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HLAVA 5 - OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ 

5.1 Všeobecně 

5.1.1  Každý výrobek letadlové techniky 
podléhající státnímu odbornému dozoru v civilním 
letectví a každý výrobek, kterému program údržby 
schválený ÚCL stanovuje provozní lhůtu, musí být 
označen výrobcem, jak je uvedeno dále. 

5.1.2  Označení musí být trvalé a čitelné, 
provedené např. ražením, leptáním, rytím nebo 
elektrojiskrově, a to pokud možno na kovové součásti 
odolávající žáru. Je-li výrobek příliš malý a nelze na něj 
upevnit štítek s požadovanými údaji, musí být údaje 
uvedeny na závěsce upevněné k danému výrobku. 
Výrobek však musí být označen a to způsobem, který 
schválí ÚCL. 

5.1.3  Je zakázáno přemísťovat výrobní štítky 
nebo závěsky z jednoho výrobku na jiný. 

5.2  Označování letadel, motorů a vrtulí 

5.2.1  Každý žadatel o Osvědčení letové 
způsobilosti letadla musí prokázat, že dané letadlo je 
označeno žáruvzdorným štítkem obsahujícím údaje dle 
ust. 5.2.2, upevněným na vnějším povrchu letadla 
takovým způsobem, aby byla nepravděpodobná ztráta 
čitelnosti štítku nebo jeho odstranění za normálního 
provozu, stejně jako jeho ztráta nebo zničení při 
nehodě.   

5.2.2  Každý výrobce letadla je povinen 
označit každé vyrobené letadlo žáruvzdorným štítkem 
nejméně s těmito údaji: 

a) názvem výrobce 

b) typovým označením včetně označení verze 
(modelu) 

c) číslem Typového osvědčení, pokud bylo vydáno  

d) výrobním číslem letadla 

e) jakoukoliv další informací, kterou ÚCL shledal 
vhodnou. 

5.2.3  Každý výrobce motoru je povinen 
označit každý vyrobený motor žáruvzdorným štítkem 
nejméně s těmito údaji: 

a) názvem výrobce 

b) typovým označením včetně označení verze 

c) číslem Typového osvědčení, pokud bylo vydáno  

d) výrobním číslem motoru 

e) vzletovým výkonem motoru 

f) jakoukoliv další informací, kterou ÚCL shledal 
vhodnou. 

5.2.4  Každý výrobce vrtule je povinen označit 
každou vyrobenou vrtuli způsobem podle ust. 5.1.2 
těmito údaji: 

a) názvem výrobce 

b) typovým označením včetně označení verze 

c) číslem Typového osvědčení, pokud bylo vydáno  

d) výrobním číslem vrtule 

e) jakoukoliv další informací, kterou ÚCL shledal 
vhodnou. 

5.2.5  Každý výrobce součásti, pro niž je 
předepsána provozní lhůta programem údržby 
schváleným ÚCL, musí takovou součást označit 
v souladu s ust. 5.1.2 kusovníkovým a výrobním číslem 
nebo jiným způsobem, který ÚCL schválí jako 
rovnocenný. 

5.2.6 Letadla se Zvláštním osvědčením 
letové způsobilosti v kategorii „Experimentální“ 
(Experimental), „Pro zvláštní účely“ (Restricted) a „Pro 
omezené použití“ (Limited) musí být označena nápisem 
„EXPERIMENTAL“, „RESTRICTED“, „LIMITED“, podle 
kategorie Zvláštního osvědčení letové způsobilosti. 

5.2.7 Individuálně vyrobená letadla se 
Zvláštním osvědčením letové způsobilosti v kategorii 
„Experimentální“ (Experimental) musí být označena 
štítkem s následujícím textem: „Toto je individuálně 
vyrobené letadlo, které nesplňuje některé požadavky 
civilních leteckých předpisů“. 

5.3 Označování ostatních výrobků 
podléhajících státnímu odbornému dozoru 
v civilním letectví  

Každý výrobce musí označit výrobek nejméně těmito 
údaji: 

a) označením výrobce 

b) názvem výrobku 

c) typovým označením výrobku včetně označení verze 

d) označením příslušného ETSO, pokud bylo uděleno 
Oprávnění ETSO 

e) katalogovým číslem výrobku stanoveným výrobcem 
(Part Number) 

f) výrobním číslem výrobku 

g) verzí softwarového vybavení (je-li použito)  

h) vyznačením provedených modifikací (modifikační 
status)  

i) jakoukoliv další informací, kterou ÚCL shledal 
vhodnou. 
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5.3.1  Označení musí být provedeno na štítku nebo 
jiným způsobem, který ÚCL schválí jako rovnocenný 
(viz 5.1.2). 
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