
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 216/2008 

z 20. februára 2008 

o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre 

bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 

1592/2002 a smernica 2004/36/ES 

 

Článok 3 Vymedzenie pojmov 

….. 

j) „zložité motorové lietadlo“ je: 

i) letún: 

— s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg alebo 

— s maximálnym osvedčeným počtom sedadiel pre cestujúcich vyšším ako devätnásť, alebo 

— s osvedčením na prevádzku s posádkou zloženou najmenej z dvoch pilotov, alebo 

— vybavené prúdovým(-i) motorom(-mi) alebo viac ako jedným turbovrtuľovým motorom, 

alebo 

ii) vrtuľník s osvedčením: 

— na maximálnu vzletovú hmotnosť nad 3 175 kg alebo 

— na maximálny počet sedadiel pre cestujúcich vyšší ako deväť, alebo 

— na prevádzku s posádkou zloženou najmenej z 2 pilotov, alebo 

iii) lietadlo s preklopnými motormi; 

 

Článok 8 Letová prevádzka 

….. 

3.  Pokiaľ vo vykonávacích predpisoch nie je ustanovené inak, prevádzkovatelia, ktorí 

pôsobia v neobchodnej prevádzke zložitých motorových lietadiel, vyhlásia, že sú spôsobilí 

plniť povinnosti spojené s prevádzkou týchto lietadiel. 

 

 

 

PRÍLOHA IV 

Základné požiadavky na letovú prevádzku uvedenú v článku 8 

…. 

8.   Ďalšie požiadavky týkajúce sa prevádzky na obchodné účely a prevádzky zložitých 

motorových lietadiel.  

8.a. Prevádzka na obchodné účely a prevádzka zložitých motorových lietadiel sa nesmie 

uskutočniť, pokiaľ nie sú splnené tieto podmienky: 

8.a.1. prevádzkovateľ musí mať priamo alebo nepriamo prostredníctvom zmlúv prostriedky 

potrebné pre rozsah a oblasť prevádzky. Medzi tieto prostriedky okrem iného patria: lietadlá, 

zariadenia, riadiaca štruktúra, personál, vybavenie, dokumentáciu o úlohách, 

zodpovednostiach a postupoch, prístup k príslušným údajom a vedenie záznamov; 

8.a.2. prevádzkovateľ musí zamestnávať len vhodne kvalifikovaný a vyškolený personál a 

realizovať a udržiavať výcvikové a preverovacie programy pre členov posádky a ostatných 

príslušných pracovníkov; 

8.a.3. prevádzkovateľ musí vypracovať zoznam minimálneho vybavenia alebo rovnocenný 

dokument s prihliadnutím na tieto predpoklady: 

i) dokument musí zabezpečovať prevádzku lietadla v špecifikovaných podmienkach, s 

konkrétnymi prístrojmi, zariadeniami alebo funkciami, ktoré sú nefunkčné pri začatí letu; 

ii) dokument musí byť vypracovaný pre každé jednotlivé lietadlo s prihliadnutím na príslušné 

podmienky prevádzky a údržby prevádzkovateľa a 



 

iii) zoznam minimálneho vybavenia sa musí zakladať na hlavnom zozname minimálneho 

vybavenia, ak je k dispozícii, a nesmie byť menej obmedzujúci ako hlavný zoznam 

minimálneho vybavenia; 

8.a.4. prevádzkovateľ musí vykonávať a udržiavať systém riadenia na zabezpečenie splnenia 

týchto základných požiadaviek na prevádzku a snažiť sa o neustále zlepšovanie tohto systému 

a 

8.a.5. prevádzkovateľ musí vypracovať a udržiavať program prevencie nehôd a bezpečnosti 

vrátane programu oznamovania udalostí, ktorý sa musí používať v rámci systému riadenia, 

aby prispieval k dosahovaniu cieľa neustáleho zlepšovania bezpečnosti prevádzky. 

8.b. Prevádzka na obchodné účely a prevádzka zložitých motorových lietadiel sa musí 

uskutočňovať len v súlade s prevádzkovou príručkou prevádzkovateľa. Takáto príručka musí 

obsahovať všetky potrebné pokyny, informácie a postupy pre všetky prevádzkované lietadlá a 

pre prevádzkový personál na plnenie jeho povinností. Musia sa špecifikovať obmedzenia 

uplatniteľné na dĺžku času letu, dĺžku času povinností počas letu a dĺžku času oddychu pre 

členov posádky. Prevádzková príručka a jej zmeny musia byť v súlade so schválenou letovou 

príručkou a musí sa podľa potreby meniť a dopĺňať. 

8.c. Prevádzkovateľ musí vypracovať postupy, ak je to vhodné, na minimalizovanie 

následkov rušivého správania cestujúcich na bezpečnú letovú prevádzku. 

8.d. Prevádzkovateľ musí vypracovať a udržiavať programy bezpečnostnej ochrany 

prispôsobené lietadlu a typu prevádzky, ktoré zahŕňajú najmä: 

i) bezpečnostnú ochranu priestoru vyhradeného pre posádku lietadla; 

ii) kontrolný zoznam postupu prehľadávania lietadla; 

iii) výcvikové programy; 

iv) ochranu elektronických a počítačových systémov na zabránenie úmyselného rušenia a 

poškodenia systémov a 

v) hlásenie činov protiprávneho zasahovania. 

Ak môžu mať opatrenia bezpečnostnej ochrany nepriaznivý vplyv na bezpečnosť prevádzky, 

musia sa zhodnotiť riziká a vypracovať postupy na zníženie bezpečnostných rizík, čo môže 

vyžadovať použitie špeciálnych zariadení. 

8.e. Prevádzkovateľ musí určiť jedného pilota z posádky lietadla ako veliteľa lietadla. 

8.f. Únave sa musí predchádzať vypracovaním systému rozpisu služieb. V rámci rozpisu 

služieb je pre let alebo sériu letov potrebné zohľadniť čas letu, čas služby počas letu, čas 

služby a čas vymedzený na odpočinok. Obmedzenia v rámci systému rozpisu služieb sa musia 

zavádzať s prihliadnutím na všetky príslušné faktory, ktoré prispievajú k únave, ako napríklad 

najmä počet preletených letových úsekov, prekročenie časových pásiem, nedostatok spánku, 

narušenie biologického cyklu, nočné hodiny, poloha, kumulatívny čas služby počas daných 

časových úsekov, rozdelenie pridelených úloh medzi členov posádky a tiež zabezpečenie 

rozšírenej posádky. 

8.g. Úlohy vymedzené v bode 6.a a úlohy opísané v bodoch 6.d a 6.e musí kontrolovať 

organizácia zodpovedná za riadenie zachovania letovej spôsobilosti, ktorá musí okrem 

požiadaviek prílohy I bodu 3.a spĺňať tieto podmienky: 

i) organizácia musí byť oprávnená na údržbu výrobkov, častí a zariadení, za ktoré zodpovedá, 

alebo musí mať uzatvorenú zmluvu s oprávnenou organizáciou na údržbu týchto výrobkov, 

častí a zariadení a 

ii) organizácia musí vypracovať prevádzkovú príručku na použitie pre dotknutý personál a na 

jeho usmernenie, ktorá bude poskytovať opis všetkých postupov organizácie na zachovanie 

letovej spôsobilosti a prípadne opis administratívnych dohôd medzi organizáciou a 

organizáciou schválenou na údržbu. 

 

 



 

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 965/2012  

z 5. októbra 2012,  

ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej 

prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 

 

Článok 5 Letecká prevádzka 

… 

3. Prevádzkovatelia zložitých motorových letúnov a vrtuľníkov, ktorí sa podieľajú na 

prevádzke neobchodnej leteckej dopravy, predložia vyhlásenie o schopnosti a prostriedkoch 

na vykonávanie svojich povinností v súvislosti s prevádzkou lietadla a prevádzkujú lietadlá v 

súlade s ustanoveniami prílohy III a prílohy VI. 

 

 

PRÍLOHA III  

POŽIADAVKY NA ORGANIZÁCIE V OBLASTI LETECKEJ PREVÁDZKY  

(ČASŤ ORO)  

 

ORO.GEN.005 Rozsah pôsobnosti  

V tejto časti sa ustanovujú požiadavky, ktoré musí plniť letecký prevádzkovateľ pri 

vykonávaní prevádzky obchodnej leteckej dopravy alebo prevádzky neobchodnej leteckej 

dopravy so zložitými motorovými lietadlami. 

 

 

PODČASŤ GEN  

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 

 

PODČASŤ DEC  

VYHLÁSENIE  

ORO.DEC.100 Vyhlásenie  

Prevádzkovateľ neobchodnej leteckej dopravy so zložitým motorovým lietadlom:  

a) pred začatím prevádzky poskytne príslušnému orgánu všetky zodpovedajúce informácie, 

pričom použije formulár uvedený v dodatku I k tejto prílohe;  

b) oznámi príslušnému orgánu zoznam používaných alternatívnych prostriedkov preukázania 

zhody;  

c) zachováva súlad s príslušnými požiadavkami a informáciami uvedenými vo vyhlásení;  

d) bez meškania oznámi príslušnému orgánu akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho vyhlásenia 

alebo ním používaných prostriedkov preukázania zhody predložením zmeneného a 

doplneného vyhlásenia, pričom použije formulár uvedený v dodatku I k tejto prílohe a  

e) oznámi príslušnému orgánu zastavenie prevádzky. 

 

 

PODČASŤ MLR  

PRÍRUČKY, DENNÍKY A ZÁZNAMY  

ORO.MLR.100 Prevádzková príručka – všeobecné ustanovenia  

a) Prevádzkovateľ vypracuje prevádzkovú príručku v súlade s odsekom 8.b. prílohy IV k 

nariadeniu (ES) č. 216/2008.   

b) V obsahu prevádzkovej príručky sa odrážajú požiadavky stanovené v tejto prílohe, 

prípadne v prílohe IV (časť CAT), prílohe V (časť SPA) a prílohe VI (časť NCC), pričom 

nesmie byť v rozpore s podmienkami obsiahnutými v prevádzkových špecifikáciách 



 

osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) prípadne s vyhlásením a jeho zoznamom 

osobitných povolení. 

 

 

PRÍLOHA V  

OSOBITNÉ POVOLENIA  

(ČASŤ SPA) 

 

PRÍLOHA VI  

PREVÁDZKA NEOBCHODNEJ LETECKEJ DOPRAVY SO ZLOŽITÝMI 

MOTOROVÝMI LIETADLAMI 

 

 

 

Hore uvedená regulácia je dostupná na web stránke EASA. 

 

http://www.easa.europa.eu/regulations  

 

http://www.easa.europa.eu/regulations

