člen posádky vykonávat v souvislosti s podnikáním držitele AOC. 

Neobsahuje-li toto nařízení v tomto ohledu žádná zvláštní pravidla, stanoví úřad, zda a v 

jakém rozsahu se doba letové zálohy započítává jako služba. 
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1.5 Doba služby: 

 

Doba, která začíná okamžikem, ke kterému provozovatel od člena posádky požaduje, 

aby nastoupil do služby, a končí, jakmile člen posádky nemá žádné další povinnosti. 

 

1.6 Doba letové služby: 

 

Dobou letové služby je jakákoli doba, během níž osoba pracuje v letadle jako člen jeho 

posádky. Doba letové služby začíná okamžikem, ke kterému provozovatel od člena posádky 

požaduje, aby se přihlásil k letu nebo sérii letů; končí v okamžiku skončení posledního letu, 

během něhož dotyčná osoba pracuje jako člen posádky. 

 

1.7 Mateřské letiště: 

 

Místo, které provozovatel určí členu posádky, v němž člen posádky obvykle začíná a končí 

dobu služby nebo sérii dob služby a v němž provozovatel za normálních okolností není 

odpovědný za ubytování dotyčného člena posádky. 

 

1.8 Místní den: 

 

Doba v délce 24 hodin začínající ve 00:00 h místního času. 

 

1.9 Místní noc: 

 

Doba v délce 8 hodin mezi 22:00 h a 8:00 h místního času. 
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1.10 Jednotlivý den volna: 

 

Jednotlivý den volna zahrnuje dvě místní noci. Doba odpočinku může být zahrnuta jako část 

volného dne. 

 

1.11 Člen posádky vykonávající službu: 

 

Člen posádky, který vykonává své povinnosti v letadle během letu nebo části letu. 

 

1.12 Přemístění: 

 

Přesun člena posádky, který nevykonává službu, z jednoho místa na druhé na příkaz 

provozovatele vyjma doby přepravy. Doba přepravy je definována jako: 

 

- doba cesty tam a zpět mezi bydlištěm a určeným místem, kde se má hlásit do služby; 

 

- doba místního přesunu z místa odpočinku do místa nástupu do služby a zpět. 

 

1.13 Doba odpočinku: 

 

Stanovená nepřerušovaná doba, během níž nemá člen posádky žádné povinnosti a není v 

letové záloze na letišti. 
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1.14 Letová záloha: 

 

Stanovená doba, během níž provozovatel od člena posádky požaduje, aby byl k dispozici pro 

přidělení na let, umístění nebo jinou službu bez předchozí doby odpočinku. 

 

1.15 Útlumová fáze cirkadiáního rytmu (Window of Circadian Low (WOCL)): 

 

Doba mezi 2:00 h a 5:59 h. V rámci tří časových pásem se WOCL vztahuje k času 

mateřského letiště. Při více než třech časových pásmech se WOCL vztahuje po dobu prvních 

48 hodin po opuštění mateřského letiště k času mateřského letiště a poté k místnímu času. 

 

OPS 1.1100 

Omezení doby letové služby a služby 

 

1.1 Kumulativní hodiny služby 

 

Provozovatel zajistí, aby celkové doby služby přidělené členu posádky nepřekračovaly: 

 

a) 190 hodin služby během 28 po sobě následujících dnů, rozložených na toto období 

pokud možno rovnoměrně, a 

 

b) 60 hodin služby během 7 po sobě následujících dnů.  
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1.2 Omezení celkových dob letu 

 

Provozovatel zajistí, aby celkové doby letů, na něž je jednotlivý člen posádky přidělen, 

nepřekračovaly  

 

a) 900 hodin doby letu v kalendářním roce; 

 

b) 100 hodin doby letu během 28 po sobě následujících dnů. 

 

OPS 1.1105 

Maximální denní doba letové služby 

 

1.1 OPS se nevztahuje na jednopilotní provoz a provoz  letecké záchranné služby. 

 

1.2 Provozovatel stanoví doby hlášení do služby, které realisticky zohledňují dobu potřebnou pro 

splnění povinností na zemi souvisejících s bezpečností, jež byly schváleny úřadem. 

 

1.3 Maximální základní denní doba letové služby činí 13 hodin. 

 

1.4 Těchto 13 hodin se sníží o 30 minut za každý úsek letu počínaje třetím úsekem, nejvýše však 

celkem o dvě hodiny. 
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1.5 Začíná-li doba letové služby ve WOCL, sníží se maximální počet uvedený v bodě 1.3 a 1.4 

o 100 % času zasahujícího do této doby, nejvýše však o dvě hodiny. Pokud doba letové služby 

končí ve WOCL nebo zcela zahrnuje tuto dobu, zkrátí se doba letové služby uvedená v 

bodě 1.3 a 1.4 o 50 % času zasahujícího do této doby. 

 

2. Prodloužení 

 

2.1 Maximální denní dobu letové služby je možno prodloužit o jednu hodinu. 

 

2.2 Prodloužení není povoleno u základní doby letové služby zahrnující 6 nebo více úseků letu. 

 

2.3 Pokud doba letové služby zasahuje do WOCL dobou do 2 hodin, prodloužení je omezeno na 

nejvýše čtyři úseky letu. 

 

2.4 Pokud doba letové služby zasahuje do WOCL dobou delší než 2 hodiny, prodloužení je 

omezeno na nejvýše dva úseky letu. 

 

2.5 Během 7 po sobě následujících dnů jsou přípustná nejvýše dvě prodloužení. 

 

2.6 Předpokládá-li se prodloužení doby letové služby, prodlužuje se minimální doba odpočinku 

před letem a po něm vždy o dvě hodiny nebo se doba odpočinku po letu prodlouží o čtyři 

hodiny. Dojde-li k prodloužení u po sobě následujících dob letové služby, musí doby 

odpočinku před letem a po něm mezi dvěma nasazeními na sebe navazovat. 
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2.7 Začíná-li prodloužená doba letové služby v době mezi 22:00 h a 4:59 h, provozovatel omezí 

dobu letové služby na 11 h 45 min. 

 

3. Palubní průvodčí 

 

3.1 U palubních průvodčích přidělených na let nebo sérii letů je možno prodloužit dobu jejich 

letové služby o rozdíl mezi dobou hlášení do služby palubních průvodčích a letové posádky, 

nepřekračuje-li tento rozdíl jednu hodinu. 

 

4. Velikost provozu 

 

4.1 Posádky na lety musí být naplánovány tak, aby lety mohly být dokončeny v maximálně 

přípustné době letové služby. K dosažení tohoto cíle přijme provozovatel opatření ke změně 

v plánování posádek nebo složení posádky nejpozději tehdy, když skutečný provoz překračuje 

maximální dobu letové služby u více než 33 % letů během naplánovaného sezónního období. 

 

5. Přemístění 

 

5.1 Veškerý čas vynaložený na přemístění se započítává jako služba. 

 

5.2 Přemístění po hlášení do služby, ale před samotnou službou na palubě se započítává jako 

součást doby letové služby, ne však jako úsek letu. 

 

5.3 Úsek přemístění v bezprostřední návaznosti na službu na palubě se bere v úvahu pro výpočet 

minimální doby odpočinku podle OPS 1.1110 bodů 1.1 a 1.2. 
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6. Prodloužená doba letové služby (dělená letová služba) 

 

6.1 Úřad může povolit provoz na základě prodloužené doby letové služby zahrnující částečný 

odpočinek s výhradou ustanovení článku 8. 

 

6.2 Každý provozovatel musí na základě provozních zkušenosti a s přihlédnutím k dalším 

relevantním faktorům, např. současným vědeckým poznatkům, úřadu prokázat, že žádost 

o prodlouženou dobu letové služby zajistí rovnocennou úroveň bezpečnosti. 

 

OPS 1.1110 

Doba odpočinku 

 

1. Minimální doba odpočinku 

 

1.1 Minimální doba odpočinku, kterou je nutno poskytnout před zahájením doby letové služby 

začínající na mateřském letišti, musí být nejméně stejně dlouhá jako předchozí doba služby 

nebo 12 hodin podle toho, která doba je delší. 

 

1.2 Minimální doba odpočinku, kterou je nutno poskytnout před zahájením doby letové služby 

začínající mimo mateřské letiště, musí být nejméně stejně dlouhá jako předchozí doba služby 

nebo 10 hodin podle toho, která doba je delší. Při minimální době odpočinku mimo mateřské 

letiště musí provozovatel zajistit možnost 8hodinového spánku s patřičným přihlédnutím k 

cestě a jiným fyziologickým potřebám. 
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1.3 Provozovatel zajistí, aby účinky rozdílů časových pásem na členy posádky byly 

kompenzovány dodatečnou dobou odpočinku upravenou úřadem s výhradou ustanovení 

článku 8. 

 

1.4.1 Bez ohledu na body 1.1 a 1.2 a s výhradou ustanovení článku 8 může úřad schválit úpravy 

se zkrácenou dobou odpočinku. 

 

1.4.2 Každý provozovatel musí na základě provozních zkušeností a s přihlédnutím k dalším 

relevantním faktorům, např. současným vědeckým poznatkům, úřadu prokázat, že jeho žádost 

o úpravu se zkrácenou dobou odpočinku zajistí rovnocennou úroveň bezpečnosti. 

 

2. Doby odpočinku 

 

2.1. Provozovatel zajistí, aby se minimální doba odpočinku v souladu s výše uvedenou 

úpravou pravidelně prodlužovala na dobu odpočinku v týdnu v délce 36 hodin včetně dvou 

místních nocí, aby mezi koncem jedné doby odpočinku v týdnu a začátkem další doby 

odpočinku v týdnu nebylo nikdy více než 168 hodin. Odchylně od OPS 1.1095 bodu 1.9 může 

úřad rozhodnout, že druhá z těchto místních nocí může začínat od 20:00 h, pokud doba 

odpočinku v týdnu trvá nejméně 40 hodin. 
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OPS 1.1115 

Prodloužení doby letové služby na základě doby odpočinku během letu 

 

1. S výhradou ustanovení článku 8 a za předpokladu, že provozovatel na základě provozních 

zkušeností a s přihlédnutím k dalším relevantním faktorům, např. současným vědeckým 

poznatkům, úřadu prokáže, že jeho žádost zajistí rovnocennou úroveň bezpečnosti: 

 

1.1. Zesílená letová posádka 

 

Úřad stanoví požadavky v souvislosti se zesílením základní letové posádky za účelem 

prodloužení doby letové služby překračující omezení stanovená v OPS 1.1105. 

 

1.2. Palubní průvodčí 

 

Úřad stanoví požadavky v souvislosti s minimální dobou odpočinku během letu u palubních 

průvodčích, pokud doba letové služby překračuje omezení stanovená v OPS 1.1105. 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 449 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

OPS 1.1120 

Nepředvídané okolnosti ve skutečném letovém provozu – pravomoc velitele letadla 

 

1. S přihlédnutím k nutnosti obezřetného zvládnutí níže uvedených situací během skutečného 

letového provozu, který začíná dobou hlášení do služby, je možno v případě nepředvídaných 

okolností upravit omezení doby letové služby, služby a odpočinku stanovená v této hlavě. 

Tyto úpravy musí být přijatelné pro velitele letadla po konzultaci se všemi ostatními členy 

posádky a za všech okolností musí splňovat tyto podmínky: 

 

1.1. Maximální dobu letové služby uvedenou v OPS 1.1105 bodu 1.3 nelze prodloužit o více než 

dvě hodiny, nebyla-li letová posádka zesílena. V tomto případě je možno prodloužit 

maximální dobu letové služby nejvýše o 3 hodiny. 

 

1.1.2. Nastanou-li v posledním úseku letu v rámci doby letové služby po startu nepředvídané 

okolnosti, které vedou k překročení přípustného prodloužení, může let pokračovat na 

plánované cílové letiště nebo náhradní letiště. 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 450 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

1.1.3. V případě uvedených okolností je možno zkrátit dobu odpočinku po době letové služby, 

v žádném případě však ne na dobu kratší, než je minimální doba odpočinku stanovená 

v OPS 1.1110 bodu 1.2 této hlavy. 

 

1.2. V případě zvláštních okolností, jež by mohly vést k velké únavě, zkrátí velitel letadla po 

konzultaci s dotčenými členy posádky skutečnou dobu letové služby nebo prodlouží dobu 

odpočinku s cílem zamezit škodlivým účinkům na bezpečnost letu. 

 

1.3. Provozovatel zajistí, aby: 

 

1.3.1. velitel letadla předložil provozovateli zprávu, došlo-li během skutečného provozu na základě 

jeho pravomoci k prodloužení doby letové služby nebo ke zkrácení doby odpočinku a 

 

1.3.2. překračuje-li prodloužení doby letové služby nebo zkrácení doby odpočinku jednu hodinu, 

byla kopie zprávy, k níž provozovatel musí připojit svůj komentář, zaslána úřadu nejpozději 

do 28 dnů po události. 

 

OPS 1.1125 

Letová záloha 

 

1. Letová záloha na letišti 

1.1 Člen posádky vykonává letovou zálohu na letišti od okamžiku hlášení do služby na obvyklém 

místě hlášení do skončení oznámené letové zálohy. 

 

1.2 Letová záloha na letišti se plně započítává pro účely výpočtu kumulativních hodin služby. 
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1.3 Následuje-li bezprostředně po letové záloze na letišti letová služba, stanoví úřad vztah mezi 

letovou zálohou na letišti a přidělenou letovou službou. V tomto případě se letová záloha na 

letišti připočítává k době služby uvedené v OPS 1.1110 v bodech 1.1 a 1.2 pro účely výpočtu 

minimální doby odpočinku. 

 

1.4 Nedojde-li během letové zálohy na letišti k přidělení letové služby, následuje po skončení 

letové zálohy nejméně doba odpočinku podle příslušné úpravy úřadu. 

 

1.5 Během letové zálohy na letišti poskytne provozovatel členu posádky klidné a pohodlné místo, 

které není přístupné veřejnosti. 

 

2. Jiné formy letové zálohy (včetně letové zálohy v hotelu) 

 

2.1 S výhradou ustanovení článku 8 upravuje všechny ostatní formy letové zálohy úřad, 

a to s přihlédnutím k těmto aspektům: 

 

2.1.1 Všechny činnosti musí být uvedeny v rozpisu služeb nebo předem oznámeny. 

 

2.1.2  Začátek a konec doby letové zálohy je nutno určit a oznámit předem. 

 

2.1.3 Je nutno určit maximální dobu letové zálohy na jiném místě, než je stanovené místo hlášení 

do služby. 
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2.1.4 S přihlédnutím k zařízením, která mají členové posádky k dispozici pro odpočinek, a ostatním 

relevantním faktorům se stanoví vztah mezi letovou zálohou a přidělenou letovou službou 

plynoucí z letové zálohy. 

 

2.1.5 Stanoví se započítávání dob letové zálohy pro účely kumulativních hodin služby. 

 

 

OPS 1.1130 

Strava 

 

Členové posádky musí mít příležitost k jídlu a pití, aby se zamezilo zhoršení výkonnosti členů 

posádky, zejména trvá-li doba letové služby déle než 6 hodin. 

 

OPS 1.1135 

Záznamy o době letové služby, služby a odpočinku 

 

1. Provozovatel zajistí, aby záznamy člena posádky obsahovaly tyto údaje: 

 

a) celkové doby letu; 

 

b)  začátek, doba trvání a konec každé doby služby nebo doby letové služby; 
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c) doby odpočinku a dny volna; 

 

a aby tyto záznamy byly uchovávány k zajištění shody s požadavky této hlavy. Kopie těchto 

záznamů jsou na požádání poskytnuty členu posádky. 

 

2. Pokud záznamy vedené provozovatelem podle bodu 1 nezahrnují všechny doby letové služby, 

doby služby a doby odpočinku, vede dotyčný člen posádky individuální záznamy o svých 

 

a) celkových dobách letu; 

 

b) začátku, době trvání a konci každé doby služby nebo doby letové služby a 

 

c) dobách odpočinku a dnech volna. 

 

3. Člen posádky předloží na požádání své záznamy provozovateli, který využívá jeho služeb, 

před zahájením doby letové služby. 

 

4. Záznamy se uchovávají po dobu nejméně patnácti kalendářních měsíců ode dne posledního 

příslušného záznamu nebo déle, je-li tak vyžadováno v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy. 

 

5. Kromě toho uchovávají provozovatelé odděleně všechny hlášení velitele letadla 

o prodloužené době letové služby, prodloužených hodinách letu a o zkrácených dobách 

odpočinku po dobu nejméně šesti měsíců od události. 
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HLAVA R 

LETECKÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ 

 

OPS 1.1150 

Terminologie 

 

a) Pojmy použité v této hlavě mají tento význam: 

 

1) Kontrolní seznam pro přejímku. Doklad používaný k tomu, aby usnadnil provádění kontroly 

vnějšího vzhledu balení nebezpečného zboží a s ním souvisejících dokladů k určení, zda byly 

splněny všechny příslušné požadavky. 

 

2) Nákladní letadlo. Letadlo přepravující zboží nebo majetek, ne však cestující. V této 

souvislosti se za cestující nepovažují: 

 

i) člen posádky; 

 

ii) zaměstnanec provozovatele, kterému pokyny uvedené v provozní příručce dovolují, aby 

byl na palubě; 

 

iii) oprávněný zástupce úřadu; nebo 

 

iv) osoba s povinnostmi týkajícími se konkrétní zásilky na palubě. 
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3) Letecká nehoda s nebezpečným zbožím. Událost spojená s přepravou nebezpečného zboží a 

vztahující se k této přepravě, která má za následek smrtelné nebo těžké zranění osoby nebo 

velké škody na majetku. 

 

4) Incident s nebezpečným zbožím. Událost jiná než letecká nehoda s nebezpečným zbožím 

spojená s přepravou nebezpečného zboží a vztahující se k této přepravě, k níž nemusí nutně 

dojít na palubě letadla a která má za následek zranění osoby, škodu na majetku, požár, rozbití, 

rozlití, únik kapaliny nebo záření či jiný důkaz, že nebyla zachována neporušenost obalu. 

Každá událost vztahující se k letecké přepravě nebezpečného zboží, která vážně ohrozí letadlo 

nebo jeho osazenstvo, se rovněž pokládá za incident s nebezpečným zbožím. 

 

5) Doklad o přepravě nebezpečného zboží. Doklad, který je stanoven v technických pokynech. 

Je vyplněn osobou, která předkládá nebezpečné zboží k letecké přepravě, a obsahuje 

informace o tomto zboží. Doklad obsahuje podepsané prohlášení, že nebezpečné zboží je 

zcela a přesně popsáno správnými přepravními názvy a UN/ID čísly a že je správně 

klasifikováno, zabaleno, označeno, opatřeno štítky a v patřičném stavu pro přepravu. 

 

6) Nákladní kontejner. Nákladní kontejner je předmětem vybavení pro přepravu radioaktivních 

materiálů, který má usnadnit přepravu tohoto materiálu, baleného či nebaleného, jedním nebo 

více způsoby dopravy. (Pozn.: viz jednotkové nákladové vybavení, nejedná-li se o 

radioaktivní materiál.) 

 

7) Přepravní jednatel. Firma, která jménem provozovatele vykonává některé nebo všechny jeho 

činnosti, včetně přijímání, nakládání, vykládání, překládání či jiného zacházení s cestujícími 

nebo nákladem. 
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8) ID číslo. Dočasné identifikační číslo pro nebezpečné zboží, kterému nebylo přiděleno UN 

číslo. 

 

9) Přebal. Pouzdro použité jedním odesílatelem, které obsahuje jedno nebo více balíků a tvoří 

manipulační celek usnadňující manipulaci a uložení. (Pozn.: Do této definice není zahrnuto 

jednotkové nákladové zařízení.) 

 

10) Balík. Kompletní produkt balící operace obsahující obal a jeho obsah připravený k přepravě. 

 

11) Obaly. Schránky a všechny ostatní součásti nebo materiály nezbytné k tomu, aby schránka 

mohla plnit svou funkci obalu a splňovala požadavky na obaly. 

 

12) Správný přepravní název. Název, který se má používat k popsání určitého předmětu nebo 

látky ve všech přepravních dokladech a oznámeních a případně i na obalech. 

 

13) Těžké zranění. Zranění, které utrpěla osoba při letecké nehodě a které: 

 

i) vyžaduje hospitalizaci po dobu delší než 48 hodin započatou do sedmi dnů od vzniku 

zranění; nebo 

 

ii) mělo za následek zlomeninu jakékoliv kosti (vyjma jednoduchých zlomenin prstů na 

ruce, prstců na noze nebo zlomení nosu); nebo 
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iii) způsobilo tržnou ránu mající za následek silné krvácení, poškození nervů, svalů nebo 

šlach; nebo 

 

iv) způsobilo vnitřní zranění některého orgánu; nebo 

 

v) způsobilo popáleniny druhého nebo třetího stupně nebo jakékoliv popáleny zahrnující více 

než 5 % povrchu těla; nebo 

 

vi)  způsobilo prokazatelné vystavení se infekčním látkám nebo nebezpečné radiaci. 

 

14) Stát původu. Úřad, na jehož území bylo nebezpečné zboží poprvé naloženo do letadla. 

 

15) Technické pokyny. Poslední platné vydání Technických pokynů pro bezpečnou leteckou 

přepravu nebezpečného zboží (dokument 9284–AN/905), včetně doplňků a dodatků 

schválených a vydaných z rozhodnutí Rady Mezinárodní organizace civilního letectví. 

 

16) UN číslo. Čtyřmístné číslo přidělené k označení látky nebo zvláštní skupiny látek Výborem 

expertů Organizace spojených národů pro přepravu nebezpečného zboží. 

 

17) Jednotkové nákladové zařízení. Druh letadlového kontejneru, letadlové palety se sítí nebo 

letadlové palety se sítí přes iglú. (Pozn.: Do této definice není zahrnutý přebal; pokud jde 

o kontejner obsahující radioaktivní materiál, viz nákladní kontejner.) 
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OPS 1.1155 

Oprávnění k přepravě nebezpečného zboží 

 

Provozovatel nesmí přepravovat nebezpečné zboží, nemá-li k tomu oprávnění úřadu. 

 

OPS 1.1160 

Oblast působnosti 

 

a) Provozovatel musí dodržet ustanovení uvedená v technických pokynech ve všech případech, 

přepravuje-li se nebezpečné zboží bez ohledu na to, zda je let zcela nebo zčásti na území státu 

nebo zcela mimo jeho území. 

 

b) Předměty a látky, které by jinak byly klasifikovány jako nebezpečné zboží, jsou vyňaty z této 

hlavy v rozsahu uvedeném v technických pokynech, pokud: 

 

1) se požaduje, aby byly na palubě v souladu s příslušnými použitelnými předpisy nebo 

z provozních důvodů; 

 

2) se přepravují jako zásoby pro pohoštění nebo pro palubní služby; 

 

3) se přepravují pro použití za letu jako veterinární prostředek nebo prostředek k 

humánnímu utracení zvířete; 

 

4) se přepravují pro použití za letu jako zdravotnický prostředek pro pacienta za 

předpokladu, že: 

 

i) tlakové nádoby byly vyrobeny výhradně za účelem přepravy daného plynu; 
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ii) drogy, léky a jiné léčebné látky jsou v době, kdy se používají v letounu, pod 

dozorem školeného personálu; 

 

iii) zařízení s bateriemi článků obsahujících elektrolyt jsou uložena, a je-li to 

nezbytné, zajištěna ve svislé poloze, aby se zabránilo vylití elektrolytu, a 

 

iv) jsou provedena patřičná opatření k uložení a zabezpečení veškerého vybavení 

během vzletu a přistání a ve všech případech, kdy to velitel považuje za nezbytné 

v zájmu bezpečnosti; nebo 

 

5) jsou přepravovány cestujícími nebo členy posádky. 

 

c) Předměty a látky určené jako náhrady za předměty a látky uvedené v bodech b) 1) a b) 2) se 

přepravují v letounu podle ustanovení technických pokynů. 

 

OPS 1.1165 

Omezení přepravy nebezpečného zboží 

 

a) Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření, kterými zajistí, aby předměty a látky, které 

jsou v technických pokynech přesně označeny názvem nebo popisem druhu jako předměty 

nebo látky, jejichž přeprava je zakázána, nebyly za žádných okolností přepravovány 

v jakémkoli letounu. 
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b) Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření, kterými zajistí, aby předměty a látky nebo 

jiné zboží, které jsou v technických pokynech označené jako zakázané pro pčepravu za 

normálních okolností, byly přepravovány pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky: 

 

1) dotčené státy jim udělily výjimku podle ustanovení technických pokynů; nebo 

 

2) v technických pokynech je uvedeno, že je lze přepravovat podle oprávnění vydaného 

státem původu. 

OPS 1.1170 

Klasifikace 

 

Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření, kterými zajistí označení předmětů a látek jako 

nebezpečného zboží tak, jak je stanoveno v technických pokynech. 

 

OPS 1.1175 

Obaly 

 

Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření, kterými zajistí, aby nebezpečné zboží bylo 

zabaleno tak, jak je stanoveno v technických pokynech. 

 

OPS 1.1180 

Opatření štítky a označení 

 

a) Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření, kterými zajistí, aby balíky, přebaly a 

nákladní kontejnery byly opatřeny štítky a označením tak, jak je stanoveno v technických 

pokynech. 
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b) Přepravuje-li se nebezpečné zboží linkou vedoucí zcela nebo zčásti mimo území státu, musí 

být štítky a označení v angličtině kromě případných dalších jazykových požadavků. 

 

OPS 1.1185 

Doklad o přepravě nebezpečného zboží 

 

a) Provozovatel zajistí, aby k nebezpečnému zboží byl připojen průvodní doklad o přepravě 

nebezpečného zboží, není-li v technických pokynech stanoveno jinak. 

 

b) Přepravuje-li se nebezpečné zboží linkou vedoucí zcela nebo zčásti mimo území státu, musí 

být doklad o přepravě nebezpečného zboží v angličtině kromě případných dalších jazykových 

požadavků. 

OPS 1.1195 

Přejímka nebezpečného zboží 

 

a) Provozovatel nesmí převzít k přepravě nebezpečné zboží, pokud balík, přebal nebo nákladní 

kontejner nebyl prohlédnut v souladu s postupy přejímky uvedenými v technických pokynech. 

 

b) Provozovatel nebo jeho přepravní jednatel jsou povinni používat kontrolní seznam 

pro přejímku. Kontrolní seznam pro přejímku umožňuje zkontrolovat veškeré důležité 

podrobnosti a musí mít podobu, která umožňuje zaznamenávat výsledky kontroly při přejímce 

ručně, mechanicky nebo pomocí počítače. 
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OPS 1.1200 

Kontrola ke zjištění poškození, netěsnosti nebo kontaminace 

 

a) Provozovatel zajistí, aby: 

 

1) balíky, přebaly a nákladní kontejnery byly kontrolovány, pokud jde o jejich poškození, 

netěsnost či kontaminaci, bezprostředně před jejich naložením do letounu nebo 

jednotkového nákladového zařízení tak, jak je stanoveno v technických pokynech; 

 

2) jednotkové nákladové zařízení nebylo naloženo do letounu, pokud nebylo 

zkontrolováno, zda je prosto známek úniku nebo poškození nebezpečného zboží, které 

obsahuje, podle požadavků technických pokynů; 

 

3) netěsné nebo poškozené balíky, přebaly a nákladní kontejnery nebyly naloženy do 

letounu; 

 

4) balík s nebezpečným zbožím nacházející se v letounu, který jeví známky poškození 

nebo netěsnosti, byl vyložen nebo byla přijata opatření k jeho vyložení příslušným 

úřadem nebo organizací. V tomto případě musí být zbytek zásilky zkontrolován, zda je 

ve stavu způsobilém pro přepravu a zda nedošlo k poškození nebo kontaminaci letounu 

nebo jeho nákladu, a 

 

5) balíky, přebaly a nákladní kontejnery byly při vykládání z letounu nebo jednotkového 

nákladového zařízení zkontrolovány, zda nevykazují známky poškození nebo 

netěsnosti, a v případě, že bylo zjištěno poškození nebo netěsnost, byl zkontrolován 

prostor, v němž bylo nebezpečné zboží uloženo, zda není poškozen nebo kontaminován. 
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OPS 1.1205 

Odstranění kontaminace 

 

a) Provozovatel zajistí, aby: 

 

1) byla neprodleně odstraněna kontaminace, k níž došlo v důsledku netěsnosti nebo 

poškození nebezpečného zboží, a 

 

2) letoun, který byl kontaminován radioaktivním materiálem, byl neprodleně stažen z 

provozu a aby nebyl provozován, dokud úroveň záření na jakémkoli dostupném povrchu 

a úroveň nelokalizované kontaminace nepoklesne pod hodnoty uvedené v technických 

pokynech. 

 

OPS 1.1210 

Omezení nakládání 

 

a) Kabina cestujících a pilotní prostor. Provozovatel zajistí, aby nebezpečné zboží nebylo 

přepravováno v kabině obsazené cestujícími nebo v pilotním prostoru, pokud technické 

pokyny nestanoví jinak. 

 

b) Nákladové prostory. Provozovatel zajistí, aby se nebezpečné zboží nakládalo, oddělovalo, 

ukládalo a zajišťovalo v letounu tak, jak je stanoveno v technických pokynech. 

 

c) Nebezpečné zboží určené k přepravě pouze v nákladním letadle. Provozovatel zajistí, aby 

balíky nebezpečného zboží opatřené štítkem „Pouze nákladní letadlo“, byly přepravovány v 

nákladním letadle a nakládány tak, jak je stanoveno v technických pokynech. 
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OPS 1.1215 

Poskytování informací 

 

a) Informace pro pozemní personál. Provozovatel zajistí, aby: 

 

1) pozemnímu personálu byly poskytnuty informace, které mu umožní plnit povinnosti s 

ohledem na přepravu nebezpečného zboží, včetně povinností, které se provádějí 

v případě incidentů a leteckých nehod, v nichž se vyskytuje nebezpečné zboží, a 

 

2) případně informace uvedené v bodě a) 1) byly poskytnuty rovněž přepravnímu jednateli. 

 

b) Informace pro cestující a ostatní osoby 

 

1) Provozovatel zajistí, aby byly zveřejněny informace požadované technickými pokyny, 

které obsahují druhy zboží, které cestující nesmí přepravovat na palubě letounu, a 

 

2) provozovatel a případně jeho přepravní jednatel zajistí, aby na místech přejímky 

nákladu byly vyhlášky poskytující informace o přepravě nebezpečného zboží. 

 

c) Informace pro členy posádky. Provozovatel zajistí, aby v provozní příručce byly uvedeny 

informace, které členům letové posádky umožňují plnit jejich povinnosti s ohledem na 

přepravu nebezpečného zboží, včetně opatření, která je nutno přijmout v případě nouzových 

situací souvisejících s přepravou nebezpečného zboží. 
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d) Informace pro velitele letadla. Provozovatel zajistí, aby velitel letadla obdržel písemné 

informace uvedené v technických pokynech. (Pokud jde o dobu uložení dokumentů, viz 

tabulka 1 dodatku 1 k OPS 1.1065). 

 

e) Informace v případě incidentu nebo letecké nehody letounu 

 

1) Provozovatel letounu podílejícího se na incidentu poskytne na požádání jakékoli 

informace požadované ke snížení nebezpečí vzniklého v souvislosti s přepravou 

nebezpečného zboží. 

 

2) Provozovatel letounu podílejícího se na letecké nehodě informuje co nejdříve úřad státu, 

v němž k letecké nehodě došlo, o nebezpečném zboží na palubě. 

 

OPS 1.1220 

Výcvikové programy 

 

a) Provozovatel zavede a udržuje výcvikové programy pracovníků požadované technickými 

pokyny, které musí být schváleny úřadem. 
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b) Provozovatelé, kteří nemají trvalé oprávnění k přepravě nebezpečného zboží. Provozovatel 

zajistí, aby: 

 

1) pracovníci podílející se na obecné manipulaci s nákladem a zavazadly absolvovali 

výcvik ve výkonu jejich povinností s ohledem na nebezpečné zboží. Tento výcvik musí 

pokrývat nejméně oblasti uvedené ve sloupci 1 tabulky 1 a být dostatečně podrobný, 

aby si účastníci uvědomovali rizika spojená s nebezpečným zbožím a dovedli tato rizika 

rozpoznat a aby znali požadavky vztahující se na přepravu takového zboží cestujícími, a 

 
 

2) níže uvedení pracovníci: 

 

i) členové posádky; 

 

ii) pracovníci odbavující cestující a 

 

iii) bezpečnostní pracovníci provozovatele, kteří provádějí kontroly cestujících a 

jejich zavazadel, 

 

byli vyškoleni alespoň tak, aby výcvik obsahoval oblasti uvedené ve sloupci 2 tabulky 1 a byl 

dostatečně podrobný, aby si účastníci uvědomovali rizika spojená s nebezpečným zbožím, 

dovedli je rozpoznat a znali požadavky vztahující se pro přepravu takového zboží cestujícími. 
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Tabulka 1 

OBLASTI VÝCVIKU 1 2 

Obecné zásady X X 

Omezení týkající se 
nebezpečného zboží v letecké 
dopravě 

 X 

Označování balíků a jejich 
opatřování štítky 

X X 

Nebezpečné zboží 
v zavazadlech cestujících 

X X 

Nouzové postupy X X 

 

Pozn.: „X“ označuje oblast výcviku, která má být pokryta. 

 

c) Provozovatelé, kteří mají trvalé oprávnění k přepravě nebezpečného zboží. Provozovatel 

zajistí, aby: 

 

1) pracovníci podílející se na přejímání nebezpečného zboží absolvovali výcvik a byli 

způsobilí vykonávat své povinnosti. Tento výcvik musí pokrývat alespoň oblasti 

uvedené ve sloupci 1 tabulky 2 a být dostatečně podrobný, aby pracovníci dokázali 

rozhodnout, zda převzít či nepřevzít nebezpečné zboží předkládané k letecké přepravě; 

 

2) pracovníci podílející se na pozemní manipulaci s nebezpečným zbožím, jeho 

uskladněním a nakládáním absolvovali výcvik, který jim umožní plnit jejich povinnosti 

s ohledem na nebezpečné zboží. Tento výcvik musí pokrývat nejméně oblasti uvedené 

ve sloupci 2 tabulky 2 a být dostatečně podrobný, aby si účastníci uvědomovali rizika 

spojená s nebezpečným zbožím, dovedli takové zboží rozpoznat, manipulovat s ním 

a nakládat je; 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 468 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

3) pracovníci podílející se na obecné manipulaci s nákladem a zavazadly absolvovali 

výcvik ve výkonu jejich povinností s ohledem na nebezpečné zboží. Tento výcvik musí 

pokrývat alespoň oblasti uvedené ve sloupci 3 tabulky 2 a být dostatečně podrobný, aby 

si účastníci uvědomovali rizika spojená s nebezpečným zbožím, byli schopni rozpoznat 

nebezpečné zboží, dovedli s ním manipulovat a nakládat je a znali požadavky vztahující 

se na přepravu uvedeného zboží cestujícími; 

 

4)  členové letové posádky absolvovali výcvik, který pokrývá alespoň oblasti uvedené ve 

sloupci 4 tabulky 2. Tento výcvik musí být dostatečně podrobný, aby si účastníci 

uvědomovali rizika spojená s nebezpečným zbožím a způsob, jak by se uvedené zboží 

mělo přepravovat v letounu, a 

 

5) níže uvedení pracovníci: 

 

i) pracovníci odbavující cestující; 

 

ii) bezpečnostní pracovníci provozovatele, kteří provádějí kontroly cestujících a 

jejich zavazadel, a 

 

iii) členové posádky jiní než členové letové posádky absolvovali výcvik, který 

pokrývá alespoň oblasti uvedené ve sloupci 5 tabulky 2. Tento výcvik musí být 

dostatečně podrobný, aby si účastníci uvědomovali rizika spojená s nebezpečným 

zbožím a znali požadavky vztahující se na přepravu uvedeného zboží cestujícími 

nebo obecněji pro jeho přepravu na palubě letounu. 
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d) Provozovatel zajistí, aby všichni pracovníci, kteří absolvují výcvik, podstoupili test s cílem 

ověřit, zda porozuměli svým povinnostem. 

 

e) Provozovatel zajistí, aby všichni pracovníci, u nichž se požaduje výcvik týkající 

se nebezpečného zboží, absolvovali  opakovací výcvik v časovém intervalu nejdéle 2 let. 

 

f) Provozovatel zajistí, aby záznamy o výcviku týkajícím se nebezpečného zboží byly vedeny 

pro všechny pracovníky v souladu s bodem d) výše a podle požadavků technických pokynů. 

 

g) Provozovatel zajistí, aby pracovníci jeho přepravního jednatele absolvovali výcvik v souladu 

s příslušným sloupcem tabulky 1 nebo 2. 
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Tabulka 2 

 

OBLASTI VÝCVIKU 1 2 3 4 5 

Obecné zásady X X X X X 
Omezení týkající se nebezpečného zboží 
v letecké dopravě 

X X  X X 

Klasifikace nebezpečného zboží X     

Seznam nebezpečného zboží X X  X  

Obecné požadavky na obaly a pokyny 
k balení 

X     

Specifikace obalů a označení X     
Označování balíků a jejich opatřování štítky X X X X X 

Doklady odesílatele X     

Přejímka nebezpečného zboží, včetně použití 
kontrolního seznamu  

X     

Postupy pro skladování a nakládání X X X X  

Kontroly ke zjištění poškození a netěsností 
a postupy dekontaminace 

X X    

Poskytování informací veliteli letadla X X  X  
Nebezpečné zboží v zavazadlech cestujících X X X X X 
Nouzové postupy X X X X X 

 

Pozn.: „X“ označuje oblast výcviku, která má být pokryta. 
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OPS 1.1225 

Hlášení incidentů a leteckých nehod s nebezpečným zbožím 

 

a) Provozovatel musí hlásit úřadu incidenty a letecké nehody s nebezpečným zbožím. První 

hlášení musí být odesláno do 72 hodin od události, nebrání-li tomu výjimečné okolnosti. 

 

b) Provozovatel musí hlásit úřadu rovněž nedeklarované nebo nesprávně deklarované 

nebezpečné zboží, které bylo objeveno v nákladu nebo zavazadlech cestujících. První hlášení 

musí být odesláno do 72 hodin od odhalení, nebrání-li tomu výjimečné okolnosti. 
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HLAVA S 

BEZPEČNOST 

 

OPS 1.1235 

Bezpečnostní požadavky 

 

Provozovatel zajistí, aby všichni příslušní pracovníci byli obeznámeni s příslušnými požadavky 

národních bezpečnostních programů státu provozovatele a aby je dodržovali. 

 

OPS 1.1240 

Výcvikové programy 

 

Provozovatel musí zavést, udržovat a provádět schválené výcvikové programy, které umožní 

členům posádek provozovatele přijímat vhodná opatření s cílem zabránit činům protiprávního 

vměšování, jako je sabotáž a protiprávní zmocnění se letounů, a minimalizovat důsledky těchto 

událostí, pokud by k nim došlo. Výcvikový program musí být slučitelný s Národním leteckým 

bezpečnostním programem. Jednotlivý člen posádky musí mít znalosti a způsobilost ve všech 

příslušných částech výcvikového programu. 

 

OPS 1.1245 

Hlášení činů protiprávního vměšování 

 

Velitel letadla, nebo v jeho nepřítomnosti provozovatel, musí po činu protiprávního vměšování 

na palubě podat neprodleně hlášení o tomto činu určenému místnímu úřadu nebo úřadu ve státě 

provozovatele. 
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OPS1.1250 

Kontrolní seznam postupů prohledávání letounu 

 

Provozovatel zajistí, aby na palubě byl kontrolní seznam postupů, které mají být dodrženy při 

hledání bomby nebo improvizovaného výbušného zařízení (IED) v případě podezření na sabotáž 

a pro prohlídku letounů při hledání ukrytých zbraní, výbušnin nebo jiných nebezpečných zařízení, 

pokud existuje důvodné podezření, že letoun může být předmětem protiprávního vměšování. 

Kontrolní seznam musí být doplněn o pokyny popisujícími příslušné kroky, které by měly být 

učiněny v případě nálezu bomby nebo podezřelého předmětu, a informacemi o nejméně 

nebezpečném místě pro uložení bomby v daném letounu, pokud je držitel typového osvědčení 

poskytne. 

 

OPS 1.1255 

Zabezpečení pilotního prostoru 

 

a) Ve všech letounech vybavených dveřmi pilotního prostoru musí být tyto dveře uzamykatelné 

a musí být poskytnuty nebo stanoveny prostředky nebo postupy přijatelné pro úřad, kterými 

mohou palubní průvodčí v případě podezřelé činnosti nebo narušení bezpečnosti v kabině 

cestujících uvědomit letovou posádku. 
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b) Všechny letouny s cestujícími na palubě s maximální schválenou vzletovou hmotností větší 

než 45 500 kg nebo s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 60 

musí být vybaveny schválenými dveřmi pilotního prostoru s možností uzamykání 

a odemykání z obou pilotních míst a navrženými tak, aby splňovaly příslušné provozní 

požadavky na letovou způsobilost se zpětnou platností. Konstrukce těchto dveří nesmí bránit 

nouzovým opatřením, jak je požadováno v příslušných provozních požadavcích na letovou 

způsobilost se zpětnou platností. 

 
 

c) Ve všech letounech, které jsou vybaveny dveřmi pilotního prostoru podle požadavků bodu b): 

 

1) musí být tyto dveře uzavřeny před spouštěním motorů pro vzlet a zůstat uzamčeny 

podle požadavků bezpečnostních postupů nebo velitele letadla až do vypnutí motorů po 

přistání, vyjma případu, kdy se považuje za nezbytné umožnit vstup nebo odchod 

oprávněným osobám v souladu s Národním leteckým bezpečnostním programem; 

 

2) musí být poskytnuty prostředky pro monitorování prostoru mimo pilotní prostor z obou 

pilotních míst v míře nezbytné k určení totožnosti osob požadujících vstup do pilotního 

prostoru a ke zjištění podezřelého chování nebo možného ohrožení. 
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I. Úvod 

 

V rámci postupu spolurozhodování (článek 251 Smlouvy o ES) přijala Rada dne 9. března 2006 

společný postoj k pozměněnému návrhu Komise nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 

se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů 

v oblasti civilního letectví (EU-OPS). 

 

Účelem tohoto návrhu je zejména provést nezávazné předpisy JAR-OPS (Společné letecké předpisy 

– provozní normy) stanovené Organizací sdružených leteckých úřadů do závazných právních 

předpisů EU (Společenství). Navrhované nařízení se proto často označuje jako nařízení o „EU-

OPS“. 

 

Komise předložila původní návrh nařízení v březnu roku 2000. Po prvním čtení v Evropském 

parlamentu v lednu roku 2001 a na základě jednání v orgánech Rady předložila Komise v únoru 

roku 2002 pozměněný návrh. 

 

Vzhledem k tomu, že se tento pozměněný návrh značně lišil od původního návrhu Komise, 

Evropský parlament rozhodl, že při prvním čtení zaujme druhé stanovisko. Na návrh svého 

zpravodaje Briana Simpsona předložil Evropský parlament v září roku 2002 pouze jednu změnu, 

avšak velmi podstatnou, jenž se týká „omezení doby letu“. 

 

Po předložení této změny a s ohledem na výsledky práce provedené Radou a jejími orgány 

v souvislosti s ustanoveními o „palubních průvodčích“ předložila Komise v únoru roku 2004 

revidovaný pozměněný návrh nařízení o EU-OPS. 

 

Rada ve složení pro dopravu, telekomunikace a energetiku dosáhla na svém zasedání 

dne 10. prosince 2004 částečné politické dohody o revidovaném pozměněném návrhu. Tato 

částečná dohoda se týkala článků, jakož i pododdílu „O“ (Palubní průvodčí) a pododdílu „Q“ 

(Omezení doby letu) přílohy III. 
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V červnu roku 2005 dosáhly orgány Rady dohody o zbývajících částech přílohy III obsahujících 

pododdíly A až N, jakož i pododdíly P, R a S. 

 

Po přezkumu celého znění právníky-lingvisty se Radě podařilo přijmout společný postoj. Při 

přijímání tohoto postoje Rada řádně zohlednila stanovisko Evropského parlamentu z prvního čtení. 

 

Rada rovněž zohlednila stanovisko Hospodářského a sociálního výboru. 

 

 

II. Analýza společného postoje 

 

1. Obecné poznámky 

 

Radě se podařilo shodnout na hlavních směrech návrhu Komise. V některých bodech se však Rada 

rozhodla znění změnit, a to obvykle proto, aby bylo jasnější, jednodušší a snadnější k porozumění. 

 

V článcích Rada provedla určité změny ustanovení článku 8 týkajících se flexibility. Zejména 

v odstavci 4 uvedeného článku Rada rozšířila možnost členských států přijmout nebo zachovat 

ustanovení týkající se některých provozních norem, dokud nebudou stanovena pravidla 

Společenství vycházející z vědeckých poznatků a osvědčených postupů. 

 

V článku 8a Rada rozhodla, že ustanovení pododdílu Q (Omezení doby letu) a případně pododdílu 

O (Palubní průvodčí) přílohy III by měla být posouzena z vědeckého a lékařského hlediska do tří let 

od vstupu tohoto nařízení v platnost. Rada rozhodla, že provedením tohoto úkolu pověří Evropskou 

agenturu pro bezpečnost v letectví (EASA). Rada rovněž rozhodla, že EASA by měla pomáhat 

Komisi při přípravě návrhů na změnu příslušných technických ustanovení pododdílu Q. 
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Rada rozhodla, že vzhledem k době potřebné pro přizpůsobení se novým technickým pravidlům by 

členské státy měly použít přílohu III s účinkem od 18 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost 

(a nikoliv s účinkem od 6 měsíců po vstupu v platnost, jak navrhuje Komise). 

 

V příloze III Rada provedla určité změny tak, aby znění plně odpovídalo osmé verzi JAR-OPS 1 

a aby bylo znění navrhované Komisí jasnější a přesnější. 

 

Rada si je vědoma, že vzhledem k technickému pokroku, měnícím se podmínkám a době potřebné 

pro finalizaci znění poté, co bylo politicky schváleno, by znění přílohy III mohlo být již v době 

přijetí společného postoje v některých bodech vylepšeno. Vzhledem ke značnému rozsahu textu se 

rovněž může stát, že místy nejsou správně uvedeny odkazy. Avšak Rada byla toho názoru, že práci 

na tomto znění je třeba do určité doby ukončit. Proto přivítala oznámení Komise o tom, že její 

pracovníci co nejdříve po vstupu nařízení v platnost začnou pracovat na dalším zlepšování 

a aktualizaci znění v rámci postupu projednávání ve výboru a že v této souvislosti pečlivě zváží 

návrhy změn, které již některé členské státy předložily. 

 

 

2. Změny Parlamentu 

 

Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. září 2002 se týkalo vložení jedné podstatné změny do 

textu, která souvisela s „omezením doby letu“. Komise rozhodla o začlenění textu této změny do 

svého revidovaného pozměněného návrhu, i když v mírně přeformulované podobě. Radě se rovněž 

podařilo shodnout v otázce změny Evropského parlamentu, avšak rozhodla se provést mírnou 

úpravu textu, aby lépe odpovídal sociální a hospodářské realitě v oblasti současného letectví a aby 

se objasnil význam některých ustanovení. 
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III. Závěr 

 

Rada se domnívá, že znění společného postoje je přiměřené a vyvážené. Pokud jde o změnu 

navrhovanou Evropským parlamentem při prvním čtení, Rada poznamenává, že tato změna byla 

s výhradou určitých menších úprav zcela přijata. Proto se Rada domnívá, že znění tohoto 

společného postoje odpovídá cílům změny Parlamentu. 

 

Rada vybízí Evropský parlament, aby přijal znění společného postoje ve stávající podobě tak, aby 

nařízení mohlo co nejdříve vstoupit v platnost. V této souvislosti, zejména pokud jde o pododdíl Q 

(Omezení doby letu) a případně pododdíl O (Palubní průvodčí) přílohy III, se Evropský parlament 

vyzývá, aby zohlednil, že tyto pododdíly budou v brzké době podrobeny vědeckému a lékařskému 

posouzení, jež provede EASA. 
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DODATEK K POZNÁMCE K BODU „A“ 
Odesílatel : Generální sekretariát Rady 
Příjemce: COREPER / RADA 
Č. návrhu Komise: 7589/00 AVIATION 13, 6090/02 AVIATION 19 CODEC 163 
Předmět: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady 

(EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů 
v oblasti civilního letectví 
(EU-OPS) (první čtení) 
- Přijetí (LA + P) 
a) společného postoje 
b) odůvodnění Rady 
- Prohlášení 

 
 

Prohlášení Švédska ohledně pozměněného návrhu Komise nařízení Evropského parlamentu 

a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických 

požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (EU-OPS) 

 

Ohledně navrženého nařízení vyjádřilo Švédsko souhlas s obsahem všech hlav kromě hlavy Q. 

Podle názoru Švédska není dostatečně jasné, zda by provádění ustanovení o omezení doby letu 

zajistilo odpovídající harmonizovanou úroveň bezpečnosti letectví. 

 

Švédsko se za těchto okolností rozhodlo zdržet hlasování. 

 

________________________ 
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 14.3.2006 
KOM(2006) 128 v konečném znění 

2000/0069 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES  
 

týkající se  
 

společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91  

o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví 
(EU-OPS) 
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2000/0069 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES  
 

týkající se  
 

společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91  

o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví 
(EU-OPS) 

Souvislosti 

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě 
(dokument KOM(2000)[121] v konečném znění – 
[2000]/[0069]COD) 

[24. března 2000] 

Datum vydání stanoviska Hospodářského a sociálního výboru [19. října 2000] 

Datum vydání prvního stanoviska Evropského parlamentu, 
první čtení 

[18. ledna 2001] 

Datum předání pozměněného návrhu Evropskému parlamentu 
a Radě 
(dokument KOM(2002)[30] v konečném znění – 
[2000]/[0069]COD) 

[4. února 2002] 

Datum vydání druhého stanoviska Evropského parlamentu, 
první čtení 

[3. září 2002] 

Datum předání revidovaného pozměněného návrhu 
Evropskému parlamentu a Radě 
(dokument KOM(2004)[73] v konečném znění – 
[2000]/[0069]COD) 

[12. února 2004] 

Datum částečné politické dohody v Radě (kvalifikovanou 
většinou) 

[10. prosince 2004] 

Datum přijetí společného postoje [9. března 2006] 

1. CÍL NÁVRHU KOMISE 

1.1. Při přípravě druhého balíčku předpisů o liberalizaci letectví v roce 1989 se Rada a 
Komise dohodly, že politika Společenství v oblasti letecké dopravy by se rovněž 
měla týkat harmonizace regulačního rámce použitelného v případě civilního letectví 
s cílem udržovat vysokou úroveň bezpečnosti letectví a zaručit spravedlivou 
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hospodářskou soutěž mezi leteckými dopravci. Komise v této souvislosti přijala 
nařízení č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů 
v oblasti civilního letectví s cílem zřídit a aktualizovat harmonizovaná pravidla pro 
konstrukci, výrobu, provoz a údržbu letadla a pro pracovníky a organizace zapojené 
do těchto úkolů. 

1.2. V březnu 2000 Komise předložila Radě návrh na změnu uvedeného nařízení s cílem 
zahrnout operační pravidla, které zaručují, aby provoz letadla probíhal 
za uspokojivých bezpečnostních podmínek1. Tato pravidla vztahující se na letecké 
dopravce vycházela z pravidel, která již vypracovaly Sdružené letecké úřady (JAA)2. 

1.3. Jelikož první návrh změny nařízení 3922/91 v Radě neprošel, předložila Komise 
v únoru 2004 pozměněný návrh změny nařízení 3922/91, který zejména 
zohledňuje připomínky, jež vznesla Rada a Evropský parlament k původnímu 
návrhu. 

1.4. Do nového návrhu Komise byly proto zahrnuty minimální požadavky3 týkající se 
palubních průvodčích, kteří nyní musejí mít osvědčení, tak jako tomu již je 
ve Spojených státech a jak k tomu vyzývali dotyční pracovníci a část tohoto odvětví. 
Tyto minimální požadavky by měly napomoci větší letecké bezpečnosti zvýšením 
úrovně pracovníků. Navíc by měly usnadnit jejich mobilitu na zcela liberalizovaném 
trhu letecké dopravy. 

1.5. Nový návrh Komise rovněž zahrnul režim omezení doby letu (ODL) pro letovou 
posádku, jež požadoval Evropský parlament, který se v této souvislosti obával 
rozdílnosti mezi jednotlivými členskými státy. Sdružení profesionálních pilotů a 
několik leteckých dopravců vskutku tuto rozdílnost již delší dobu tvrdě kritizují, 
neboť má nepříznivý dopad na bezpečnost a řádný průběh hospodářské soutěže. 

– Při vyšetřování mnoha leteckých nehod byla únava posádky označena za jeden 
z činitelů, které k nehodě vedly. 

– Vnitrostátní omezení doby letu jsou v některých případech pojata mírně a letečtí 
dopravci mohou díky nim dosáhnout toho, že dotyční pracovníci pracují po příliš 
dlouhou dobu, a to na úkor bezpečnosti a společností, na něž se vztahují přísnější 
předpisy. 

                                                 
1 Tato operační pravidla se týkají osvědčení provozovatelů, provozu a údržby letadla a výcviku posádek. 
2 Sdružené letecké úřady jsou sdružením vnitrostátních leteckých úřadů třiceti sedmi evropských zemí, 

včetně dvaceti pěti členských států EU, které bylo vytvořeno s cílem stanovit harmonizované 
požadavky na bezpečnost letectví. 

3 Tyto minimální požadavky je možné doplnit ze strany členských států, které mohou přijmout přísnější 
požadavky. Pokud jde o palubní průvodčí, minimální požadavky se týkají věku, tělesné zdatnosti a 
odborného výcviku.  
Minimální požadavek může například stanovit minimální rozsah výcviku či minimální věk. Členské 
státy však mohou stanovit přísnější pravidla (požadovat větší rozsah výcviku či zvýšit věkovou hranici). 
Podobně může být minimálním požadavkem stanovena minimální doba odpočinku, kterou členské státy 
mohou prodloužit, nikoliv však zkrátit, a maximální doba letu. Vnitrostátní pravidla povolující delší 
maximální dobu letu by byla neslučitelná, zatímco vnitrostátní pravidlo povolující maximální dobu letu 
kratší by slučitelné bylo. 
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Pravidla o době letu, která obsahuje návrh Komise, jsou předložena v podobě minimálních 
požadavků, které si mohou členské státy libovolně zpřísnit. Jsou navíc dostatečně flexibilní a 
umožňují zohlednit situaci v konkrétním členském státě. 

2. PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

2.1. Ve společném postoji Rada poznamenává, že pozměňovací návrh Evropského 
parlamentu byl začleněn v plném rozsahu a doznal drobných úprav. Komise souhlasí 
s tím, že v důsledku zapracování těchto drobných úprav je ve znění společného 
postoje Rady zajištěno dosažení cíle, o který šlo v pozměňovacím návrhu 
Evropského parlamentu. 

2.2. Komise v rámci souhlasu se společným postojem Rady přijímá souhlas Rady 
s hlavními body návrhu Komise doprovázený rozhodnutím upravit znění v některých 
bodech ve snaze o větší jasnost a přehlednost, která usnadní jeho srozumitelnost. 

2.3. Pokud jde o obsah článků samých:  

– Rada provedla určité změny v ustanoveních článku 8 týkajících se flexibility, 
jmenovitě v odstavci 4, kde rozšířila výsadu členských států přijímat nebo 
zachovávat ustanovení týkající se velmi omezeného počtu OPS (technických 
požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví), dokud se nestanoví 
společná pravidla na úrovni Společenství založená na vědeckých poznatcích a 
osvědčených postupech. Komise to považuje za přijatelný kompromis, zejména 
proto, že prostředky k dosažení souladu v této oblasti mohou být různé, aniž by to 
nutně vedlo k ohrožení úrovně bezpečnosti. Komise nyní kromě toho předložila 
nový návrh4, který mimo jiné dává za úkol Evropské agentuře pro bezpečnost 
letectví (EASA) vypracovat prováděcí pravidla pro všechny tyto oblasti.  

– V článku 8a Rada navrhuje, aby byla ustanovení pododdílu Q (omezení doby letu) 
a případně pododdílu O (palubní průvodčí) přílohy III do tří let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost zhodnocena z vědeckého a lékařského hlediska. Evropské 
agentuře pro bezpečnost letectví (EASA) dále postoj Rady ukládá odpovědnost 
za provedení tohoto úkolu, jakož i za pomoc Komisi při přípravě návrhů 
na úpravu příslušných technických ustanovení pododdílu Q. To je pro Komisi 
přijatelné, protože to rovněž odpovídá souběžné iniciativě (viz výše), která se týká 
rozšíření pravomocí přidělených této agentuře. 

– Rada uvádí, že vzhledem k době potřebné pro přizpůsobení se novým technickým 
pravidlům by členské státy měly použít přílohu III s účinkem od 18 měsíců 
po vstupu tohoto nařízení v platnost (nikoliv tedy s účinkem od 6 měsíců, jak 
navrhovala Komise). Komise je s to tento kompromis přijmout. 

– V rámci přílohy III samé provedla Rada některé úpravy, aby bylo její znění plně 
sladěno s osmou verzí JAR-OPS 1, s cílem znění vyjasnit a zpřesnit. To je pro 
Komisi taktéž přijatelné. 

                                                 
4 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1592/2002 ze dne 

15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro 
bezpečnost letectví (dokument KOM(2005)[579] v konečném znění – [2005]/[0228]COD) 
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2.4. Komise souhlasí s názorem vyjádřeným ve společném postoji Rady, že vzhledem 
k technickému pokroku a měnícím se podmínkám v oblasti moderní letecké dopravy 
by s ohledem na dlouhé trvání interinstitucionálních jednání nutných pro finalizaci 
stávajícího znění mohla být příloha III již v tomto okamžiku v některých bodech 
vylepšena. Zdlouhavá práce na tomto obsáhlém dokumentu však nyní již pokročila 
tak daleko, že je možné dokument finalizovat v jeho stávající podobě. 

2.5. V této souvislosti Komise opětovně vyslovuje svůj závazek, že její útvary co nejdříve 
po vstupu nařízení v platnost zahájí práci na dalším vyladění a aktualizaci znění 
prostřednictvím postupu projednávání ve výborech, přičemž pečlivě zváží úpravy, 
které již některé členské státy iniciativně navrhly. 

Závěr 

Komise zaznamenala, že společný postoj přijatý dne 9. března 2006 z velké části respektuje 
stanovisko Evropského parlamentu v prvním čtení. Komise si je rovněž vědoma toho, že 
jemně vyváženého kompromisu obsaženého ve znění Rady bylo dosaženo teprve po velmi 
dlouhých jednáních. Komise proto společný postoj přijímá. 

PROHLÁŠENÍ KOMISE 

Při příležitosti přijetí společného postoje učinila Komise společně s Radou prohlášení (viz 
příloha I). 
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PŘÍLOHA 

Prohlášení Komise a Rady k článku 8a 

Komise předložila Evropského parlamentu a Radě návrh, kterým se mění nařízení (ES) 
Evropského parlamentu a Rady č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního 
letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, za účelem rozšíření oblasti jeho 
působnosti na letecký provoz a vydávání licencí letové posádce. Rozhodnutí ohledně tohoto 
návrhu umožní agentuře EASA provést hodnocení uvedené v článku 8a. Rada se zavazuje 
k přednostnímu prozkoumání tohoto návrhu. 
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