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  Dopl. 7 - 1 Změna č. 51 

ICAO: 

DOPLNĚK 7 – ODPOVĚDNOST STÁTU ZA SLUŽBU NÁVRHU POSTUPŮ LETU PODLE PŘÍSTROJŮ 

(Viz Hlava 2, ust. 2.33) 
 

1. Stát musí: 

a) zajistit službu návrhu postupů letu podle přístrojů; 

a/nebo 

b) dohodnout se s jedním nebo s více členskými 

státy na společném poskytování služby; a/nebo  

c) pověřit poskytováním služby externí 

organizaci(e). 

2. Ve všech případech zmíněných v odst. 
1 výše příslušný stát musí schválit a zůstává 
odpovědný za všechny postupy letu podle přístrojů na 
letištích a ve vzdušném prostoru v kompetenci státu.  

3. Postupy letu podle přístrojů musí být 
navrženy v souladu s kritérii návrhu schválenými 
státem. 

4. Stát musí zajistit, že poskytovatel 
služby návrhu postupů letu podle přístrojů, který 
zamýšlí navrhovat postupy letu podle přístrojů na 
letištích nebo ve vzdušném prostoru v kompetenci 
tohoto státu, splňuje požadavky stanovené 
regulatorním rámcem tohoto státu. 

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
regulatorního rámce pro dohled nad službou návrhu 
postupů letu podle přístrojů je uveden v ICAO 
dokumentu „Manual on the Development of 

a Regulatory Framework for Instrument Flight 
Procedure Design Service“ (ICAO Doc 10068). 

5. Stát musí zajistit, že poskytovatel 
služby návrhu postupů letu podle přístrojů využívá 
systém řízení kvality pro každou fázi procesu návrhu 
postupu letu podle přístrojů. 

Poznámka: Tento požadavek může být splněn 
pomocí metodiky k zajištění kvality popsané v ICAO 
dokumentu „Procedures for Air Navigation Services – 
Aircraft Operations“ (ICAO Doc 8168), Volume II, Part 
I, Section 2, Chapter 4 – Quality Assurance. Pokyny 
k implementaci takové metodiky jsou obsaženy 
v ICAO dokumentu „The Quality Assurance Manual 
for Flight Procedure Design“ (ICAO Doc 9906). 

6. Stát musí zajistit, že postupů letu 
podle přístrojů na letišti a ve vzdušném prostoru 
v kompetenci státu jsou udržovány a pravidelně 
přezkoumávány. Každý stát musí stanovit interval 
pravidelného přezkoumávání postupů letu podle 
přístrojů, který nepřekračuje pět let. 

Poznámka: Pokyny týkající se udržování 
a pravidelného přezkoumávání jsou obsaženy v ICAO 
dokumentu „Quality Assurance Manual for Flight 
Procedure Design“ (ICAO Doc 9906). 
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