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Uplatňovanie prílohy č. V, VI a VII nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012, 

 ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa 

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

(ďalej len „nariadenie Komisie(EU)č.965/2012) v prevádzke organizácií poskytujúcich 

výcvik pilotov (ATO a RF) 

 

1. Úvod 

Organizácie poskytujúce výcvik pre pilotov – schválené výcvikové organizácie (ďalej len „ATO“)  

a registrované zariadenia (ďalej len „RF“), ktoré majú svoje hlavné miesto podnikania v niektorom 

členskom štáte a ktoré sú schválené v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (ATO), 

a organizácie spadajúce pod reguláciu ustanovenia 10a, odst.3 (RF), prevádzkujú pri vykonávaní 

výcvikových letov do Únie, v rámci Únie alebo z Únie:  

a) zložité motorové letúny a vrtuľníky v súlade s ustanoveniami prílohy VI (NCC);  

b) iné letúny a vrtuľníky, ako aj balóny a vetrone v súlade s ustanoveniami prílohy VII (NCO).  

(odsek (5), článok 5 – Letecká prevádzka,  nariadenia Komisie (EU) č. 965/2016).   

 

2. Termíny uplatňovania príslušných príloh nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 

 
2.1 Organizácie, ktoré vykonávajú výcvik na  zložitých motorových letúnoch 

a vrtuľníkoch, do 25.08.2016 upravia svoje prevádzkové príručky ATO tak, aby 

príslušné ustanovenia prevádzkovej príručky boli v súlade s prílohou VI (časť NCC) 

nariadenia Komisie (EU) č. 965/2012. 

 

2.2 Organizácie (ATO a RF), ktoré vykonávajú výcvik na iných ako zložitých motorových 

letúnoch a ak sú osvedčené v zmysle nariadenia Komisie (EU) č. 1178/2011 (ATO), 

do 25.08.2016 upravia svoje prevádzkové príručky ATO tak, aby príslušné 

ustanovenia prevádzkovej príručky boli v súlade s prílohou VII (časť NCO) nariadenia 

Komisie (EU) č. 965/2012. 

 

2.3 Všetky výcvikové organizácie na výcvik pilotov (ATO a RF) zabezpečia, že najneskôr 

od 25.08.2016 bude letová prevádzka počas výcvikových letov vykonávaná  v súlade 

s nariadením Komisie (EU) 965/2012, hlavne: 

 s časťou NCC (ak sa výcvik vykonáva na zložitých motorových letúnoch 

a vrtuľníkoch),  

 s časťou NCO (ak sa výcvik vykonáva na iných ako zložitých motorových 

letúnoch),  

 prípadne s časťou SPA (príloha V nariadenia Komisie (EU) č. 965/2012), ak si ich 

prevádzka vyžaduje osobitné povolenie. 

 
3. Iné relevantné informácie 

3.1 Príloha II (časť ORO nariadenia Komisie (EU) č. 965/2012) sa na organizácie 

letového výcviku nevzťahuje. 


