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HLAVA 4 – ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI 

4.1 Platnost 

Do 25. listopadu 2026 jsou standardy této Hlavy 
platné pro všechna letadla, motory, vrtule a 
přidružené letadlové části. 

Od 26. listopadu 2026 jsou standardy této Hlavy 
platné pro všechna letadla, dálkově řídicí stanice, 
motory, vrtule a přidružené letadlové části. 

4.2 Odpovědnosti smluvních států 

vzhledem k zachování letové způsobilosti 

Poznámka 1: Výklad k požadavkům na zachování 
letové způsobilosti je obsažen v dokumentu ICAO Doc 
9760 (Airworthiness Manual). 

Poznámka 2: Od 26. listopadu 2026 je výklad 
k požadavkům na zachování letové způsobilosti 
určeným pro systémy dálkově řízených letadel 
(RPAS) obsažen v dokumentu ICAO Doc 10019 
(Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems 
(RPAS)). 

4.2.1 Stát projekce 

4.2.1.1 Do 25. listopadu 2026 je stát projekce 
letadla povinen: 

a) předávat veškeré obecně použitelné informace, 
které shledal nezbytné pro zachování letové 
způsobilosti a pro bezpečný provoz daného 
letadla, včetně jakýchkoli motorů a vrtulí (dále jen 
„závazné informace pro zachování letové 
způsobilosti“), každému smluvnímu státu, který 
státu projekce daného letadla v souladu s ust. 
4.2.4.1 a) oznámil, že zapsal předmětné letadlo do 
svého rejstříku, a každému jinému smluvnímu 
státu na vyžádání. 

Poznámka 1: Výraz „závazné informace pro 
zachování letové způsobilosti“ je uvažován tak, že 
zahrnuje závazné požadavky na modifikaci, výměnu 
částí nebo prohlídku letadla a změny provozních 
omezení a postupů. Mezi tyto informace patří 
informace vydávané smluvními státy formou Příkazů 
k zachování letové způsobilosti. 

Poznámka 2: Oběžník ICAO 95, The Continuing 
Airworthiness of Aircraft in Service, poskytuje 
nezbytné informace, aby pomáhaly smluvním státům 
zavést styk s příslušnými úřady ostatních smluvních 
států pro účely zachování letové způsobilosti letadel 
v provozu. 

Poznámka 3: Pokud je stát projekce letadla 
přesvědčen, že závazná informace pro zachování 
letové způsobilosti dříve vydaná státem projekce 
motoru nebo vrtule podle ust. 4.2.1.2 zcela řeší 
problém zachování letové způsobilosti, není potřeba, 
aby stát projekce letadla tuto informaci znovu 
předával smluvním státům, které již byly informovány. 

b) zajistit, aby byl pro letouny se schválenou 
maximální vzletovou hmotností přes 5 700 kg 

a pro vrtulníky se schválenou maximální vzletovou 
hmotností přes 3 175 kg zřízen systém pro: 

i) přijímání informací předkládaných v souladu 

s ust. 4.2.4.1 g); 

ii) rozhodování, zda a kdy je potřeba akce 

k zachování letové způsobilosti; 

iii) zpracovávání nezbytných akcí k zachování 

letové způsobilosti; a 

iv) vyhlašování informací o těchto akcích, včetně 

informací požadovaných v ust. 4.2.1.1 a).  

c) zajistit, aby byl pro letouny se schválenou 
maximální vzletovou hmotností přes 5 700 kg 
zřízen program zachování integrity konstrukce 
k zajištění letové způsobilosti letounu. Program 
musí obsahovat přesně stanovené informace 
týkající se prevence a sledování koroze. 

4.2.1.1A Od 26. listopadu 2026 je stát projekce 
letadla povinen: 

a) předávat veškeré obecně použitelné informace, 
které shledal nezbytné pro zachování letové 
způsobilosti a pro bezpečný provoz daného 
letadla, včetně jakýchkoli dálkově řídicích stanic, 
motorů a vrtulí (dále jen „závazné informace pro 
zachování letové způsobilosti“), každému 
smluvnímu státu, který státu projekce daného 
letadla v souladu s ust. 4.2.4.1 a) oznámil, že 
zapsal předmětné letadlo do svého rejstříku, a 
každému jinému smluvnímu státu na vyžádání. 

Poznámka 1: Výraz „závazné informace pro 
zachování letové způsobilosti“ je uvažován tak, že 
zahrnuje závazné požadavky na modifikaci, výměnu 
částí nebo prohlídku letadla a změny provozních 
omezení a postupů. Mezi tyto informace patří 
informace vydávané smluvními státy formou Příkazů 
k zachování letové způsobilosti. 

Poznámka 2: Oběžník ICAO 95, The Continuing 
Airworthiness of Aircraft in Service, poskytuje 
nezbytné informace, aby pomáhaly smluvním státům 
zavést styk s příslušnými úřady ostatních smluvních 
států pro účely zachování letové způsobilosti letadel 
v provozu. 

Poznámka 3: Pokud je stát projekce letadla 
přesvědčen, že závazná informace pro zachování 
letové způsobilosti dříve vydaná státem projekce 
dálkově řídicí stanice, motoru nebo vrtule podle ust. 
4.2.1.2 zcela řeší problém zachování letové 
způsobilosti, není potřeba, aby stát projekce letadla 
tuto informaci znovu předával smluvním státům, které 
již byly informovány. 

b) zajistit, aby byl pro letouny se schválenou 
maximální vzletovou hmotností přes 5 700 kg 
a pro vrtulníky se schválenou maximální vzletovou 
hmotností přes 3 175 kg zřízen systém pro: 

 i) přijímání informací předkládaných v souladu 

s ust. 4.2.4.1 g); 



PŘEDPIS L 8  ČÁST II – HLAVA 4 

3.11.2022 
Změna č. 109 II - 4 - 2 

 ii) rozhodování, zda a kdy je potřeba akce 

k zachování letové způsobilosti; 

 iii) zpracovávání nezbytných akcí k zachování 

letové způsobilosti; a 

 iv) vyhlašování informací o těchto akcích, včetně 

informací požadovaných v ust. 4.2.1.1 a).  

c) zajistit, aby byl pro letouny se schválenou 
maximální vzletovou hmotností přes 5 700 kg 
zřízen program zachování integrity konstrukce 
k zajištění letové způsobilosti letounu. Program 
musí obsahovat přesně stanovené informace 
týkající se prevence a sledování koroze. 

d) od 26. listopadu 2026 zajistit, aby byl pro dálkově 
řízené letouny a dálkově řízené vrtulníky zřízen 
systém pro: 

 i) přijímání informací předkládaných v souladu 

s ust. 4.2.4.1 g); 

 ii) rozhodování, zda a kdy je potřeba akce 

k zachování letové způsobilosti; 

 iii) zpracovávání nezbytných akcí k zachování 

letové způsobilosti; a 

 iv) vyhlašování informací o těchto akcích, včetně 

informací požadovaných v ust. 4.2.1.1 a).  

e) od 26. listopadu 2026 zajistit, aby byl pro dálkově 
řízené letouny a dálkově řízené vrtulníky zřízen 
program zachování integrity konstrukce přiměřený 
jejich hmotnosti a kategorii provozu k zajištění 
letové způsobilosti dálkově řízeného letounu nebo 
dálkově řízeného vrtulníku. Program, kde je to 
vhodné, musí obsahovat přesně stanovené 
informace týkající se prevence a sledování koroze. 

4.2.1.2 Do 25. listopadu 2026 je stát projekce 
motoru nebo vrtule, je-li jiný než stát projekce letadla, 
povinen:  

a) předat jakékoliv informace pro zachování letové 
způsobilosti státu projekce letadla a na požádání 
kterémukoliv dalšímu smluvnímu státu. 

Poznámka: Přestože celková odpovědnost za 
předání závazné informace pro zachování letové 
způsobilosti zůstává na státu projekce letadla, 
oceňuje se, že některé státy projekce motoru nebo 
vrtule předávají závazné informace pro zachování 
letové způsobilosti přímo státům zápisu do rejstříku a 
jiným smluvním státům. Tato praxe má výhodu 
urychlení dostupnosti závazné informace pro 
zachování letové způsobilosti a zpracování této 
informace běžnou cestou v souladu s ust. 4.2.4.1 d). 
Avšak pokud stát projekce letadla následně předá 
doplňkovou závaznou informaci pro zachování letové 
způsobilosti k té, kterou vydal stát projekce motoru 
nebo vrtule, potom musí mít závazná informace pro 
zachování letové způsobilosti státem projekce letadla 
v případě neshody přednost. 

b) zajistit, aby byl pro motory a vrtule zastavěné na 
letounech se schválenou maximální vzletovou 
hmotností přes 5 700 kg a na vrtulnících se 
schválenou maximální vzletovou hmotností přes 
3 175 kg, zřízen systém pro: 

 i) přijímání informací předkládaných v souladu 

s ust. 4.2.4.1 g); 

 ii) rozhodování, zda a kdy je potřeba akce 

k zachování letové způsobilosti; a 

 iii) zpracovávání nezbytných akcí k zachování 

letové způsobilosti. 

4.2.1.2A Od 26. listopadu 2026 je stát projekce 
dálkově řídicí stanice, motoru nebo vrtule, je-li jiný než 
stát projekce letadla, povinen:  

a) předat jakékoliv informace pro zachování letové 
způsobilosti státu projekce letadla a na požádání 
kterémukoliv dalšímu smluvnímu státu. 

Poznámka: Přestože celková odpovědnost za 
předání závazné informace pro zachování letové 
způsobilosti zůstává na státu projekce letadla, 
oceňuje se, že některé státy projekce dálkově řídicí 
stanice, motoru nebo vrtule předávají závazné 
informace pro zachování letové způsobilosti přímo 
státům zápisu do rejstříku a jiným smluvním státům. 
Tato praxe má výhodu urychlení dostupnosti závazné 
informace pro zachování letové způsobilosti a 
zpracování této informace běžnou cestou v souladu 
s ust. 4.2.4.1 d). Avšak pokud stát projekce letadla 
následně předá doplňkovou závaznou informaci pro 
zachování letové způsobilosti k té, kterou vydal stát 
projekce dálkově řídicí stanice, motoru nebo vrtule, 
potom musí mít závazná informace pro zachování 
letové způsobilosti státem projekce letadla v případě 
neshody přednost. 

b) zajistit, aby byl pro motory a vrtule zastavěné na 
dálkově řízených letounech, dálkově řízených 
vrtulnících, letounech se schválenou maximální 
vzletovou hmotností přes 5 700 kg a na vrtulnících 
se schválenou maximální vzletovou hmotností 
přes 3 175 kg a dálkově řídicích stanicích 
spojených s dálkově řízenými letouny a dálkově 
řízenými vrtulníky, zřízen systém pro: 

 i) přijímání informací předkládaných v souladu 

s ust. 4.2.4.1 g); 

 ii) rozhodování, zda a kdy je potřeba akce 

k zachování letové způsobilosti; a 

 iii) zpracovávání nezbytných akcí k zachování 

letové způsobilosti. 

 

4.2.1.3 Od 26. listopadu 2026 v případě, že je 
stát projekce modifikace jiný než stát projekce letadla, 
dálkově řídicí stanice, motoru nebo vrtule, který má 
být modifikován, je stát projekce modifikace povinen 
předat všem státům, které mají ve svém rejstříku takto 
modifikované letadlo, závazné informace pro 
zachování letové způsobilosti. 

4.2.1.4 Do 25. listopadu 2026, pokud 
v případě daného letadla, motoru nebo vrtule stát 
výroby není zároveň státem projekce, musí stát 
projekce zajistit, že mezi oběma státy byla uzavřena 
dohoda přijatelná pro oba tyto státy k zabezpečení 
spolupráce výrobní organizace s organizací 
odpovědnou za Typový návrh při vyhodnocování 
informací týkajících se konstrukce, výroby a provozu 
letadla, motoru nebo vrtule. 

Poznámka: Poradenský materiál ohledně 
interpretace „organizace odpovědné za typový návrh“ 
je uveden v dokumentu Doc 9760 (Airworthiness 
Manual). 

4.2.1.4A Od 26. listopadu 2026, pokud 
v případě daného letadla, dálkově řídicí stanice, 
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motoru nebo vrtule stát výroby není zároveň státem 
projekce, musí stát projekce zajistit, že mezi oběma 
státy byla uzavřena dohoda přijatelná pro oba tyto 
státy k zabezpečení spolupráce výrobní organizace 
s organizací odpovědnou za Typový návrh při 
vyhodnocování informací týkajících se konstrukce, 
výroby a provozu letadla, dálkově řídicí stanice, 
motoru nebo vrtule. 

Poznámka: Poradenský materiál ohledně 
interpretace „organizace odpovědné za typový návrh“ 
je uveden v dokumentu Doc 9760 (Airworthiness 
Manual). 

4.2.1.5 Stát projekce musí zajistit, že při 
distribuci závazných informací pro zachování letové 
způsobilosti nedochází k předávání citlivých informací 
týkajících se ochrany letectví před protiprávními činy. 

4.2.1.6 Stát projekce musí zajistit, že citlivé 
informace týkajících se ochrany letectví před 
protiprávními činy jsou příslušnému úřadu ve státech 
zápisu do rejstříku předávány bezpečně v souladu 
s Přílohou 17 ICAO. 

Poznámka:  Poradenský materiál vztahující se 
k bezpečnému předávání citlivých informací týkajících 
se ochrany letectví před protiprávními činy je obsažen 
v dokumentu Doc 9760 (Airworthiness Manual). 

4.2.2 Stát projekce modifikace 

4.2.2.1 Kde se stát projekce modifikace neliší 
od státu projekce letadla, motoru nebo vrtule, musí 
stát postupovat dle instrukce v ust. 4.2.1.  

4.2.2.2 Kde se stát projekce modifikace liší od 
státu projekce letadla, motoru nebo vrtule, je stát 
projekce modifikace povinen:  

a) mít systém, který zpřístupní každému smluvnímu 

státu jakoukoli závaznou informaci pro zachování 

letové způsobilosti související s modifikací nebo 

opravou;  

b) zajistit, aby byl pro letouny se schválenou 

maximální vzletovou hmotností přes 5 700 kg a 

vrtulníky se schválenou maximální vzletovou 

hmotností přes 3 175 kg zřízen systém pro:  

 i) přijímání informací předkládaných v souladu 

s ust. 4.2.4.1 g);  

 ii) rozhodování, zda a kdy je potřeba akce 

k zachování letové způsobilosti;  

 iii) zpracovávání nezbytných akcí k zachování 

letové způsobilosti;  

 iv) vyhlašování informací o těchto akcích, včetně 

informací požadovaných v ust. 4.2.2.2 a); a 

c) zajistit, že jakákoli závazná informace pro 

zachování letové způsobilosti, kterou jako stát 

projekce modifikace vydal v souvislosti s daným 

letadlem, motorem nebo vrtulí, je předána 

příslušnému státu projekce.  

4.2.2.3 Pokud se stát projekce modifikace liší 
od smluvního státu, pod jehož jurisdikci spadá 
organizace odpovědná za výrobu letadlových částí pro 
modifikaci nebo opravu, musí stát projekce modifikace 
zajistit, aby existovala dohoda přijatelná pro oba státy 
k zajištění toho, že výrobní organizace spolupracuje 
s organizací odpovědnou za návrh modifikace nebo 

opravy při posuzování informací získaných na základě 
zkušeností s provozem letadla. 

4.2.3 Stát výroby 

Do 25. listopadu 2026 je stát výroby v případě, že 
není státem projekce, povinen zajistit, aby mezi 
oběma státy byla uzavřena dohoda přijatelná pro oba 
státy k zabezpečení spolupráce výrobní organizace 
s organizací odpovědnou za Typový návrh při 
vyhodnocování informací týkajících se konstrukce, 
výroby a provozu letadla, motoru nebo vrtule. 

Od 26. listopadu 2026 je stát výroby v případě, že 
není státem projekce, povinen zajistit, aby mezi 
oběma státy byla uzavřena dohoda přijatelná pro oba 
státy k zabezpečení spolupráce výrobní organizace 
s organizací odpovědnou za Typový návrh při 
vyhodnocování informací týkajících se konstrukce, 
výroby a provozu letadla, dálkově řídicí stanice, 
motoru nebo vrtule. 

4.2.4 Stát zápisu do rejstříku 

4.2.4.1 Do 25. listopadu 2026 je stát zápisu 
do rejstříku povinen:  

a) zajistit, aby při prvním zápisu letadla určitého typu 
do svého rejstříku, pro něž není státem projekce, 
a vydání nebo uznání platnosti Osvědčení letové 
způsobilosti v souladu s ust. 3.2 této části, oznámil 
státu projekce, že takové letadlo do svého rejstříku 
zapsal; 

b) rozhodnout o zachování letové způsobilosti na 
základě příslušných požadavků letové způsobilosti 
platných pro dané letadlo; 

c) vytvořit nebo přijmout požadavky pro zachování 
letové způsobilosti letadla po dobu jeho provozní 
životnosti, včetně požadavků, které zajišťují, že 
předmětné letadlo: 

i) po modifikaci, opravě či zástavbě součásti pro 
výměnu nadále vyhovuje příslušným 
požadavkům letové způsobilosti; a 

 ii) je udržováno ve stavu letové způsobilosti 
a v souladu s požadavky Předpisu L 6 
a s Částmi III, IV, V, VI a VII tohoto předpisu 
tam, kde je to použitelné; 

d) při přijetí závazné informace pro zachování letové 
způsobilosti od státu projekce tuto závaznou 
informaci přijmout přímo nebo ji vyhodnotit 
a provést vhodné opatření; 

e) mít systém sledování a získávání závazné 
informace pro zachování letové způsobilosti od 
státu projekce modifikace, liší-li se stát projekce 
modifikace od státu zápisu do rejstříku, a tuto 
závaznou informaci přijmout přímo nebo ji 
vyhodnotit a provést vhodné opatření; 

f) zajistit, aby všechny závazné informace pro 
zachování letové způsobilosti, které jako stát 
zápisu do rejstříku ve vztahu k předmětnému 
letadlu vypracoval, byly předány příslušnému státu 
projekce a státu projekce modifikace; a 

g) zajistit, aby byl pro letouny se schválenou 
maximální vzletovou hmotností přes 5 700 kg 
a pro vrtulníky se schválenou maximální vzletovou 
hmotností přes 3 175 kg zřízen systém, kterým se 
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organizaci odpovědné za Typový návrh daného 
letadla předávají informace o závadách, 
nesprávné činnosti, poruchách a jiných 
událostech, které mají nebo mohou mít nepříznivý 
vliv na zachování letové způsobilosti letadla. 
Kdykoli tato informace souvisí s motorem nebo 
vrtulí, musí být předána jak organizaci odpovědné 
za typový návrh motoru nebo vrtule, tak organizaci 
odpovědné za typový návrh letadla. V případě, že 
je otázka bezpečnosti související se zachováním 
letové způsobilosti spojena s modifikací nebo 
opravou, musí stát zápisu do rejstříku zajistit, že 
zde existuje systém, prostřednictvím kterého jsou 
výše uvedené informace předány jednotlivci 
odpovědnému nebo organizaci odpovědné za 
návrh modifikace nebo opravy. 

4.2.4.1A Od 26. listopadu 2026 je stát zápisu 
do rejstříku povinen:  

a) zajistit, aby při prvním zápisu letadla určitého typu 
do svého rejstříku, pro něž není státem projekce, 
a vydání nebo uznání platnosti Osvědčení letové 
způsobilosti v souladu s ust. 3.2 této části, oznámil 
státu projekce, že takové letadlo do svého rejstříku 
zapsal; 

b) rozhodnout o zachování letové způsobilosti na 
základě příslušných požadavků letové způsobilosti 
platných pro dané letadlo; 

c) vytvořit nebo přijmout požadavky pro zachování 
letové způsobilosti letadla po dobu jeho provozní 
životnosti, včetně požadavků, které zajišťují, že 
předmětné letadlo: 

 i) po modifikaci, opravě či zástavbě součásti pro 

výměnu nadále vyhovuje příslušným 

požadavkům letové způsobilosti; a 

 ii) je udržováno ve stavu letové způsobilosti 

a v souladu s požadavky Předpisu L 6 

a s Částmi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X tohoto 

předpisu tam, kde je to použitelné; 

d) při přijetí závazné informace pro zachování letové 
způsobilosti od státu projekce tuto závaznou 
informaci přijmout přímo nebo ji vyhodnotit 
a provést vhodné opatření; 

e) mít systém sledování a získávání závazné 
informace pro zachování letové způsobilosti od 
státu projekce modifikace, liší-li se stát projekce 
modifikace od státu zápisu do rejstříku, a tuto 
závaznou informaci přijmout přímo nebo ji 
vyhodnotit a provést vhodné opatření; 

f) zajistit, aby všechny závazné informace pro 
zachování letové způsobilosti, které jako stát 
zápisu do rejstříku ve vztahu k předmětnému 
letadlu vypracoval, byly předány příslušnému státu 
projekce a státu projekce modifikace; a 

g) zajistit, aby byl pro letouny se schválenou 
maximální vzletovou hmotností přes 5 700 kg 
a pro vrtulníky se schválenou maximální vzletovou 
hmotností přes 3 175 kg, dálkově řízené letouny a 
dálkově řízené vrtulníky zřízen systém, kterým se 
organizaci odpovědné za Typový návrh daného 

letadla předávají informace o závadách, 
nesprávné činnosti, poruchách a jiných 
událostech, které mají nebo mohou mít nepříznivý 
vliv na zachování letové způsobilosti letadla. 
Kdykoli tato informace souvisí s dálkově řídicí 
stanicí, motorem nebo vrtulí, musí být předána jak 
organizaci odpovědné za typový návrh dálkově 
řídicí stanice, motoru nebo vrtule, tak organizaci 
odpovědné za typový návrh letadla. V případě, že 
je otázka bezpečnosti související se zachováním 
letové způsobilosti spojena s modifikací nebo 
opravou, musí stát zápisu do rejstříku zajistit, že 
zde existuje systém, prostřednictvím kterého jsou 
výše uvedené informace předány jednotlivci 
odpovědnému nebo organizaci odpovědné za 
návrh modifikace nebo opravy. 

4.2.4.2 Stát zápisu do rejstříku je při 
opravňování organizace k údržbě nebo uznávání 
oprávnění organizace k údržbě vydaného jiným 
smluvním státem povinen zajistit vyhovění 
standardům Hlavy 6 této části.  

Poznámka: Požadavky týkající se uznávání 
oprávnění organizace údržby vydaného jiným 
smluvním státem uvádí Hlava 6.  

4.2.4.3 Stát zápisu do rejstříku musí zajistit, 
že při distribuci závazných informací pro zachování 
letové způsobilosti nedochází k předávání citlivých 
informací týkajících se ochrany letectví před 
protiprávními činy.  

4.2.4.4 Stát zápisu do rejstříku musí zajistit, 
že citlivé informace týkajících se ochrany letectví před 
protiprávními činy jsou příslušnému úřadu státu 
projekce předávány bezpečně v souladu s Přílohou 17 
ICAO. 

Poznámka:  Poradenský materiál o předávání 
citlivých informací týkajících se ochrany letectví před 
protiprávními činy je obsažen v dokumentu Doc 9760 
(Airworthiness Manual). 

4.2.5 Všechny smluvní státy 

Do 25. listopadu 2026 je každý smluvní stát povinen 
pro letouny se schválenou maximální vzletovou 
hmotností přes 5 700 kg a vrtulníky se schválenou 
maximální vzletovou hmotností přes 3 175 kg stanovit 
druh informace, kterou mají provozovatelé, 
organizace odpovědné za Typový návrh a organizace 
pro údržbu hlásit svému leteckému úřadu. Musí být 
rovněž stanoveny postupy hlášení této informace. 

Od 26. listopadu 2026 je každý smluvní stát povinen 
pro letouny se schválenou maximální vzletovou 
hmotností přes 5 700 kg, vrtulníky se schválenou 
maximální vzletovou hmotností přes 3 175 kg a 
systémy dálkově řízených letadel stanovit druh 
informace, kterou mají provozovatelé, organizace 
odpovědné za Typový návrh a organizace pro údržbu 
hlásit svému leteckému úřadu. Musí být rovněž 
stanoveny postupy hlášení této informace. 

 


