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HLAVA 2 – VÝROBA

2.1 Platnost 

Do 25. listopadu 2026 jsou standardy této Hlavy 
platné pro výrobu všech letadel, motorů, vrtulí a 
přidružených letadlových částí. 

Od 26. listopadu 2026 jsou standardy této Hlavy 
platné pro výrobu všech letadel, dálkově řídicích 
stanic, motorů, vrtulí a přidružených letadlových částí. 

2.2 Výroba letadel, motorů a vrtulí † 

Do 25. listopadu 2026 je stát výroby povinen zajistit, 
aby každé letadlo, motor nebo vrtule, včetně 
přidružených letadlových částí vyráběných 
subdodavateli a/nebo dodavateli, byly v době uvolnění 
letově způsobilé. 

Od 26. listopadu 2026 je stát výroby povinen zajistit, 
aby každé letadlo, dálkově řídicí stanice, motor nebo 
vrtule, včetně přidružených letadlových částí 
vyráběných subdodavateli a/nebo dodavateli, byly 
v době uvolnění letově způsobilé. 

2.3 Výroba letadlových částí 

Smluvní stát, který nese odpovědnost za výrobu 
letadlových částí, vyráběných na základě schváleného 
návrhu, zmiňovaného v ust. 1.3.4 Části II, je povinen 
zajistit, aby dané letadlové části byly letově způsobilé. 

2.4 Schválení výroby 

2.4.1 Do 25. listopadu 2026 při schvalování 
výroby letadla, motoru, vrtule nebo přidružených 
letadlových částí je smluvní stát, pod jehož jurisdikci 
spadá organizace odpovědná za výrobu, povinen: 

a) přezkoumat údaje o výrobě a kontrolovat výrobní 

zařízení a postupy, tak aby určil, že organizace 

k výrobě vyhovuje příslušným výrobním 

požadavkům; a 

b) organizace k výrobě zavedla a může udržovat 

systém jakosti nebo systém kontroly výroby, 

který zaručuje, že každé letadlo, motor, vrtule 

nebo přidružená letadlová část vyrobené 

organizací, subdodavateli a/nebo dodavateli jsou 

v době uvolnění letově způsobilé.  

Poznámka 1:  Obvykle je dozorování výroby 
usnadněno oprávněním organizace k výrobě. 

Poznámka 2: V případě, že se liší stát výroby 
a smluvní stát, ve kterém jsou přidružené letadlové 
části vyráběny, mohou tyto státy uzavřít oboustranně 
přijatelnou dohodu týkající se zajišťování povinností 

                                                           
† Od 26. listopadu 2026 ust. 2.2 ponese název „Výroba 

letadel, dálkově řídicích stanic, motorů a vrtulí“. 

dohledu státu výroby nad organizací vyrábějící 
přidružené letadlové části. 

2.4.1A Od 26. listopadu 2026 při schvalování 
výroby letadla, dálkově řídicí stanice, motoru, vrtule 
nebo přidružených letadlových částí je smluvní stát, 
pod jehož jurisdikci spadá organizace odpovědná za 
výrobu, povinen: 

a) přezkoumat údaje o výrobě a kontrolovat výrobní 

zařízení a postupy, tak aby určil, že organizace 

k výrobě vyhovuje příslušným výrobním 

požadavkům; a 

b) organizace k výrobě zavedla a může udržovat 

systém jakosti nebo systém kontroly výroby, 

který zaručuje, že každé letadlo, dálkově řídicí 

stanice, motor, vrtule nebo přidružená letadlová 

část vyrobené organizací, subdodavateli a/nebo 

dodavateli jsou v době uvolnění letově způsobilé.  

Poznámka 1:  Obvykle je dozorování výroby 
usnadněno oprávněním organizace k výrobě. 

Poznámka 2: V případě, že se liší stát výroby 
a smluvní stát, ve kterém jsou přidružené letadlové 
části vyráběny, mohou tyto státy uzavřít oboustranně 
přijatelnou dohodu týkající se zajišťování povinností 
dohledu státu výroby nad organizací vyrábějící 
přidružené letadlové části. 

2.4.2 Počínaje 7. březnem 2021 by měl 
smluvní stát při schvalování výroby letadel nebo 
letadlových částí balancovat rizika a 
nekompromisnost při uplatňování požadavků na 
základě přijatelné úrovně rizik určené pro daný 
výrobek, jak byla určena státem projekce. 

Poznámka: Pro schvalování výroby letounů 
podle Části VB a jejich letadlových částí obsahuje 
poradenský materiál řešící, jak mohou státy 
balancovat rizika a nekompromisnost při uplatňování 
požadavků, dokument Doc 9760 (Airworthiness 
Manual). 

2.4.3 Do 25. listopadu 2026 organizace 
k výrobě musí pro každé letadlo, motor, vrtuli nebo 
přidruženou letadlovou část, kterých se to týká, 
uchovávat schválení návrhu, jak je uvedeno v ust. 1.3 
Části II, nebo mít právo přístupu, na základě smlouvy 
či dohody, ke schváleným konstrukčním údajům 
důležitým pro účely výroby. 

2.4.3A Od 26. listopadu 2026 organizace 
k výrobě musí pro každé letadlo, dálkově řídicí stanici, 
motor, vrtuli nebo přidruženou letadlovou část, kterých 
se to týká, uchovávat schválení návrhu, jak je 
uvedeno v ust. 1.3 Části II, nebo mít právo přístupu, 
na základě smlouvy či dohody, ke schváleným 
konstrukčním údajům důležitým pro účely výroby. 

2.4.4 Do 25. listopadu 2026 musí být 
vedeny takové záznamy, které umožňují stanovit 
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původ každého letadla, motoru, vrtule a přidružené 
letadlové části a jejich identifikaci se schváleným 
návrhem a výrobními údaji. 

Poznámka: Původ letadla, motoru, vrtule a 
přidružených letadlových částí odkazuje na výrobce, 
datum výroby, sériové číslo nebo jiné informace, které 
lze sledovat až k jeho výrobním záznamům. 

2.4.4A Od 26. listopadu 2026 musí být 
vedeny takové záznamy, které umožňují stanovit 
původ každého letadla, dálkově řídicí stanice, motoru, 
vrtule a přidružené letadlové části a jejich identifikaci 
se schváleným návrhem a výrobními údaji. 

Poznámka: Původ letadla, dálkově řídicí stanice, 
motoru, vrtule a přidružených letadlových částí 
odkazuje na výrobce, datum výroby, sériové číslo 
nebo jiné informace, které lze sledovat až k jeho 
výrobním záznamům. 

2.4.5 Do 25. listopadu 2026 v případě, že se 
liší stát výroby od státu projekce, musí tyto státy 
uzavřít oboustranně přijatelnou dohodu, která:  

a) zajišťuje, že organizace k výrobě má právo 

přístupu k schváleným konstrukčním údajům 

důležitým pro účely výroby;  

b) určuje povinnosti každého státu s ohledem na 

projekci, výrobu a zachování letové způsobilosti 

letadla, motoru nebo vrtule po dobu trvání 

dohody, včetně období, kdy stát projekce činí 

kroky k pozastavení Typového osvědčení 

dotčeného typu letadla v celém rozsahu nebo 

jeho části; a 

c) ukončuje schválení výroby podle této části, 

jakmile stát projekce zruší Typové osvědčení 

odpovídající tomuto typu letadla. 

2.4.5A Od 26. listopadu 2026 v případě, že se 
liší stát výroby od státu projekce, musí tyto státy 
uzavřít oboustranně přijatelnou dohodu, která:  

a) zajišťuje, že organizace k výrobě má právo 

přístupu k schváleným konstrukčním údajům 

důležitým pro účely výroby;  

b) určuje povinnosti každého státu s ohledem na 

projekci, výrobu a zachování letové způsobilosti 

letadla, dálkově řídicí stanice, motoru nebo vrtule 

po dobu trvání dohody, včetně období, kdy stát 

projekce činí kroky k pozastavení Typového 

osvědčení dotčeného typu letadla v celém 

rozsahu nebo jeho části; a 

c) ukončuje schválení výroby podle této části, 

jakmile stát projekce zruší Typové osvědčení 

odpovídající tomuto typu letadla. 
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