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HLAVA 3 – OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Poznámka:  Osvědčení letové způsobilosti ve 
smyslu těchto standardů představuje Osvědčení 
letové způsobilosti, zmiňované v článku 31 Úmluvy 
o mezinárodním civilním letectví. 

3.1 Platnost 

Standardy této Hlavy jsou platné pro všechna letadla, 
vyjma odstavců 3.3 a 3.4, které neplatí pro všechna 
letadla těch typů, pro něž byl příslušným národním 
leteckým úřadům předložen prototyp k osvědčení před 
13. červnem 1960. 

3.2 Způsobilost, vydávání a zachování 

platnosti Osvědčení letové způsobilosti 

3.2.1 Osvědčení letové způsobilosti musí 
být vydáno smluvním státem na základě přijatelného 
průkazu, že letadlo vyhovuje návrhovým hlediskům 
příslušných požadavků letové způsobilosti. 

3.2.2 Od 26. listopadu 2026 Osvědčení 
letové způsobilosti vydané dálkově řízenému letadlu 
musí poskytovat důkaz o stavu letové způsobilosti 
systému dálkově řízeného letadla (RPAS) jako 
úplného systému, aby bylo zajištěno, že odpovídá 
typovému návrhu a je ve stavu pro bezpečný provoz. 

3.2.3† Smluvní stát je povinen vydat nebo 
prohlásit za platné Osvědčení letové způsobilosti, 
které zamýšlí uznat na základě článku 33 Úmluvy 
o mezinárodním civilním letectví, pokud má přijatelný 
průkaz, že letadlo vyhovuje použitelným standardům 
tohoto předpisu, a tím příslušným požadavkům letové 
způsobilosti. 

Poznámka: Některé smluvní státy usnadňují 
vydání „Zvláštního osvědčení letové způsobilosti“ 
nebo podobného dokladu, aby vyjádřily, že letadlo 
nesplňuje standardy Přílohy 8 ICAO. Přestože neplatí 
pro účely mezinárodního letu, poskytuje tento doklad 
podmínky a omezení, které mohou být jinými 
smluvními státy vyžadovány pro udělení schválení 
letět v rámci nebo přes území v jejich jurisdikci. 

3.2.4† Osvědčení letové způsobilosti musí 
být obnoveno nebo musí zůstat platné, v souladu se 
zákony státu zápisu do rejstříku za předpokladu, že 
stát zápisu do rejstříku je povinen vyžadovat, aby 
zachování letové způsobilosti bylo stanovováno 
pravidelnými prohlídkami v časových intervalech 
vhodně stanovených se zřetelem k době a druhu 
provozu nebo jiným systémem prohlídek, schváleným 
státem, s nejméně rovnocenným účinkem. 

3.2.5† Má-li být letadlo, které má platné 
Osvědčení letové způsobilosti vydané smluvním 
státem, zapsáno do rejstříku jiného smluvního státu, 

                                                           
†  Od 26. listopadu 2026 jsou ust. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 a 3.2.5 

přečíslována. 

může nový stát zápisu do rejstříku při vystavování 
vlastního Osvědčení letové způsobilosti považovat 
původní Osvědčení letové způsobilosti za přijatelný 
průkaz, úplný nebo částečný, že letadlo vyhovuje 
příslušným standardům tohoto předpisu 
prostřednictvím vyhovění příslušným požadavkům 
letové způsobilosti. 

Poznámka: Některé smluvní státy usnadňují 
převod letadla do rejstříku jiného státu vydáním 
„Exportního osvědčení letové způsobilosti“ nebo 
podobně nazvaného dokladu. Přestože neplatí pro 
letové účely, poskytuje tento doklad potvrzení státu 
vývozu o nedávném přezkoumání stavu letové 
způsobilosti letadla s uspokojivým výsledkem. Pokyny 
k vydávání „Exportního osvědčení letové způsobilosti“ 
jsou obsaženy v Doc 9760 (Airworthiness Manual). 

3.2.6† Prohlásí-li stát zápisu do rejstříku za 
platné Osvědčení letové způsobilosti vydané jiným 
smluvním státem, alternativně k vydání vlastního 
Osvědčení letové způsobilosti, je povinen stanovit 
platnost vhodným schválením, které je třeba nosit 
s původním Osvědčením letové způsobilosti a které 
jej uznává dokladem rovnocenným vlastnímu. 
Platnost schválení nesmí překročit dobu platnosti 
Osvědčení letové způsobilosti, které bylo prohlášeno 
za platné. Stát zápisu do rejstříku je povinen zajistit, 
aby zachování letové způsobilosti bylo stanovováno 
v souladu s ust. 3.2.4. 

3.3 Normalizovaný formulář Osvědčení 

letové způsobilosti 

3.3.1 Do 25. listopadu 2026 musí 
Osvědčení letové způsobilosti obsahovat informace 
uvedené v Obrázku 1 a musí mu být obecně podobné. 

3.3.1A Od 26. listopadu 2026 musí 
Osvědčení letové způsobilosti pro všechna letadla 
s výjimkou dálkově řízených letadel (RPA) obsahovat 
informace uvedené v Obrázku 1 a musí mu být 
obecně podobné. 

3.3.1.1 Od 26. listopadu 2026 musí 
Osvědčení letové způsobilosti pro RPA obsahovat 
informace uvedené v Obrázku 2 a musí mu být 
obecně podobné. 

3.3.2 Jsou-li Osvědčení letové způsobilosti 
vydávána v jiném jazyce než anglickém, musí 
obsahovat anglický překlad. 

Poznámka: Článek 29 Úmluvy o mezinárodním 
civilním letectví požaduje, aby Osvědčení letové 
způsobilosti bylo na palubě každého letadla, 
zúčastněného v mezinárodní letecké dopravě. 



PŘEDPIS L 8  ČÁST II – HLAVA 3 

24.2.2022 
Změna č. 108 II - 3 - 2 

3.4 Omezení a informace o letadle 

Každé letadlo musí být vybaveno letovou příručkou, 
štítky nebo jinými doklady udávajícími schválená 
omezení, v jejichž mezích se považuje dané letadlo za 
letově způsobilé podle příslušných požadavků letové 
způsobilosti, a další pokyny a informace nezbytné pro 
bezpečný provoz letadla.  

Poznámka: Od 26. listopadu 2026 zahrnují 
informace nezbytné pro bezpečný provoz RPA ty, 
které platí pro RPS a C2 spoj. 

3.5 Dočasná ztráta letové způsobilosti 

Každý neúspěch udržet letadlo ve stavu letové 
způsobilosti podle příslušných požadavků letové 
způsobilosti musí vést k prohlášení letadla 
nezpůsobilým k provozu, dokud není znovu uvedeno 
do stavu letové způsobilosti. 

Poznámka: Od 26. listopadu 2026 v případě 
dálkově řízeného letadla to, co musí být znovu 
uvedeno do stavu letové způsobilosti, zahrnuje RPS 
řídicí RPA, požadovaný(é) C2 spoj(e) nebo jakékoli 
další součásti stanovené podle příslušných 
požadavků letové způsobilosti. 

3.6 Poškození letadla 

3.6.1 Dojde-li k poškození letadla, je stát 
zápisu do rejstříku povinen posoudit, zda je poškození 
takového druhu, že činí předmětné letadlo podle 

příslušných požadavků letové způsobilosti letově 
nezpůsobilé.  

3.6.2 Dojde-li k poškození letadla nebo 
ke zjištění poškození na území jiného smluvního 
státu, jsou úřady tohoto smluvního státu oprávněny 
zabránit takovému letadlu pokračovat v letu 
s podmínkou, že o tom musí neprodleně vyrozumět 
stát zápisu do rejstříku a oznámit všechny podrobnosti 
nezbytné k formulaci posudku zmiňovaného  
v ust. 3.6.1. 

3.6.3 Usoudí-li stát zápisu do rejstříku, že je 
poškození takového druhu, že letadlo není nadále 
letově způsobilé, je povinen zakázat danému letadlu 
pokračovat v letu, dokud nebude opět uvedeno do 
stavu letové způsobilosti. Za výjimečných okolností 
smí však stát zápisu do rejstříku předepsat zvláštní 
omezující podmínky, aby povolil neobchodní přelet 
letadla na letiště, na němž bude uvedeno opět do 
stavu letové způsobilosti. Při předepisování zvláštních 
omezujících podmínek je stát zápisu do rejstříku 
povinen uvážit všechna omezení navrhovaná 
smluvním státem, který původně v souladu 
s ust. 3.6.2 zabránil předmětnému letadlu pokračovat 
v letu. Tento smluvní stát je povinen takový let nebo 
lety v rámci předepsaných omezení povolit. 

3.6.4 Usoudí-li stát zápisu do rejstříku, že 
poškození letadla je takového druhu, že letadlo je 
stále letově způsobilé, musí být povoleno danému 
letadlu v letu pokračovat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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VZOR 

 

* Stát zápisu do rejstříku  

State of Registry 

Číslo 

No. 

 Vydávající úřad 

Issuing Authority 

 

 

OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI 

CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS 

 

1. Poznávací značka 

Nationality and Registration Marks 

2. Výrobce a typ letadla** 

Manufacturer and Manufacturer's 
Designation of Aircraft** 

3. Výrobní číslo letadla 

Aircraft Serial Number 

 

 

  ..................................................  

  ..................................................  

 

  .......................................................  

  .......................................................  

 

  ....................................................  

  ....................................................  

4. Kategorie a/nebo provoz*** 

Categories and/or operation*** 

  

5. Toto Osvědčení letové způsobilosti se vydává na základě Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 
1944 a  .................................. pro výše uvedené letadlo, které je považováno za letově způsobilé, je-li udržováno 
a provozováno v souladu s výše uvedeným a příslušnými provozními omezeními. 

This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 
1944 and  .................................. in respect of the abovementioned aircraft which is considered to be airworthy when 
maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations. 

 

  Uveďte odkaz na příslušný právní předpis upravující letovou způsobilost. 
  Insert reference to appropriate Airworthiness Code. 

  

................................................................ 

Datum vydání/Date of issue 

 ................................................................ 

Podpis/Signature 

6. **** 

 

 

 * Pro účely Státu zápisu do rejstříku. 

 ** Označení letadla výrobcem by mělo obsahovat typ letadla a model.  

 *** Zde se obvykle uvádí předpisová základna pro osvědčování, tj. předpis pro osvědčování, který dané 
letadlo splňuje, a/nebo schválená kategorie provozu, např. Obchodní letecká doprava, Pro letecké 
práce nebo Soukromá. 

 **** Toto místo musí být použito pro pravidelné schvalování (s udáním data ukončení platnosti) nebo 
prohlášení, že se údržba letadla provádí v systému pravidelných prohlídek. 

 

Obr. 1 
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* Stát zápisu do rejstříku  

State of Registry 

* 

 Vydávající úřad 

Issuing Authority 

 

 

OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI 

CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS 

 

1. Poznávací značka 

Nationality and registration marks 

2. Výrobce a typ dálkově řízeného 
letadla (RPA)** 

Manufacturer and manufacturer's 
designation of remotely piloted 
aircraft (RPA)** 

3. Výrobní číslo dálkově řízeného 
letadla 

Remotely piloted aircraft serial 
number 

 

 

  ..................................................  

  ..................................................  

 

 ........................................................ 

 ........................................................ 

 

  ....................................................  

  ....................................................  

4. Typ(y) a/ nebo model(y) dálkově řídicí stanice (RPS) 

Remotely pilot station (RPS) type(s) and/or model(s) 

5. Spoj(e) pro RPA (C2 spoj(e))*** 

Link(s) for RPA (C2 Link(s))*** 

 

  ......................................................................................  

  ......................................................................................  

 

  ......................................................................................  

  ......................................................................................  

6. Kategorie a/nebo provoz**** 

Categories and/or operation**** 

  

7. Toto Osvědčení letové způsobilosti se vydává na základě Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 
1944 a  .................................. pro výše uvedené dálkově řízené letadlo, které je považováno za letově způsobilé, je-li 
udržováno a provozováno v souladu s výše uvedeným a příslušnými provozními omezeními. 

This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 
1944 and  .................................. in respect of the above-mentioned remotely piloted aircraft which is considered to be 
airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations. 

 

  Uveďte odkaz na příslušný právní předpis upravující letovou způsobilost. 
  Insert reference to appropriate Airworthiness Code. 

  

................................................................ 

Datum vydání/Date of issue 

 ................................................................ 

Podpis/Signature 

8. ***** 

 

 

 * Pro účely Státu zápisu do rejstříku. 

 ** Označení dálkově řízeného letadla (RPA) výrobcem by mělo obsahovat typ letadla a model RPA. 

 *** Zde by mělo být uvedeno označení C2 spoje(ů), povoleného(ých) pro řízení a kontrolu daného RPA, 
s cílem vyhovět certifikačnímu předpisu a provozovat v souladu se stanovenými provozními 
omezeními. 

 **** Zde se obvykle uvádí předpisová základna pro osvědčování, tj. předpis pro osvědčování, který dané 
RPA splňuje, a/nebo schválená kategorie provozu, např. Obchodní letecká doprava, Pro letecké práce 
nebo Soukromá. 

 ***** Toto místo musí být použito pro pravidelné schvalování (s udáním data ukončení platnosti) nebo 
prohlášení, že se údržba RPA provádí v systému pravidelných prohlídek. 

Obr. 2 
(použije se od 26. listopadu 2026) 


