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c) nedodržení koordinovaného typu letadla či nesplnění
kritérií pro zařazení do jedné z hlukových kategorií 1 až 9
v období nočního hlukového omezení 2100 (2000) do
0500 (0400) dle AIP, LKPR AD 2.21;

c) breach of coordinated type of aircraft or failure to comply
with the criteria for inclusion in one of noise categories 1
to 9 during the period of night noise restriction 2100
(2000) to 0500 (0400) according to AIP, LKPR AD 2.21;

d) neuskutečnění letu, pro který byl koordinátorem letiště
přidělen letištní slot, bez předchozího zrušení letištního
slotu u koordinátora letiště.

d) a flight for which a slot was allocated by the airport
coordinator is not realized and cancellation of the slot by
the airpot coordinator has not been requested in advance.

Rozhodnutí zda se jedná o porušení koordinačních
mechanismů je v plné pravomoci koordinátora letiště.

Decision if coordination mechanisms have been breached is
in full competence of the airport coordinator.

1.2.1.8.3

1.2.1.8.3

Poplatek za porušení koordinačních
mechanismů

1.2.1.8.3.1 Na základě rozhodnutí koordinátora letiště vybírá
provozovatel koordinovaného letiště nadstandardní poplatek
za porušení koordinačních mechanismů:

1.2.1.8.3.1 The airport operator collects an additional fee for
breach of the coordination mechanisms in accordance with
the decision of the coordinator:

–

podle bodu 1.2.1.8.2 a) ve výši 2000 EUR pro letadla
s MTOM vyšší než 15 000 kg a 1000 EUR pro letadla s
MTOM do 15 000 kg včetně; v případě porušení
koordinačních postupů v období nočního hlukového
omezení od 2100 (2000) do 0500 (0400) je poplatek ve
výši 2500 EUR pro letadla s MTOM vyšší než 15 000 kg a
1250 EUR pro letadla s MTOM do 15 000 kg včetně;

–

–

podle bodu 1.2.1.8.2 b) ve výši 1000 EUR pro letadla
s MTOM vyšší než 15 000 kg a 500 EUR pro letadla s
MTOM do 15 000 kg včetně; v případě porušení
koordinačních postupů v období nočního hlukového
omezení od 2100 (2000) do 0500 (0400) je poplatek ve
výši 1500 EUR pro letadla s MTOM vyšší než 15 000 kg a
750 EUR pro letadla s MTOM do 15 000 kg včetně;

–

–

podle bodu 1.2.1.8.2 c) ve výši 1000 EUR pro letadla
s MTOM vyšší než 15 000 kg a 500 EUR pro letadla s
MTOM do 15 000 kg včetně v případě, že letadla
odpovídají kritériím pro zařazení do hlukové kategorie 10
nebo 11; v případě, že letadla odpovídají kritériím pro
zařazení do jedné z hlukových kategorií 12 až 14 je
nadstandardní poplatek ve výši 1200 EUR pro letadla s
MTOM vyšší než 15 000 kg a 600 EUR pro letadla s
MTOM do 15 000 kg včetně;
podle bodu 1.2.1.8.2 d) ve výši 500 EUR pro přílet nebo
odlet letadla s MTOM vyšší než 15 000 kg a 250 EUR pro
přílet nebo odlet letadla s MTOM do 15 000 kg včetně.

–

–

1.2.1.9

Přestupky

Charge for breach of coordination
mechanisms

–

according to 1.2.1.8.2 a) 2000 EUR for aircraft with
MTOW higher than 15 000 kg and 1000 EUR for aircraft
with MTOW less or equal to 15 000 kg; in case of breach
of coordination procedures during the period of night
noise restriction from 2100 (2000) to 0500 (0400) the fee
is 2500 EUR for aircraft with MTOW higher than 15 000 kg
and 1250 EUR for aircraft with MTOW less or equal to
15 000 kg.
according to 1.2.1.8.2 b) 1000 EUR for aircraft with
MTOW higher than 15 000 kg and 500 EUR for aircraft
with MTOW less or equal to 15 000 kg; in case of breach
of coordination procedures during the period of night
noise restriction from 2100 (2000) to 0500 (0400) the fee
is 1500 EUR for aircraft with MTOW higher than 15 000 kg
and 750 EUR for aircraft with MTOW less or equal to
15 000 kg;
according to 1.2.1.8.2 c) 1000 EUR for aircraft with
MTOW higher than 15 000 kg and 500 EUR for aircraft
with MTOW less or equal to 15 000 kg in case that aircraft
comply with the criteria for inclusion to one of noise
category 10 or 11; in case that aircraft comply with the
criteria for inclusion to one of noise categories from 12 to
14 the additional fee is 1200 EUR for aircraft with MTOW
higher than 15 000 kg and 600 EUR for aircraft with
MTOW less or equal to 15 000 kg;
according to 1.2.1.8.2 d) 500 EUR for arrival or departure
of aircraft with MTOW higher than 15 000 kg and 250 EUR
for arrival or departure of aircraft with MTOW less or equal
to 15 000 kg.

1.2.1.9

Infractions

Porušení nebo přestupky proti ustanovením AIP České
republiky mohou mít za následek odebrání povolení nebo
schválení vydaných Odborem civilního letectví Ministerstva
dopravy, která se vyžadují dále, nebo jiné sankce stanovené
příslušnými předpisy České republiky. Toto jednání
provozovatele bude rovněž oznámeno příslušnému
národnímu leteckému úřadu státu provozovatele letadla.

The offences or the infractions of the provision of AIP of the
Czech Republic may result in the withdrawal of the
permission or the approval issued by the Civil Aviation
Department of the Ministry of Transport which are required
hereinafter or other sanctions determined by the relevant
regulations of the Czech Republic. This act of operator will be
notified to a relevant national aviation authority of state of the
airctaft operator.

1.2.1.10

1.2.1.10

Bezpečnostní program

Pro pravidelnou nebo nepravidelnou (sérii letů) leteckou
dopravu pro obchodní účely na/z území České republiky musí
mít letecký dopravce zaveden bezpečnostní program
v souladu s ICAO Annexem 17, Dokumentem 30 ECAC a
nařízením (ES) č. 300/2008.

Air carrier security program

For the scheduled or non-scheduled (series of flights) air
transport for commercial purposes to/from the territory of the
Czech Republic, the air carrier shall have established security
program in accordance with ICAO Annex 17, Doc 30 ECAC
and the Regulation (EC) No.300/2008.
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1.2.1.11

Výskyt nakažlivé nemoci na palubě
přilétávajícího letadla

1.2.1.11

The occurrence of communicable disease on
board of an inbound aircraft

1.2.1.11.1 Postup velitele letadla

1.2.1.11.1 Procedure for pilot-in-command

Jakmile je veliteli letadla známo, že se na palubě letadla
nachází cestující, u kterého je podezření z nakažlivé nemoci,
musí tuto skutečnost oznámit stanovišti letových provozních
služeb, se kterými je právě ve spojení, spolu se žádostí, aby
zpráva byla předána na letištní řídící věž letiště určení.
Zpráva musí obsahovat volací znak letadla, letiště odletu,
letiště určení, předpokládaný čas přistání, počet zasažených
cestujících, počet osob na palubě a výraz “nakažlivá nemoc”.
Například:

As soon as the pilot-in-command (PIC) becomes aware that
passenger being on board an aircraft is suspected of suffering
from communicabale disease, the PIC shall report this to the
a i r t r a ff i c s e r v i c e s u n i t w h i c h h e / s h e i s c u r r e n t l y
communicating with, along with a request that a message
shall be forwarded to the destination aerodrome control
tower. The message shall include the aircraft’s call sign,
aerodrome of departure, destination aerodrome, estimated
time of arrival, number of passengers affected, number of
persons on board and the words “communicable disease”.
For example:

“(stanoviště ATS), (volací znak letadla) ŽÁDÁM O PŘEDÁNÍ
NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE NA LETIŠTNÍ ŘÍDÍCÍ VĚŽ
(letiště určení) CO NEJDŘÍVE. OZNAMTE AŽ BUDETE
PŘIPRAVENI PRO PŘÍJEM.”

“(ATS unit), (call sign) REQUEST THE FOLLOWING
INFORMATION BE FORWARDED AS SOON AS POSSIBLE
TO (destination aerodrome) TOWER. ADVISE READY TO
COPY”.

“(volací znak letadla), OZNAMTE LETIŠTNÍ ŘÍDÍCÍ VĚŽI
(letiště určení), ŽE (volací znak letadla), LETIŠTĚ ODLETU
(letiště odletu) PŘEDPOKLÁDÁME (letiště určení) V (čas)
OSOB NA PALUBĚ (počet) HLÁSÍME (počet) PŘÍPAD/Ů
NAKAŽLIVÉ NEMOCI NA PALUBĚ”.

“(call sign), ADVISE (destination aerodrome) TOWER THAT
(call sign), DEPARTURE AERODROME (departure
aerodrome) ESTIMATING (destination aerodrome) AT (time)
PERSONS ON BOARD (number) REPORTING (number)
CASE(S) OF COMMUNICABLE DISEASE ON BOARD”.

1.2.1.11.2 Vstupní místo

1.2.1.11.2 Point of entry

V souladu s požadavky Mezinárodních zdravotnických
předpisů (2005) je vstupním místem České republiky pro
letadla s letištěm určení na území České republiky, v případě
podezření na vysoce nakažlivou nemoc na palubě letadla,
letiště Praha/Ruzyně.

In accordance with the requirements of the International
Health Regulation (2005), the designated point of entry of the
Czech Republic in case of the occurence of communicable
disease on board of an aircraft arriving to the territory of the
Czech Republic is Praha/Ruzyne Airport.

1.2.1.12

1.2.1.12

Hlukový certifikát a omezení pro vzlet a přílet
letadel s proudovými motory

Noise certificate and restrictions for take-offs
and landings of the aircraft with jet engines

1.2.1.12.1 Letadla s proudovými motory s MTOM 34000 kg,
nebo více nebo s osvědčením pro maximální vnitřní vybavení
pro daný typ letadla sestávající z více než 19 sedadel pro
cestující, mohou provádět vzlet/přistání na letištích v České
republice pouze za předpokladu, že letadlo vyhovuje
standardům uvedeným ICAO v Annexu 16 svazek I část II
kapitola 3 a hlukový certifikát nebo jiný srovnatelný dokument
je v souladu s ICAO Annexem 16 svazek I část II kapitola 1.

1.2.1.12.1 The aircraft with jet engines with MTOM of 34000
kg or more or with a certified maximum internal accomodation
for the aeroplane type in question consisting of more than 19
passenger seats are permitted to take-off and land at
aerodromes in the Czech Republic only if the aircraft
complies with the standards of ICAO Annex 16, Volume I
Part II Chapter 3 and a noise certificate or some other
comparable document has been issued for them in
compliance with ICAO Annex 16 Volume I Part II Chapter 1.

1.2.1.12.2 Možnost udělení výjimky v jednotlivých
případech posuzuje Ministerstvo dopravy, odbor civilního
letectví a to pouze na lety výjimečné povahy. Žádost o
výjimku s uvedením řádných důvodů se zasílá na adresu:

1.2.1.12.2 Decisions on granting an exemption will be taken
in individual cases for flights of exceptional nature only, by the
Ministry of Transport, Civil Aviation Department. Application
containing relevant reasons for granting an exemption shall
be submitted to the address:

Ministerstvo dopravy
Odbor civilního letectví
nábřeží Ludvíka Svobody 12
P.O. Box 9
110 15 Praha 1
Česká republika

Ministry of Transport
Civil Aviation Department
nábřeží Ludvíka Svobody 12
P. O. Box 9
110 15 Praha 1
Czech Republic

SITA: PRGTOYA, PRGMT8X
 225 131 323
 flights@mdcr.cz

SITA: PRGTOYA, PRGMT8X
 +420 225 131 323
 flights@mdcr.cz
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