
  

EURÓPSKY PARLAMENT 
2004 2009 

Dokument na zasadanie 

C6-0090/2006 
2000/0069(COD) 

SK 
16/03/2006 

 

Spoločná pozícia 
 

Spoločná pozícia Rady prijala 9. marca 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 
o harmonizácii technických požiadaviek a administratívnych postupov v oblasti civilného 
letectva 

 

 

   Dok. 13376/1/2005 
   Vyhlásenia  
                   05918/2006    
   COM(2006)0128 

 
SK           SK 

 





 

 
13376/1/05 REV 1  ib 399 
PRÍLOHA DG C III  SK 

e) prax (celkovú a na type), rozlietanosť a na kvalifikáciu členov posádky, a 

 

f) menovanie veliteľa lietadla a postupy na striedanie veliteľa lietadla alebo ostatných 

členov posádky, ak to vyžaduje čas letu (pozri dodatok 1 k OPS 1.940), 

 

g) určenie vedúceho palubného sprievodcu a ak to vyžaduje čas letu, postupy na striedanie 

vedúceho kabíny a ktoréhokoľvek palubného sprievodcu. 

 

4.2. Právomoc veliteľa lietadla Pravidlá použiteľné na určenie veliteľa lietadla. 

 

4.3. Strata pracovnej schopnosti letovej posádky Pokyny na postupnosť velenia v prípade straty 

pracovnej schopnosti letovej posádky. 

 

4.4. Prevádzka na viac ako jednom type. Výklad udávajúci, ktoré letúny sa pokladajú za jeden typ 

na účely 

 

a) plánovania letových posádok; a 

 

b) plánovanie palubných sprievodcov. 
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5  POŽIADAVKY NA KVALIFIKÁCIU 

 

5.1. Popis požadovaného preukazu spôsobilosti, klasifikácie, kvalifikácie/schopnosti (napr. 

traťové a letiskové), praxe, výcviku, preskúšania a rozlietanosti na výkon služby 

prevádzkového personálu. Musí sa prihliadať na typ letúna, druh prevádzky a na zloženie 

posádky. 

 

5.2. Letová posádka 

 

a) Veliteľ lietadla 

 

b) Pilot striedajúci veliteľa lietadla 

 

c) Druhý pilot 

 

d) Pilot pod dozorom 

 

e) Palubný technik 

 

f) Prevádzka na viac ako jednom type alebo variante. 
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5.3. Palubní sprievodcovia 

 

a) Vedúci palubný sprievodca 

 

b) Palubní sprievodcovia 

 

i) predpísaní palubní sprievodcovia, 

 

ii) nadpočetní palubní sprievodcovia a palubní sprievodcovia pri zoznamovacích letoch. 

 

c) Prevádzka na viac ako jednom type alebo variante. 

 

5.4. Personál vykonávajúci výcvik, preskúšanie a dozor 

 

a) pre letovú posádku: 

 

b) pre palubných sprievodcov: 

 

5.5. Ostatný prevádzkový personál 
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6 OCHRANA ZDRAVIA POSÁDKY 

 

6.1. Ochrana zdravia posádky. Dôležité predpisy a smernice pre členov posádky týkajúce sa 

zdravia, zahŕňajú: 

 

a) alkohol a ostatné opojné nápoje, 

 

b) narkotiká, 

 

c) drogy, 

 

d) tabletky na spanie, 

 

e) farmaceutické prípravky, 

 

f) imunizácia, 

 

g) hĺbkové potápanie, 

 

h) darovanie krvi, 

 

i) opatrnosť, pokiaľ ide o jedlo pred letom a počas letu, 

 

j) spánok a odpočinok a 

 

k) chirurgické zákroky. 
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7  OBMEDZENIA ČASU LETU 

 

7.1. Obmedzenie času letu, času v službe a požiadavky na odpočinok. Plán vypracovaný 

prevádzkovateľom v súlade s príslušnými požiadavkami. 

 

7.2. Prekročenie obmedzení času letu, času v službe a/alebo skrátenie času odpočinku. 

Podmienky, za ktorých možno prekročiť obmedzenie času letu alebo času v službe a skrátiť 

čas odpočinku a postupy používané na hlásenie týchto úprav. 

 

8  PREVÁDZKOVÉ POSTUPY 

 

8.1. Pokyny na prípravu letu. Podľa použiteľnosti pre danú prevádzku: 
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8.1.1. Minimálne nadmorské výšky letu. Popis metódy určovania a používania minimálnych 

nadmorských výšok, zahŕňajúci: 

 

a) postup na určenie minimálnych nadmorských výšok/letových hladín na lety VFR a a 

 

b) postup na určenie minimálnych výšok/letových hladín na lety IFR. 

 

8.1.2. Kritériá a zodpovednosť za schválenie použitia letísk, pričom sa zohľadňujú príslušné 

požiadavky článkov D, E, F, G, H, I a J. 

 

8.1.3. Metódy na určovanie prevádzkových miním letísk. Metóda určovania prevádzkových miním 

letiska na lety IFR v súlade s článkom E, OPS 1. Musí sa odvolávať na postupy určovania 

dohľadnosti a/alebo dráhovej dohľadnosti, na uplatniteľnosť skutočnej dohľadnosti 

pozorovanej pilotmi, na hlásenú dohľadnosť a na hlásené dráhové dohľadnosti. 

 

8.1.4. Prevádzkové minimá na trati pre lety VFR a pre úseky letov za VFR a pokyny na voľbu trate 

so zreteľom na dostupnosť plôch dovoľujúcich vykonať bezpečné vynútené pristátie tam, kde 

sa používajú jednomotorové letúny. 

 

8.1.5. Uvádzanie a uplatňovanie letiskových a traťových prevádzkových miním. 

 

8.1.6. Výklad meteorologických informácií. Vysvetľujúce materiály o dekódovaní MET predpovedí 

a MET správ týkajúcich sa oblasti letov vrátane výkladu podmieňovacích výrazov. 
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8.1.7. Určovanie množstva prepravovaného paliva, oleja a vody s metylalkoholom Metódy na 

určovanie množstva paliva, oleja a vody s metylalkoholom, ktoré sa majú prepravovať sa 

určujú a sledujú počas letu. Táto časť musí zahŕňať aj pokyny na meranie a rozloženie paliva 

na palube. Tieto pokyny musia brať do úvahy všetky okolnosti, s ktorými je pravdepodobné 

stretnutie počas letu, vrátane možnosti preplánovania počas letu a vysadenia jednej alebo 

viacerých pohonných jednotiek letúna. Rovnako musí byť opísaný systém vedenia záznamov 

o palive a oleji. 

 

8.1.8. Hmotnosť a ťažisko. Všeobecné princípy hmotnosti a ťažiska vrátane: 

 

a) definícií, 

 

b) metód, postupov a zodpovednosti za spracovanie a prevzatie výpočtov hmotnosti a 

ťažiska, 

 

c) zásady na používanie normalizovaných a/alebo skutočných hmotností, 

 

d) metódu na určovanie použiteľnej hmotnosti cestujúcich, batožiny a nákladu, 

 

e) použiteľné hmotnosti cestujúcich a batožiny na rôzne druhy letov a typ letúna, 

 

f) všeobecné pokyny a informácie nutné na overenie rôznych druhov používanej 

dokumentácie o hmotnosti a vyvážení, 
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g) postupy na zmeny na poslednú chvíľu, 

 

h) mernú hmotnosť pohonných látok, oleja a vody s metylalkoholom a 

 

i) zásady/postupy prideľovania sedadiel. 

 

8.1.9. Letový plán letových prevádzkových služieb. Letový plán zahŕňa postupy a zodpovednosti 

za spracovanie a predkladanie letového plánu letových prevádzkových služieb. Faktory, s 

ktorými je potrebné uvažovať, zahŕňajú spôsoby predkladania, ako jednotlivých, tak 

stálych letových plánov. 

 

8.1.10. Prevádzkový letový plán. Musia byť stanovené postupy a zodpovednosti za spracovanie a 

prevzatie prevádzkového letového plánu. Musí byť opísané používanie prevádzkového 

letového plánu, vrátane vzorov používaných formátov prevádzkového letového plánu. 

 

8.1.11. Technický denník letúna prevádzkovateľa. Musia sa opísať zodpovednosti a používanie 

technického denníka letúna prevádzkovateľa vrátane vzorov používaného formátu. 

 

8.1.12. Zoznam dokumentov, formulárov a dodatočných informácií, ktoré majú byť na palube 

 

8.2. Pokyny na pozemnú obsluhu 
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8.2.1. Postupy plnenia paliva. Popis postupov plnenia paliva zahŕňa: 

 

a) bezpečnostné opatrenia počas plnenia a odčerpávania paliva, vrátane prípadu, keď APU 

pracuje alebo keď je v chode turbínový motor a vrtule sú zabrzdené, 

 

b) plnenie a odčerpávanie paliva, keď cestujúci nastupujú, vystupujú alebo sú na palube a 

a 

 

c) opatrenia prijímané na to, aby nedošlo ku zámene palív. 

 

8.2.2. Postupy handlingu letúna, cestujúcich a nákladu, týkajúce sa bezpečnosti. Popis postupov, 

ktoré sa použijú na prideľovanie sedadiel, nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a pri 

nakladaní a vykladaní letúna. Musia sa uviesť aj postupy zamerané na bezpečnosť v čase, 

keď je letún na odbavovacej ploche. Tieto postupy odbavenia musia zahŕňať: 

 

a) deti/malé deti do dvoch rokov, chorých cestujúcich a osôb so zmenšenou 

pohyblivosťou, 

 

b) prepravu nežiaducich cestujúcich, deportovaných osôb a osôb vo väzbe, 

 

c) prípustnú veľkosť a hmotnosť príručných batožín, 

 

d) nakladanie a zabezpečenie jednotlivých predmetov v letúne, 

 

e) špeciálne druhy nákladu a klasifikácia nákladových priestorov, 
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f) rozmiestňovanie pozemného vybavenia, 

 

g) obsluhu dverí letúna, 

 

h) bezpečnosť na odbavovacej ploche, vrátane požiarnej ochrany, priestorov prudkého 

prúdenia a satia, 

 

i) spúšťanie motorov, postupy odchodu z odbavovacej plochy a príchodu na ňu vrátane 

tlačenia a ťahania; 

 

j) ošetrovanie letúnov, a 

 

k) doklady a formuláre na odbavenie letúna a 

 

l) mnohonásobné obsadenie sedadiel letúna. 

 

8.2.3. Postupy na zabránenie vstupu do letúna. Postupy zabezpečujúce, aby sa zabránilo vstupu do 

letúna osobám, ktoré sa javia, že sú pod vplyvom alkoholu alebo sa tak aj správajú, poprípade 

osobám s fyzickými príznakmi, že sú pod vplyvom drog, okrem pacientov v príslušnej 

opatere. To sa nevzťahuje na chorých v príslušnej opatere. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  ib 409 
PRÍLOHA DG C III  SK 

8.2.4. Odnámrazovanie a ochrana proti námraze na zemi. Popis koncepcie a postupov 

odnámrazovania a ochrany proti námraze letúnov na zemi. Zahrnuté sú popisy druhov a 

účinkov námrazy a ostatných znečistení letúnov stojacich na zemi, pri pohyboch po zemi a pri 

vzlete. Okrem toho musí byť uvedený popis druhov kvapalín vrátane: 

 

a) chránených alebo obchodných názvov, 

 

b) charakteristík, 

 

c) účinkov na výkony letúna, 

 

d) časov trvania ochrany a 

 

e) bezpečnostných opatrení pri ich používaní. 

 

8.3. Letové postupy 

 

8.3.1. Základné princípy VFR/IFR. Tu sa popisujú základné princípy umožňujúce vykonať lety 

podľa VFR alebo vyžadujúce let vykonať podľa IFR a na prechod z jedného druhu letu na 

druhý. 

 

8.3.2. Navigačné postupy. Popis všetkých navigačných postupov, dôležitých pre druhy a oblasti 

prevádzky. Musia sa zvážiť 

 

a) štandardné postupy navigácie, vrátane zásad vykonávania nezávislej kontroly vstupov 

zadávaných klávesnicou, ak majú vplyv na dráhu letu, po ktorej sa má letún pohybovať, 
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b) navigácia v oblastiach MNPS a polárnych a navigácie v ostatných označených 

priestoroch, 

 

c) priestorová navigácia (RNAV), 

 

d) preplánovanie počas letu, a 

 

e) postupy v prípade zhoršenia vlastností systému a a 

 

f) znížené minimá vertikálnych rozstupov (RVSM). 

 

8.3.3. Postupy nastavovania výškomera vrátane prípadného použitia 

 

-  metrických výškových a prevodových tabuliek 

 

a 

 

- prevádzkových postupov QFE. 

 

8.3.4. Postupy spojené so systémom signalizácie výšky 

 

8.3.5. Výstražný systém na blízkosť terénu/Výstražný systém na vyhnutie sa zemi. Postupy a 

pokyny požadované pre vyhnutie sa zemi pri riadenom lete vrátane obmedzení týkajúcich sa 

klesnutia k povrchu vo vysokej rýchlosti (súvisiace požiadavky na výcvik sú obsiahnuté v 

časti D.2.1). 
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8.3.6. Zásady a postupy na použitie TCAS/ACAS. 

 

8.3.7. Zásady a postupy na riadenie palivového systému počas letu. 

 

8.3.8. Nepriaznivé a potenciálne nebezpečné atmosférické podmienky. Postupy na prevádzku 

a/alebo vyhýbanie sa nepriaznivým a potenciálne nebezpečným atmosférickým podmienkam, 

akými sú: 

 

a) búrky, 

 

b) podmienky tvorby námrazy, 

 

c) turbulencia, 

 

d) strih vetra, 

 

e) dýzové prúdenie (jetstream), 

 

f) oblaky vulkanického popola, 

 

g) výdatné zrážky, 

 

h) piesočné búrky, 

 

i) horské vlny a 

 

j) výrazné teplotné inverzie. 
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8.3.9. Turbulencia v úplave. Kritériá rozstupov pri turbulencii v úplave so zreteľom na typy 

letúnov, na podmienky vetra a orientáciu pristávacej dráhy. 

 

8.3.10. Členovia posádok na svojich pracovných miestach. Ide o požiadavky, aby členovia 

posádky sedeli na im určených pracovných miestach alebo sedadlách počas rôznych fáz 

letu alebo kedykoľvek je to v záujme bezpečnosti pokladané za nevyhnutné, medzi ktoré 

patria aj postupy týkajúce sa riadeného odpočinku na letovej palube.. 

 

8.3.11. Používanie bezpečnostných pásov pre posádku a cestujúcich. Požiadavka, aby členovia 

posádky a cestujúci používali bezpečnostné pásy a/alebo postroje počas rôznych fáz letu 

alebo kedykoľvek sa to pokladá za nevyhnutné v záujme bezpečnosti. 

 

8.3.12. Prístup do pilotného priestoru. Podmienky pre prístup do pilotného priestoru iných osôb 

ako členov posádky. Musia byť rovnako uvedené zásady týkajúce sa prístupu inšpektorov 

leteckého úradu. 

 

8.3.13. Používanie neobsadených sedadiel posádky. Podmienky a postupy na používanie 

neobsadených sedadiel posádky. 

 

8.3.14. Strata pracovnej schopnosti členov posádky Postupy, ktoré sa majú dodržať v prípade 

straty pracovnej schopnosti členov posádky počas letu. Musia byť zahrnuté aj príklady 

druhov straty pracovnej schopnosti a spôsoby ich rozpoznania. 
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8.3.15. Požiadavky na bezpečnosť kabíny. Tieto postupy zahŕňajú: 

 

a) prípravu kabíny na let, požiadavky počas letu a prípravu na pristátie, vrátane 

postupov na zabezpečenie kabíny a palubných bufetov, 

 

b) postupy na zabezpečenie toho, aby cestujúci sedeli tam, kde by mohli pomôcť 

a neprekážali v evakuácii z letúna, ak sa požaduje núdzová evakuácia, 

 

c) postupy používané pri nastupovaní a vystupovaní cestujúcich, a 

 

d) postupy pre prípad plnenia palivom/odčerpávania paliva s cestujúcimi na palube 

alebo pri ich nastupovaní a vystupovaní a 

 

e) fajčenie na palube. 

 

8.3.16. Postupy poučovania cestujúcich. Obsah, spôsob a čas poučovania cestujúcich v súlade s 

OPS 1.285. 

8.3.17. Postupy pre letúny prevádzkované za podmienok, kedy je na palube požadované vybavenie 

na zisťovanie kozmického alebo slnečného žiarenia. Postupy používania vybavenia na 

zisťovanie kozmického a slnečného žiarenia a na zapisovanie jeho údajov, vrátane činností, 

ktoré sa majú vykonať v prípade prekročenia medzných hodnôt, uvedených v prevádzkovej 

príručke. Okrem toho aj postupy vrátane postupov letových prevádzkových služieb, ktoré 

sa použijú v prípade rozhodnutia klesať alebo zmeniť trať. 
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8.3.18 Zásady používania autopilota a automatu ťahu. 

 

8.4. Prevádzka za každých poveternostných podmienok Popis prevádzkových postupov 

súvisiacich s prevádzkou za každých poveternostných podmienok (pozri tiež OPS článok 

D a E). 

 

8.5. (ETOPS) ETOPS Popis prevádzkových postupov ETOPS. 

 

8.6. Používanie zoznamov minimálneho vybavenia a odchýlok usporiadania. 

 

8.7. Neobchodné lety. Postupy a obmedzenia na: 

 

a) výcvikové lety, 

 

b) skúšobné lety, 

 

c) odovzdávacie lety, 

 

d) technické prelety, 

 

e) predvádzacie lety a a 

 

f) pozičné lety vrátane druhu osôb, ktoré môžu byť na palube pri takých letoch. 
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8.8. Požiadavky na kyslík 

 

8.8.1. Vysvetlenie podmienok, za ktorých sa musí poskytovať a používať kyslík. 

 

8.8.2. Stanovené požiadavky na kyslík predpísané pre 

 

a) letovú posádku 

 

b) palubných sprievodcov a 

 

c) cestujúcich. 

 

9. NEBEZPEČNÝ TOVAR A ZBRANE 

 

9.1. Informácie, pokyny a všeobecné smernice na prepravu nebezpečného tovaru obsahujúce 

 

a) zásady prevádzkovateľa na prepravu nebezpečného tovaru, 

 

b) smernice o požiadavkách na prijímanie, označovanie štítkami, manipuláciu, 

ukladanie a izoláciu nebezpečného tovaru, 

 

c) postupy na reakciu na nepredvídané situácie komplikované nebezpečným tovarom, 
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d) povinnosti personálu zapojeného podľa OPS 1.1215 a 

 

e) pokyny na prepravu zamestnancov prevádzkovateľa. 

 

9.2. Podmienky, za ktorých sa môžu prepravovať zbrane, vojenská munícia a športové zbrane. 

 

10. BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA 

 

10.1. Pokyny bezpečnostnej ochrany a smernice, ktoré nemajú dôvernú povahu, musia 

obsahovať práva a povinnosti prevádzkového personálu. Rovnako musia byť zahrnuté 

zásady a postupy na činnosť a hlásenie v prípade zločinu na palube, ako je protiprávne 

zasahovanie, sabotáž, vyhrážanie bombou a únos. 

 

10.2. Popis preventívnych opatrení bezpečnostnej ochrany a výcviku. 

 

Poznámka: Časti bezpečnostných pokynov a smerníc môžu byť vedené ako dôverné. 
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11 ČINNOSŤ, OZNAMOVANIE A HLÁSENIE PRI UDALOSTIACH 

 

Postupy na činnosť, oznamovanie a hlásenie pri udalostiach. Táto časť musí obsahovať: 

 

a) definície udalostí a príslušných zodpovedností všetkých zainteresovaných osôb, 

 

b) vzory formulárov, ktoré sa používajú na hlásenie všetkých druhov udalostí (alebo 

kópie vlastných formulárov), pokynov, ako majú byť vyplnené, adresy, na ktoré by 

sa mali poslať, a prípustný čas na vykonanie uvedeného postupu, 

 

c) popis oddelení spoločnosti, leteckých úradov alebo iných inštitúcií, ktorým sa musí 

oznámiť, akým spôsobom a v akom poradí, ak dôjde k leteckej nehode, 

 

d) postupy na slovné oznamovanie stanovištiam letových prevádzkových služieb 

incidentov týkajúcich sa ACAS RAs, nebezpečenstvá zrážky s vtákmi, nebezpečného 

tovaru a nebezpečných podmienok, 

 

e) postupy na predkladanie písomných hlásení o incidentoch v letovej prevádzke, 

ACAS RAs, zrážkach s vtákmi, incidentoch alebo nehodách spojených s prepravou 

nebezpečného tovaru a protiprávnom zasahovaní, 
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f) postupy hlásenia na zabezpečenie súladu s OPS 1.085 (b) a 1.420. Tieto postupy 

musia zahrnovať postupy hlásenia dodržiavané členmi posádok, ktoré sa týkajú 

vnútornej bezpečnosti a sú určené na zabezpečenie toho, aby bol veliteľ lietadla 

ihneď informovaný o akomkoľvek incidente, ktorý ohrozil alebo snáď mohol ohroziť 

bezpečnosť počas letu a že sú mu poskytnuté všetky relevantné informácie. 

 

12 PRAVIDLÁ LIETANIA 

 

Pravidlá lietania obsahujú 

 

a) pravidlá letu za viditeľnosti a podľa prístrojov, 

 

b) územné použitie pravidiel lietania, 

 

c) komunikačné postupy, zahŕňajúce postupy pri strate spojenia, 

 

d) informácie a pokyny týkajúce sa zakročovania proti civilným letúnom, 

 

e) okolnosti, za ktorých sa má udržiavať bdelosť na príjme, 

 

f) signály, 
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g) sústavu času používanú v prevádzke, 

 

h) povolenia ATC, dodržiavanie letového plánu a hlásenie polohy, 

 

i) vizuálne signály používané na varovanie neoprávneného letúna, letiaceho v 

obmedzenom, zakázanom alebo nebezpečnom priestore alebo hodlajúceho do neho 

vstúpiť, 

 

j) postupy pre pilotov spozorujúcich leteckú nehodu alebo prijímajúcich tiesňové 

vysielanie, 

 

k) vizuálne kódy zem/vzduch na použitie pre tých, ktorí stroskotali, popis a použitie 

signalizačných prostriedkov a  

 

l) tiesňové a naliehavé signály. 

 

13 NÁJOM 

 

Popis prevádzkových opatrení týkajúcich sa nájmu, pridružených postupov 

a zodpovednosti vedenia. 

 

B ZÁLEŽITOSTI PREVÁDZKY LETÚNA, TÝKAJÚCE SA TYPU 

 

Prihliada sa na rozdiely medzi typmi a variantmi typov pod nasledujúcimi hlavami: 
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0. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A MERACIE JEDNOTKY 

 

0.1. Všeobecné informácie (napr. rozmery letúna), vrátane popisu meracích jednotiek, 

používaných v prevádzke daného typu letúna a prevodnej tabuľky. 

 

1. OBMEDZENIA 

 

1.1. Popis obmedzení daných osvedčením a použitie prevádzkových obmedzení s týmto obsahom: 

 

a) právny základ osvedčenia (napr. CS-23, CS-25, príloha 16 ICAO (CS-36 a CS-34) 

atď.), 

 

b) konfigurácia sedadiel pre cestujúcich pre každý typ letúna, vrátane vyobrazenia, 

 

c) schválené druhy prevádzky (napr. IFR/VFR, prevádzkové minimá II/III kategórie, typ 

RNP, lety v známych podmienkach tvorenia námrazy, atď.), 

 

d) zloženie posádky 

 

e) hmotnosť a ťažisko 

 

f) obmedzenie rýchlosti, 

 

g) letové obálky, 

 

h) obmedzenia vetra, zahŕňajúce prevádzku na znečistených dráhach, 
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i) obmedzenia výkonov pri použiteľných konfiguráciách, 

 

j) sklony dráh, 

 

k) obmedzenia na mokrých a znečistených dráhach, 

 

l) znečistenie draku a 

 

m) obmedzenie systémov. 

 

2. NORMÁLNE POSTUPY 

 

2.1. Ide o normálne postupy a povinnosti určené posádke, príslušné kontrolné zoznamy úkonov, 

systém používania týchto kontrolných zoznamov a výklad nevyhnutných koordinačných 

postupov medzi letovou posádkou a palubnými sprievodcami. Musia sa zahrnúť tieto obvyklé 

postupy a povinnosti: 

 

a) predletové, 

 

b) predodletové, 

 

c) nastavovanie a preskúšavanie výškomerov, 

 

d) rolovanie, vzlet a stúpanie, 

 

e) obmedzovanie hluku, 
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f) cestovný let a zostup, 

 

g) priblíženie, príprava a podrobné informácie na pristátie, 

 

h) priblíženie za viditeľnosti, 

 

i) priblíženie podľa prístrojov, 

 

j) priblíženie a let po okruhu za viditeľnosti, 

 

k) nevydarené priblíženie, 

 

l) normálne pristátie, 

 

m) po pristátí a 

 

n) prevádzka na mokrých a znečistených dráhach. 
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3. MIMORIADNE A NÚDZOVÉ POSTUPY 

 

3.1. Ide o mimoriadne a núdzové postupy a povinnosti určené posádke, príslušné kontrolné 

zoznamy úkonov, systém používania týchto kontrolných zoznamov a výklad nevyhnutných 

koordinačných postupov medzi letovou posádkou a palubnými sprievodcami. Musia sa 

zahrnúť tieto mimoriadne a núdzové postupy a povinnosti: 

 

a) strata pracovnej schopnosti posádky, 

 

b) nacvičené úkony pri požiari a dyme, 

 

c) let so stratou alebo čiastočnou stratou pretlaku v kabíne, 

 

d) prekročenie obmedzenia konštrukcie, ako je pristátie s prekročením schválenej 

pristávacej hmotnosti, 

 

e) prekročenie medzí kozmického žiarenia, 

 

f) zásahy bleskom, 

 

g) tiesňová komunikácia a uvedenie zložiek ATC do pohotovosti, 

 

h) vysadenie motora, 
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i) vysadenie systémov, 

 

j) smernice na postup letu na náhradné letisko (diverziu) v prípade vážnej technickej 

poruchy, 

 

k) signalizácia výstrahy na blízkosť terénu, 

 

l) signalizácia protizrážkového systému TCAS, 

 

m) strih vetra, a 

 

n) núdzové pristátie/núdzové pristátie na vode a 

 

o) postupy pre nepredvídané okolnosti pri odlete. 

 

4. VÝKONNOSŤ 

 

4.0. Údaje o výkonnosti sa musia poskytovať vo forme, v ktorej sa môžu bez ťažkostí použiť. 

 

4.1. Údaje o výkonnosti. Musia zahŕňať informácie o výkonnostiach, ktoré poskytujú potrebné 

údaje na splnenie požiadaviek výkonnosti, predpísaných článkami F, G, H a I OPS 1. aby 

umožnili určiť: 

 

a) hranice hmotnosti, výšky a teploty na vzlet a počiatočné stúpanie, 

 

b) dĺžku dráhy na vzlet (suchá, mokrá, znečistená), 
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c) údaje čistej dráhy letu na výpočet bezpečnej výšky nad prekážkami, popr. dráhy vzletu, 

 

d) úbytky gradientu stúpania s priečnym náklonom, 

 

e) hranice stúpania na trati, 

 

f) hranice stúpania v konfigurácii na priblíženie, 

 

g) hranice stúpania v konfigurácii na pristátie, 

 

h) dĺžku pristávacej dráhy (suchá, mokrá, znečistená), vrátane účinku vysadenia systému 

alebo zariadenia počas letu, ovplyvňujúceho dĺžku pristátia, 

 

i) energetické hranice bŕzd a 

 

j) rýchlosti, použiteľné v rôznych fázach letu (rovnako prihliadajúce na mokré a 

znečistené dráhy). 
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4.1.1. Doplňujúce údaje, zahŕňajúce lety v podmienkach námrazy. Musí sa zahrnúť každá 

výkonnosť podľa osvedčenia, vzťahujúca sa na prípustnú konfiguráciu alebo odchýlku 

konfigurácie, ako napr. antiblokovací systém bŕzd neschopný prevádzky. 

 

4.1.2. Ak nie sú v schválenej letovej príručke letúna k dispozícii údaje požadované pre príslušnú 

výkonnostnú triedu, musia sa zaradiť iné údaje, prijateľné pre letecký úrad. Alternatívne môže 

prevádzková príručka obsahovať odkaz na schválené údaje, obsiahnuté v letovej príručke 

letúna tam, kde nie je pravdepodobné používanie takých údajov často alebo v prípade núdze. 

 

4.2. Dodatočné údaje o výkonnosti Dodatočné údaje o výkonnostiach, ak je ich potrebné použiť, 

obsahujú: 

 

a) gradienty stúpania so všetkými pracujúcimi motormi, 

 

b) údaje o strácaní výšky (drift-down data), 

 

c) účinok kvapalín na odnámrazovanie a ochranu proti tvorbe námrazy, 

 

d) let s vysunutým pristávacím zariadením, 

 

e) technické prelety s jedným nepracujúcim motorom pre letúny s tromi a viac motormi a 

 

f) lety vykonávané podľa ustanovenia CDL. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  ib 427 
PRÍLOHA DG C III  SK 

5. PLÁNOVANIE LETU 

 

5.1. Údaje a pokyny nevyhnutné na plánovanie pred letom a počas letu zahŕňajúce také okolnosti, 

ako sú rozvrhy rýchlostí a nastavenia výkonu. Postupy pre lety s motorom(-mi) neschopným 

prevádzky, pre ETOPS (najmä cestovná rýchlosť s jedným nepracujúcim motorom a 

maximálna vzdialenosť k príslušnému letisku, stanovenému v súlade s OPS 1.245) a pre lety 

na osamotené letiská musia byť obsiahnuté, ak sú použiteľné. 

 

5.2. Metóda výpočtu množstva paliva potrebného na rôzne fázy letu v súlade s OPS 1.255. 

 

6. HMOTNOSŤ A VYVÁŽENIE 

 

Pokyny a údaje na výpočet hmotnosti a vyváženia obsahujú 

 

a) systém výpočtu (napr. systém indexov), 

 

b) informácie a pokyny na spracovanie dokumentácie hmotnosti a vyváženia, vrátane 

druhov spracovávaných ručne a s pomocou počítača, 

 

c) medzné hmotnosti a polohy ťažiska rôznych variantov pre typy, varianty a jednotlivé 

letúny používané prevádzkovateľom a 

 

d) prevádzková hmotnosť bez paliva a odpovedajúce ťažisko alebo index. 
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7. NAKLADANIE 

 

Postupy a ustanovenia na nakladanie a zabezpečenie nákladu v letúne. 

 

8. ZOZNAM ODCHÝLOK USPORIADANIA 

 

Zoznam(zoznamy) odchýlok usporiadania (CDL), ak ich výrobca poskytuje, prihliadajúce na 

prevádzkový typ a variant letúna obsahujúce postupy, ktoré sa majú dodržať, ak je letún 

vypravený podľa podmienok svojho CDL. 

 

9. ZOZNAM MINIMÁLNEHO VYBAVENIA 

 

Zoznam minimálneho vybavenia (MEL), prihliadajúci na prevádzkové typy a varianty letúna 

a na druhy (-y)/ oblasť (-ti) prevádzky. MEL musí zahŕňať navigačné vybavenie a brať do 

úvahy predpísanú výkonnosť pre danú trať a oblasť prevádzky. 

 

10. ZÁCHRANNÉ A NÚDZOVÉ VYBAVENIE, VRÁTANE KYSLÍKA 

 

10.1. Zoznam vybavenia na prežitie, ktoré má byť na palube na plánovaných tratiach a postupy 

kontroly použiteľnosti tohto vybavenia pred vzletom. Musia sa tiež zahrnúť pokyny týkajúce 

sa umiestnenia, prístupu a použitia núdzového vybavenia a vybavenia na prežitie a príslušné 

zoznamy. 
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10.2. Postupy na určenie požadovaného množstva kyslíka a množstva, ktoré je k dispozícii. Musí 

byť zahrnutý profil letu, počet osôb a možnosť dekompresie kabíny. Poskytnutá informácia 

musí byť vo forme, v ktorej sa môže použiť bez problémov. 

 

11. NÚDZOVÉ EVAKUAČNÉ POSTUPY 

 

11.1. Pokyny na prípravu núdzovej evakuácie, obsahujúce určenie koordinácie a núdzových 

pracovných stanovíšť posádky. 

 

11.2. Postupy núdzovej evakuácie. Popis povinností všetkých členov posádky na rýchlu evakuáciu 

letúna, správanie sa k cestujúcim v prípade vynúteného pristátia, núdzového pristátia na vode 

alebo pri inej núdzovej udalosti. 

 

12. SYSTÉMY LETÚNA 

 

Popis systémov letúna, ich ovládacích prvkov, indikácií a obsluhy. 
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C TRAŤOVÉ A LETISKOVÉ POKYNY A INFORMÁCIE 

 

1. Pokyny a informácie týkajúce sa komunikácie, navigácie a letísk, zahŕňajúce minimálne 

letové hladiny a výšky pre každú trať, ktorá sa má lietať a prevádzkové minimá každého 

letiska, ktoré sa môže použiť, obsahujú 

 

a) minimálnu letovú hladinu/nadmorskú výšku, 

 

b) prevádzkové minimá pre letiská odletu, cieľové a náhradné letiská, 

 

c) komunikačné zariadenie a navigačné prostriedky, 

 

d) údaje o dráhach a zariadeniach letísk, 

 

e) postupy priblíženia, nevydareného priblíženia a odletu, zahŕňajúce postupy na 

obmedzenie hluku, 

 

f) postupy pri strate spojenia, 

 

g) zariadenie na pátranie a záchranu v priestore, nad ktorým má letún letieť, 

 

h) popis leteckých máp, ktoré musia byť na palube podľa druhu letu a plánovanej trate, 

vrátane spôsobu preverenia ich platnosti, 

 

i) dostupnosť leteckých informácií a meteorologických služieb, 
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j) postupy komunikácie a navigácie na trati, 

 

k) kategorizácia letísk na schválenie dostatočnej schopnosti letovej posádky a 

 

l) mimoriadne letiskové obmedzenia (obmedzenia výkonností a prevádzkových postupov). 

 

D VÝCVIK 

 

1. Osnovy výcviku a programy preskúšavania všetkého prevádzkového personálu s pridelenými 

prevádzkovými povinnosťami v spojitosti s prípravou a/alebo vykonaním letu. 

 

2. Osnovy výcviku a programy preskúšavania musia obsahovať: 

 

2.1. Pre letovú posádku: všetky dôležité body predpísané v článku E a N. 

 

2.2. Pre palubných sprievodcov: všetky dôležité body predpísané v článku O. 
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2.3. Pre dotknutý prevádzkový personál vrátane členov posádky: 

 

a) všetky dôležité body predpísané v článku R (Letecká preprava nebezpečného tovaru) a 

 

b) všetky dôležité body predpísané v článku S (Bezpečnostná ochrana). 

 

2.4. Pre prevádzkový personál iný ako členovia posádky (napr. dispečeri letovej prevádzky, 

obsluhujúci personál atď.) Všetky ostatné body, predpísané v OPS, týkajúce sa ich povinností. 

 

3. Postupy 

 

3.1. Postupy na výcvik a preskúšavanie 

 

3.2. Postupy, ktoré sa používajú v prípade, že personál nedosiahne alebo si neudrží požadovanú 

úroveň spôsobilosti. 

 

3.3. Postupy zabezpečujúce, aby mimoriadne alebo núdzové situácie, vyžadujúce použitie časti, 

poprípade všetkých mimoriadnych alebo núdzových postupov a simulácie IMC, neboli 

simulované náhradnými spôsobmi počas obchodných dopravných letov. 

 

4. Popis dokumentácie, ktorá má byť uložená a čas jej uloženia. (Pozri dodatok 1 k OPS 

1.1065.) 
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Dodatok 1 k OPS 1.1065 

Lehoty uloženia dokladov 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby ďalej uvedené informácie/dokumentácie boli uložené v prijateľnej 

forme, prístupnej leteckému úradu, na taký čas, aký je uvedený v nasledujúcich tabuľkách: 

Poznámka: Ďalšie požiadavky, týkajúce sa záznamov o údržbe, predpisuje časť-M. 

 

Tabuľka 1 

Informácie použité na prípravu a vykonanie letu 

 

Informácie použité na prípravu a vykonanie letu opísané 
v OPS 1.135 

Prevádzkový letový plán 3 mesiace 
Technický denník letúna 36 mesiacov od dátumu 

posledného zápisu v 
súlade časťou M 

M.A.306 c) 
Dokumentácia NOTAM/AIS 

charakteristická pre trať, 
použitá v príprave letu, ak ju 

vydal prevádzkovateľ 

3 mesiace 

Dokumentácia o hmotnosti a 
vyvážení 

3 mesiace 

Ohlásenie osobitných 
nákladov, vrátane 

nebezpečného tovaru 

3 mesiace 
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Tabuľka 2 

Správy 

 

Správy 

Palubný denník 3 mesiace 
Hlásenie z letu na záznam podrobností 
každej udalosti, predpísanej v OPS 
1.420 a všetkých prípadov, ktoré 
veliteľ lietadla pokladá za nevyhnutné 
hlásiť/zapísať 

3 mesiace 

Hlásenie o prekročení času v službe 
a/alebo skrátenie času odpočinku 

3 mesiace 

 

Tabuľka 3 

Záznamy o letovej posádke 

 

Záznamy o letovej posádke 
Čas letu, v službe a odpočinku 15 mesiacov 

Preukaz spôsobilosti Tak dlho, kým člen letovej 
posádky využíva pre 
prevádzkovateľa práva dané 
preukazom 

Preškoľovací výcvik a 
preskúšavanie 

3 roky 

Kurz na veliteľa lietadla (vrátane 
preskúšavania) 

3 roky 

Udržiavací výcvik a 
preskúšavanie 

3 roky 

Výcvik a preskúšavanie 
pilotovania z ľavého i pravého 
sedadla 

3 roky 

Rozlietanosť (pozri OPS 1.970) 15 mesiacov 
Dostatočné traťové a letiskové 
schopnosti (pozri OPS 1.975) 3 roky 

Výcvik a kvalifikácia na presne 
vymedzené druhy prevádzky, ak 
to požaduje OPS (napr. prevádzka 
ETOPS a prevádzka za 
prevádzkových podmienok II/III 
kategórie) 

3 roky 

Výcvik v preprave nebezpečného 
tovaru, ak je predpísaný 3 roky 
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Tabuľka 4 

Záznamy o palubných sprievodcoch 

Záznamy o palubných sprievodcoch 

Čas letu, v službe a odpočinku 15 mesiacov 
Počiatočný výcvik, preškoľovací a 
rozdielový výcvik (vrátane 
preskúšavania) 

V čase zamestnania 
palubného 
sprievodcu u 
prevádzkovateľa 

Udržiavací a opakovací výcvik 
(vrátane preskúšavania) 

12 mesiacov od 
konca pracovného 
pomeru palubného 
sprievodcu u 
prevádzkovateľa 

Výcvik v preprave nebezpečného 
tovaru, ak je predpísaný 

3 roky 

 

Tabuľka 5 

Záznamy o ostatnom prevádzkovom personáli 

 

Záznamy o ostatnom prevádzkovom personáli 

Záznamy o výcviku/kvalifikácii 
ostatného personálu, pre ktorý 
požaduje OPS schválený 
program výcviku 

Posledné dva 
záznamy o 
výcviku 

 

Tabuľka 6 

Ostatné záznamy 

Ostatné záznamy 

Záznamy o dávkach 
kozmického a slnečného 
žiarenia 

12 mesiacov od 
konca pracovného 
pomeru člena 
posádky u 
prevádzkovateľa 

Záznamy systému kvality 5 rokov 
Doklady o preprave 
nebezpečného tovaru 

3 mesiace po 
vykonaní letu 

Kontrolný zoznam 
prebierky nebezpečného 
tovaru 

3 mesiace po 
vykonaní letu 
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ČLÁNOK Q 

OBMEDZENIE ČASU LETU, ČASU V SLUŽBE A POŽIADAVKY NA ODPOČINOK 

 

OPS 1.1090 

Cieľ a rozsah 

 

1. Prevádzkovateľ stanoví pre členov posádky obmedzenia času letu, času v službe a rozpis 

odpočinku. 

 

2. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby na všetkých jeho letoch: 

 

2.1. Obmedzenia času letu,  času v službe a rozpis odpočinku boli v súlade s: 

 

a) ustanoveniami tohto článku a 

 

b) akýmikoľvek ďalšími ustanoveniami, ktoré uplatňuje letecký úrad v súlade 

s ustanoveniami tohto článku za účelom zachovania bezpečnosti. 

 

2.2. Lety sú plánované tak, aby boli ukončené v prípustnej dobe letovej služby, pričom sa berie do 

úvahy čas potrebný na splnenie predletových povinností, čas letu a doba potrebná na začatie 

spiatočného letu. 

 

2.3. Rozpis služieb bude pripravený a zverejnený v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mali 

členovia posádky možnosť naplánovať si primeraný odpočinok. 
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3. Povinnosti prevádzkovateľa. 

 

3.1. Prevádzkovateľ určí domácu základňu pre každého člena posádky. 

 

3.2. Od prevádzkovateľa sa očakáva, že zohľadní vzťahy medzi frekvenciou a modelom striedania 

letovej služby a času odpočinku a zváži kumulatívny účinok dlhého času v službe 

prerušovaného iba minimálnym odpočinkom. 

 

3.3. Prevádzkovatelia rozdelia modely služby tak, aby zabránili takým nežiaducim javom, ako je 

striedanie dennej a nočnej služby členov posádky alebo takého zaradenia do služby, ktoré by 

mohli viesť k vážnemu narušeniu zavedených stereotypov striedania spánku a práce. 

 

3.4. Prevádzkovatelia vypracujú miestny plán dní služobného voľna a vopred o nich informujú 

členov posádky. 

 

3.5. Prevádzkovatelia zabezpečia, aby doby odpočinku poskytovali členom posádky dostatočný 

čas na prekonanie účinkov predchádzajúcej služby a dostatočný odpočinok pred začiatkom 

ďalšej letovej služby. 

 

3.6. Prevádzkovatelia zabezpečia také plánovanie letových služieb, ktoré zabráni vyčerpanosti 

členov posádky tak, aby boli schopní plniť svoje povinnosti na vyhovujúcej bezpečnostnej 

úrovni za všetkých okolností. 

 

4. Zodpovednosti členov posádky 

 

4.1. Člen posádky nevykonáva službu na palube letúna, ak si je vedomý (-á), že je vyčerpaný (-á), 

alebo že sa blíži k stavu vyčerpanosti, alebo sa necíti dobre v takom rozsahu, že by mohlo 

dôjsť k ohrozeniu letu. 
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4.2. Členovia posádky optimálnym spôsobom využijú možnosti a zariadení na odpočinok, ktoré 

majú k dispozícii a správne si naplánujú a využijú čas odpočinku. 

 

5. Zodpovednosti orgánov v oblasti civilného letectva 

 

5.1. [vypustený] 

 

5.2. Varianty 

 

5.2.1. V súlade s ustanoveniami článku 8 môže letecký úrad po konzultácii so zainteresovanými 

stranami schváliť varianty požiadaviek uvedených v tomto článku v súlade sa zákonmi 

a postupmi platnými v príslušných členských štátoch. 

 

5.2.2. Každý prevádzkovateľ bude musieť leteckému úradu preukázať na základe prevádzkovej 

skúsenosti a s prihliadnutím na iné relevantné faktory, napríklad súčasné vedecké poznatky, 

že výsledkom jeho žiadosti je rovnocenná úroveň bezpečnosti. 

 

Tam, kde je to potrebné, sú súčasťou variantných postupov vhodné zmierňujúce opatrenia. 
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OPS 1.1095 

Vymedzenie pojmov 

 

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy: 

 

1.1. Rozšírená letová posádka: 

 

Letová posádka, ktorú tvorí viac ako minimálny počet osôb potrebných na zabezpečenie 

prevádzky letúna a v ktorej môže každý člen posádky opustiť svoje miesto a môže ho 

nahradiť iný člen posádky so zodpovedajúcou kvalifikáciou. 

 

1.2. Celkový čas letu vrátane rolovania: 

 

Čas medzi začiatkom pohybu letúna z miesta parkovania za účelom odletu až do chvíle, kedy 

sa letún nezaradí na určené miesto parkovania a všetky motory a vrtule sa zastavia. 

 

1.3. Prestávka: 

 

Čas, kedy člen posádky neplní žiadne úlohy považované za služobné povinnosti kratší ako čas 

odpočinku. 

 

1.4. Služba: 

 

Akákoľvek povinnosť, ktorú je člen posádky povinný plniť v súvislosti s podnikaním 

vlastníka osvedčenia leteckého prevádzkovateľa. Pokiaľ toto nariadenie nestanovuje 

špecifické pravidlá, letecký úrad stanoví, kedy a do akej miery sa za službu považuje 

pohotovostná služba. 
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1.5. Čas služby: 

 

Doba, ktorá začína vo chvíli, kedy je člen posádky povinný, na základe požiadaviek 

prevádzkovateľa, začať výkon služby a končí vo chvíli, kedy je člen posádky nemá povinnosť 

plniť žiadne úlohy. 

 

1.6. Čas letovej služby: 

 

Čas letovej služby je akýkoľvek čas, počas ktorého osoba pracuje na palube lietadla ako člen 

jeho posádky. Čas letovej služby začína vo chvíli, kedy je člen posádky povinný, na základe 

požiadaviek prevádzkovateľa, dostaviť sa na let alebo sériu letov. Čas letovej služby končí 

skončením posledného letu, na ktorom člen posádky vykonával služobné povinnosti. 

 

1.7. Domáca základňa: 

 

Miesto, ktoré členovi posádky určí prevádzkovateľ. Z tohto miesta člen posádky bežne začína 

a končí službu alebo sériu služieb a prevádzkovateľ za normálnych podmienok nie zabezpečí 

danému členovi posádky ubytovanie. 

 

1.8. Miestny deň: 

 

Časový úsek 24 hodín začínajúci o 00:00 miestneho času. 

 

1.9. Miestna noc: 

 

Časový úsek 8 hodín začínajúci o 22:00 miestneho času a končiaci o 8:00 miestneho času. 
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1.10. Jeden deň voľna: 

 

 Jeden deň voľna zahŕňa dve miestne noci. Čas odpočinku môže byť súčasťou dňa voľna. 

 

1.11. Člen posádky vykonávajúci služobné povinnosti: 

 

 Člen posádky, ktorý vykonáva svoje povinnosti na palube letúna počas letu alebo počas 

ktorejkoľvek časti letu. 

 

1.12 Zadeľovanie: 

 

Premiestňovanie členov posádky, ktorí nevykonávajú služobné povinnosti, z miesta na miesto 

na príkaz prevádzkovateľa, okrem času presunu. Čas presunu sa definuje ako: 

 

- čas strávený cestou z domu na určené miesto nástupu do služby a späť, 

 

- čas strávený miestnou prepravou z miesta odpočinku na miesto zahájenia výkonu služby 

a späť. 

 

1.13. Čas odpočinku: 

 

Súvislý a presne určený časový úsek, počas ktorého nie je člen posádky povinný vykonávať 

žiadne služobné povinnosti ani pohotovostnú službu na letisku. 
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1.14. Pohotovostná služba: 

 

Presne určený časový úsek, počas ktorého je člen posádky na základe požiadaviek 

prevádzkovateľa povinný byť k dispozícii pre prípad pridelenia na let, zadelenia alebo inej 

povinnosti bez toho, aby bol narušený jeho čas odpočinku. 

 

1.15. Doba najnižšej dennej výkonnosti: 

 

Doba najnižšej dennej výkonnosti je čas od 02:00 hod. do 05:59 hod. V rozpätí troch 

časových pásiem sa doba najnižšej dennej výkonnosti vzťahuje na čas domácej základne. Za 

hranicou troch časových pásiem sa počas prvých 48 hodín po odlete zo časovej zóny domácej 

základne vzťahuje doba najnižšej dennej výkonnosti na čas domácej základne a následne na 

miestny čas. 

 

OPS 1.1100 

Obmedzenia letu a služby 

 

1.1. Kumulatívna doba služby 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby celkový čas služby, ktorou je poverený člen posádky, 

nepresiahol: 

 

a) 190 hodín služby v priebehu 28 po sebe nasledujúcich dní, pričom je potrebné zachovať 

jej maximálne možné rovnomerné rozloženie počas tohto obdobia a 

 

b) 60 hodín služby v priebehu 7 po sebe nasledujúcich dní. 
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1.2. Obmedzenie celkového času letu vrátane rolovania 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby celkový čas letu vrátane rolovania, počas ktorého je jednotlivý 

člen posádky poverený vykonávať služobné povinnosti, nepresiahol: 

 

a) 900 hodín celkového času letu vrátane rolovania v jednom kalendárnom roku, 

 

b) 100 hodín celkového času letu vrátane rolovania v priebehu 28 po sebe nasledujúcich 

dní. 

 

OPS 1.1105 

Maximálny čas letovej služby 

 

1.1. Tento predpis OPS sa nevzťahuje na prevádzku s jedným pilotom a na prevádzku v rámci 

poskytovania zdravotnej služby v núdzových situáciách. 

 

1.2. Prevádzkovateľ určí taký čas nástupu do služby, v ktorom sa realisticky premietne čas 

vyhradený pre povinnosti súvisiace s bezpečnosťou vykonávané na zemi schválené leteckým 

úradom. 

 

1.3. Maximálny čas základnej dennej letovej služby je 13 hodín. 

 

1.4. Počnúc tretím sektorom sa týchto 13 hodín skráti o 30 minút za každý sektor, pričom je 

možné skrátiť maximálny čas dennej letovej služby najviac o dve hodiny. 
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1.5. Ak sa letová služba začína v dobe najnižšej dennej výkonnosti, maximálny čas letovej služby 

uvedený v bode 1.3 a v bode 1.4 sa skráti o 100% času zasahujúceho do doby najnižšej dennej 

výkonnosti, maximálne však o dve hodiny. Ak sa letová služba končí v dobe najnižšej dennej 

výkonnosti alebo celkovo trvá počas tejto doby, maximálny čas letovej služby uvedený 

v bode 1.3 a v bode 1.4 sa skráti o 50% času zasahujúceho do doby najnižšej dennej 

výkonnosti. 

 

2. Predĺženie: 
 

2.1. Maximálny čas dennej letovej služby môže byť predĺžený až o jednu hodinu. 

 

2.2. Predĺženie nie je povolené v prípade letovej služby pokrývajúcej 6 alebo viac sektorov. 

 

2.3. Keď letová služby zasahuje do doby najnižšej dennej výkonnosti v čase kratšom ako dve 

hodiny, obmedzuje sa možnosť jeho predĺženia na štyri sektory. 

 

2.4. Keď čas letovej služby zasahuje do doby najnižšej dennej výkonnosti v čase dlhšom ako dve 

hodiny, obmedzuje sa možnosť jeho predĺženia na dva sektory. 

 

2.5. Maximálny počet predĺžení je dve hodiny v priebehu 7 po sebe nasledujúcich dní. 

 

2.6. Keď sa plánuje využiť predĺženie času letovej služby, predlžuje sa odpočinok pred letom a po 

jeho ukončení o dve hodiny, alebo sa predĺži iba odpočinok po ukončení letu o štyri hodiny. 

Keď sa predĺženie využije v prípade po sebe nasledujúcich letových služieb, odpočinok pred 

letom a odpočinok po lete medzi dvoma výkonmi služieb na seba nadväzujú. 
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2.7. Ak predĺžený čas letovej služby začína v dobe od 22:00 hod. do 04:59 hod., obmedzí 

prevádzkovateľ čas letovej služby na 11.45 hodiny. 

 

3. Posádka letúna 

 

3.1. V prípade posádky letúna pridelenej na let alebo sériu letov môže byť čas letovej služby 

posádky predĺžený o rozdiel medzi časom nástupu palubných sprievodcov do služby a časom 

nástupu letovej posádky, pokiaľ uvedený rozdiel nepresahuje jednu hodinu. 

 

4. Masívna prevádzka 

 

4.1. Plánované harmonogramy musia umožniť ukončenie letov v rámci maximálneho povoleného 

času letovej služby. V záujme dosiahnutia tohto cieľa podniknú prevádzkovatelia tam, kde 

skutočná prevádzka presahuje maximálny čas letovej služby pri viac ako 33% letov v danom 

harmonograme v priebehu sezóny, pre ktorú bol harmonogram zostavený, kroky zamerané na 

zmenu harmonogramu alebo zloženia posádky. 

 

5. Zadeľovanie 

 

5.1. Všetok čas strávený pri zadeľovaní sa považuje za čas strávený v službe. 

 

5.2. Zadeľovanie po nástupe do služby ešte pred začiatkom vykonávania služobných povinností sa 

začlení do času letovej služby, ale nepovažuje sa za sektor. 

 

5.3. Sektor zadelenia, ktorý nasleduje hneď za prevádzkovým sektorom sa berie do úvahy pri 

výpočte minimálneho času odpočinku stanoveného v ďalej uvedenom OPS 1.1110, body 1.1 

a 1.2. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  ib 446 
PRÍLOHA DG C III  SK 

6. Predĺžený čas letovej služby (rozdelená služba) 

 

6.1. Letecký úrad môže na základe ustanovení článku 8 udeliť povolenie na prevádzku založenú 

na predĺženom čase letovej služby vrátane prestávky. 

 

6.2. Každý prevádzkovateľ bude musieť leteckému úradu preukázať na základe prevádzkovej 

skúsenosti a s prihliadnutím na iné relevantné faktory, napríklad súčasné vedecké poznatky, 

že výsledkom jeho žiadosti o predĺženie času letovej služby je rovnocenná úroveň 

bezpečnosti. 

 

OPS 1.1110 

Odpočinok 

 

1. Minimálny odpočinok 

 

1.1. Minimálny odpočinok, ktorý musia mať členovia posádky pred začatím času letovej služby 

začínajúcej na domácej základni, trvá minimálne tak dlho, ako predchádzajúci čas služby 

alebo 12 hodín, podľa toho, ktorý časový úsek je dlhší. 

 

1.2. Minimálny odpočinok, ktorý musia mať členovia posádky pred začatím času letovej služby 

začínajúcej mimo domácej základne trvá minimálne tak dlho, ako predchádzajúci čas služby 

alebo 10 hodín, podľa toho, ktorý časový úsek je dlhší. V prípade minimálneho odpočinku 

mimo domácej základne musí prevádzkovateľ umožniť členom posádky 8-hodinový spánok, 

pričom vezme do úvahy cestovanie a ďalšie fyziologické potreby. 
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1.3.  Prevádzkovateľ zabezpečí kompenzáciu účinkov časových zón na členov posádky 

dodatočným odpočinkom v súlade s nariadeniami leteckého úradu s ohľadom na ustanovenia 

článku 8. 

 

1.4.1. Letecký úrad môže bez ohľadu na body 1.1 a 1.2 a s ohľadom na ustanovenia článku 8 

povoliť skrátenie odpočinku. 

 

1.4.2. Každý prevádzkovateľ bude musieť leteckému úradu preukázať na základe prevádzkovej 

skúsenosti a s prihliadnutím na iné relevantné faktory, napríklad súčasné vedecké poznatky, 

že výsledkom jeho žiadosti o skrátenie odpočinku je ekvivalentná úroveň bezpečnosti. 

 

2. Čas odpočinku 

 

2.1. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa minimálny čas odpočinku poskytovaný v súlade s vyššie 

uvedenými ustanoveniami v pravidelných intervaloch predĺžil na týždenný odpočinok, ktorý 

predstavuje 36 hodín vrátane dvoch miestnych nocí, tak, aby medzi koncom jedného 

týždenného odpočinku a začiatkom nasledujúceho nikdy neuplynulo viac ako 168 hodín. Ak 

týždenný odpočinok trvá minimálne 40 hodín, môže letecký úrad rozhodnúť, že druhá 

z miestnych nocí môže začínať o 20.00 hod. Takéto rozhodnutie predstavuje výnimku 

z predpisu OPS 1.1095. 

 

2.2. [Vypustené] 
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OPS 1.1115 

Predĺženie času letovej služby z dôvodu prestávok počas letu 

 

1. Na základe ustanovení článku 8 a za predpokladu, že každý prevádzkovateľ preukázal 

leteckému úradu na základe prevádzkovej skúsenosti a s prihliadnutím na iné relevantné 

faktory, napríklad súčasné vedecké poznatky, že výsledkom jeho žiadosti je ekvivalentná 

úroveň bezpečnosti: 

 

1.1. Rozšírenie letovej posádky 

 

Letecký úrad stanoví požiadavky súvisiace s rozšírením základnej letovej posádky za účelom 

predĺženia času letovej služby nad rámec obmedzení stanovených v uvedenom OPS 1.1105. 

 

1.2. Posádka letúna 

 

Letecký úrad stanoví požiadavky súvisiace s minimálnou prestávkou člena resp. členov 

posádky počas letu v prípade, že čas letovej služby presahuje obmedzenia stanovené v 

uvedenom OPS 1.1105. 
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OPS 1.1120 

Nepredvídané okolnosti počas vykonávania služobných povinností počas letu – rozhodnutie veliteľa 

 

1. S prihliadnutím na potrebu starostlivej kontroly nižšie zahrnutých prípadov, je možné 

v prípade nepredvídaných okolností upraviť v priebehu vykonávania služobných povinností 

počas letu, ktoré začínajú nástupom do služby, obmedzenia času letovej služby, služby 

a odpočinku uvedené v tomto článku. Každú úpravu musí schváliť veliteľ letúna po porade 

s ostatnými členmi posádky a úprava musí byť v súlade s nasledujúcimi požiadavkami: 

 

1.1. Maximálny čas letovej služby uvedený v OPS 1.1105 bod 1.3 nemôže byť predĺžený o viac 

ako dve hodiny. V prípade rozšírenej letovej posádky môže byť maximálny čas letovej 

povinnosti predĺžený najviac o 3 hodiny. 

 

1.1.2. Ak sa v záverečnom sektore vyskytnú po štarte letúna v priebehu letovej služby nepredvídané 

okolnosti, ktorých výsledkom bude prekročenie povoleného predĺženia letovej služby, let 

môže pokračovať až do plánovaného miesta pristátia alebo môže byť zvolené náhradné 

riešenie. 
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1.1.3. V prípade takýchto okolností je možné skrátiť čas odpočinku nasledujúci po čase letovej 

služby. Skrátený odpočinok nesmie byť nikdy kratší ako minimálny odpočinok stanovený 

v tomto článku v OPS 1.1110, bod 1.2. 

 

1.2. Veliteľ letúna môže v prípade špecifických okolností, ktoré by viedli k extrémnej únave, po 

porade s dotknutými členmi posádky skrátiť skutočný čas letovej služby a/alebo predĺžiť čas 

odpočinku s cieľom vyhnúť sa škodlivým následkom na bezpečnosť letu. 

 

1.3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1.3.1. veliteľ letúna predložil správy prevádzkovateľovi vždy, keď počas skutočnej prevádzky došlo 

na základe jeho rozhodnutia k predĺženiu letovej služby alebo k skráteniu odpočinku a 

 

1.3.2. sa zaslala kópia správy veliteľa letúna spolu so stanoviskom prevádzkovateľa leteckému 

úradu, keď došlo k predĺženiu letovej služby alebo skráteniu odpočinku o viac ako jednu 

hodinu, do 28 dní po danej udalosti. 

 

OPS 1.1125 

Pohotovostná služba 

 

1. Pohotovostná služba na letisku 

 

1.1. Člen posádky vykonáva pohotovostnú službu na letisku od nástupu do služby na bežnom 

mieste nástupu až do konca ohláseného času pohotovostnej služby. 

 

1.2. Pohotovostná služba sa plne započítava do času kumulovanej služby. 
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1.3. Keď po pohotovostnej službe bezprostredne nasleduje letová služba, definuje vzťah medzi 

pohotovostnou službou na letisku a pridelenou letovou službou letecký úrad. V takom prípade 

sa pohotovostná služby vykonávaná na letisku započíta do času služby uvedeného v predpise 

OPS 1.1110 v bodoch 1.1 a 1.2 za účelom výpočtu minimálneho odpočinku. 

 

1.4. Keď pohotovostná služba bezprostredne nepokračuje letovou službou, nasleduje po nej čas 

odpočinku v súlade s nariadeniami leteckého úradu. 

 

1.5. Počas pohotovostnej služby na letisku zabezpečí prevádzkovateľ členom posádky tiché 

a pohodlné miesto bez prístupu verejnosti. 

 

2. Iné formy pohotovostnej služby (vrátane pohotovostnej služby vykonávanej na hoteli) 

 

2.1. V súlade s ustanoveniami článku 8 upravuje všetky iné formy pohotovostnej služby letecký 

úrad, pričom zohľadní nasledujúce skutočnosti: 

 

2.1.1. Rozpis služieb sa vypracuje a oznámi v predstihu. 

 

2.1.2. Začiatok a koniec pohotovostnej služby sa stanovuje a oznámi v predstihu. 

 

2.1.3. Stanoví sa maximálna dĺžka každej pohotovostnej služby vykonávanej na inom mieste, než je 

určené miesto nástupu do služby. 
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2.1.4. Vzťah medzi pohotovostnou službou a akoukoľvek pridelenou letovou službou vyplývajúcou 

z pohotovostnej služby sa stanoví s prihliadnutím na zariadenia, ktoré sú k dispozícii členom 

posádky na odpočinok a s prihliadnutím na iné súvisiace faktory. 

 

2.1.5. [vypustený] 

 

2.1.6. Stanoví sa počítanie času pohotovostnej služby na účely stanovenia dĺžky kumulovanej 

služby. 

 

OPS 1.1130 

Strava 

 

Členovia posádky musia mať možnosť najesť sa a napiť, aby nedošlo k zníženiu ich výkonnosti, 

predovšetkým v prípade letovej služby trvajúcej dlhšie ako 6 hodín. 

 

OPS 1.1135 

Záznamy o čase letovej služby, služby a odpočinku 

 

1. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby záznamy členov posádky obsahovali: 

 

a) celkové časy letu vrátane rolovania, 

 

b) začiatok, trvanie a koniec každej služby alebo letovej služby, 
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c) časy odpočinku a dni voľna, 

 

a boli uchovávané v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto článku. Kópie týchto 

záznamov budú na požiadanie poskytnuté príslušným členom posádky. 

 

2. Ak záznamy vedené prevádzkovateľom v súlade s odsekom 1 nepokrývajú celý čas letovej 

služby, služby a odpočinku člena posádky, môže si dotknutý člen posádky viesť osobné 

záznamy o svojich 

 

a) celkových časoch letu vrátane rolovania, 

 

b) začiatku, trvania a konci každej služby alebo letovej služby, a 

 

c)  časoch odpočinku a dňoch voľna. 

 

3. Člen posádky na požiadanie predloží svoje záznamy prevádzkovateľovi, pre ktorého pracuje, 

ešte pred zahájením letovej služby. 

 

4. Záznamy sa uchovávajú po dobu najmenej 15 kalendárnych mesiacov od dátumu posledného 

náležitého záznamu, alebo dlhšie, ak to vyžaduje vnútroštátna legislatíva. 

 

5. Prevádzkovatelia okrem toho uchovávajú oddelene všetky správy o rozhodnutiach veliteľa 

letúna o predĺžení letovej služby, predĺžení letu a skrátení odpočinku najmenej po dobu 

šiestich mesiacov od príslušnej udalosti. 
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ČLÁNOK R 

LETECKÁ PREPRAVA NEBEZPEČNÉHO TOVARU 

 

OPS 1.1150 

Terminológia 

 

a) Pojmy použité v tomto článku majú nasledovný význam: 

 

1) Kontrolný zoznam prebierky. Doklad používaný na to, aby pomáhal pri vykonávaní 

kontroly vonkajšieho vzhľadu balenia nebezpečného tovaru a s nimi spojených 

dokladov na určenie toho, či boli splnené všetky príslušné požiadavky. 

 

2) Nákladné lietadlo. Každé lietadlo ktoré prepravuje tovar alebo majetok ale nie 

cestujúcich. V tejto súvislosti sa nepovažujú za cestujúcich 

 

i) člen posádky, 

 

ii) zamestnanec prevádzkovateľa, ktorému dovoľujú pokyny obsiahnuté v 

prevádzkovej príručke, aby bol prítomný na palube, 

 

iii) oprávnený zástupca leteckého úradu alebo 

 

iv) osoba s povinnosťami týkajúcimi sa konkrétnej zásielky na palube. 
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3) Letecká nehoda s nebezpečným tovarom. Udalosť spojená s leteckou prepravou 

nebezpečného tovaru, následkom ktorej došlo k smrteľnému alebo vážnemu zraneniu 

osoby alebo veľkým materiálnym škodám. 

 

4) Incident s nebezpečným tovarom. Udalosť spojená s leteckou prepravou nebezpečného 

tovaru, iná ako letecká nehoda s nebezpečným tovarom, ktorá nemusí bezpodmienečne 

vzniknúť na palube lietadla, následkom ktorej došlo k zraneniu osoby, ku škode na 

majetku, k ohňu, rozbitiu, rozliatiu, presakovaniu tekutiny alebo radiácii, prípadne k inej 

skutočnosti, ktorá dokazuje, že celistvosť obalu nebola zachovaná. Za incident s 

nebezpečným tovarom sa rovnako považuje aj akákoľvek udalosť spojená s prepravou 

nebezpečného tovaru, ktorá vážne ohrozuje lietadlo alebo osoby na jeho palube. 

 

5) Doklady o preprave nebezpečného tovaru Doklad, ktorý je presne vymedzený 

technickými pokynmi. Vypĺňa ho osoba, ktorá predkladá nebezpečný tovar na leteckú 

prepravu a obsahuje informácie o tomto tovare. Doklad obsahuje podpísané vyhlásenie 

o tom, že nebezpečný tovar je úplne a presne opísaný správnymi prepravnými názvami 

a UN kódmi/ID číslami a že je správne klasifikovaný, zabalený, označený, opatrený 

štítkami a vo vhodnom stave na prepravu. 

 

6) Nákladový kontajner. Nákladový kontajner je výrobok určený na prepravu 

rádioaktívnych materiálov, navrhnutý na uľahčenie ich prepravy, balených i 

nebalených, jedným alebo viacerými spôsobmi dopravy. (Poznámka. Pozri jednotkové 

nákladové zariadenie tam, kde sa nejedná o rádioaktívne materiály.) 

 

7) Prepravný zástupca. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva v mene 

prevádzkovateľa niektoré alebo všetky jeho činnosti, vrátane preberania, nakladania, 

vykladania, odovzdávania alebo iného zaobchádzania s cestujúcimi alebo nákladom. 



 

 
13376/1/05 REV 1  ib 456 
PRÍLOHA DG C III  SK 

8) ID číslo. Dočasné identifikačné číslo položky nebezpečného tovaru, ktorej nebol 

pridelený UN kód. 

 

9) Združená zásielka/Prebal. Zásielka od jedného odosielateľa, ktorá obsahuje jeden alebo 

viac balíkov a na uľahčenie manipulácie a uskladnenia tvorí jeden celok. (Poznámka. 

Jednotkové nákladové zariadenie nie je v tejto definícii zahrnuté.) 

 

10) Balík. Konečný produkt, ktorý prešiel procesom balenia, skladajúci sa z obalu a obsahu 

pripravený na prepravu. 

 

11) Balenie. Schránky a iné súčasti alebo materiály nevyhnutné na to, aby schránka mohla 

plniť svoju funkciu obalu a bola v súlade s požiadavkami na balenie. 

 

12) Správny prepravný názov. Názov, ktorý sa má použiť na popis určitého výrobku alebo 

látky vo všetkých dokumentoch sprevádzajúcich zásielku, prípadne aj na obaloch. 

 

13) Vážne zranenie. Zranenie, ktoré utrpela osoba pri leteckej nehode a ktoré 

 

i) vyžaduje hospitalizáciu na viac ako 48 hodín začínajúcu do 7 dní od zranenia 

alebo 

 

ii) má za následok zlomeninu niektorej kosti (s výnimkou jednoduchých zlomenín 

prstov alebo nosa) alebo 
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iii) je spojené s tržnou ranou s prudkým krvácaním, poškodením nervov, svalov alebo 

šliach alebo 

 

iv) je spojené s poranením vnútorných orgánov alebo 

 

v) je spojené s popáleninami druhého alebo tretieho stupňa alebo akýmikoľvek 

popáleninami na viac ako 5% povrchu tela alebo 

 

vi) preukázateľne vzniklo pôsobením infekčných látok alebo škodlivého žiarenia. 

 

14) Štát pôvodu. Štát, na území, ktorého bol nebezpečný tovar prvýkrát naložený do 

lietadla. 

 

15) Technické pokyny. Najnovšie platné vydanie technických pokynov na bezpečnú leteckú 

prepravu nebezpečného tovaru (Dok. 9284-AN/905) vrátane doplnkov a dodatkov 

schválených Radou Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo. 

 

16) UN kód. Štvormiestne číslo pridelené komisiou expertov Organizácie Spojených 

národov na prepravu nebezpečného tovaru na označenie látky alebo určitej skupiny 

látok. 

 

17) ULD - Jednotkové nákladové zariadenie. Akýkoľvek typ lietadlového kontajnera, 

lietadlovej palety so sieťou alebo lietadlovej palety so sieťou cez iglu. (Poznámka: 

združená zásielka nie je v tejto definícii zahrnutá, pre kontajner obsahujúci rádioaktívne 

materiály pozri definíciu nákladového kontajnera.) 
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OPS 1.1155 

Schválenie na prepravu 

nebezpečného tovaru 

 

Prevádzkovateľ nesmie prepravovať nebezpečný tovar, ak na to nie je schválený leteckým úradom. 

 

OPS 1.1160 

Rozsah 

 

a) Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia obsiahnuté v technických pokynoch vo všetkých 

prípadoch, keď sa prepravuje nebezpečný tovar bez ohľadu na to, či je let úplne alebo sčasti 

mimo územia príslušného štátu. 

 

b) Veci a látky, ktoré by inak boli klasifikované ako nebezpečný tovar sú vyňaté z ustanovenia 

tohto článku v rozsahu presne vymedzenom v technických pokynoch za predpokladu, že sa 

 

1) požaduje, aby boli na palube v súlade s príslušnými platnými predpismi alebo z 

prevádzkových dôvodov, 

 

2) prepravujú ako zásoby na pohostenie alebo pre palubné služby, 

 

3) prepravujú na použitie počas letu ako veterinárny prostriedok alebo ako prostriedok na 

humánne utratenie zvieraťa, 

 

4) prepravujú na použitie za letu ako liečebný prostriedok pre pacienta, za predpokladu, že 

 

i) tlakové nádoby boli vyrobené s určením na prepravu výhradne daného plynu, 
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ii) drogy, lieky a iné liečebné látky sú pod dozorom školeného personálu v čase, keď 

sa používajú v letúne, 

 

iii) zariadenia s batériami článkov obsahujúcich elektrolyt sú uložené, a ak je to 

nutné, zabezpečené vo zvislej polohe, ktorá zabráni vyliatiu elektrolytu a 

 

iv) sú vykonané primerané opatrenia na uloženie a zabezpečenie všetkého vybavenia 

počas vzletu a pristátia a vo všetkých ostatných prípadoch, keď to veliteľ lietadla 

považuje za nutné v záujme bezpečnosti alebo 

 

5) ich prepravujú cestujúci alebo členovia posádky. 

 

c) Výrobky a látky určené ako náhrada uvedených v b) 1) a b) 2) sa musia v letúne prepravovať 

tak, ako je stanovené v technických pokynoch. 

 

OPS 1.1165 

Obmedzenia prepravy nebezpečného tovaru 

 

a) Prevádzkovateľ vykoná všetky príslušné opatrenia na to, aby sa výrobky, látky alebo iný 

tovar, ktoré sú presne označené názvom alebo popisom druhu v technických pokynoch ako 

zakázané na prepravu za akýchkoľvek okolností, neprepravovali žiadnym letúnom. 
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b) Prevádzkovateľ vykoná všetky príslušné opatrenia na to, aby zabezpečil, že výrobky, látky 

alebo iný tovar, označený v technických pokynoch za normálnych okolností ako vylúčený z 

prepravy sa prepravoval len vtedy, ak 

 

1) dotknuté štáty udelili prevádzkovateľovi výnimku podľa ustanovenia v technických 

pokynoch alebo 

 

2) technické pokyny udávajú, že môže byť prepravovaný v zmysle schválenia vydaného 

štátom pôvodu. 

 

OPS 1.1170 

Klasifikácia 

 

Prevádzkovateľ vykoná všetky príslušné opatrenia, aby zabezpečil zaradenie výrobkov a látok do 

kategórie nebezpečného tovaru tak, ako je vymedzené v technických pokynoch. 

 

OPS 1.1175 

Balenie 

 

Prevádzkovateľ vykoná všetky príslušné opatrenia, aby zabezpečil balenie nebezpečného tovaru 

tak, ako je vymedzené v technických pokynoch. 

 

OPS 1.1180 

Opatrenie štítkami a označenie 

 

a) Prevádzkovateľ vykoná všetky príslušné opatrenia, aby balíky, združené zásielky a nákladové 

kontajnery boli opatrené štítkami a označením tak, ako je vymedzené v technických 

pokynoch. 
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b) Štítky a označenie musia byť v angličtine, okrem akýchkoľvek ďalších jazykových 

požiadaviek, ak je nebezpečný tovar prepravovaný linkou vedúcou úplne alebo sčasti za 

hranicou príslušného štátu. 

 

OPS 1.1185 

Doklady o preprave nebezpečného tovaru 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby nebezpečný tovar mal sprievodný doklad o preprave 

nebezpečného tovaru, ak to technické pokyny nestanovujú inak. 

 

b) Ak je nebezpečný tovar prepravovaný letecky linkou vedúcou sčasti alebo úplne za hranicami 

príslušného štátu, doklad o preprave nebezpečného tovaru, okrem akýchkoľvek ďalších 

jazykových požiadaviek, musí byť v anglickom jazyku. 

 

OPS 1.1195 

Prevzatie nebezpečného tovaru 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevziať na prepravu nebezpečný tovar, ak balík, združená zásielka 

alebo nákladový kontajner neboli prehliadnuté v súlade s postupmi prebierky uvedenými v 

technických pokynoch. 

 

b) Prevádzkovateľ alebo jeho handlingový agent sú povinní používať kontrolný zoznam 

prebierky. Kontrolný zoznam prebierky má umožňovať preverenie všetkých významných 

podrobností a má mať formu umožňujúcu zaznamenávať výsledky verifikovania prebierky 

ručne, mechanicky alebo počítačom. 
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OPS 1.1200 

Kontrola poškodenia, netesnosti alebo kontaminácie 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) sa balíky, združené zásielky a nákladové kontajnery kontrolovali bezprostredne pred ich 

nakladaním do letúna alebo do jednotkového nákladového zariadenia tak, ako to 

predpisujú technické pokyny z hľadiska toho, či nevykazujú stopy poškodenia alebo 

netesnosti, 

 

2) sa jednotkové nákladové zariadenie nenakladalo do letúna, ak sa nekontrolovalo z 

hľadiska toho, či nemá stopy úniku alebo poškodenia nebezpečného tovaru, ktorý 

obsahuje tak, ako to požadujú technické pokyny, 

 

3) sa netesné alebo poškodené balíky, združené zásielky alebo nákladové kontajnery 

nenakladali do letúna, 

 

4) akýkoľvek balík s nebezpečným tovarom, nachádzajúci sa v letúne, u ktorého bolo 

zistené poškodenie alebo netesnosť, bol vyložený alebo boli prijaté opatrenia na jeho 

vyloženie príslušným úradom alebo organizáciou. V takom prípade musí byť ostatok 

zásielky preverený, či je v stave spôsobilom na prepravu a či nedošlo k poškodeniu 

alebo ku kontaminácii letúna alebo jeho nákladu, a 

 

5) balíky, združené zásielky a nákladové kontajnery boli preverené pri vykladaní z letúna 

alebo z jednotkového nákladového zariadenia a v prípade, že vykazujú stopy po 

poškodení alebo netesnosti, bol preverený priestor, kde bol nebezpečný tovar uložený z 

hľadiska toho, či nevykazuje stopy poškodenia alebo kontaminácie. 
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OPS 1.1205 

Odstránenie kontaminácie 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) sa bezprostredne odstránila každá kontaminácia zistená v dôsledku netesnosti alebo 

poškodenia nebezpečného tovaru a 

 

2) bol okamžite z prevádzky stiahnutý letún, ktorý bol kontaminovaný rádioaktívnym 

materiálom a aby nebol prevádzkovaný dovtedy, kým úroveň žiarenia na akomkoľvek 

prístupnom povrchu alebo nelokalizovanej kontaminácie nepoklesne pod hodnoty, 

predpísané v technických pokynoch. 

 

OPS 1.1210 

Obmedzenia nakladania 

 

a) Kabína cestujúcich a pilotný priestor. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa nebezpečný tovar 

neprepravoval v kabíne spolu s cestujúcimi alebo v pilotnom priestore, ak technické pokyny 

nestanovujú inak. 

 

b) Nákladové priestory. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa nebezpečný tovar nakladal, 

oddeľoval, ukladal a zabezpečoval v letúne tak, ako to predpisujú technické pokyny. 

 

c) Nebezpečný tovar určený na prepravu len nákladnými lietadlami. Prevádzkovateľ zabezpečí, 

aby sa balíky nebezpečného tovaru, opatrené štítkom „Len nákladné lietadlo“, prepravovali 

len nákladným lietadlom a aby sa nakladali tak, ako to predpisujú technické pokyny. 
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OPS 1.1215 

Poskytovanie informácií 

 

a) Informácie pre pozemný personál. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) pozemnému personálu poskytovali informácie, ktoré mu umožnia plniť povinnosti so 

zreteľom na prepravu nebezpečného tovaru vrátane činností, ktoré sa vykonávajú v 

prípade incidentov a nehôd, v ktorých sa vyskytuje nebezpečný tovar a 

 

2) prípadne informácie podľa uvedeného odseku a) 1) boli poskytnuté taktiež jeho 

prepravnému sprostredkovateľovi. 

 

b) Informácie pre cestujúcich a pre ostatné osoby 

 

1) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby boli uverejnené informácie požadované technickými 

pokynmi, ktoré obsahujú druhy tovaru, ktoré nesmú cestujúci prepravovať na palube 

letúna. a 

 

2) Prevádzkovateľ prípadne prepravný sprostredkovateľ zabezpečí, aby na miestach 

prebierky nákladov boli vyhlášky poskytujúce informácie o preprave nebezpečného 

tovaru. 

 

c) Informácie pre členov posádky. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby boli v prevádzkovej príručke 

informácie umožňujúce členom posádky plniť si zodpovednosti, pokiaľ ide o prepravu 

nebezpečného tovaru, vrátane opatrení, ktoré treba prijať v prípade núdzových situácií 

spojených s prepravou nebezpečného tovaru. 
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d) Informácie pre veliteľa lietadla Prevádzkovateľ zabezpečí, aby veliteľ lietadla dostal písomné 

informácie uvedené v technických pokynoch. (Pozri tabuľku 1 k dodatku 1 k OPS 1.1065 

týkajúcu sa času úschovy dokumentu). 

 

e) Informácie v prípade leteckého incidentu alebo leteckej nehody. 

 

1) Prevádzkovateľ letúna podieľajúceho sa na incidente poskytne na vyžiadanie akúkoľvek 

informáciu požadovanú na zmenšenie nebezpečia vzniknutého prepravou akéhokoľvek 

nebezpečného tovaru na palube. 

 

2) Prevádzkovateľ letúna, podieľajúceho sa na leteckej nehode informuje o akomkoľvek 

nebezpečnom tovare na palube v čo možno najkratšom čase letecký úrad štátu, v ktorom 

k leteckej nehode došlo. 

 

OPS 1.1220 

Výcvikové programy 

 

a) Prevádzkovateľ zavedie a udržiavať výcvikové programy zamestnancov, požadované 

technickými pokynmi, ktoré schváli letecký úrad. 
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b) Prevádzkovatelia, ktorí nemajú trvalé schválenie na prepravu nebezpečného tovaru. 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) zamestnanci zapojení do všeobecnej manipulácie s bežným nákladom a batožinou, boli 

vycvičení vo výkone ich povinností, ak ide o nebezpečný tovar. Tento výcvik musí 

zahrnovať minimálne oblasti uvedené v stĺpci 1 tabuľky 1 a musí ísť najmenej do takej 

hĺbky, aby si účastníci uvedomovali riziká spojené s nebezpečným tovarom, vedeli ich 

rozpoznať a poznali požiadavky, ktoré platia pre prepravu takéhoto tovaru cestujúcimi a 

 

2) ďalej uvedený personál, a to 

 

i) členovia posádky 

 

ii) zamestnanci odbavujúci cestujúcich a 

 

iii) bezpečnostní zamestnanci prevádzkovateľa, vykonávajúci kontroly cestujúcich a 

ich batožiny a 

 

bol vycvičený aspoň tak, aby výcvik zahrnoval oblasti uvedené v stĺpci 2 tabuľky 1 a 

aby hĺbkou výcviku tento personál získal vedomie rizík spojených s nebezpečným 

tovarom, schopnosť tieto riziká rozpoznať a znalosť požiadaviek platných pre prepravu 

takého tovaru cestujúcimi. 
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Tabuľka 1 

OBLASTI VÝCVIKU 1 2 

Všeobecné zásady X X 
Obmedzenia na prepravu 
nebezpečného tovaru v leteckej 
doprave 

 X 

Označenie a štítkovanie balíkov X X 
Nebezpečné tovary v batožine 
cestujúcich 

X X 

Núdzové postupy X X 
 

Poznámka: X označuje oblasť výcviku, ktorá má byť zahrnutá. 

 

c) Prevádzkovatelia, ktorí majú trvalé schválenie na prepravu nebezpečného tovaru. 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) zamestnanci, zapojení do preberania nebezpečného tovaru, absolvovali výcvik a boli 

spôsobilí vykonávať svoje povinnosti. Tento výcvik musí prinajmenšom zahrnovať 

oblasti uvedené v stĺpci 1 tabuľky 2 a ísť do takej hĺbky, aby zamestnanci dokázali 

rozhodnúť o prevzatí alebo odmietnutí nebezpečného tovaru, predkladaného na leteckú 

prepravu, 

 

2) zamestnanci, zapojení do pozemnej manipulácie s nebezpečným tovarom, jeho 

uskladnením a nakladaním, absolvovali výcvik na získanie schopností vykonávať ich 

povinnosti so zreteľom na nebezpečný tovar. Tento výcvik musí prinajmenšom 

zahrnovať oblasti uvedené v stĺpci 2 tabuľky 2 a ísť aspoň do takej hĺbky, aby si 

zamestnanci uvedomovali riziká spojené s nebezpečným tovarom, dokázali s ním 

manipulovať a nakladať ho 
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3) zamestnanci zapojení do všeobecnej manipulácie s bežným nákladom a batožinou, boli 

vycvičení vo výkone ich povinností, ak ide o nebezpečný tovar. Tento výcvik musí 

zahrnovať minimálne oblasti uvedené v stĺpci 3 tabuľky 2 a musí ísť najmenej do takej 

hĺbky, aby si účastníci uvedomovali riziká spojené s nebezpečným tovarom, ako ho 

identifikovať a nakladať a ktoré požiadavky platia pre prepravu takéhoto tovaru 

cestujúcimi a 

 

4) členovia letových posádok absolvovali výcvik, ktorý musí prinajmenšom zahrnovať 

oblasti uvedené v stĺpci 4 tabuľky 2. Výcvik musí ísť aspoň do takej hĺbky, aby si 

uvedomovali riziká spojené s nebezpečným tovarom a ako sa má tento tovar 

prepravovať v letúne, a 

 

5) ďalej uvedený personál, a to 

 

i) zamestnanci odbavujúci cestujúcich a 

 

ii) bezpečnostní zamestnanci prevádzkovateľa, vykonávajúci kontroly cestujúcich a 

ich batožiny a 

 

iii) členovia posádky, iní ako členovia letovej posádky, absolvoval výcvik, ktorý musí 

prinajmenšom zahrnovať oblasti uvedené v stĺpci 5 tabuľky 2; výcvik musí ísť 

aspoň do takej hĺbky, aby si tento personál uvedomoval riziká spojené s 

nebezpečným tovarom, ako aj to, aké požiadavky platia na prepravu takého tovaru 

cestujúcimi alebo všeobecne na jeho prepravu na palube letúna. 
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d) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetok personál, ktorý absolvoval výcvik, sa podrobil skúške 

na overenie toho, ako rozumie svojim zodpovednostiam. 

 

e) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetci zamestnanci prichádzajúci do styku s nebezpečným 

tovarom, pre ktorý sa vyžaduje výcvik s nebezpečným tovarom, absolvovali udržiavací 

výcvik v nie dlhších ako dvojročných intervaloch. 

 

f) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa záznamy o výcviku v zaobchádzaní s nebezpečným 

tovarom viedli pre všetkých zamestnancov absolvujúcich výcvik v súlade s uvedeným 

odsekom d) tak, ako je to požadované technickými pokynmi. 

 

g) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby zamestnanci jeho handlingového agenta absolvovali výcvik v 

súlade s príslušným stĺpcom tabuľky 1 alebo 2. 
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Tabuľka 2 

 

OBLASTI VÝCVIKU 1 2 3 4 5 

Všeobecné zásady X X X X X 

Obmedzenia na prepravu nebezpečného 
tovaru v leteckej doprave 

X   X X 

Klasifikácia nebezpečného tovaru X     

Zoznam nebezpečného tovaru  X  X  

Všeobecné požiadavky na balenie a 
baliace pokyny 

X     

Špecifikácie balenia a označovania X     

Označenie a štítkovanie balíkov X X X X X 

Dokumentácia od odosielateľa X     

Prebierka nebezpečného tovaru, vrátane 
použitia kontrolného zoznamu 

X     

Postupy skladovania a nakladania X X X X  

Kontroly na zistenie poškodenia, 
netesnosti a postupy na odstraňovanie 
znečistenia 

X X    

Poskytovanie informácií veliteľovi 
lietadla 

X X  X  

Nebezpečné tovary v batožine cestujúcich X X X X X 

Núdzové postupy X X X X X 

Poznámka: X označuje oblasť výcviku, ktorá má byť zahrnutá. 
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OPS 1.1225 

Hlásenie incidentov a leteckých nehôd s nebezpečným tovarom 

 

a) Prevádzkovateľ hlási leteckému úradu incidenty a letecké nehody s nebezpečným tovarom. 

Prvé hlásenie odošle do 72 hodín od udalosti, ak tomu nebránia výnimočné okolnosti. 

 

b) Prevádzkovateľ leteckému úradu hlási aj nedeklarovaný alebo nesprávne deklarovaný 

nebezpečný tovar, ktorý bol zistený v náklade alebo v batožine cestujúcich. Ak tomu nebránia 

výnimočné okolnosti, počiatočné hlásenie je prevádzkovateľ povinný odoslať do 72 hodín od 

odhalenia. 
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ČLÁNOK S 

BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA 

 

OPS 1.1235 

Požiadavky bezpečnostnej ochrany 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetok príslušný personál bol oboznámený s relevantnými 

požiadavkami národných bezpečnostných programov  štátu prevádzkovateľa a aby ich plnili. 

 

OPS 1.1240 

Výcvikové programy 

 

Prevádzkovateľ zavedie, udržiavať a vykonávať schválené výcvikové programy, ktoré zabezpečia 

schopnosť členov posádky prevádzkovateľa vykonávať príslušné kroky na zabránenie činom 

protiprávneho zasahovania ako sabotáž a nezákonné zmocnenie sa letúnov a na minimalizáciu 

dôsledkov takých udalostí, ak by k nim došlo. Výcvikový program bude kompatibilný s Národným 

programom leteckej bezpečnosti. Jednotliví členovia posádky musia poznať všetky príslušné prvky 

výcvikového programu a mať pre ne spôsobilosť. 

 

OPS 1.1245 

Hlásenie činov protiprávneho zasahovania 

 

Veliteľ lietadla alebo v jeho neprítomnosti prevádzkovateľ, sú povinní po čine protiprávneho 

zasahovania na palube letúna podať bezprostredne hlásenie o takomto čine miestne príslušnému 

úradu a leteckému úradu v štáte prevádzkovateľa. 
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OPS1.1250 

Kontrolný zoznam postupu prehľadávania letúna 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa na palube nachádzal kontrolný zoznam s postupmi 

vykonávanými pri hľadaní bomby alebo improvizovaného výbušného zariadenia (IED) pre prípad 

podozrenia na sabotáž a na skontrolovanie letúnov, či neobsahujú ukryté zbrane, výbušniny alebo 

iné nebezpečné zariadenia, ak existuje dôvodné podozrenie, že letún môže byť predmetom 

protiprávneho zásahu. Kontrolný zoznam je podložený návodom k vhodnému konaniu v prípade 

nájdenia bomby alebo podozrivého predmetu a informácie o najmenej rizikovej lokalizácii bomby 

špecificky pre daný letún, ak ich poskytol držiteľ typového osvedčenia. 

 

OPS 1.1255 

Bezpečnostná ochrana oddelenia pre letovú posádku 

 

a) Vo všetkých letúnoch vybavených dvermi do oddelenia pre letovú posádku sa tieto dvere 

musia dať zamknúť a sú zabezpečené alebo zavedené prostriedky alebo postupy prijateľné pre 

letecký úrad, na základe ktorých palubní sprievodcovia dokážu informovať letovú posádku v 

prípade podozrivej aktivity alebo porušenia bezpečnostnej ochrany v kabíne. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  ib 474 
PRÍLOHA DG C III  SK 

b) Všetky letúny prepravujúce cestujúcich s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou nad 

45 500 kg alebo s maximálnou schválenou konfiguráciou sedadiel pre cestujúcich nad 60 

sedadiel sú vybavené schválenými dvermi do oddelenia pre letovú posádku, ktoré sa dajú 

zamknúť a odomknúť zo stanoviska pilota a sú prevedené tak, aby spĺňali platné retroaktívne 

prevádzkové požiadavky na letovú spôsobilosť. Konštrukčné riešenie týchto dverí nie je 

prekážkou pri núdzových činnostiach, ako to vyžadujú platné retroaktívne prevádzkové 

požiadavky na letovú spôsobilosť. 

 

c) Vo všetkých letúnoch vybavených dvermi do oddelenia pre letovú posádku v súlade s 

odsekom b) 

 

1) sa tieto dvere zatvoria pred naštartovaním motorov na vzlet a ak to vyžaduje 

bezpečnostný postup alebo veliteľ a budú zamknuté až do vypnutia motorov po pristátí, 

s výnimkou prípadov, keď je potrebné zabezpečiť vstup alebo odchod oprávnených 

osôb v súlade s Národným programom leteckej bezpečnosti, 

2) poskytnú sa prostriedky na monitorovanie priestoru mimo oddelenia pre letovú posádku 

zo stanoviska pilota v miere potrebnej na identifikovanie osôb dožadujúcich sa vstupu 

do oddelenia letovej posádky a na odhalenie podozrivého správania alebo možnej 

hrozby."  
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I. Úvod 

 

Rada 9. marca 2006 v rámci spolurozhodovacieho postupu (článok 251 Zmluvy o ES) prijala 

spoločnú pozíciu o zmenenom a doplnenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických 

požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (EÚ-OPS). 

 

Účelom návrhu je predovšetkým transponovať nezáväzné Jednotné letecké predpisy – prevádzkové 

štandardy (JAR-OPS), ustanovené Spojenými leteckými úradmi, do záväzných právnych predpisov 

EÚ (Spoločenstva).  Navrhované nariadenie sa preto často uvádza ako nariadenie o EÚ-OPS. 

 

Pôvodný návrh nariadenia Komisia predložila v marci 2000. Po prvom čítaní v Európskom 

parlamente v januári 2001 a na základe rokovaní v orgánoch Rady Komisia vo februári 2002 

predložila zmenený a doplnený návrh.  

 

Keďže sa tento zmenený a doplnený návrh Komisie zásadným spôsobom odlišoval od jej 

pôvodného návrhu, Európsky parlament sa rozhodol zaujať druhé stanovisko v prvom čítaní.  

V septembri 2002 na základe návrhu spravodajcu Briana Simpsona predložil Európsky parlament 

len jeden, avšak veľmi významný pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisiaci s obmedzením času 

letu. 

 

Po predložení tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a vzhľadom na prácu Rady a jej 

orgánov, ktorá sa týkala ustanovení o palubných sprievodcoch, Komisia vo februári 2006 predložila 

zrevidovaný zmenený a doplnený návrh nariadenia o EÚ-OPS.  

 

Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku na svojom zasadnutí 10. decembra 2004 dosiahla 

čiastočnú politickú dohodu o zrevidovanom zmenenom a doplnenom návrhu. Táto čiastočná dohoda 

sa týkala článkov, ako aj článkov O (palubní sprievodcovia) a Q (obmedzenie času letu) prílohy III. 
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Orgány Rady dosiahli v júni 2005 dohodu o ostatných častiach prílohy III, a to o článkoch A až N, 

ako aj o článkoch P, R a S.  

 

Po tom, ako právnici lingvisti celé znenie zrevidovali, mohla Rada prijať svoju spoločnú pozíciu. 

Rada pritom zohľadnila stanovisko Európskeho parlamentu z prvého čítania. 

 

Rada taktiež vzala do úvahy stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru. 

 

 

II. Analýza spoločnej pozície 

 

1. Všeobecne 

 

Rada súhlasila s hlavnými zásadami návrhu Komisie. V niektorých bodoch však rozhodla o úprave 

znenia, a to najmä preto, aby dosiahla jeho jasnosť, zjednodušenie a zrozumiteľnosť. 

 

Pokiaľ ide o články, Rada urobila niekoľko zmien ustanovení o pružnosti v článku 8. Konkrétne 

v odseku 4 tohto článku rozšírila možnosti členských štátov prijať alebo zachovať ustanovenia, 

ktoré sa týkajú určitých OPS, až kým sa neustanovia pravidlá Spoločenstva založené na vedeckých 

poznatkoch a najlepších postupoch.  

 

Rada v článku 8a rozhodla, že do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia by sa 

malo vypracovať vedecké a lekárske hodnotenie ustanovení článku Q prílohy III (obmedzenie času 

letu) a v prípade potreby aj ustanovení článku O (palubní sprievodcovia) tejto prílohy. Rada 

rozhodla, že vykonaním tejto práce poverí Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva (EASA).  

Ďalej Rada rozhodla, že EASA by mala Komisii poskytovať pomoc pri príprave návrhov na úpravu 

príslušných technických ustanovení článku Q. 
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Rada rozhodla, že vzhľadom na čas, ktorý je potrebný na prispôsobenie týchto nových technických 

pravidiel, by členské štáty mali uplatňovať prílohu III s účinnosťou 18 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia (a nie s účinnosťou 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti, ako to navrhovala Komisia).  

 

V prílohe III urobila Rada niekoľko zmien a doplnení s cieľom zosúladiť jej znenie s verziou 8 

JAR-OPS 1 a dosiahnuť väčšiu jasnosť a presnosť znenia navrhovaného Komisiou.  

 

Rada si uvedomuje, že vzhľadom na technický pokrok, meniace sa okolnosti a čas, ktorý je 

potrebný na finalizáciu znenia po jeho politickom schválení, by sa už pri prijatí tejto spoločnej 

pozície mohlo znenie prílohy III v niektorých bodoch upraviť.  Tiež je možné, že kvôli veľkému 

rozsahu textu niektoré odkazy ešte nie sú uvedené správne.  Rada sa však nazdávala, že je potrebné, 

aby sa znenie v určitom bode finalizovalo.  Preto ju teší informácia Komisie, že po nadobudnutí 

účinnosti nariadenia začnú pracovníci Komisie v čo najkratšom čase pracovať na úprave 

a aktualizácii znenia v rámci postupu vo výbore a že v tejto súvislosti dôkladne zvážia návrhy na 

úpravy, ktoré už predložili niektoré členské štáty.  

 

 

2. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu 

 

Európsky parlament vo svojom stanovisku z 3. septembra 2002 navrhoval vložiť do znenia jeden 

významný pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisiaci s obmedzením času letu. Komisia rozhodla, že 

znenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu zapracuje do svojho zrevidovaného zmeneného 

a doplneného návrhu, aj keď v mierne preformulovanej verzii.  Rada tiež súhlasila s 

pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu, ale rozhodla sa urobiť drobné 

úpravy znenia s cieľom prispôsobiť ho sociálnym a hospodárskym faktorom súčasného letectva a 

ujasniť obsah niektorých ustanovení. 
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III. Záver 

 

Rada sa domnieva, že znenie jej spoločnej pozície je prijateľné a vyvážené. Pokiaľ ide o 

pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený Európskym parlamentom v prvom čítaní konštatuje, že 

tento návrh s malými úpravami prijala v celom rozsahu.  Rada preto zastáva názor, že znenie jej 

spoločnej pozície zabezpečuje dosiahnutie cieľa, ktorý Parlament svojím pozmeňujúcim 

a doplňujúcim návrhom sledoval.  

 

Rada nabáda Európsky parlament prijať znenie spoločnej pozície v danej podobe, aby nariadenie 

mohlo čím skôr nadobudnúť účinnosť. Predovšetkým v súvislosti s článkom Q (obmedzenie času 

letu) a prípadne článkom O (palubní sprievodcovia) prílohy III sa Európsky parlament vyzýva, aby 

vzal do úvahy, že EASA v krátkej dobe uskutoční ich vedecké a lekárske hodnotenie.  
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DODATOK K POZNÁMKE K BODU A 
Od: Generálny sekretariát Rady 
Komu: COREPER/RADA 
Č. návrhu Komisie: 7589/00 AVIATION 13, 6090/02 AVIATION 19 CODEC 163 
Predmet: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a 
správnych postupov v oblasti civilného letectva (EÚ – OPS) (prvé čítanie) 
- prijatie (LA + V) 
a) spoločnej pozície 
b) odôvodnenia Rady 
- vyhlásenie 

 

 

Vyhlásenie Švédska ku Komisiou predkladanému zmenenému a doplnenému návrhu 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) 

č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného 

letectva (EÚ – OPS) 

 

Švédsko súhlasí s obsahom navrhovaného nariadenia, pokiaľ ide o všetky časti okrem časti Q. 

Švédsko sa domnieva, že nie je dostatočne jasné, že uplatňovanie ustanovení o obmedzení času letu 

by bolo zárukou náležitej harmonizovanej úrovne leteckej bezpečnosti.   

 

So zreteľom na uvedené sa Švédsko rozhodlo zdržať sa hlasovania. 

 

________________________ 
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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

Brusel, 14.3.2006 
KOM(2006) 128 v konečnom znení 

2000/0069 (COD) 

  

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES 
 
o 

spoločnom stanovisku Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) 

č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti 
civilného letectva (EU – OPS) 
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2000/0069 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES 
 
o 

spoločnom stanovisku Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) 

č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti 
civilného letectva (EU – OPS) 

Súvislosti 

Dátum doručenia návrhu EP a Rade 
(dokument KOM(2000)121, konečné znenie - 2000/0069 
(COD): 

24. marec 2000 

Dátum stanoviska Hospodárskeho a sociálneho výboru: 19. október 2000 

Dátum predloženia stanoviska Európskeho parlamentu, prvé 
čítanie: 

18. január 2001 

Dátum doručenia pozmeňovacieho návrhu EP a Rade 
(dokument KOM(2002)30, konečné znenie - 2000/0069 
(COD): 

4. február 2002 

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu v druhom čítaní 3. september 2002 

Dátum doručenia revidovaného pozmeňovacieho návrhu EP 
a Rade 
(dokument KOM(2004)73, konečné znenie - 2000/0069 
(COD): 

12. február 2004 

Dátum čiastočnej politickej dohody v Rade (kvalifikovaná 
väčšina) 

10. december 2004 

Dátum prijatia spoločnej pozície 9. marec 2006 

1. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

1.1. Pri príprave druhého leteckého liberalizačného balíka v 1989 sa Rada a Komisia 
dohodli, že politika leteckej dopravy by tiež mala riešiť harmonizáciu regulačného 
rámca, ktorý sa týka civilného letectva, s cieľom udržať vysokú úroveň 
bezpečnosti letectva a zaručiť medzi leteckými dopravcami spravodlivú 
hospodársku súťaž. V tejto súvislosti Spoločenstvo prijalo nariadenie č. 3922/91 o 
harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného 
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letectva s cieľom zavedenia a aktualizovania harmonizovaných predpisov pri 
navrhovaní, výrobe, prevádzke a údržbe lietadiel a pre pracovníkov a organizácie, 
ktoré sa na týchto úlohách zúčastňujú.  

1.2. Komisia v marci 2000 predložila Rade návrh na zmenu a doplnenie nariadenia 
s cieľom zahrnúť do nariadenia prevádzkové predpisy navrhnuté tak, aby zaručovali 
prevádzku lietadiel za dostatočných bezpečnostných podmienok1. Tieto predpisy 
platné pre leteckých dopravcov vychádzali z pravidiel, ktoré vypracovali Združené 
letecké úrady (JAA)2. 

1.3. Keďže tento prvý návrh na zmenu a doplnenie nariadenia č. 3922/92 sa zdržal 
v Rade, vo februári 2004 predložila Komisia zmenený a doplnený návrh na 
zmenu a doplnenie nariadenia č. 3922/91 najmä s cieľom zohľadnenia 
pripomienok Rady a Parlamentu pri preskúmaní počiatočného návrhu.  

1.4. Vzhľadom na túto skutočnosť nový návrh Komisie obsahoval minimálne 
požiadavky3 na obsluhujúci palubný personál, ktorý musí mať osvedčenie, tak 
ako je tomu v Spojených štátoch, a ktoré sa vyžadovali od príslušných pracovníkov 
a časti odvetvia. Tieto minimálne požiadavky by mali zlepšil leteckú bezpečnosť 
zvýšením úrovne pracovníkov. Okrem toho by mali uľahčiť mobilitu v rámci 
absolútne liberalizovaného trhu leteckej dopravy. 

1.5. Nový návrh Komisie obsahoval tiež program obmedzenia celkového času letu 
(FTL) pre leteckú posádku, ktorý požadoval Európsky parlament, ktorý bol v tejto 
súvislosti znepokojený rozdielmi v jednotlivých štátoch. Združenia profesionálnych 
pilotov a niekoľko leteckých dopravcov sú v skutočnosti už dlho kritickí voči týmto 
rozdielom, ktoré majú nepriaznivý dopad na bezpečnosť a riadne fungovanie 
hospodárskej súťaže:  

– Mnoho vyšetrovaní leteckých nehôd ukázalo, že únava posádky je jedným 
z faktorov, ktoré prispievajú k nehodovosti. 

– Národné predpisy o leteckom čase sú v mnohým prípadoch nejasné a umožňujú 
leteckým dopravcom prinútiť príslušných pracovníkov pracovať mnoho hodín 
naviac na úkor bezpečnosti a spoločností, ktoré podliehajú prísnejším právnym 
predpisom.  

                                                 
1 Tieto prevádzkové predpisy sa týkajú certifikácie prevádzkovateľov, prevádzky lietadiel, údržby a 

odbornej prípravy posádky.  
2 Združené letecké úrady je združenie národných leteckých orgánov tridsiatich siedmich Európskych 

krajín vrátane dvadsiatich piatich členských štátov EÚ, ktoré bolo vytvorené na zavedenie 
harmonizovaných podmienok leteckej bezpečnosti. 

3 Členské štáty môžu doplniť minimálne požiadavky a prijať prísnejšie požiadavky. V prípade 
obsluhujúceho palubného personálu sa minimálne požiadavky týkajú veku, fyzickej zdatnosti 
a odbornej prípravy.  
V minimálnej požiadavke sa napríklad môže ustanoviť minimálny obsah odbornej prípravy alebo 
minimálny vek. Členské štáty však môžu stanoviť prísnejšie predpisy (vyžadovať dlhšiu odbornú 
prípravu alebo zvýšiť vekovú hranicu). V minimálnej požiadavke sa podobným spôsobom môže 
stanoviť minimálny čas na odpočinok, ktorý členské štáty môžu zvýšiť, ale nemôžu ho znížiť, alebo 
maximálny čas letu. Národné predpisy umožňujúce dlhší maximálny čas letu by neboli v súlade, avšak 
národný predpis umožňujúci kratší maximálny čas letu by v súlade bol.  
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Ustanovenia o leteckom čase uvedené v tomto návrhu Komisie boli predložené vo forme 
minimálnych požiadaviek a členské štáty by sa mohli rozhodnúť o prijatí prísnejších 
ustanovení. Okrem toho sú dostatočne flexibilné na to, aby sa mohli zohľadniť situácie 
v jednotlivých štátoch. 

2. PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

2.1. Vo svojej spoločnej pozícii Rada poznamenáva, že pozmeňujúci návrh parlamentu 
bol celkom prijatý s určitými malými upresneniami. Komisia súhlasí s tým, že po 
zahrnutie týchto malých úprav, znenie spoločnej pozície Rady zabezpečuje, že sa 
dosiahol cieľ, ktorý mal tento pozmeňujúci návrh Parlamentu.  

2.2. Pri schvaľovaní spoločnej pozície Rady Komisia prijíma kroky Rady schváliť 
podstatu návrhu Komisie, avšak zmeniť znenie v niektorých bodoch, pričom sa 
uvádza potreba jasnejšieho a zjednodušeného textu, aby sa text dal ľahšie čítať.  

2.3. K obsahu článkov:  

– Rada uskutočnila niekoľko zmien v ustanoveniach o flexibilite v článku 8, a to 
v odseku 4, kde Rada rozšírila výsadu členských štátov prijať alebo ponechať 
ustanovenia týkajúce sa veľmi obmedzeného počtu predpisov OPS (technických 
požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva), až kým nebudú 
zavedené na úrovní Spoločenstva spoločné predpisy vychádzajúce z vedeckých 
znalostí a najlepších postupov. Podľa Komisie je toto prijateľný kompromis, a to 
najmä preto, pretože prostriedky na dodržanie ustanovení v tejto oblasti sa môžu 
meniť, pričom to nutne nemusí znamenať ohrozenie úrovne bezpečnosti. Okrem 
toho Komisia teraz predložila nový návrh4, v ktorom sa okrem iného uloží úloha 
Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EABL), aby vypracovala predpisy 
vo všetkých týchto oblastiach.  

– V článku 8a Rada navrhuje, aby sa z vedeckého a lekárskeho hľadiska vyhodnotili 
do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ustanovenia podčasti Q 
(obmedzenie leteckého času) a tiež podčasti O (obsluhujúci palubný personál) 
k prílohe III. Okrem toho v pozícii Rady sa ukladá zodpovednosť Európskej 
agentúre pre bezpečnosť letectva (EABL) uskutočniť túto prácu a tiež pomôcť 
Komisii pri príprave návrhov na úpravu technických ustanovení podčasti Q. Toto 
je pre Komisiu prijateľné, keďže to okrem toho súčasne zodpovedá iniciatíve 
(pozri vyššie) rozširovania kompetencií agentúry.  

– Rada uvádza, že z hľadiska času potrebného na prispôsobenie sa na nové 
technické predpisy by členské štáty mali uplatniť prílohu III s účinnosťou 18 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia (a nie s účinnosťou 6 
mesiacov ako navrhuje Komisia). Komisia môže tento kompromis prijať. 

                                                 
4 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 

1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej 
agentúry pre bezpečnosť letectva (dokument KOM(2005)[579], konečné znenie – [2005]/[0228]COD) 
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– V samotnej prílohe III urobila Rada určité úpravy s cieľom prispôsobiť znenie 
úplne pozmeňujúcemu návrhu 8 k JAR-OPS, v ktorom sa uvádza zámer text 
zjednodušiť a spresniť. Pre Komisiu je toto tiež prijateľné. 

2.4. Komisia súhlasí s názorom vyjadreným v spoločnej pozícii Rady, že z hľadiska 
technického pokroku a meniacich sa okolností v oblasti moderného letectva, 
a pretože na finalizáciu súčasného znenia je potrebný dlhý čas trvania 
medziinštitucionálnych rokovaní, niektoré body prílohy III by sa mohli opraviť už 
teraz. Zdĺhavá práca na tomto obsiahlom texte však už dosť pokročila a text sa môže 
finalizovať v takom stave, ako je. 

2.5. V tejto súvislosti Komisia opäť opakuje svoje záväzok, že, tak skoro ako to bude 
možné po uvedení tohto nariadenia do účinnosti, útvary Komisie začnú prácu na 
ďalšom dolaďovaní a aktualizácii znenia prostredníctvom postupu vo výboroch, 
pričom Komisia starostlivo zohľadní aktívne podnety na úpravy, ktoré už predniesli 
niektoré členské štáty. 

Závery 

Komisia berie na vedomie, že spoločná pozícia prijatá dňa 9.3.2006 sa väčšinou riadi 
stanoviskom Európskeho parlamentu v prvom čítaní. Komisia si je tiež vedomá toho, že Rada 
dospela k tomuto delikátnemu a dobre vyváženému kompromisu až po veľmi dlhých 
rokovaniach. Komisia preto prijíma spoločnú pozíciu. 

VYHLÁSENIE KOMISIE 

Komisia spoločne s Radou urobila vyhlásenie pri príležitosti prijatia spoločnej pozície (pozri 
prílohu I). 
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PRÍLOHA 

Stanovisko Komisie a Rady týkajúce sa článku 8a 

Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu a Rade, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o spoločných pravidlách v 
oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva s cieľom 
rozšíriť jeho pôsobnosť na leteckú prevádzku a vydávania osvedčení o spôsobilosti leteckého 
personálu. Rozhodnutie o tomto návrhu umožní EASA uskutočniť vyhodnotenie uvedené 
v článku 8a. Rada sa zaväzuje, že takýto návrh prioritne preskúma. 
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