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HLAVA 1 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Letadlo, motor, vrtule a ostatní výrobky 
letadlové techniky nesmí být použity v civilním letectví 
České republiky, pokud jejich letová způsobilost 
nebyla osvědčena, schválena nebo uznána ÚCL.  

1.2 Žadatel o schválení dle ust. 2.1, 2.2, 
2.4 a) a b), 2.7.14, 2.10.9 a 2.11.11 je povinen 
prokázat, že je držitelem Oprávnění organizace 
k projektování podle příslušných postupů ÚCL nebo 
o takové oprávnění zažádal. Žadatel musí prokázat 
ÚCL splnění požadavků předpisové základny, která 
mu byla schválena na základě jeho žádosti 
o osvědčení, schválení nebo uznání letové 
způsobilosti. 

1.3 Požadavky předpisu jsou minimální. 
ÚCL stanoví další požadavky, shledá-li, že dokumenty 
uvedené v Příloze 1 neobsahují pro dané letadlo, 
motor, vrtuli a ostatní výrobky letadlové techniky 
požadavky vhodné nebo postačující k zabezpečení 
úrovně bezpečnosti stanovené tímto předpisem. 

1.4 Výklad jednotlivých ustanovení 
předpisu podává ÚCL. V případě pochybností při 
výkladu dokumentů dle Přílohy 1 požádá ÚCL 
o výklad předpisu orgán, který jej vydal. Jeho výklad 
předpisu je pak závazný. 

1.5 ÚCL může uznat doklad letové 
způsobilosti letadla, motoru, vrtule a ostatních výrobků 
letadlové techniky, vydaný jiným smluvním státem 
Úmluvy o mezinárodním civilním letectví jako 
dostatečný průkaz nebo jako součást dostatečného 
průkazu vyhovění ust. 1.2. 

1.6 ÚCL může povolit odchylky od plnění 
doslovného znění požadavku předpisu v případě, kdy 
byla žadatelem prokázána nejméně stejná úroveň 

bezpečnosti, dosažitelná splněním doslovného znění 
požadavku. Tyto odchylky a přehled neplněných 
požadavků předpisové základny musí být uvedeny 
v Příloze typového osvědčení. 

1.7 Žadatel musí umožnit a poskytnout 
potřebnou součinnost ÚCL k provedení kontroly, 
včetně umožnění jeho účasti při libovolné pozemní 
zkoušce nebo zkušebním letu.  

1.8 Osvědčením letové způsobilosti ÚCL 
výrobce není zbaven odpovědnosti za to, že letadlo, 
motor, vrtule a ostatní výrobky letadlové techniky 
budou bezpečné v provozu za předpokládaných 
provozních podmínek, v rozsahu stanovených 
provozních omezení a při dodržení stanovených 
postupů pro obsluhu a údržbu a vydaných 
dodatečných instrukcí pro zachování letové 
způsobilosti.  

1.9 Provozovatel odpovídá za dodržování 
schválených provozních omezení a postupů pro 
obsluhu a údržbu, a to osobami s příslušnou 
kvalifikací. Je rovněž povinen ihned přerušit provoz 
letadla, jakmile zjistí, že nejsou splněny předpoklady 
jeho letové způsobilosti a tuto skutečnost do 72 hodin 
ohlásit  ST ÚCL. 

1.10 Řízení spojená s vydáváním 
předepsaných dokladů ÚCL jsou prováděna na 
náklady žadatele v případech, kdy je nezbytné jednání 
v zahraničí. 

1.11 Změny tohoto předpisu jsou 
oznamovány v Leteckém oběžníku vydávaném 
Leteckou informační službou. Letecká informační 
služba není povinna zabezpečovat změnovou službu 
předpisů a dokumentů citovaných v Příloze 1, které 
sama nevydala. 
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