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ČÁST II – POSTUPY PRO OSVĚDČOVÁNÍ A ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI 

Poznámka:  Ačkoliv Úmluva o mezinárodním civilním letectví přiděluje státu zápisu do rejstříku určité 
činnosti, které je tento stát oprávněn vykonávat, popřípadě zavázán vykonávat, uznalo Shromáždění ICAO 
v rámci Rezoluce A23-13, že stát zápisu do rejstříku tyto odpovědnosti nemusí být schopen přiměřeně plnit 
v případech, kdy je u letadel proveden(a) provozovatelem jiného státu nájem (lease), nájem kapacity (charter) 
nebo záměna letadla (interchange), zejména bez posádky, a že v takových případech nemusí Úmluva 
dostatečně určovat práva a závazky státu provozovatele až do doby nabytí platnosti článku 83 bis Úmluvy. Proto 
Rada ICAO vybídla, aby stát zápisu do rejstříku ve výše uvedených případech, kdy se zjistí, že není schopen 
přiměřeně plnit uložené činnosti podle Úmluvy, pověřil stát provozovatele, za předpokladu souhlasu tohoto státu, 
výkonem těch činností státu zápisu do rejstříku, které mohou být přiměřeně plněny státem provozovatele. 
Rozumí se, že do nabytí platnosti článku 83 bis Úmluvy může být tato záležitost otázkou pouze praktické 
vhodnosti a nemůže ovlivnit jednotlivá ustanovení Chicagské úmluvy, předepisující povinnosti státu zápisu do 
rejstříku nebo jiného třetího státu. Nicméně protože článek 83 bis Úmluvy nabyl platnosti dne 20. června 1997, 
takovéto převodní dohody vstoupí v platnost u těch smluvních států, které již mají schválený příslušný Protokol 
(ICAO Doc 9318) při splnění podmínek stanovených v článku 83 bis. 

 

HLAVA 1 – OSVĚDČOVÁNÍ TYPOVÉ ZPŮSOBILOSTI

1.1 Platnost 

Požadavky této Hlavy jsou platné pro všechna letadla 
a motory a vrtule, pokud jsou typově osvědčovány 
zvlášť, pro které byla smluvnímu státu předložena 
žádost o osvědčení počínaje dnem 13. června 1960 
s výjimkou, že: 

a) ustanovení 1.4 této části platí pouze pro typy 

letadel, pro něž byla žádost o Typové osvědčení 

předložena státu projekce počínaje dnem 

2. března 2004;  

b) ustanovení 1.4 této části platí pouze pro typy 

motorů nebo vrtulí, pro něž byla žádost o Typové 

osvědčení předložena státu projekce počínaje 

dnem 10. listopadu 2016;  

c) ustanovení 1.2.5 této části platí pouze pro typy 

letadel, pro něž byla žádost o Typové osvědčení 

předložena státu projekce počínaje dnem 

31. prosince 2014; 

d) ustanovení 1.2.7 této části platí pouze pro typy 

letadel, pro něž byla žádost o Typové osvědčení 

předložena státu projekce počínaje dnem 

28. listopadu 2024; a 

e) ustanovení 1.4 této části platí pouze pro dálkově 

řízená letadla a dálkově řídicí stanice, pokud jsou 

typově osvědčovány samostatně, pro něž byla 

žádost o Typové osvědčení předložena státu 

projekce počínaje dnem 26. listopadu 2026. 

Poznámka 1: Do 25. listopadu 2026 žádost 
o Typové osvědčení obvykle předkládá výrobce, jsou-
li dané letadlo, motor nebo vrtule určeny k sériové 
výrobě. 

Poznámka 1A: Od 26. listopadu 2026 žádost 
o Typové osvědčení obvykle předkládá výrobce,  

jsou-li dané letadlo, dálkově řídicí stanice, motor nebo 
vrtule určeny k sériové výrobě. 

Poznámka 2: Pro letouny podle Části VB je 
poradenský materiál týkající se příslušných úrovní 
bezpečnosti v oblasti letové způsobilosti úměrných 
přijatelným úrovním rizika obsažen v dokumentu Doc 
9760 (Airworthiness Manual). 

Poznámka 3: Od 26. listopadu 2026 ustanovení 
této části podporují SARPs pro provoz systémů 
dálkově řízeného letadla v Příloze 6 k Úmluvě. 

1.2 Návrhová hlediska příslušných 

požadavků letové způsobilosti 

1.2.1 Do 25. listopadu 2026 musí být 
návrhová hlediska příslušných požadavků letové 
způsobilosti, používaná smluvním státem 
k osvědčování typové způsobilosti letadla, motoru 
nebo vrtule nebo v případě jakékoliv změny daného 
Typového osvědčení, taková, aby vyhovění těmto 
hlediskům zaručilo vyhovění požadavkům Části II 
tohoto předpisu a, jsou-li použitelné, požadavkům 
Části III, IV, V, VI nebo VII tohoto předpisu.  

1.2.1A Od 26. listopadu 2026 musí být 
návrhová hlediska příslušných požadavků letové 
způsobilosti, používaná smluvním státem 
k osvědčování typové způsobilosti letadla, dálkově 
řídicí stanice, motoru nebo vrtule nebo v případě 
jakékoliv změny daného Typového osvědčení, taková, 
aby vyhovění těmto hlediskům zaručilo vyhovění 
požadavkům Části II tohoto předpisu a, jsou-li 
použitelné, požadavkům Části III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 
nebo X tohoto předpisu.  

1.2.2 Počínaje 7. březnem 2021 by měl být 
při stanovování příslušných požadavků letové 
způsobilosti použit přístup na základě míry rizika. 
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Poznámka: Pro letouny podle Části VB je 
poradenský materiál týkající se příslušných úrovní 
bezpečnosti v oblasti letové způsobilosti úměrných 
přijatelným úrovním rizika je obsažen v dokumentu 
Doc 9760 (Airworthiness Manual). 

1.2.3 Konstrukce nesmí vykazovat žádné 
vlastnosti nebo charakteristiky, které by ji činily 
nebezpečnou za předpokládaných provozních 
podmínek.  

1.2.4 Do 25. listopadu 2026 v případech, 
kdy se s ohledem na konstrukční rysy konkrétního 
letadla, motoru nebo vrtule jeví jakákoliv návrhová 
hlediska příslušných požadavků letové způsobilosti 
nebo požadavků Části III, IV, V, VI nebo VII jako 
nevhodná, je smluvní stát povinen aplikovat vhodné 
požadavky, které poskytnou nejméně rovnocennou 
úroveň bezpečnosti. 

1.2.4A Od 26. listopadu 2026 v případech, 
kdy se s ohledem na konstrukční rysy konkrétního 
letadla, dálkově řídicí stanice, motoru nebo vrtule jeví 
jakákoliv návrhová hlediska příslušných požadavků 
letové způsobilosti nebo požadavků Části III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX nebo X jako nevhodná, je smluvní stát 
povinen aplikovat vhodné požadavky, které poskytnou 
nejméně rovnocennou úroveň bezpečnosti. 

1.2.5 Do 25. listopadu 2026 v případech, 
kdy se s ohledem na konstrukční rysy konkrétního 
letadla, motoru nebo vrtule jeví jakákoliv návrhová 
hlediska příslušných požadavků letové způsobilosti 
nebo požadavků Části III, IV, V, VI nebo VII jako 
nepřiměřená, je smluvní stát povinen aplikovat 
dodatečné požadavky, které poskytnou nejméně 
rovnocennou úroveň bezpečnosti. 

Poznámka:  Organizace ICAO vydala dokument 
Doc 9760 (Airworthiness Manual), který obsahuje 
vysvětlující materiál. 

1.2.5A Od 26. listopadu 2026 v případech, 
kdy se s ohledem na konstrukční rysy konkrétního 
letadla, dálkově řídicí stanice, motoru nebo vrtule jeví 
jakákoliv návrhová hlediska příslušných požadavků 
letové způsobilosti nebo požadavků Části III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX nebo X jako nepřiměřená, je smluvní stát 
povinen aplikovat dodatečné požadavky, které 
poskytnou nejméně rovnocennou úroveň bezpečnosti. 

Poznámka 1:  Organizace ICAO vydala dokument 
Doc 9760 (Airworthiness Manual), který obsahuje 
vysvětlující materiál. 

Poznámka 2: Od 26. listopadu 2026 vydala 
organizace ICAO dokument Doc 10019 (Manual on 
Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)), který 
obsahuje vysvětlující materiál. 

1.2.6 Do 25. listopadu 2026 nesmí 
schválený návrh letadla podle Částí IIIB, IVB, VA a VB 
tohoto předpisu v systémech potlačování nebo hašení 
požáru letadla na toaletách, v motorech a pomocných 
energetických jednotkách používat hasicí látky, které 
jsou uvedeny ve skupině II přílohy A Montrealského 
protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, 
8. vydání z roku 2009. 

Poznámka: Informace týkající se hasicích látek 
jsou uvedeny v technické nótě UNEP Halons 
Technical Options Committee Technical Note No. 1 
(New Technology Halon Alternatives) a ve zprávě 

FAA Report No. DOT/FAA/AR-99-63 (Options to the 
Use of Halons for Aircraft Fire Suppression Systems). 

1.2.6A Od 26. listopadu 2026 nesmí 
schválený návrh letadla podle Částí IIIB, IVB, V, VIII a 
IX tohoto předpisu v systémech potlačování nebo 
hašení požáru letadla na toaletách, v motorech a 
pomocných energetických jednotkách používat hasicí 
látky, které jsou uvedeny ve skupině II přílohy A 
Montrealského protokolu o látkách, které poškozují 
ozonovou vrstvu, 8. vydání z roku 2009. 

Poznámka: Informace týkající se hasicích látek 
jsou uvedeny v technické nótě UNEP Halons 
Technical Options Committee Technical Note No. 1 
(New Technology Halon Alternatives) a ve zprávě 
FAA Report No. DOT/FAA/AR-99-63 (Options to the 
Use of Halons for Aircraft Fire Suppression Systems). 

1.2.7 Schválený návrh letadla podle Části 
IIIB tohoto předpisu nesmí v systémech potlačování 
nebo hašení požáru nákladových prostorů letadla 
používat hasicí látky, které jsou uvedeny ve skupině II 
přílohy A Montrealského protokolu o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu, 10. vydání. 

Poznámka: Informace týkající se přijatelných 
látek jsou uvedeny v technické nótě UNEP Halons 
Technical Options Committee Technical Note No. 1 
(New Technology Halon Alternatives) a ve zprávě 
FAA Report No. DOT/FAA/AR-11-31 (Options to the 
Use of Halons for Aircraft Fire Suppression Systems). 

1.3 Průkaz vyhovění příslušným 

požadavkům letové způsobilosti 

1.3.1 Do 25. listopadu 2026 musí existovat 
schválený návrh, sestávající se z takových výkresů, 
specifikací, zpráv a jiných písemných podkladů, které 
jsou nezbytné k přesnému vymezení konstrukce 
letadla, motoru nebo vrtule a současně k průkazu 
vyhovění návrhovým hlediskům příslušných 
požadavků letové způsobilosti.  

Poznámka: Schválení návrhu je v některých 
státech usnadněno oprávněním organizace 
k projektování.  

1.3.1A Od 26. listopadu 2026 musí existovat 
schválený návrh, sestávající se z takových výkresů, 
specifikací, zpráv a jiných písemných podkladů, které 
jsou nezbytné k přesnému vymezení konstrukce 
letadla, dálkově řídicí stanice, motoru nebo vrtule a 
současně k průkazu vyhovění návrhovým hlediskům 
příslušných požadavků letové způsobilosti.  

Poznámka: Schválení návrhu je v některých 
státech usnadněno oprávněním organizace 
k projektování.  

1.3.2 Počínaje 7. březnem 2021 by měly 
smluvní státy při určování vyhovění balancovat rizika 
a nekompromisnost při uplatňování požadavků na 
základě přijatelné úrovně rizik určené pro daný 
výrobek. 

Poznámka: Pro typové osvědčování letounů 
podle Části VB je poradenský materiál řešící, jak 
mohou státy při určování vyhovění balancovat rizika a 
nekompromisnost při uplatňování požadavků, 
obsažen v dokumentu Doc 9760 (Airworthiness 
Manual). 
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1.3.3 Do 25. listopadu 2026 musí být 
letadlo, motor nebo vrtule podrobeny všem 
prohlídkám a pozemním a letovým zkouškám, které 
stát považuje za nutné pro průkaz vyhovění 
návrhovým hlediskům příslušných požadavků letové 
způsobilosti.  

1.3.3A Od 26. listopadu 2026 musí být 
letadlo, dálkově řídicí stanice, motor nebo vrtule 
podrobeny všem prohlídkám a pozemním a letovým 
zkouškám, které stát považuje za nutné pro průkaz 
vyhovění návrhovým hlediskům příslušných 
požadavků letové způsobilosti.  

1.3.4 Do 25. listopadu 2026 kromě 
rozhodnutí, že letadlo, motor nebo vrtule vyhověly 
návrhovým hlediskům příslušných požadavků letové 
způsobilosti, musí smluvní státy učinit všechny další 
kroky, které považují za nezbytné pro zaručení, že 
schválení návrhu bude odepřeno, jestliže je o letadlu, 
motoru nebo vrtuli známo nebo existuje podezření, že 
má nebezpečné vlastnosti, proti nimž takové 
požadavky konkrétně nechrání. 

1.3.4A Od 26. listopadu 2026 kromě 
rozhodnutí, že letadlo, dálkově řídicí stanice, motor 
nebo vrtule vyhověly návrhovým hlediskům 
příslušných požadavků letové způsobilosti, musí 
smluvní státy učinit všechny další kroky, které 
považují za nezbytné pro zaručení, že schválení 
návrhu bude odepřeno, jestliže je o letadlu, dálkově 
řídicí stanici, motoru nebo vrtuli známo nebo existuje 
podezření, že má nebezpečné vlastnosti, proti nimž 
takové požadavky konkrétně nechrání. 

1.3.5 Do 25. listopadu 2026 smluvní stát 
vydávající schválení návrhu modifikace, opravy nebo 
součásti pro výměnu tak musí učinit na základě 
přijatelného průkazu, že dané letadlo, motor nebo 
vrtule vyhovují požadavkům letové způsobilosti 
použitým pro vydání Typového osvědčení, jeho změn 
nebo novějším požadavkům, pokud tak stát stanoví. 

Poznámka 1: Přestože oprava může být provedena 
v souladu s původním souborem požadavků, který byl 
vybrán k typovému osvědčení letadla, motoru nebo 
vrtule, některé opravy mohou vyžadovat vyhovění 
nejnovějším požadavkům pro osvědčování. 
V takových případech mohou státy vydávat schválení 
návrhu opravy pro daný typ letadla, motoru nebo 
vrtule podle nejnovějších požadavků.     

Poznámka 2: Schválení návrhu modifikace letadla, 
motoru nebo vrtule se v některých státech stvrzuje 
vydáním Doplňkového typového osvědčení nebo 
změnou Typového osvědčení.  

1.3.5A Od 26. listopadu 2026 smluvní stát 
vydávající schválení návrhu modifikace, opravy nebo 
součásti pro výměnu tak musí učinit na základě 
přijatelného průkazu, že dané letadlo, dálkově řídicí 
stanice, motor nebo vrtule vyhovují požadavkům 
letové způsobilosti použitým pro vydání Typového 
osvědčení, jeho změn nebo novějším požadavkům, 
pokud tak stát stanoví. 

Poznámka 1: Přestože oprava může být provedena 
v souladu s původním souborem požadavků, který byl 
vybrán k typovému osvědčení letadla, dálkově řídicí 
stanice, motoru nebo vrtule, některé opravy mohou 
vyžadovat vyhovění nejnovějším požadavkům pro 
osvědčování. V takových případech mohou státy 
vydávat schválení návrhu opravy pro daný typ letadla, 

dálkově řídicí stanice, motoru nebo vrtule podle 
nejnovějších požadavků. 

Poznámka 2: Schválení návrhu modifikace letadla, 
dálkově řídicí stanice, motoru nebo vrtule se 
v některých státech stvrzuje vydáním Doplňkového 
typového osvědčení nebo změnou Typového 
osvědčení.  

1.4 Vydání Typového osvědčení 

1.4.1 Do 25. listopadu 2026 je stát projekce 
povinen vydat Typové osvědčení, aby vymezil typovou 
konstrukci a stvrdil jeho schválení konstrukce typu 
letadla, jakmile obdrží přijatelný průkaz, že daný typ 
letadla, typ motoru nebo typ vrtule, jsou-li 
osvědčovány zvlášť, vyhovuje návrhovým hlediskům 
příslušných požadavků letové způsobilosti. 

1.4.1A Od 26. listopadu 2026 je stát projekce 
povinen vydat Typové osvědčení, aby vymezil typovou 
konstrukci a stvrdil jeho schválení konstrukce typu 
letadla, jakmile obdrží přijatelný průkaz, že daný typ 
letadla, typ dálkově řídicí stanice, typ motoru nebo typ 
vrtule, jsou-li osvědčovány zvlášť, vyhovuje 
návrhovým hlediskům příslušných požadavků letové 
způsobilosti. 

1.4.2 Do 25. listopadu 2026, vydá-li smluvní 
stát, který není státem projekce, Typové osvědčení 
pro daný typ letadla, motoru nebo vrtule, je povinen 
tak učinit na základě přijatelného průkazu, že daný typ 
letadla, motoru nebo vrtule vyhovuje návrhovým 
hlediskům příslušných požadavků letové způsobilosti.  

1.4.2A Od 26. listopadu 2026, vydá-li smluvní 
stát, který není státem projekce, Typové osvědčení 
pro daný typ letadla, dálkově řídicí stanice, motoru 
nebo vrtule, je povinen tak učinit na základě 
přijatelného průkazu, že daný typ letadla, dálkově 
řídicí stanice, motoru nebo vrtule vyhovuje návrhovým 
hlediskům příslušných požadavků letové způsobilosti.  

1.4.3 Od 26. listopadu 2026 musí Typové 
osvědčování dálkově řízeného letadla zahrnovat 
dálkově řídicí stanici a C2 spoj, jak jsou stanoveny 
v příslušných částech. 

1.5 Pozastavení platnosti Typového 

osvědčení 

1.5.1 Pokud stát projekce jedná v souladu 
se stanovenými postupy pro pozastavení platnosti 
Typového osvědčení typu letadla, motoru nebo vrtule 
v celém rozsahu nebo jeho části, je povinen 
bezprostředně:  

a) informovat smluvní státy o pozastavení platnosti, 
době, po kterou pozastavení platnosti platí, 
důvodu pozastavení a jakýchkoli doporučených 
činnostech, které mají být provedeny, pokud 
povaha pozastavení platnosti ovlivňuje letovou 
způsobilost dotčeného typu letadla, motoru nebo 
vrtule; a 

b) spolu se státem výroby, liší-li se od státu projekce, 
stanovit jakékoli kroky nezbytné k řešení jejich 
příslušných odpovědností týkajících se letové 
způsobilosti podle dohody stanovené v souladu 
s ust. 2.4.4 této části.  
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1.5.2 Smluvní stát, který vydal Typové 
osvědčení pro typ letadla, motoru nebo vrtule podle 
ust. 1.4.2 této části na základě Typového osvědčení 
vydaného státem projekce, je povinen neprodleně 
informovat stát projekce o pozastavení platnosti 
vzniklém v souvislosti s jeho rovnocenným Typovým 
osvědčením.  

1.5.3 Po dobu pozastavení platnosti 
oznámeného v ust. 1.5.1 a 1.5.2 je stát projekce 
povinen pokračovat v plnění jemu přidělených 
povinností týkajících se zachování letové způsobilosti 
podle Hlavy 4.  

1.5.4 Stát projekce je povinen smluvní státy 
a stát výroby, liší-li se od státu projekce, informovat 
pravidelně o stavu pozastavení platnosti a obnově 
pozastaveného Typového osvědčení.  

1.6 Zrušení platnosti Typového 

osvědčení 

1.6.1 Stát projekce je povinen stanovit 
postupy pro zrušení platnosti Typového osvědčení, 
pokud se ho organizace odpovědná za typový návrh 
vzdá nebo nechá propadnout, nebo organizace 
ukončí činnost, a v důsledku čehož odpovědnosti za 
zachování letové způsobilosti stanovené podle Hlavy 
4 této části nemohou být nadále pro dotčený typ 
letadla v provozu plněny. Postupy musí zahrnovat 
alespoň:  

a) informování všech smluvních států o záměru zrušit 
platnost Typového osvědčení a navrhovaném 
ukončení schválení výroby podle ust. 2.4 této 
části; a 

b) diskuzi se státy zápisu do rejstříku ohledně sběru, 
určení a stanovení dodatečných požadavků na 
letovou způsobilost považovaných za nezbytné pro 
zachování letové způsobilosti daného kandidáta 
na letadlo typu sirotek.  

1.6.2 S výjimkou důvodů týkajících se 
bezprostřední bezpečnosti typu letadla nesmí stát 

konstrukce nepřiměřeně zrušit platnost Typového 
osvědčení, aniž by poskytl dostatečné upozornění a 
pokyny státům zápisu do rejstříku, které převezmou 
konečnou odpovědnost za zachování letové 
způsobilosti osiřelých letadel ve svém leteckém 
rejstříku. 

1.6.3 Stát projekce je povinen smluvní státy, 
včetně státu výroby, liší-li se od státu projekce, 
informovat o zrušení platnosti Typového osvědčení a 
datu účinnosti, k němuž přestává být určeným státem 
projekce podle Přílohy 8 ICAO.  

1.7 Převod Typového osvědčení 

1.7.1 Stát projekce je povinen stanovit 
postupy pro převod Typového osvědčení, který 
zajišťuje zachování shody schváleného návrhu typu 
letadla, motoru nebo vrtule s příslušnými požadavky 
na letovou způsobilost:  

a) pro převod, při němž zůstává stát projekce stejný; 
a  

b) pro převod, při němž se stát projekce mění na jiný 
smluvní stát.  

1.7.2 Stát projekce je povinen poté, co je 
převod dokončen, vydat nebo převydat své Typové 
osvědčení v souladu s ust. 1.4.1 této části.  

1.7.3 Pokud se stát výroby letadla, motoru 
nebo vrtule liší od státu projekce, musí tyto státy 
uzavřít dohodu v souladu s ust. 2.4.4 a 4.2.2 této 
části.  

1.7.4 Stát projekce je povinen informovat 
všechny smluvní státy o převodu a organizaci 
odpovědné za typový návrh z důvodů požadavků na 
hlášení týkající se zachování letové způsobilosti podle 
Hlavy 4.  

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
procesu převodu Typového osvědčení je uveden 
v dokumentu Doc 9760 (Airworthiness Manual). 
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