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HLAVA 2 - ZPŮSOBILOST 

2.1  Prokazování typové způsobilosti 

letadel 

 

2.1.1  Žadatel o vydání Typového osvědčení 
letadla předloží ÚCL žádost, jejíž forma a obsah jsou 
stanoveny v příslušných postupech. Úřad přijme 
pouze žádost předloženou žadatelem, který je 
držitelem Oprávnění organizace k projektování podle 
příslušných postupů ÚCL nebo o takové oprávnění 
zažádal. Řízení o této žádosti skončí, pokud žadatel 
v době 5 roků u letadel kategorie způsobilosti 
Dopravní a 3 roků u ostatních kategorií způsobilosti 
letadel po jejím podání neprokázal ÚCL typovou 
způsobilost letadla, o jejíž schválení žádal. V takovém 
případě může žadatel předložit novou žádost 
s aktualizovanou předpisovou základnou. ÚCL může 
uznat provedené průkazy, kterých se nedotkla 
aktualizace předpisové základny. 

2.1.2  ÚCL schvaluje žadatelem navrženou 
předpisovou základnu pro daný druh a kategorii 
letadla a pro zamýšlené druhy provozu. Obě strany 
použijí k tomuto účelu předpisy letové způsobilosti, 
pro ochranu životního prostředí, popřípadě i další 
dokumenty uvedené v Příloze 1 tohoto předpisu, 
platné ke dni doručení žádosti ÚCL. 

2.1.3  Způsobilost typu letadla prokazuje 
ÚCL žadatel. K průkazu může použít pouze výsledky 
zkoušek a měření, pokud byly provedeny subjekty 
oprávněnými nebo uznanými ÚCL.  

2.1.4  Všechny výrobky podléhající státnímu 
odbornému dozoru v civilním letectví použité v letadle, 
jehož typová způsobilost se prokazuje, musí být 
typově schváleny nebo jejich typová způsobilost musí 
být ÚCL uznána. Pro návrh motorů a vrtulí, které byly 
certifikovány jako součást návrhu letadla v souladu 
s Hlavou 2 a 3, není vyžadováno samostatné typové 
osvědčení. 

2.1.5  Žadatel 

a) prokáže ÚCL shodu letadla, s nímž se provádí 

průkaz splnění požadavků předpisové základny, 

s Typovým návrhem v souladu s příslušnými 

postupy. Současně předloží s dostatečným 

časovým předstihem ÚCL program a časový 

rozvrh prokazování typové způsobilosti letadel, 

aby umožnil účast pracovníků ÚCL při zkouškách, 

b) shrne celkový průkaz splnění jednotlivých 

požadavků předpisové základny podle ust. 2.1.2 

do Přehledu plnění (Kontrolního seznamu 

průkazů). Přehled plnění musí obsahovat nejméně 

tyto informace: 

1) označení letadla, pro které je plnění 

jednotlivých požadavků předpisové základny 

prokazováno, 

2) označení poslední provedené změny 

dokumentů podle Přílohy 1, čísla dodatku, data 

vydání nebo dat účinnosti jednotlivých 

požadavků,  

3) název nebo nadpis příslušného článku, 

ustanovení nebo odstavce předpisu, 

4) způsob průkazu, např. konstrukční údaje, 

výpočet, rozbor, pozemní zkouška, laboratorní 

zkouška, zkouška na simulátoru, letová 

zkouška apod.,  

5) název a označení dokumentu předloženého 

jako průkaz splnění daného požadavku 

předpisové základny, 

6) název nebo označení oddělení odpovědného 

za předložený dokument, popř. osoby nebo 

osob odpovědných za provedení průkazu, 

pokud není předkladatelem právnická osoba, 

7) vyjádření k plnění jednotlivých bodů 

předpisové základny (prokázáno, prokázána 

stejná úroveň bezpečnosti, neprokázáno, 

netýká se), 

8) datum předložení ÚCL s podpisem oprávněné 

osoby žadatele, 

9) datum a podpis schvalujícího pracovníka ÚCL, 

 

c) předloží Letovou příručku, která musí obsahovat 

tyto části: 

1) všeobecnou část 

2) provozní omezení 

3) nouzové postupy 

4) normální, a pokud jsou vyžadovány, 

i abnormální postupy 

5) výkony a vlastnosti 

6) hmotnosti a vyvážení včetně postupů pro 

nakládání a vyvažování, nejsou-li samostatným 

dokumentem.  

ÚCL stanoví další obsah s přihlédnutím ke 
kategorii letadla a předpokládaným druhům 
provozu. ÚCL schvaluje kapitoly 2, 3, 4 a 5 Letové 
příručky,  

 

d) předloží Příručku pro nakládání a vyvažování, je-li 

samostatným dokumentem, 

 

e) předloží popis systému údržby obsahující: 

 základní přehled údržby 

 dokument pro plánování údržby 

 příručku pro údržbu 

 příručku pro opravy  

 album elektroschémat 
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 program antikorozní ochrany 

 program obnovy povrchových ochran 

 jiné specifické dokumenty. 

ÚCL určí rozsah zpracování dokumentace popisující 
systém a program údržby s přihlédnutím ke kategorii 
letadla. 

Tyto požadavky musí být splněny pro letadla 
osvědčovaná v kategorii způsobilosti Dopravní 
(Transport) nebo Pro sběrnou dopravu (Commuter). 
Výše uvedené dokumenty mohou být sloučeny do 
jednoho dokumentu. 

Pro letadla osvědčovaná ve zbývajících kategoriích 
musí být vždy zpracována Příručka pro údržbu 
obsahující: 

 program údržby 

 přehled částí letadla s omezenou provozní lhůtou 
a úkonů údržby 

 popis konstrukce letadla a funkcí jeho soustav 

 postupy zjišťování příčin poruch a jejich 
odstraňování 

 postupy montáže a demontáže částí 
a letadlových celků 

 postupy nivelace, seřizování, kontroly 
a přezkoušení 

 album elektroschémat 

 přehled přípustných vůlí všech pohyblivých 
spojení.  

ÚCL schvaluje příručku pro údržbu z hlediska úplnosti 
systému údržby, nikoliv pokud jde o podrobnosti 
postupů. 

f) předloží ilustrovaný kusovník s rozloženým 

zobrazením jednotlivých konstrukčních skupin na 

součásti, s uvedením přesných názvů 

a kusovníkových čísel, označení modifikačního 

stavu včetně verze programového vybavení 

palubních počítačů, 

g) prokáže, že letadlo, na kterém je prováděna letová 

zkouška, nalétalo minimální počet hodin 

stanovených v programu schváleném ÚCL, 

nejméně však 300 hodin s plným zapojením 

motorů, které jsou shodné s typovým osvědčením, 

jestliže se jedná o letadlo s turbínovými motory 

typu dříve nepoužitého v typově certifikovaném 

letadle, nebo nejméně 150 hodin v případě všech 

ostatních letadel mimo kluzáky, motorové kluzáky, 

balóny a vzducholodě a letouny o maximální 

vzletové hmotnosti 2 722 kg, pokud je dostatečně 

zaručeno jejich spolehlivé a správné fungování, , 

h) předloží Základní seznam minimálního vybavení 

(MMEL). Tento seznam musí vymezovat na 

základě rozboru druhů poruch a jejich důsledků 

pro bezpečnost provozu letadla, s přihlédnutím 

k vazbám mezi palubními soustavami 

a předpokládaným podmínkám provozu, které 

vybavení může být mimo provoz při zachování 

úrovně bezpečnosti stanovené tímto předpisem. 

Tento požadavek platí pro letadla osvědčovaná 

v kategoriích Dopravní a Pro sběrnou dopravu. 

i) předloží dokumenty požadované v ust. a), c), d), 

e), h) v českém anebo slovenském jazyce. 

Dokumenty vyhotovené v cizím jazyce žadatel 

předloží v originálním znění a současně v úředně 

ověřeném překladu do jazyka českého, nesdělí-li 

ÚCL žadateli, že takový překlad nevyžaduje. 

2.1.6  ÚCL vydá žadateli Typové osvědčení 
s Přílohou k typovému osvědčení, pokud žadatel 
prokázal splnění všech požadavků podle ust. 2.1.2 až 
2.1.5. 

Požadavky na obsah a formu Přílohy k typovému 
osvědčení jsou uvedeny v příslušných postupech. 

2.1.7  ÚCL nevydá Typové osvědčení, 
jestliže v průběhu prokazování typové způsobilosti 
vzniknou důvodné pochybnosti o objektivitě nebo 
správnosti průkazu, a to i kdyby byly formálně splněny 
požadavky vymezené předpisovou základnou. ÚCL 
v takovém případě sdělí žadateli důvod svých 
pochybností a stanoví, za jakých podmínek bude 
Typové osvědčení vydáno. 

2.1.8  Změny konstrukce vyžadující 
předložení nové žádosti o Typové osvědčení jsou: 

a) změny konstrukce, konfigurace, letových výkonů 

a vlastností nebo hmotnosti, které vyžadují 

v podstatě úplné opakování průkazu typové 

způsobilosti nebo podstatné změny předpisové 

základny, 

b) změna počtu motorů nebo rotorů, resp. změna 

principu činnosti motorů nebo rotorů. 

Postup vyřizování takové žádosti je obdobný postupu 
podle ust. 2.1.1 až 2.1.6. 

2.1.9  Změny konstrukce, které mají 
významný vliv na hmotnost, vyvážení, pevnost 
konstrukce, spolehlivost, provozní výkonnost nebo 
ovlivňují letovou způsobilost, ale které nemají 
charakter změn podle ust. 2.1.8 a), vyžadují podání 
žádosti o vydání změny Typového osvědčení 
popřípadě vydání Doplňkového typového osvědčení 
(STC). O vydání změny Typového osvědčení může 
požádat pouze držitel Typového osvědčení. 

2.1.10 ÚCL schvaluje na základě žádosti 
o vydání STC nebo změny Typového osvědčení, které 
požadavky předpisové základny pro daný druh 
a kategorii letadla, popřípadě i pro které druhy 
provozu, musí žadatel prokázat ÚCL. Žadatel doloží 
plnění jednotlivých požadavků předpisové základny 
předložením Přehledu plnění (Kontrolního seznamu 
průkazů), jehož obsah musí odpovídat ust. 2.1.5 b). 
Forma a obsah žádosti je uvedena v příslušných 
postupech. 

2.1.11  ÚCL vydá změnu Typového osvědčení 
nebo STC letadlu, jestliže žadatel prokázal splnění 
požadavků předpisové základny, které mu na základě 
jeho žádosti schválil. 

Změna Typového osvědčení se realizuje novým 
vydáním jeho přílohy, nebo jednotlivých listů této 
přílohy. Žadatel o změnu Typového osvědčení nebo 
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vydání STC je povinen poskytnout ÚCL podklady pro 
úpravy přílohy k TO v českém i anglickém jazyce. 

2.1.12  Držitel Typového osvědčení nebo STC 
musí uchovávat všechny materiály, jimiž byla 
způsobilost typu prokázána, po celou dobu, po kterou 
budou výrobky daného typu v provozu. Tyto materiály 
musí zajistit proti dodatečným úpravám a přehledně 
uspořádat tak, aby se ÚCL mohl kdykoliv znovu 
přesvědčit, jak bylo plnění jednotlivých požadavků 
předpisové základny podle ust. 2.1.2 prokázáno. 

2.1.13  Podklady pro Typové osvědčení nebo 
STC, stejně jako podklady pro změnu Typového 
osvědčení lze smluvně převést na jinou osobu. 
Uzavření této smlouvy podléhá oznamovací 
povinnosti vůči ÚCL nejpozději do 3 dnů od data 
platnosti takové smlouvy. Obligatorní náležitostí 
smlouvy musí být stanovisko nového subjektu 
o převzetí povinnosti spojené se zachováním letové 
způsobilosti letadla podle původního Typového 
osvědčení popř. STC. Práva a povinnosti držitele 
Typového osvědčení nebo STC lze předat novému 
držiteli pouze dle příslušných postupů. 

2.1.14  Typové osvědčení se nevydává 
letadlům ve zvláštních kategoriích způsobilosti Pro 
omezené použití a Experimentální. 

2.2 Prokazování typové způsobilosti 

motorů a vrtulí 

 

2.2.1  Žadatel o vydání Typového osvědčení 
motoru nebo vrtule předloží ÚCL žádost, jejíž forma 
a obsah jsou stanoveny v příslušných postupech, 
včetně Typového návrhu. Úřad přijme pouze žádost 
předloženou žadatelem, který je držitelem Oprávnění 
organizace k projektování podle příslušných postupů 
ÚCL nebo o takové oprávnění zažádal. Řízení o této 
žádosti skončí, pokud žadatel v době 5 roků u motorů 
nebo vrtulí pro dopravní letadla a 3 roků pro ostatní 
motory nebo vrtule po jejím podání neprokázal ÚCL 
typovou způsobilost motoru nebo vrtule, o jejíž 
schválení žádal. V takovém případě může žadatel 
předložit novou žádost s aktualizovanou předpisovou 
základnou. ÚCL může uznat provedené průkazy, 
kterých se nedotkla nezbytná aktualizace předpisové 
základny. 

2.2.2  ÚCL schvaluje žadatelem navrženou 
předpisovou základnu s použitím dokumentů 
uvedených v Příloze 1 tohoto předpisu, platných ke 
dni doručení žádosti ÚCL. 

2.2.3 Způsobilost typu motoru nebo vrtule 
prokazuje ÚCL žadatel. K průkazu může použít pouze 
výsledky zkoušek a měření, pokud byly provedeny 
subjekty oprávněnými nebo uznanými ÚCL.  

2.2.4  Všechny výrobky podléhající státnímu 
odbornému dozoru v civilním letectví použité v motoru 
nebo vrtuli, jejichž způsobilost se prokazuje, musí být 
typově schváleny nebo jejich typová způsobilost musí 
být ÚCL uznána. Pro návrh letadlových částí, které 
byly certifikovány jako součást návrhu výrobku 
v souladu s Hlavou 2 a 3, není vyžadováno 
samostatné typové osvědčení. 

2.2.5  Žadatel 

a) prokáže ÚCL shodu motoru nebo vrtule, s nimiž se 

provádí průkaz splnění požadavků předpisové 

základny, s Typovým návrhem v souladu 

s příslušnými postupy. Současně předloží 

s dostatečným časovým předstihem ÚCL program 

a časový rozvrh prokazování typové způsobilosti 

motoru nebo vrtule, aby umožnil účast pracovníků 

ÚCL při zkouškách, 

b) shrne celkový průkaz splnění jednotlivých 

požadavků předpisové základny podle ust. 2.2.2 

do Přehledu plnění (Kontrolního seznamu 

průkazů). Přehled plnění musí obsahovat nejméně 

tyto informace: 

1) označení článku, ustanovení nebo odstavce 

předpisové základny, 

2) označení poslední provedené změny 

dokumentů podle Přílohy 1, čísla dodatku, data 

vydání nebo dat účinnosti jednotlivých 

požadavků, 

3) název nebo nadpis příslušného článku, 

ustanovení nebo odstavce předpisu, 

4) způsob průkazu, např. konstrukční údaje, 

výpočet, rozbor, pozemní zkouška, laboratorní 

zkouška, zkouška na simulátoru, letová 

zkouška a pod., 

5) název a označení dokumentu předloženého 

jako průkaz splnění daného požadavku 

předpisové základny, 

6) název nebo označení oddělení odpovědného 

za předložený dokument, popř. osoby nebo 

osob odpovědných za provedení průkazu, 

pokud není předkladatelem právnická osoba, 

7) vyjádření k plnění jednotlivých bodů 

předpisové základny (prokázáno, prokázána 

stejná úroveň bezpečnosti, neprokázáno, 

netýká se), 

8) datum předložení ÚCL s podpisem oprávněné 

osoby žadatele, 

9) datum a podpis schvalujícího pracovníka ÚCL, 

 

c) předloží Příručku pro provoz, která musí 

obsahovat tyto části: 

 základní popis a funkce motoru nebo vrtule 
(včetně vyobrazení, řezů, schémat) 

 specifikaci modelů (verzí) (pokud je tato 
příručka společná pro typovou řadu)  

 základní technické údaje (např. výkony, 
měrné spotřeby paliva, otáčky, plnící tlak 
vzduchu); možné i grafické vyjádření pomocí 
charakteristik 

 provozní omezení (maximální a minimální 
hodnoty provozních teplot, popř. tlaků, 
vnějšího ovzduší, provozních hmot, zrychlení, 
úhlových rychlostí, obratů a příp. jiných, pro 
letovou způsobilost rozhodujících parametrů) 

 další technické údaje nutné pro sledování 
správného chodu motoru nebo vrtule (např. 
u pístového motoru tlak a teplota oleje, tlak 
paliva, teplota hlav válců) 
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 pokyny pro provoz a obsluhu (zahrnující 
nouzové postupy, normální, a pokud jsou 
vyžadovány, i abnormální postupy, základní 
seřízení a ošetření, speciální instrukce pro 
provoz za nepříznivých klimatických podmínek 
– trvalé vysoké a nízké teploty, přímořská 
vlhkost, prašné prostředí) 

 přehled schválených provozních hmot (paliva, 
maziva, hydraulické kapaliny) a speciálních 
přísad - aditiv 

 přehled příslušenství, se kterým jsou motor 
nebo vrtule schváleny (agregáty, přístroje) 

 

d) předloží Příručku pro zástavbu motoru nebo vrtule 

do letadla, je-li samostatným dokumentem, která 

musí obsahovat: 

 pokyny pro zástavbu motoru nebo vrtule 
(např. správné nastavení a zajištění polohy 
motoru v motorovém loži) 

 pokyny pro připojení soustav motoru nebo 
vrtule (např. palivové, olejové, ovládání), jejich 
seřízení, kontroly a přezkoušení 

 informace o použitelných typech přístrojů 
(ukazatelů, snímačů) pro sledování správného 
chodu motoru nebo vrtule a jejich správném 
zapojení  

 pokyny pro přípravu motoru nebo vrtule 
k uložení do skladu nebo k expedici 

 

e) předloží ÚCL Příručku pro údržbu obsahující: 

 popis systému údržby (periodické prohlídky, 
speciální prohlídky, standardní a nestandardní 
opravy - podmínky a postupy) 

 přehled částí motoru nebo vrtule s omezenou 
provozní lhůtou 

 seřizování regulačních prvků (přehled 
a postupy) 

 speciální nářadí, přípravky, přístroje a 
pomůcky pro kontrolu (seznam, postupy pro 
jejich použití) 

 přehled schválených provozních hmot (paliva, 
maziva, hydraulické kapaliny, speciální 
přísady – aditiva), lhůty a postupy jejich 
výměn  

 vyhledávání a odstraňování závad (postupy) 

 

f) předloží Příručku pro generální opravy obsahující: 

 podrobný popis konstrukce motoru nebo 
vrtule, jejich parametrů a funkcí jejich soustav 

 přehled částí motoru nebo vrtule s omezenou 
provozní lhůtou 

 podrobné postupy montáže a demontáže 
částí motoru nebo vrtule 

 postupy pro kontrolu a hodnocení dílů 
z hlediska opotřebení a opětovného použití 

 přehled o měřících a kontrolních metodách, 
přístrojích a jejich použití  

 postupy pro renovaci a opravy dílů (speciální 
technologie – např. plasmové nanášení 
materiálu, protikorozní ochrana, matování, 
nitridace, tvrdochromování, pomědění 

funkčních ploch, olověné výstelky pánví 
kluzných ložisek apod.) 

 postupy seřizování, kontroly a přezkoušení 
soustav 

 přehled přípustných vůlí a přesahů všech 
montážních sestav a podsestav  

 album schémat 

 postupy zkoušení kompletního motoru nebo 
vrtule na zkušebně (včetně vlastního 
programu ověřovací zkoušky, formuláře 
zkušebního protokolu, cejchování měřících 
přístrojů, metody pro přepočet měřených nebo 
výpočtem stanovených parametrů na 
redukované veličiny) 

 

g) předloží ilustrovaný kusovník s rozloženým 

zobrazením jednotlivých konstrukčních skupin na 

součásti, s uvedením přesných názvů 

a kusovníkových čísel, včetně označení verze 

(modelu) motoru nebo vrtule. 

h) předloží dokumenty požadované v odst. a), c), d), 

e), f), g) v českém anebo slovenském jazyce. 

Dokumenty vyhotovené v cizím jazyce žadatel 

předloží v originálním znění a současně v úředně 

ověřeném překladu do jazyka českého, nesdělí-li 

ÚCL žadateli, že takový překlad nevyžaduje. 

S přihlédnutím ke kategorii letadla, pro kterou jsou 
motor nebo vrtule určeny, mohou být dokumenty c), 
d), e) sloučeny do jednoho dokumentu. 

2.2.6  ÚCL vydá žadateli Typové osvědčení 
s Přílohou k typovému osvědčení, pokud žadatel 
prokázal splnění všech požadavků podle ust. 2.2.2 až 
2.2.5. 

Požadavky na obsah a formu Přílohy k typovému 
osvědčení jsou uvedeny v příslušných postupech. 

2.2.7  ÚCL nevydá Typové osvědčení, 
jestliže v průběhu prokazování způsobilosti vzniknou 
důvodné pochybnosti o objektivitě nebo správnosti 
průkazu, a to i kdyby byly formálně splněny 
požadavky vymezené předpisovou základnou. ÚCL 
v takovém případě sdělí žadateli důvod svých 
pochybností a stanoví, za jakých podmínek bude 
Typové osvědčení vydáno. 

2.2.8  Změny konstrukce vyžadující 
předložení nové žádosti o Typové osvědčení jsou: 

a) změny konstrukce, konfigurace, výkonů 

a vlastností nebo jiných parametrů, které vyžadují 

v podstatě úplné opakování průkazu způsobilosti 

nebo podstatné změny předpisové základny, 

b) změna principu činnosti motorů nebo vrtulí. 

Postup vyřizování takové žádosti je obdobný postupu 
podle ust. 2.2.1 až 2.2.6. 

2.2.9  Změny konstrukce, které mají 
významný vliv na hmotnost, pevnost konstrukce, 
spolehlivost, provozní výkonnost nebo ovlivňují 
letovou způsobilost, ale které nemají charakter změn 
podle ust. 2.2.8 a), vyžadují podání žádosti o vydání 
změny Typového osvědčení popřípadě vydání STC. 
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2.2.10  ÚCL schvaluje na základě žádosti 
o vydání STC nebo změny Typového osvědčení, které 
požadavky předpisové základny pro daný typ motoru 
nebo vrtule, popřípadě i pro které druhy provozu, musí 
žadatel prokázat ÚCL. Forma a obsah žádosti je 
uvedena v příslušných postupech. 

2.2.11  ÚCL vydá změnu Typového osvědčení 
nebo STC motoru nebo vrtule, jestliže žadatel 
prokázal splnění požadavků předpisové základny, 
které mu na základě jeho žádosti schválil. 

Změna Typového osvědčení se realizuje novým 
vydáním jeho přílohy. 

2.2.12 Držitel Typového osvědčení nebo STC 
musí uchovávat všechny materiály, jimiž byla 
způsobilost typu prokázána, po celou dobu, po kterou 
budou výrobky daného typu v provozu. Tyto materiály 
musí zajistit proti dodatečným úpravám a přehledně 
uspořádat tak, aby se ÚCL mohl kdykoliv znovu 
přesvědčit, jak bylo plnění jednotlivých požadavků 
předpisové základny podle ust. 2.2.2 prokázáno. 

2.2.13 Podklady pro Typové osvědčení nebo 
STC, stejně jako podklady pro změnu Typového 
osvědčení lze smluvně převést na jinou osobu. 
Uzavření této smlouvy podléhá oznamovací 
povinnosti vůči ÚCL nejpozději do 3 dnů od data 
platnosti takové smlouvy. Obligatorní náležitostí 
smlouvy musí být stanovisko nového subjektu 
o převzetí povinnosti spojené se zachováním letové 
způsobilosti letadla podle původního Typového 
osvědčení popř. STC. Práva a povinnosti držitele 
Typového osvědčení nebo STC lze předat novému 
držiteli pouze dle příslušných postupů. 

2.3 Uznávání typové způsobilosti 

dovážených letadel, motorů a vrtulí 

2.3.1  ÚCL uzná typovou způsobilost, 
osvědčenou úřadem státu, s nímž uzavřela Česká 
republika dohodu o vzájemném uznávání dokladů 
způsobilosti za podmínek stanovených takovou 
dohodou nebo osvědčenou EASA anebo Sdruženými 
leteckými úřady JAA, jestliže byly splněny požadavky 
vzájemně dohodnuté předpisové základny. 

2.3.2  Žadatel musí doložit ÚCL typovou 
způsobilost dovážených letadel, motorů a vrtulí 
v případě, že nelze uplatnit ust. 2.3.1. 

2.3.3  Žadatel o uznání typové způsobilosti 
dováženého letadla, motoru nebo vrtule: 

a) předloží ÚCL žádost o uznání typové způsobilosti 

s obsahem stanoveným v příslušných postupech, 

b) předloží dokumenty pro uznání typové způsobilosti 

stanovené ÚCL,  

c) umožní pracovníkům ÚCL podrobnou prohlídku 

letadla, motoru nebo vrtule a poskytne jim přitom 

potřebnou pomoc, 

d) zajistí pracovníkům ÚCL účast na zkušebních 

letech. Rozsah zkušebních letů v souladu 

s požadavky předpisové základny, vytvořené 

s použitím dokumentů uvedených v Příloze 1 

tohoto předpisu, stanoví ÚCL, 

e) umožní ÚCL ověření podmínek výroby a poskytne 

výklad typové dokumentace u výrobce nebo 

u držitele Typového osvědčení k odstranění 

jakýchkoliv možných nejasností nebo nepřesností, 

které by mohly nepříznivě ovlivnit letovou 

způsobilost. 

2.3.4  ÚCL uzná platnost Typového 
osvědčení s přílohou, které žadatel předložil v souladu 
s ust. 2.3.3.a), jestliže v průběhu činností podle ust. 
2.3.3 b), c), d) a e) nevznikla důvodná pochybnost 
o splnění požadavků předpisové základny pro vydání 
Typového osvědčení, jež má být uznáno, a vydá 
žadateli Uznání způsobilosti typu. 

2.3.5 Vydaným Uznáním způsobilosti typu 
letadla ÚCL, pokud nestanoví jinak, současně uznává 
pouze pro tento typ letadla typovou způsobilost 
motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky, 
které jsou v letadle standardně zastavěny v souladu 
se schváleným typovým návrhem. 

 

2.4 Prokazování typové způsobilosti 

ostatních výrobků letadlové techniky  

Prokázání typové způsobilosti ostatních výrobků 
letadlové techniky, které mají být zastavěny na typově 
osvědčených letadlech, motorech a vrtulích, musí být 
provedeno některým z dále uvedených způsobů: 

a) osvědčováním vybavení ve spojení s postupy 
typového osvědčování, doplňkového typového 
osvědčování nebo schvalování změn typového 
návrhu letadel, motorů a vrtulí, prováděným ve 
shodě s příslušnými postupy držitelem nebo 
žadatelem o Oprávnění organizace k projektování 
podle příslušných postupů ÚCL; 

b) udělením oprávnění ETSO, TSO nebo jiného 
přijatelného rovnocenného dokumentu. I výrobky 
s tímto uděleným oprávněním se podrobují 
osvědčování vybavení podle ustanovení 2.4 a); 

c) v případě normalizovaných dílů podle úředně 
uznaných norem. I tyto díly se podrobují 
osvědčování vybavení podle ustanovení 2.4 a). 

2.5 Letová způsobilost letadel, motorů 

a vrtulí, vyráběných v České republice podle 

schváleného typu 

2.5.1 Letadla, motory nebo vrtule vyráběné 
podle schváleného typu musí být vyráběny 
oprávněným výrobcem. ÚCL opravňuje výrobce podle 
příslušných postupů.  

2.5.2  Výrobce musí ÚCL prokázat, že je 
držitelem úplné, aktualizované výrobní dokumentace.  

2.5.3  Letová způsobilost letadel, motorů 
a vrtulí se považuje za prokázanou splněním 
ust. 2.5.1 a provedením pozemních a letových 
zkoušek nezbytných k prokázání shodných výkonů 
a vlastností se schváleným typem.  
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2.5.4  ÚCL osvědčuje letovou způsobilost 
nově vyrobeného letadla vydáním Osvědčení letové 
způsobilosti, viz ust. 2.7.  

2.5.5 Pověřený zástupce výrobce potvrzuje 
shodu motoru nebo vrtule se schváleným typem. ÚCL 
na základě tohoto potvrzení potvrzuje letovou 
způsobilost tohoto motoru nebo vrtule.  

2.6 Letová způsobilost ostatních 

výrobků letadlové techniky a soustav letadel 

vyráběných v České republice podle schváleného 

typu  

2.6.1 Jednotlivé výrobky civilní letadlové 
techniky, vyráběné podle schváleného typu, musí být 
vyráběny oprávněným výrobcem. ÚCL opravňuje 
výrobce podle příslušných postupů. Výrobky téhož 
typu, vyráběné různými výrobci, musí být jednoznačně 
vzájemně rozlišitelné. 

2.6.2  Výrobce musí ÚCL prokázat, že je 
držitelem úplné aktualizované výrobní dokumentace. 

2.6.3 Výrobce musí být schopen dodat 
Pokyny pro zástavbu, provoz, obsluhu a údržbu 
každému žadateli tak, aby zástavba, předepsaná 
obsluha a údržba mohly být prováděny přesně 
v souladu s požadavky uvedených Pokynů. Výrobce 
rovněž odpovídá za provádění změnové služby 
Pokynů. 

 

2.6.4 Letovou způsobilost výrobku potvrzuje 
oprávněný zástupce výrobce, jestliže se přesvědčil 
o shodě nového výrobku se schváleným typem a jeho 
způsobilosti nebo mu shoda a způsobilost byly 
doloženy. Výrobce opatří výrobek, jehož letová 
způsobilost byla potvrzena, dokladem letové 
způsobilosti. Postupy osvědčení letové způsobilosti 
nového výrobku vyrobeného podle schváleného typu 
musí být přesně vymezeny ve schváleném Výkladu 
organizace, který je podkladem k vydání Oprávnění 
k výrobě. 

2.7 Osvědčení letové způsobilosti 

letadel 

2.7.1 ÚCL vydává letadlům Osvědčení 
letové způsobilosti ve standardních nebo zvláštních 
kategoriích způsobilosti. 

2.7.2 Výrobce, vlastník, nebo provozovatel 
(dále žadatel) může žádat ÚCL o vydání standardního 
Osvědčení letové způsobilosti letadla vyráběného 
sériově v České republice podle schváleného typu. 
K tomu účelu musí:  

a) předložit potvrzení oprávněné osoby 

u oprávněného výrobce letadel, že mu byla 

prokázána nebo doložena shoda letadla se 

schváleným typem, 

b) předložit protokol zkušebního letu, při němž bylo 

zjištěno, že letadlo svými výkony a vlastnostmi 

odpovídá schválenému typu, 

c) přistavit letadlo ÚCL k sériové zkoušce, tj. 

podrobné prohlídce a zkušebnímu letu, jehož 

program k ověření letových výkonů a vlastností 

stanoví ÚCL. 

2.7.3  ÚCL rozhodne na základě podkladů 
získaných podle ustanovení 2.7.2 a) až c) o vydání 
standardního Osvědčení letové způsobilosti letadla, 
popř. stanoví, zda vydá, po odstranění zjištěných 
nedostatků, standardní Osvědčení letové způsobilosti 
nebo zda je nutné ověřit po jejich odstranění výkony, 
nebo letové vlastnosti letadla dalším zkušebním 
letem. 

2.7.4 ÚCL vydá standardní Osvědčení 
letové způsobilosti letadlu dováženému ze zahraničí 
podle jím schváleného nebo uznaného typu na 
základě: 

a) Exportního osvědčení letové způsobilosti 

vydaného leteckým úřadem státu výroby u nového 

letadla nebo leteckým úřadem státu zápisu do 

rejstříku, respektujícího požadavky ÚCL, ve 

výjimečných případech na základě dokladu 

výrobce o shodnosti letadla se schváleným typem. 

Exportní osvědčení nesmí být starší než 60 dnů od 

data jeho vystavení, letadlo nesmí nalétat od 

tohoto data více než 50 letových hodin 

b) zkušebního letu, který provede, nebo kterého se 

zúčastní pracovníci ÚCL k ověření, zda letadlo 

odpovídá svými výkony a vlastnostmi 

schválenému typu a zda jeho soustavy pracují bez 

závad 

c) dalších dokladů dle požadavků pro dovoz letadel 

stanovených ÚCL. 

2.7.5 ÚCL vydá standardní Osvědčení 
letové způsobilosti v té standardní kategorii, pro niž 
žadatel prokázal splnění požadavků předpisové 
základny, kterou schválil s přihlédnutím ke kategorii 
a druhům provozu uvedeným v žádosti, jestliže 
provedením zkušebního letu k ověření výkonů 
a vlastností letadla a funkce jeho soustav nebudou 
zjištěny závažné nedostatky. ÚCL může osvědčit 
letadlo s osvědčením způsobilosti ve standardní 
kategorii způsobilosti, pro některé účely i v kategorii 
způsobilosti Pro zvláštní účely. 

2.7.6 Vydání Zvláštního osvědčení letové 
způsobilosti (ZOLZ)  

 
2.7.6.1 Vydání ZOLZ pro dlouhodobé použití 

ÚCL může vydat letadlům, u nichž nebylo možno 
prokázat v plném rozsahu splnění předpisové 
základny, ZOLZ s takovými omezeními, která 
vyplynou z neprokázaných požadavků stanovené 
předpisové základny, zaručí přijatelnou míru 
bezpečnosti letového provozu a vyloučí újmu na 
zdraví, resp. škody na majetku třetích osob, v těchto 
zvláštních kategoriích způsobilosti: 

a) Experimentální (viz 6.3.1) 

b) Pro zvláštní účely (viz 6.3.2) 

c) Pro omezené použití (viz 6.3.3)  

d) Rezervováno. 
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2.7.6.2 Vydání ZOLZ pro krátkodobé použití 

ÚCL může vydat letadlům v provozu ZOLZ s kategorií 
Povolení k letu v těchto případech: 

a) došlo-li k zániku platnosti stávajícího OLZ 

z důvodů uvedených v ust. 2.7.12 

b) z důvodu uvedeného v ust. 2.7.8.2 

c) pro let na místo, kde má být provedena stanovená 

oprava nebo údržba 

d) pro evakuaci letadla z prostoru, kde mu hrozí 

nebezpečí 

e) pro výrobní zkoušky nově vyrobeného sériového 

letadla 

f) pro ostatní případy stanovené ÚCL. 

2.7.7  Žádost o Zvláštní osvědčení letové 
způsobilosti ve všech kategoriích kromě ZOLZ 
kategorií Povolení k letu musí obsahovat: 

a) Prohlášení zpracované formou stanovenou 

v příslušných postupech vyjadřující účel, k němuž 

bude letadla používáno, 

b) Dostatek informací postačujících 

k jednoznačnému rozpoznání letadla, 

c) Jakékoliv informace vztahující se k letadlu, které 

shledá ÚCL při posouzení letadla nezbytnými i k 

ochraně třetích osob na zemi i v jiných letadlech, 

d) Má-li být letadla použito k experimentálním 

účelům: 

1) Účel experimentu, 

2) Odhadovaný letový čas nebo počet letů, které 

experiment vyžaduje, 

3) Prostor, v němž má být experiment prováděn, 

 

e) Třípohledový výkres nebo fotografie s označením 

rozměrů, pokud nejde o letadlo, kterému bylo již 

dříve vydáno Osvědčení letové způsobilosti a které 

nedoznalo podstatnějších změn vnějšího 

uspořádání. 

 

2.7.8 Vydání ZOLZ s kategorií Povolení 
k letu 

2.7.8.1  ÚCL může vydat ZOLZ s kategorií 
Povolení k letu na základě písemné žádosti 
provozovatele letadlu, které v daném čase nesplňuje 
požadavky předpisové základny nebo nemá 
prokázáno jejich plnění, ale které je způsobilé 
k bezpečnému letu při splnění určitých provozních 
podmínek. 

2.7.8.2  ÚCL může vydat ZOLZ s kategorií 
Povolení k letu letadlu s větší hmotností, než je 
maximální vzletová hmotnost uvedená v Příloze jeho 
typového osvědčení nebo v Letové příručce, pro let na 
větší vzdálenost, než je normální dolet daného typu 
letadla, je-li takový let spojen s přeletem vodních 
ploch nebo území, kde nejsou k dispozici vhodná 
letiště nebo letecké pohonné hmoty. Nadměrnou 
hmotnost však smí tvořit pouze přídavné letecké 
pohonné hmoty, k jejich přepravě nezbytná zařízení, 
navigační výstroj, nouzová výstroj a prostředky pro 
uchování života, předepsané pro uvažovaný let.  

2.7.9 Platnost standardního Osvědčení 
letové způsobilosti nebo Zvláštního osvědčení letové 
způsobilosti (dále jen Osvědčení letové způsobilosti).  

Platnost Osvědčení letové způsobilosti určuje ÚCL, je 
na příslušném dokladu vyznačena i v případě, že není 
omezena. ÚCL ověří letovou způsobilost po uplynutí 
časové lhůty, pokud je platnost Osvědčení letové 
způsobilosti časově omezena, a určí provozovateli 
k tomuto účelu nutné doklady. Časová lhůta je 
zpravidla 12 měsíců, avšak ne delší než 24 měsíců. 
Pokud z rozhodnutí ÚCL je platnost Osvědčení letové 
způsobilosti časově neomezena, zůstává trvale 
platné. ÚCL pak stanoví v rámci jím schváleného 
programu údržby a kontrolního systému provozovatele 
pravidelné prohlídky se zřetelem k době a druhu 
provozu a ke kategorii letadel a případně další 
požadavky pro ověření letové způsobilosti. 

Tyto prohlídky musí provést a potvrdit osoba 
oprávněná ÚCL k provádění údržby daného typu 
letadla v požadovaném rozsahu.  

2.7.10 Rezervováno  

2.7.11 Rezervováno 

2.7.12 Platnost Osvědčení letové způsobilosti 
zaniká, jestliže: 

a) nebyla provedena údržba letadla v souladu se 

schváleným programem údržby, nebo údržbu 

provedl neschválený subjekt,  

b) nebyla provedena ve stanoveném termínu práce 

nařízená PZZ nebo jiným dokladem vydaným ÚCL 

pro zachovávání letové způsobilosti,  

c) uplynula lhůta vyznačené platnosti na OLZ, 

d) nebyla před letem odstraněna závada, s níž není 

povolen vzlet, nebo nebyla odstraněna 

předepsaným způsobem, 

e) byla na letadle provedena úprava ovlivňující 

letovou způsobilost ve smyslu tohoto předpisu, 

která nebyla schválena ÚCL, 

f) letadlo bylo poškozeno takovým způsobem, že 

jeho letovou způsobilost nelze obnovit postupy 

uvedenými v Příručce pro údržbu, 

g) letadlo bylo předáno do generální opravy, nebo do 

stupně údržby, která svým rozsahem prováděných 

prací generální opravu nahrazuje, 

h) ÚCL zruší nebo pozastaví jeho platnost. 

2.7.13  ÚCL rozhodne v případech podle 
ust. 2.7.12 o obnovení platnosti Osvědčení letové 
způsobilosti na základě žádosti provozovatele. 
Jestliže jde v ust. 2.7.12 a) až d) o opakovaný případ 
u téhož provozovatele, zavede ÚCL mimořádný režim 
dozoru a rozhodne po vyhodnocení jeho výsledku 
o případném pozastavení platnosti nebo zrušení 
Oprávnění k údržbě, popřípadě pozastaví 
provozovateli platnost jeho osvědčení k provozu. 

 

2.7.14  ÚCL rozhodne v případě podle 
ust. 2.7.12 f), zda schválí postup opravy navržený 
provozovatelem nebo organizací oprávněnou k údržbě 
daného typu letadla, popř. výrobku letadlové techniky, 
kteří jsou současně držitelem Oprávnění organizace 
k projektování podle příslušných postupů, nebo zda 
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musí být postup opravy navržen držitelem Typového 
osvědčení, resp. výrobcem. Konečný postup opravy 
podléhá v každém případě schválení ÚCL. 

2.7.15  Každému letadlu zapsanému 
v Leteckém rejstříku České republiky, jehož letová 
způsobilost byla ÚCL osvědčena, musí být vystaveny 
podle druhu Letadlová kniha, Deník kluzáku nebo 
Deník balónu. Příslušný doklad vystaví na žádost 
provozovatele ÚCL. Provozovatel může se souhlasem 
ÚCL používat místo dokladu vystaveného ÚCL doklad 
vydaný leteckým úřadem smluvního státu nebo 
výrobcem. 

2.7.16  Letadlová kniha, Deník kluzáku nebo 
Deník balónu musí obsahovat s výjimkou bodu i), 
který platí pouze pro motorová letadla, tyto údaje: 

a) Poznávací značku letadla 

b) Typ letadla 

c) Výrobní číslo letadla 

d) Výrobce letadla 

e) Místo a rok výroby letadla 

f) Číslo a datum vydání Osvědčení letové 

způsobilosti 

g) Záznam o vlastníkovi a provozovateli letadla 

h) Místo pro úřední záznamy o změnách a opravách 

textu 

i) Záznamy o zastavěných pohonných jednotkách 

(motory, popř. i vrtule) 

j) Místo pro záznamy o provozu, tj. počet letů 

a provozní dobu letadla a to denně, celkem, 

a pokud to přichází v úvahu, i od poslední 

generální opravy, pokud neschválí ÚCL jiný 

systém záznamů 

k) Místo pro záznamy o předepsaných prohlídkách, 

výměnách letadlových zařízení, o modifikacích, 

o provedení prací podle dokladů pro zachování 

letové způsobilosti a o konzervaci. 

2.7.17  ÚCL vyplňuje položky a) až h) 
Letadlové knihy, Deníku kluzáku nebo Deníku balónu 
při jejich vystavování nebo při opravě textu. Ostatní 
záznamy je povinen vést provozovatel takto: 

- položky i) a k) vyplňuje bezprostředně po 
provedeném úkonu,  

- položku j) vyplňuje denně po ukončení posledního 
letu souhrnně za daný den,  

není-li ÚCL schváleno jinak. Záznamy musí být 
provedeny čitelně a nesmazatelně. Žádný záznam 
nesmí být vymazán nebo vyškrábán a žádný list 
nesmí být vytržen. V případě, že ÚCL schválí použití 
Letadlové knihy výrobce, jsou položky a) až h) 
uvedeny ÚCL na samostatném listě jako nedílná 
součást Letadlové knihy výrobce. 

2.7.18  Každý subjekt zamýšlející zhotovit 
jednotlivé letadlo a žádat pro ně od ÚCL vydání 
Osvědčení letové způsobilosti musí před zahájením 
práce předložit ÚCL oznámení o stavbě letadla 
obsahující: 

 návrh předpisové základny 

 jména vhodně kvalifikovaných pracovníků, kteří 
budou stvrzovat jednotlivé etapy stavby ve 
stavebním deníku  

 místo stavby s uvedením postupu pro umožnění 
kontroly pověřenými pracovníky. 

2.7.19 Každý subjekt zamýšlející obnovit 
letovou způsobilost letadla, které bylo vymazáno 
z Leteckého rejstříku České republiky a nebylo po 
tomto výmazu zapsáno do leteckého rejstříku 
žádného dalšího státu, a žádat pro ně od ÚCL vydání 
OLZ (EOLZ, ZOLZ) musí před zahájením prací 
vedoucích k obnovení letové způsobilosti předložit 
ÚCL oznámení o svém záměru. Součástí oznámení 
musí být návrh postupu vedoucího k obnovení letové 
způsobilosti. ÚCL na základě tohoto oznámení 
rozhodne o možnosti a způsobu provedení takovéhoto 
záměru. 

Poznámka:  Vydání dokladu potvrzujícího letovou 
způsobilost v tomto případě provádí výhradně 
inspektor ÚCL. 

2.8 Exportní osvědčení letové 

způsobilosti  

2.8.1 ÚCL vydá na základě žádosti, jejíž 
obsah je stanoven v příslušných postupech, Exportní 
osvědčení letové způsobilosti letadla (EOLZ), jestliže 
žadatel prokáže ÚCL, že toto letadlo vyhovuje k datu 
vystavení Exportního osvědčení letové způsobilosti 
dále uvedeným požadavkům: 

a) Nové letadlo vyrobené v České republice musí 

vyhovovat požadavkům pro vydání Osvědčení 

letové způsobilosti v souladu s ust. 2.7.1, nebo 

2.7.6. 

b) Použité letadlo zapsané v Leteckém rejstříku 

České republiky musí mít platné Osvědčení letové 

způsobilosti vydané ÚCL. 

c) Použité letadlo musí mít provedenou řádně 

dokladovanou prohlídku v rozsahu, která odpovídá 

podle schváleného programu údržby ročnímu 

provozu, ukončenou nejvýše 30 dní před podáním 

žádosti o Exportní osvědčení letové způsobilosti. 

ÚCL může přihlédnout při plnění tohoto požadavku 

k údržbě prováděné podle jiného schváleného 

programu údržby. Příslušná prohlídka musí být 

provedena organizací oprávněnou nebo uznanou 

ÚCL k provádění údržby daného typu letadla. 

V případě vydání EOLZ letadlu, na které se 

vztahuje nařízení (EU) 2018/1139 v platném znění, 

se jedná o organizaci oprávněnou k údržbě dle 

požadavků tohoto nařízení.   

d) Letadlo nemusí vyhovět požadavkům odstavců a) 

až c) tohoto ustanovení, jestliže je to přijatelné pro 

letecký úřad státu dovozu a jestliže to písemně 

tento letecký úřad potvrdí. ÚCL tuto skutečnost 

v Exportním osvědčení letové způsobilosti vyznačí. 

e) Musí být splněny zvláštní požadavky leteckého 

úřadu státu dovozu (pokud jsou známy). 

Poznámka:  Není-li požadováno leteckým úřadem 
státu dovozu, nemusí být EOLZ vydáno. 
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2.8.2 ÚCL vydá na základě žádosti Exportní 
osvědčení letové způsobilosti samostatně 
vyváženému leteckému motoru nebo vrtuli, jestliže: 

a) Nový motor nebo vrtule jsou shodné se 

schváleným typem a jsou ve stavu pro bezpečný 

provoz. 

b) Použitý motor nebo vrtule jsou ve stavu po 

provedené generální opravě nebo po opravě 

takového rozsahu, který je přijatelný pro letecký 

úřad státu dovozu.  

c) Motor nebo vrtule nemusí vyhovět požadavkům 

odstavců a) až b) tohoto ustanovení, jestliže je to 

přijatelné pro letecký úřad státu dovozu a jestliže 

to písemně tento letecký úřad potvrdí. ÚCL tuto 

skutečnost v Exportním osvědčení letové 

způsobilosti vyznačí. 

2.8.3 Pokud byla uzavřena mezistátní 
dohoda o dovozu a vývozu letecké techniky nebo 
o vzájemném uznávání dokladů způsobilosti, jsou 
rozhodující ustanovení takové dohody. 

2.9 Vývoz ostatních výrobků letadlové 

techniky  

 
2.9.1 Doklad Osvědčení o uvolnění 
oprávněnou osobou pro export může být vydán, 
jestliže tyto výrobky vyhovují k datu vystavení 
Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou dále 
uvedeným požadavkům: 

a) Nové ostatní výrobky letadlové techniky jsou 

shodné se schválenými konstrukčními údaji a jsou 

ve stavu pro bezpečný provoz. 

b) Použité ostatní výrobky letadlové techniky jsou ve 

stavu po provedené generální opravě nebo po 

opravě takového rozsahu, který je přijatelný pro 

letecký úřad státu dovozu. 

c) Ostatní výrobky letadlové techniky nemusí vyhovět 

požadavkům a) až b) tohoto ustanovení, jestliže je 

to přijatelné pro letecký úřad státu dovozu 

a jestliže to písemně tento letecký úřad potvrdí. 

Tato skutečnost se vyznačí v Osvědčení 

o uvolnění oprávněnou osobou. 

Doklad Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou 
představuje v případě ostatních výrobků letadlové 
techniky, na které se nevztahuje nařízení (EU) 
2018/1139 v platném znění, Formulář 1 ÚCL. 
V ostatních případech se jedná o Formulář 1 EASA. 
Doklad Formulář 1 JAA vydaný před datem 1.5.2004 
se považuje za doklad vydaný podle tohoto 
požadavku. 

2.9.2 Pokud byla uzavřena mezinárodní 
dohoda o dovozu a vývozu letecké techniky nebo 
o vzájemném uznávání dokladů způsobilosti, jsou 
rozhodující ustanovení takové dohody. 

2.10 Zachování letové způsobilosti 

letadel v provozu 

2.10.1  Držitel Typového osvědčení nebo STC 
zpracuje Instrukci pro zachování letové způsobilosti 
a předloží ÚCL ke schválení dokument pro plánování 
údržby. K jeho průběžnému zkoumání může být 

ustaven výbor tvořený zástupci ÚCL, výrobce letadla, 
jeho hlavních subdodavatelů, významných budoucích 
provozovatelů a jim příslušných leteckých úřadů. 
Jednání tohoto výboru řídí pracovník ÚCL. Výbor 
zpracuje zprávu o výsledku průzkumu popisu systému 
údržby a dokumentu pro plánování údržby. 

2.10.2  Instrukce pro zachování letové 
způsobilosti je podkladem vymezujícím všechny práce 
preventivní údržby nutné k zachování letové 
způsobilosti, jejich předepsaný rozsah a intervaly 
jejich provádění. ÚCL stanoví jeho rozsah a obsah 
programu údržby s přihlédnutím ke kategorii letadla, 
jeho zamýšlenému použití a zvláštním druhům 
provozu, k nimž je způsobilé. Při stanovení rozsahu 
bude ÚCL přihlížet k tomuto členění: 

a) Platnost 

b) Lhůty letadlových celků, intervaly a kódy 

jednotlivých druhů ošetření a prohlídek 

 ošetření v provozu 

 malé prohlídky 

 velké prohlídky 

c) Prohlídky zón draku letadla 

d) Program kontrol konstrukce draku letadla ke 

zjištění 

- únavových jevů 

- zhoršení stavu vlivy prostředí 

- náhodných poškození 

e) Program prohlídek předsunutých letadel (leaderů) 

ke zjištění jakéhokoliv únavového poškození, které 

by mohlo vzniknout v provozu celé produkce 

letadel daného typu letadla 

f) Označování v programu údržby 

- celků významných pro údržbu 

- úkonů údržby souvisejících s prodlouženým 
operačním dosahem dvoumotorových letounů 
(ETOPS) 

- významných prvků konstrukce 

- prvků kontrolovaných v rámci programu 
předsunutých letadel 

- požadavků na údržbu stanovených při 
osvědčování typu letadla nebo jeho letové 
způsobilosti 

g) Kódy předepsaných druhů prací 

h) Rozdělení letadla na zóny hlavní, jejich úseky 

a dílčí zóny 

i) Program ochrany proti korozi stárnoucích letadel 

(korozní program). 

2.10.3  Provozovatel musí 

a) stanovit pro letadlo program údržby v souladu se 

směrnicí „Požadavky ÚCL na provádění údržby, 

preventivní údržby, renovací a modifikací“, 

b) zajistit dodržování schválených provozních 

omezení a programu údržby, 

c) být držitelem Oprávnění k údržbě daného typu 

letadla v rozsahu stanoveném programem údržby, 

schváleným ÚCL. Pokud takové Oprávnění nemá, 

musí prokázat ÚCL, že má údržbu, k níž sám není 
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oprávněn, smluvně zajištěnu u organizace, která je 

držitelem potřebného Oprávnění. Pokud by touto 

organizací byla zahraniční organizace, musí být 

oprávněna nebo uznána ÚCL a provozovatel musí 

zabezpečit na své náklady řízení v zahraničí 

spojené s oprávněním nebo uznáním organizace 

a s prováděním státního odborného dozoru. 

Údržbu letadel používaných k letové obchodní 

činnosti smí na trati provést jeho posádka, pouze 

je-li postup takové údržby uveden v letové 

příručce. Rozsah údržby, prováděné pilotem 

letadla, stanovují příslušná ustanovení směrnice 

„Požadavky ÚCL na provádění údržby, preventivní 

údržby, renovací a modifikací“,  

d) zajistit provádění veškerých prací stanovených 

programem údržby v souladu s postupy a 

s použitím nářadí, prostředků a zařízení 

stanovených v Příručce pro údržbu letadla, 

zpracované držitelem Typového osvědčení letadla. 

Provozovatel může zpracovat na základě Příručky 

pro údržbu, vydané držitelem Typového osvědčení 

letadla, vlastní technologické postupy prací, pokud 

bude kdykoliv schopen prokázat ÚCL, že jsou 

nejméně stejně účinné jako postupy původní 

Příručky pro údržbu, 

e) okamžitě přerušit provoz letadla, nejsou-li splněny 

předpoklady jeho letové způsobilosti, a tuto 

skutečnost neprodleně oznámit ÚCL, 

f) být kdykoliv schopen doložit ÚCL předepsanými 

doklady plnění požadavků zachování letové 

způsobilosti letadla. V případech, kdy není 

schopen vyhovět shora uvedenému požadavku 

nebo popř. kdy neplní povinnosti vyplývající ze 

svého osvědčení k provozu nebo Oprávnění 

k údržbě, rozhodne ÚCL, zda pozastaví nebo zruší 

platnost těchto oprávnění, nařídí nápravná 

opatření nebo zavede mimořádný režim dozoru. 

2.10.4  Provozovatel může navrhnout na 
základě zkušeností z dosavadního provozu flotily 
změnu programu údržby a uplatnit takovou změnu 
v provozu svých letadel daného typu, jestliže prokázal 
ÚCL nejméně stejnou míru bezpečnosti, jakou 
zabezpečoval původní program. Změna programu 
údržby musí být schválena ÚCL. 

2.10.5  Letadlo je nezpůsobilé k provozu bez 
Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu po 
provedené údržbě. Potvrzení o údržbě vystavuje 
a podepisuje osvědčující personál organizace 
oprávněné k údržbě nebo osoba přímo k tomu 
oprávněná ÚCL. První výtisk Potvrzení o údržbě musí 
být vždy na palubě letadla, druhý výtisk musí být 
uložen u provozovatele po dobu nejméně dvou let. 

2.10.6  Letadlo je způsobilé k provozu i 
v případě, kdy nebyly odstraněny poruchy, závady 
nebo nesprávná funkce jeho jednotlivých systémů, 
jestliže je to přípustné podle Seznamu minimálního 
vybavení nebo příslušné části letové příručky, 
schválených ÚCL provozovateli, popřípadě podle 
„Seznamu povolených odchylek na draku“ 
(Configuration Deviation List). Tyto nedostatky však 
musí být odstraněny v nejkratší možné době, pokud 

lhůta k jejich odstranění není přímo stanovena ve 
zmíněných dokumentech. 

Letadla poháněná pístovými motory, pro která nebyly 
vydány zmíněné dokumenty, mohou být uvolněna do 
denního VFR provozu se závadou za předpokladu, že 
budou dodržena příslušná ustanovení směrnice 
„Požadavky ÚCL na provádění údržby, preventivní 
údržby, renovací a modifikací“. 

2.10.7 Vyjdou-li najevo nové skutečnosti 
ovlivňující zachování letové způsobilosti letadla, může 
ÚCL omezit nebo zastavit jeho provoz. Po 
prozkoumání takového případu ÚCL rozhodne o jeho 
řešení formou Příkazu k zachování letové 
způsobilosti, popř. uloží nápravná opatření. 

2.10.8  ÚCL je oprávněn nařídit provedení 
ověřovací zkoušky, aby se mohl přesvědčit 
o zachování letové způsobilosti. Pro ověřovací 
zkoušku platí ustanovení 1.7 a 1.10. 

 

2.10.9 Nestandardní opravy, které nejsou 
obsaženy v Příručce pro údržbu, nesmí být provedeny 
bez schválení ÚCL a mohou být předloženy ÚCL 
pouze organizací příslušně oprávněnou k projektování 
podle příslušných postupů ÚCL. Nestandardní opravy 
musí být klasifikovány jako významné nebo 
nevýznamné v souladu s kritérii ustanovení 3.2.1 pro 
změny v Typovém návrhu. Jako podklad pro jejich 
schválení může ÚCL požadovat písemné stanovisko 
držitele Typového osvědčení, popř. Souhlasu 
s použitím výrobku v civilním letectví nebo výrobce.  

2.11 Zachování letové způsobilosti 

motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové 

techniky 

2.11.1  Zachování letové způsobilosti motorů, 
vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky, pokud 
jsou zastavěny v letadle, stanoví ustanovení 2.10. 

2.11.2  Údržbu motorů, vrtulí a ostatních 
výrobků letadlové techniky demontovaných z letadla 
k údržbě anebo skladovaných smí provádět pouze 
organizace oprávněná nebo uznaná ÚCL k jejich 
údržbě. Pokud by údržbu měla provádět zahraniční 
organizace, provozovatel musí zabezpečit na své 
náklady řízení v zahraničí spojené s oprávněním nebo 
uznáním organizace a s prováděním státního 
odborného dozoru. Motory, vrtule a ostatní výrobky 
letadlové techniky, demontované z letadla k provedení 
údržby, musí být označeny závěsným štítkem 
nezpůsobilého výrobku. 

2.11.3  Údržba podle ustanovení 2.11.2 musí 
být prováděna v souladu s postupy a s použitím 
nářadí, prostředků a zařízení stanovených v Příručce 
pro údržbu motoru, vrtule nebo ostatních výrobků 
letadlové techniky zpracované držitelem příslušného 
Typového osvědčení nebo schválení. Organizace 
oprávněná ÚCL k údržbě může používat i vlastních 
technologických postupů, jestliže jí byly schváleny 
ÚCL. Jako podklad pro jejich schválení může být 
vyžadován dle rozhodnutí ÚCL souhlas držitele 
příslušného TO, STC, popř. Souhlasu s použitím 
výrobku v civilním letectví. 
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2.11.4  Motor, vrtule nebo ostatní výrobky 
letadlové techniky jsou po provedené údržbě 
nezpůsobilé k provozu bez příslušného potvrzení 
o provedené údržbě. Takové potvrzení mohou vydat, 
resp. podepsat pouze osoby oprávněné k tomu ÚCL 
v rámci vydaného nebo uznaného oprávnění k údržbě, 
popř. v rámci Oprávnění k výrobě. 

 

2.11.5  Motor, vrtule nebo ostatní výrobky 
letadlové techniky, které byly po provedené údržbě 
shledány způsobilými, musí být opatřeny Osvědčením 
o uvolnění oprávněnou osobou. Doklad Osvědčení 
o uvolnění oprávněnou osobou představuje v případě 
motoru, vrtule nebo ostatních výrobků letadlové 
techniky, na které se nevztahuje nařízení (EU) 
2018/1139 v platném znění, Formulář 1 ÚCL. 
V ostatních případech se jedná o Formulář 1 EASA. 
Doklad Formulář 1 JAA vydaný před datem 1.5.2004 
se považuje za doklad vydaný podle tohoto 
požadavku. 

2.11.6 Motor nebo vrtule, které byly shledány 
po provedené údržbě způsobilými, musí být opatřeny 
záznamem do motorové knihy nebo vrtulového 
záznamníku, pokud byly vydány.  

 

2.11.7 Motor, vrtule nebo ostatní výrobky 
letadlové techniky bez Osvědčení o uvolnění 
oprávněnou osobou (Formulář 1 ÚCL / Formulář 1 
EASA) se považují za nezpůsobilé a před zástavbou 
musí být podrobeny stupni údržby zajišťujícímu 
obnovení jejich letové způsobilosti, pokud nelze 
prokázat jejich letovou způsobilost jinými doklady 
nebo postupy přijatelnými pro ÚCL. Pro účely tohoto 
požadavku se za doklad Osvědčení o uvolnění 
oprávněnou osobou považuje i Formulář 1 JAA 
vydaný před datem 1.5.2004. 

2.11.8  Organizace provádějící údržbu 
motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky 
musí vést a uchovávat předepsané doklady 
o provedené údržbě a zejména o výsledcích 
předepsaných zkoušek a kontrol podmiňujících 
osvědčení letové způsobilosti udržovaných výrobků. 
Tyto doklady musí být kdykoliv předloženy na 
vyžádání ÚCL ke kontrole. 

2.11.9  V případech, kdy ÚCL shledá 
nesrovnalosti prováděné údržby s požadavky 
příslušné příručky pro údržbu, či technologickými 
postupy schválenými v rámci vydání Oprávnění 
k údržbě popř. závady v dokladech, rozhodne, zda 
pozastaví nebo zruší platnost Oprávnění k údržbě, 
nařídí nápravná opatření nebo zavede mimořádný 
režim dozoru. 

2.11.10  Vyjdou-li najevo nové skutečnosti, 
ovlivňující zachování letové způsobilosti motoru, vrtule 
nebo ostatních výrobků letadlové techniky, může ÚCL 
omezit nebo zastavit jejich provoz. Po prozkoumání 
takového případu ÚCL rozhodne o jeho řešení formou 
Příkazu k zachování letové způsobilosti, popř. uloží 
nápravná opatření. 

 

2.11.11  Nestandardní opravy, které nejsou 
obsaženy v Příručce pro údržbu, nesmí být provedeny 
bez schválení ÚCL a mohou být předloženy ÚCL 
pouze organizací příslušně oprávněnou k projektování 
podle příslušných postupů ÚCL. Nestandardní opravy 

musí být klasifikovány jako významné nebo 
nevýznamné v souladu s kritérii ustanovení 3.2.1 pro 
změny v Typovém návrhu. Jako podklad pro jejich 
schválení může ÚCL požadovat písemné stanovisko 
držitele Typového osvědčení, popř. Souhlasu 
s použitím výrobku v civilním letectví nebo výrobce.  

2.12 Hlášení nesprávné činnosti, závad 

a poruch 

2.12.1  Každý držitel Typového osvědčení, 
Doplňkového typového osvědčení nebo jiných 
schválených konstrukčních údajů a každý držitel 
Oprávnění k výrobě musí zavést a udržovat systém 
sběru, přezkoumávání a rozboru informací 
o poruchách, nesprávné činnosti nebo závadách 
každého svého výrobku. 

Poznámka:  Držitel Oprávnění ETSO vydaného 
EASA se řídí příslušnými postupy nařízení Komise 
(EU) č. 748/2012. 

2.12.2 Každý držitel Typového osvědčení, 
Doplňkového typového osvědčení nebo jiných 
schválených konstrukčních údajů musí poskytovat 
informace o systému sběru dle ust. 2.12.1 každému 
známému provozovateli jeho výrobku a ohlásit ÚCL 
každou poruchu, nesprávnou činnost nebo závadu 
svého výrobku, u něhož vyjde najevo, že by mohl mít 
některý z důsledků uvedených v ustanovení 2.12.4 
této části.  

2.12.3 Každý provozovatel a držitel 
Oprávnění k údržbě má povinnost hlášení poruch, 
nesprávné činnosti a závad jak držiteli Typového 
osvědčení nebo Doplňkového typového osvědčení, 
tak ÚCL, mají-li důsledky uvedené v ust. 2.12.4. 

2.12.4  ÚCL musí být hlášeny v souladu 
s ustanoveními 2.12.2 a 2.12.3 tyto události: 

a) požáry způsobené poruchou, závadou nebo 

nesprávnou činností 

b) poruchy, závady nebo nesprávná činnost 

výstupního systému motoru, která způsobí 

poškození motoru, přilehlé konstrukce letadla 

nebo jeho výstroje  

c) hromadění nebo cirkulace jedovatých popř. 

škodlivých plynů v pilotním prostoru nebo v kabině 

cestujících 

d) nesprávná činnost, porucha nebo závada řídícího 

systému vrtule 

e) porucha konstrukce vrtule, vrtulového listu nebo 

hlavy nosného rotoru 

f) únik hořlavé kapaliny v prostorech, kde lze obvykle 

předpokládat zápalné zdroje 

g) porucha brzdového systému způsobená poruchou 

konstrukce nebo materiálu v průběhu provozu 

h) významná primární závada nebo porucha nosné 

konstrukce letadla způsobená únavou, 

nedostatečnou pevností, korozí apod. 

i) libovolné, neobvyklé vibrace nebo třepetání, 

způsobené poruchou nebo závadou konstrukce, 

popř. nesprávnou činností, poruchou nebo 

závadou systému 
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j) porucha konstrukce motoru a zastavení motoru za 

letu 

k) porucha, závada nebo nesprávná činnost každého 

systému konstrukce nebo řízení letadla, která 

brání obvyklému řízení letadla nebo zhorší jeho 

letové vlastnosti 

l) úplná ztráta dvou systémů zdrojů elektrické nebo 

hydraulické energie v průběhu jednoho letu letadla 

m) porucha nebo nesprávná činnost více než jednoho 

přístroje udávajícího letovou polohu, výšku nebo 

rychlost letu v průběhu jednoho letu. 

2.12.5  Každý držitel Souhlasu s použitím 
výrobku v civilním letectví musí ohlásit ÚCL 
a každému držiteli Typového osvědčení nebo 
Doplňkového typového osvědčení, jemuž dodává 
ostatní výrobky letadlové techniky, každou poruchu, 
nesprávnou činnost nebo závadu svého výrobku, 
které jsou mu známy.  

2.12.6  Každé hlášení požadované 
ustanoveními 2.12 musí být provedeno do 72 hodin 
a musí obsahovat všechny dále uvedené dostupné 
a použitelné informace: 

- poznávací značku letadla 

- typové označení a výrobní číslo výrobku 
vyráběného podle Typového osvědčení nebo 
Souhlasu s použitím výrobku v civilním letectví, 
který byl příčinou nebo ve spojení s hlášeným 
provozním důsledkem 

- označení součásti celku nebo soustavy, které 
byly příčinou hlášeného provozního důsledku. 
Má-li součást kusovníkové číslo, musí být 
uvedeno 

- povahu poruchy, závady nebo nesprávné činnosti 

- fázi letu a režimu činnosti dotčené soustavy, 
podsoustavy nebo celku. 

2.12.7  Držitel Typového osvědčení, 
Doplňkového typového osvědčení nebo jiných 
schválených konstrukčních údajů musí provést ve 
všech případech, kdy vyšetřování letecké nehody 
nebo provozních důsledků podle ust. 2.12.4 odhalí 
nedostatek konstrukce, vlastní rozbor a navrhnout na 
základě jeho výsledků nápravné opatření. Tento návrh 
předloží ÚCL, který rozhodne o vydání Příkazu 
k zachování letové způsobilosti. ÚCL připraví změnu 
předpisu nebo zabezpečí úpravu při schvalování 
návrhu předpisové základny, jestliže nedostatek 
konstrukce souvisel s nedostatečnými požadavky 
předpisové základny, která byla použita při 
prokazování typové způsobilosti. 

2.12.8  Každý provozovatel je povinen: 

- zpracovat nejméně jednou ročně přehled a rozbor 
závad provozovaných typů letadel 

- zaslat přehled a rozbor závad držiteli Typového 
osvědčení letadla, pokud je toto letadlo vyráběno 
v České republice 

- informovat ÚCL, byla-li rozborem prokázána 
neúčinnost jeho programu údržby nebo podkladů 
držitele Typového osvědčení resp. Souhlasu 
s použitím výrobku v civilním letectví, podle nichž 
provádí údržbu. 

2.12.9  Každá organizace oprávněná ÚCL 
k provádění údržby je povinna: 

- zpracovat nejméně jednou ročně přehled 
opakujících se poruch, závad a nesprávné 
činnosti soustav, podsoustav a letadlových celků 
jednotlivých typů letadel, motorů, vrtulí 
a ostatních výrobků letadlové techniky, které je 
oprávněna udržovat, 

- zaslat uvedený přehled držiteli Typového 
osvědčení, pokud je daný typ letadla vyráběn 
v České republice, 

- informovat ÚCL, jestliže z přehledu vyplývá 
neúčinnost postupů údržby 

2.13 Letová způsobilost individuálně 

postavených letadel 

2.13.1  Individuálně postaveným letadlem se 
rozumí letadlo, ze kterého alespoň 51 % bylo 
postaveno amatérem nebo neziskovou organizací 
amatérů pro jejich vlastní účely a bez obchodního cíle. 

2.13.2 Typová způsobilost individuálně 
postavených letadel se neosvědčuje. 

2.13.3  Letovou způsobilost individuálně 
postavených letadel osvědčuje ÚCL vydáním 
Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) 
v kategorii Experimental. 

2.13.4  Žadatelem o vydání ZOLZ pro 
individuálně postavené letadlo může být pouze fyzická 
nebo právnická osoba definovaná v ust. 2.13.1. 

2.13.5  Podmínky vydání ZOLZ pro 
individuálně postavená letadla stanoví ÚCL. 

2.13.6 Veškeré změny na individuálně 
postavených letadlech oproti stavu schválenému 
vydáním ZOLZ musí být schváleny ÚCL s výjimkou 
změn, které lze zařadit mezi Standardní změny podle 
ust. 3.7. 
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