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HLAVA 7 - DOVOZ VÝROBKŮ LETADLOVÉ TECHNIKY DO ČESKÉ REPUBLIKY 

7.1  Všeobecně 

7.1.1 Dovoz výrobků letadlové techniky do 
České republiky za účelem jejich použití v civilním 
letectví je podmíněn splněním požadavků, které jsou 
uvedeny v této Hlavě.  

7.1.2 ÚCL požaduje od státu vývozu pro 
dovážené výrobky letadlové techniky vydání 
dokumentů v dále uvedených ustanoveních této 
Hlavy. 

7.1.3 Přejímka letadla nebo uznání použití 
motoru, vrtule nebo ostatních výrobků letadlové 
techniky na letadlech zapsaných do Leteckého 
rejstříku ČR je podmíněna předložením dokumentů 
v souladu s ustanovením 7.1.2.  

 

7.1.4  Přejímku dováženého letadla ÚCL 
provádí v zařízení výrobce letadla nebo v servisní 
stanici schválené Národním leteckým úřadem státu 
vývozu nebo ÚCL, kde může být prováděna údržba 
příslušného typu dováženého letadla. Přejímka 
dováženého letadla je prováděna na náklady 
žadatele. V případě dodání prvního letadla daného 
typu/modelu do České republiky může ÚCL zahájit 
přejímku až po poskytnutí průvodní technické 
dokumentace uvedené v ustanovení 4.10 pro daný 
typ/model letadla včetně zajištění změnové služby a 
po zajištění typového školení inspektorů ÚCL 
konaného u výrobce nebo u jiné oprávněné 
organizace pro výcvik. V případě poskytnutí 
dokumentace a zajištění typového školení za úplatu 
nese veškeré náklady žadatel o vydání OLZ. Další 
instrukce jsou uvedeny v příslušných postupech.  

7.2 Požadavky pro dovoz letadel do 
České republiky 

 
7.2.1  Každá verze (model) příslušného typu 
letadla musí být typově schválena či uznána ÚCL před 
tím, než je mu vydáno Osvědčení letové způsobilosti 
ve standardní kategorii.  

7.2.2 Požadované dokumenty a údaje pro 
každé jednotlivé nové letadlo 

a) Exportní osvědčení letové způsobilosti vydané 
leteckým úřadem státu výrobce, respektující 
speciální požadavky ÚCL pro dovoz. Exportní 
osvědčení nesmí být starší než 60 dnů od data 
jeho vystavení, letadlo nesmí nalétat od tohoto 
data více než 50 letových hodin. 

b) Protokol o vážení a stanovení polohy těžiště 
letadla včetně kompletního seznamu vybavení 
draku (Equipment list). 

c) Seznam instalovaného radiokomunikačního 
a navigačního vybavení včetně uvedení výrobce, 

modelu, katalogového čísla, vyzařovaného 
výkonu, rozsahu frekvencí a druhu vysílání 
a návodů pro obsluhu. 

d) Leteckým úřadem státu výrobce letadla schválená 
letová příručka v aktuálním stavu. Pilotní provozní 
příručka nebo obdobný dokument bude dodán 
v případě, že není vyžadována schválená letová 
příručka leteckým úřadem státu výrobce. Tento 
dokument musí být buď v anglickém nebo českém 
jazyce a štítky v pilotní kabině musí být ve stejném 
jazyce jako tento dokument. 

e) Seznam všech příkazů k zachování letové 
způsobilosti (PZZ) a modifikací (změn a bulletinů), 
které byly provedeny během výroby na draku, 
motorech, vrtulích a dalším vybavení. 

f) Seznam a stav letadlových celků s limitovanou 
životností. 

7.2.3  Požadované dokumenty a údaje pro 
každé jednotlivé použité letadlo 

a) Exportní osvědčení letové způsobilosti vydané 
leteckým úřadem státu vývozu, respektující 
speciální požadavky ÚCL pro dovoz. Exportní 
osvědčení nesmí být starší než 60 dnů od data 
jeho vystavení, letadlo nesmí nalétat od tohoto 
data více než 50 letových hodin. 

b) Veškeré dokumenty a údaje požadované 
v odstavcích b), c), d), e), f) ustanovení 7.2.2. 

c) Potvrzené záznamy v knihách či jiných 
dokumentech o dosavadním provozu letadla, 
motorů, vrtulí a vybavení, obsahující informace 
o provozních dobách a cyklech (od vyrobení a od 
poslední generální opravy), o údržbě, včetně 
záznamů o generálních opravách, opravách 
a modifikacích. 

d) Detailní seznam všech provedených modifikací 
včetně schválení leteckým úřadem státu vývozu 
(Doplňková typová osvědčení (Supplemental Type 
Certificate), modifikace provozovatele, servisní 
bulletiny nebo ekvivalentní dokumenty). 

e) Seznam příkazů k zachování letové způsobilosti 
(PZZ), včetně PZZ, které se nevztahují k danému 
výrobnímu číslu, zahrnující prohlášení o: 

− provedení všech jednorázových PZZ včetně 
data provedení a celkovém počtu letových 
hodin při provedení. 

− provedení všech opakovaných PZZ včetně 
data provedení a celkovém počtu letových 
hodin při posledním provedení a lhůty příštího 
provedení. 

f) Doposud používaný systém údržby, pokud se 
odlišuje od systému stanoveného výrobcem. 
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Žadatel musí dodat jeho schválení leteckým 
úřadem státu vývozu letadla. 

g) Prohlášení o provedení všech závazných 
dodatečných servisních instrukcí výrobce (servisní 
bulletiny, servisní dopisy, servisní změny (service 
bulletin, service letter, aircraft service change) 
apod.), pokud byly na letadle prováděny. 

Pro letadla, kterým bude vydáno osvědčení v kategorii 
použití Pro veřejnou dopravu nebo Obchodní je 
provedení jakékoliv dodatečné servisní instrukce, 
pokud je zahraničním výrobcem označena jako 
závazná, povinné, není-li ÚCL stanoveno jinak. 
 

7.2.4  Vydání standardního OLZ letadlu 
vyrobenému zahraničním výrobcem 

Žádnému letadlu nemůže být vydáno standardní OLZ, 
pokud:  

a) nebude prokázáno splnění požadavků ICAO 
Annex 16, Volume I, Hluk letadel (pokud se 
daného letadla týká), 

b) motory letadla nebudou splňovat požadavky ICAO 
Annex 16, Volume II, Emise letadlových motorů 
(pokud se daných motorů týká). 

 

7.3 Dovoz motorů a vrtulí, které nejsou 
součástí dováženého letadla 

Pro každý motor nebo vrtuli dováženou do České 
republiky musí být vydáno Exportní osvědčení letové 
způsobilosti a/nebo jiný dokument státu vývozu, který 
potvrzuje letovou způsobilost pro vývoz a je přijatelný 
pro ÚCL. Motory nebo vrtule musí být nově vyrobené 
nebo nově generálkované. Každý motor nebo vrtule 
musí být vybaveny motorovou knihou nebo vrtulovým 
záznamníkem nebo podobným dokumentem 
obsahujícím seznamy všech provedených modifikací, 
Příkazů k zachování letové způsobilosti (PZZ) 
a záznamy o součástech s limitovanou životností.  
 

7.4 Dovoz výrobků letadlové techniky 
třídy II 

 
7.4.1 Autorizované osvědčení o uvolnění 
potvrzující letovou způsobilost pro export (jako např. 
Formulář 8130-3 FAA, Formulář 1 JAA, Formulář 1 
EASA nebo závěsný štítek) musí být vydáno pro 
každý výrobek třídy II. 

7.4.2 Výrobek třídy II musí být: 

a) Nově vyrobený a/nebo nově generálkovaný 
a shodný se schváleným typovým konstrukčním 
návrhem. 

b) Ve stavu bezpečném pro provoz. 

c) Označen minimálně názvem výrobce, katalogovým 
číslem, názvem verze (modelu), pokud je 
definována, a výrobním číslem nebo jeho 
ekvivalentem. 

7.5  Dovoz výrobků letadlové techniky 
třídy III 

 
7.5.1 Autorizované osvědčení o uvolnění 
potvrzující letovou způsobilost pro export (jako např. 
Formulář 8130-3 FAA, Formulář 1 JAA, Formulář 1 
EASA nebo závěsný štítek) a/nebo, v případě 
normalizovaných částí, osvědčení potvrzující, že 
výrobek byl vyroben v souladu se specifikovanou 
normou, musí být vydáno pro každý výrobek třídy III. 

7.5.2 Výrobek třídy III musí být: 

a) Shodný se schváleným typovým konstrukčním 
návrhem výrobku třídy I nebo II, jehož je součástí. 

b) Ve stavu bezpečném pro provoz. 

7.6  Dovoz výrobků letadlové techniky 
za účelem prokazování typové způsobilosti  

Požadavky uvedené v Hlavě 7 nemohou být použity 
pro výrobky letadlové techniky, které jsou dováženy 
za účelem jejich ověřování během typových zkoušek a 
pro které ÚCL požaduje ověření shody s typovou 
dokumentací. Žadatel je povinen postupovat v tomto 
případě dle platného znění „Postupů pro ověřování 
shody výrobku s typovou dokumentací“. 

7.7  Výjimky 

Jestliže výrobek letadlové techniky nevyhovuje výše 
uvedeným požadavkům a současně přijatelná úroveň 
bezpečnosti je zajištěna, může žadatel požádat ÚCL 
o udělení výjimky z požadavků stanovených Hlavou 7. 

 


