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HLAVA 6 – OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ 

6.1 Platnost  

Standardy této hlavy platí pro oprávnění organizací 
zapojených do údržby letadla, motoru, vrtule a 
přidružených letadlových celků. Aby se zajistilo 
vyhovění požadavkům ust. 6.2.3, musí být osvědčení 
o oprávnění vydaná před 5. listopadem 2020 změněna 
před 5. listopadem 2022.  

6.2 Oprávnění organizace k údržbě 

Poznámka: Ustanovení tohoto oddílu nebrání 
organizaci k údržbě v provádění údržby na letadle, 
které není v odpovědnosti smluvního státu 
vydávajícího toto oprávnění, včetně letadla, které není 
zapsáno v rejstříku žádného smluvního státu. Další 
informace jsou uvedeny v dokumentu Doc 9760 
(Airworthiness Manual). 

6.2.1 Dotčený smluvní stát je povinen určit 
příslušné požadavky pro oprávnění organizace 
k údržbě v souladu se standardy této hlavy.  

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
schvalování organizace oprávněné k údržbě je uveden 
v dokumentu Doc 9760 (Airworthiness Manual). 

6.2.2 Vydání oprávnění organizace k údržbě 
smluvním státem musí být založeno na tom, že 
žadatel prokáže vyhovění příslušným standardům této 
hlavy prostřednictvím vyhovění příslušným 
požadavkům stanoveným v souladu s ust. 6.2.1 a 
souvisejícím ustanovením obsaženým v Předpisu L 19 
pro tyto organizace.  

6.2.3 Osvědčení o oprávnění musí 
obsahovat nejméně následující informace:  

a) vydávající úřad a jméno, funkce a podpis osoby 
vydávající osvědčení;  

b) název a sídlo organizace k údržbě;  

c) číslo oprávnění organizace k údržbě;  

d) datum platného vydání;  

e) v případě osvědčení s omezenou platností – 
datum platnosti;  

f) rozsah oprávnění, ve spojitosti s údržbou letadel, 
motorů letadlových celků a/nebo specializovanou 
údržbou a typem letadel a letadlových celků, které 
oprávnění zahrnuje; a 

g) provozní prostory zařízení údržby, pokud není tato 
informace uvedena v samostatném dokumentu 
odkazovaném v osvědčení.  

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
obsahuosvědčení o schválení je uveden v dokumentu 
Doc 9760 (Airworthiness Manual). 

6.2.3.1 Osvědčení o oprávnění by mělo 
odpovídat vzoru v Doplňku 1 Části II a obsahovat 
datum původního vydání, pokud se liší od data 
platného vydání.  

6.2.4 Zachování platnosti oprávnění musí 
záviset na tom, zda organizace i nadále plní příslušné 
požadavky ust. 6.2.1 a 6.2.2. 

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
typizovaného osvědčení o oprávnění je uveden 
v dokumentu Doc 9760 (Airworthiness Manual).  

6.2.5 Organizace k údržbě je povinna 
oznámit smluvnímu státu, který vydal oprávnění 
organizace k údržbě, jakékoli změny týkající se 
rozsahu prací organizace, provozních prostor nebo 
personálu jmenovaného v souladu s touto hlavou.  

6.2.6 Pokud smluvní stát zcela nebo 
částečně uzná oprávnění organizace k údržbě vydané 
jiným smluvním státem, musí stanovit postup uznávání 
takového oprávnění a následujících změn. V takovém 
případě uznávající smluvní stát musí navázat 
adekvátní spolupráci se smluvním státem, který vydal 
oprávnění organizace k údržbě původně.  

6.3 Příručka postupů organizace 
k údržbě 

6.3.1 Aby mohla organizace k údržbě 
používat a řídit personál údržby, musí zajistit příručku 
postupů, která může být vydána v samostatných 
částech a která obsahuje následující informace:  

a) všeobecný popis rozsahu autorizovaných prací 
podle rozsahu oprávnění organizace;  

b) popis postupů organizace a systému jakosti nebo 
kontroly v souladu s ust. 6.4;  

c) všeobecný popis zařízení organizace;  

d) jména a povinnosti osoby nebo osob 
požadovaných podle ust. 6.6.1 a 6.6.2;  

e) popis postupů použitých ke stanovení kompetencí 
personálu údržby, jak vyžaduje ust. 6.6.4;  

f) popis metody používané k vyplňování a 
uchovávání záznamů údržby požadovaných podle 
ust. 6.7;  

g) popis postupů pro přípravu uvolnění do provozu a 
podmínek, za jakých může být uvolnění 
podepsáno;  

h) personál oprávněný k podpisu uvolnění do provozu 
a rozsah jeho oprávnění;  

i) popis smluvních činností, jsou-li použity; 

j) popis doplňkových postupů pro splnění požadavků 
a postupů údržby provozovatele, jsou-li použity;  

k) popis postupů pro splnění požadavků na hlášení 
informací podle ust. 4.2.4.1 f) a 4.2.5 Části II 
Předpisu L 8;  

l) popis postupu pro přijímání, hodnocení, 
změnování a distribuci, uvnitř organizace k údržbě, 
všech nezbytných údajů o letové způsobilosti od 
organizace odpovědné za typový návrh; a 

m) popis postupů zavádění změn ovlivňujících 
oprávnění organizace k údržbě.  

6.3.2 Organizace k údržbě musí zajistit, aby 
všechny změny a doplňky příručky postupů byly podle 
potřeb včas a řádně provedeny.  
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6.3.3 Organizace musí poskytnout kopie 
všech změn a doplňků příručky postupů ihned všem 
organizacím a osobám, kterým byla příručka vydána.  

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
obsahu příručky postupů organizace k údržbě je 
uveden v dokumentu Doc 9760 (Airworthiness 
Manual).  

6.4 Postupy údržby a systém 
zabezpečování jakosti 

6.4.1 Organizace k údržbě musí stanovit 
postupy přijatelné pro smluvní stát udělující oprávnění, 
které zajistí účinný způsob údržby v souladu se všemi 
příslušnými standardy předepsanými v ust 6.2.1 a 
6.2.2.  

6.4.2 Organizace k údržbě musí zajistit 
vyhovění ust. 6.4.1 zavedením nezávislého systému 
zabezpečování jakosti k sledování shody s postupy a 
jejich přiměřenosti nebo zavedením systému kontrol 
za účelem zajištění řádného provádění veškeré 
údržby. 

6.5 Zařízení 

6.5.1 Organizace k údržbě musí poskytnout 
vhodná zařízení a pracovní prostředí pro úkoly, které 
mají být prováděny.  

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
požadavků na zařízení organizací oprávněných 
k údržbě je uveden v dokumentu Doc 9760 
(Airworthiness Manual).  

6.5.2 Organizace k údržbě musí mít 
nezbytné technické údaje, vybavení, nástroje a 
materiál k výkonu prací, ke kterým je oprávněna. 

6.5.3 Organizace k údržbě musí zajistit, že 
skladovací podmínky poskytují dostatečnou 
bezpečnost a ochranu proti zhoršení kvality a 
poškození skladovaných položek, jako jsou letadlové 
části, vybavení, nástroje a materiál.  

6.6 Personál  

6.6.1 Organizace k údržbě musí jmenovat 
odpovědného vedoucího, který je bez ohledu na jiné 
funkce, odpovědný jménem organizace.  

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
odpovědností odpovědného vedoucího je uveden 
v dokumentech Doc 9760 (Airworthiness Manual) a 
Doc 9859 (Safety Management Manual (SMM)).  

6.6.2 Odpovědný vedoucí organizace 
k údržbě musí jmenovat osobu nebo osoby, jejichž 
odpovědnosti zahrnují zabezpečování toho, že 
organizace k údržbě splňuje požadavky ust. 6.2.1 a 
6.2.2.  

6.6.3 Organizace k údržbě musí zaměstnat 
personál nezbytný k plánování, provádění a kontrole 
provedených prací, k dohledu nad nimi a k jejich 
uvolnění z údržby. 

6.6.4 Organizace k údržbě musí stanovit 
odbornou způsobilost personálu údržby v souladu 
s postupy a na úrovni, která je přijatelná pro smluvní 
stát udělující oprávnění. Pokud osoba podepisující 
uvolnění do provozu není držitelem průkazu 
způsobilosti k údržbě, musí tato osoba splňovat 
požadavky na kvalifikaci pro uvolňování do provozu 
stanovené v Předpisu L 1.  

6.6.5 Organizace k údržbě musí zajistit, aby 
veškerý personál absolvoval počáteční a pokračovací 
výcvik, odpovídající jemu přiděleným úkolům a 
odpovědnostem. Výcvikový program stanovený 
organizací k údržbě musí obsahovat výcvik ve 
znalostech a dovednostech vztahujících se k lidské 
výkonnosti, včetně spolupráce s dalšími pracovníky 
údržby a letovou posádkou.  

Poznámka: Poradenský materiál k tvorbě 
výcvikových programů zahrnujících rozvoj znalostí a 
dovedností v oblasti lidské výkonnosti lze nalézt 
v dokumentu Doc 9683 (Human Factors Training 
Manual). 

6.7 Záznamy 

6.7.1 Organizace k údržbě musí uchovávat 
podrobné záznamy údržby k prokazování, že všechny 
požadavky k podpisu uvolnění do provozu byly 
splněny.  

6.7.2 Záznamy požadované ust. 6.7.1 musí 
být uchovávány po dobu minimálně jednoho roku od 
podpisu uvolnění do provozu.  

6.7.3 Záznamy uchovávané v souladu 
s ust. 6.7 musí být ukládány ve formě a formátu, které 
kdykoli zajišťují jejich čitelnost, bezpečnost a integritu.  

Poznámka 1: Forma a formát záznamů mohou 
zahrnovat například papírové záznamy, filmové 
záznamy, elektronické záznamy nebo kombinaci 
kterýchkoli z nich. 

Poznámka 2: Poradenský materiál týkající se 
elektronických záznamů údržby letadel je uveden 
v dokumentu Doc 9760 (Airworthiness Manual).  

6.8 Uvolnění do provozu  

6.8.1 Uvolnění do provozu musí být 
vyplněno a podepsáno k osvědčení toho, že práce 
údržby byly provedeny uspokojivě a v souladu se 
schválenými údaji a postupy popsanými v příručce 
postupů organizace k údržbě.  

6.8.2 Uvolnění do provozu musí být 
podepsané a musí obsahovat následující:  

a) základní informace o provedené údržbě, včetně 
podrobného odkazu na použité schválené údaje; 

b) datum ukončení provedené údržby; 

c) označení organizace oprávněné k údržbě; a 

d) totožnost osoby nebo osob, které podepisují 
uvolnění z údržby. 

 

 

 


