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Informácia o zmene nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2012  

(zavedenie „Systému riadenia výroby“) 
 

Informácia sa týka:  

všetkých schválených organizácií na výrobu podľa časti 21 podčasť G a prípadných záujemcov 

o výrobu výrobkov, častí a zariadení civilných lietadiel 
 

....................................................... 

 

Európska komisia vydala nariadenia: 

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/201 z 10. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o systémy manažmentu a systémy hlásenia udalostí, ktoré majú zriadiť 
projekčné a výrobné organizácie, ako aj postupy uplatňované agentúrou, a ktorým sa opravuje 
uvedené nariadenie (ďalej len „ nariadenie Komisie (EÚ) 2022/201“). 
 

Text uvedeného nariadenia nájdete na:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0201&from=EN 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/203 zo 14. februára 2022, ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o zriadenie systémov manažmentu bezpečnosti a hlásenia 
udalostí príslušnými orgánmi, a ktorým sa opravuje nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide 
o vydávanie osvedčení o overení letovej spôsobilosti (ďalej len „ nariadenie Komisie (EÚ) 2022/203“). 
 

Text uvedeného nariadenia nájdete na:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0203&from=EN 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1253 z 19. júla 2022, ktorým sa opravuje nariadenie 

(EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o odchýlenia sa z určitých požiadaviek zavedené nariadením Komisie (EÚ) 

2022/201 (ďalej len „ nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1253“). 

 

Text uvedeného nariadenia nájdete na:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1253&from=EN 

 

Uvedené nariadenia sa uplatňujú od 7. marca 2023 a sú záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné 

vo všetkých členských štátoch. 
 

....................................................... 

 

V súlade s bodom 3.1 písm. b) prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/1139 

schválené projekčné a výrobné organizácie musia podľa typu vykonávanej činnosti a veľkosti 

organizácie zaviesť a udržiavať systém riadenia, ktorým zaistia súlad so základnými požiadavkami 

stanovenými v uvedenej prílohe, riadiť bezpečnostné riziká a snažiť sa o trvalé zdokonaľovanie 

uvedeného systému. 

 

Podľa prílohy 19 „Manažment bezpečnosti“ k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve 
podpísanému 7. decembra 1944 v Chicagu (ďalej len „Chicagsky dohovor“) majú príslušné orgány 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1253&from=EN


Verzia č. 1 09.01.2023 Strana 2 z 3 

vyžadovať od schválených organizácií, ktoré projektujú a vyrábajú civilné lietadlá, ako aj motory, vrtule 
a súčasti, ktoré sa v nich majú inštalovať, aby zaviedli systém manažmentu bezpečnosti. 
 

Nariadením Komisie (EÚ) č. 748/2012 sa už vyžaduje, aby schválené projekčné a výrobné organizácie 

dodržiavali niektoré prvky systému riadenia. Tento systém riadenia sa však úplne nevzťahoval na 

štandardy a odporúčané postupy pre takýto systém manažmentu bezpečnosti stanovený v prílohe 19 

k Chicagskému dohovoru. 

 

Aby sa dosiahol súlad s prílohou 19 k Chicagskému dohovoru bolo prijaté nariadenie Komisie (EÚ) 

2022/201. Významnou zmenou pre schválené výrobné organizácie je zmena ustanovenia 21.A.139 a to 

zmenou a rozšírením „Systému kvality“ na „Systém riadenia výroby“. Podľa ustanovenia 21.A.139(a) je 

požiadavka, aby výrobná organizácia zriadila, vykonávala a udržiavala systém riadenia výroby, ktorý má 

zahŕňať prvok manažmentu bezpečnosti a prvok riadenia kvality s jasne vymedzenou zodpovednosťou 

a hranicami zodpovednosti v celej organizácii. 

 

....................................................... 

 

Nariadením Komisie (EÚ) 2022/203 sa zaviedol systém manažmentu a systémy hlásenia udalostí, ktoré 

má zriadiť Dopravný úrad. 

 

Poznámka: 

Napriek skutočnosti, že ide o nariadenie primárne určené pre Dopravný úrad, dávame ho 
adresátom informácie do pozornosti z dôvodu, aby boli informovaní o zmenách pri úvodnom 
osvedčovaní a zásadách a programe dohľadu vrátane zistení/pripomienok a nápravných 
opatrení. 

 
....................................................... 

 
Nariadením Komisie (EÚ) 2022/201 sa zmenil článok 8 nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2012 

a nariadením Komisie (EÚ) 2022/203 sa zmenil článok 9 nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2012. Zmenami 

sa pre projekčné organizácie a výrobné organizácie stanovilo prechodné obdobie do 7. marca 2025 na 

opravu akéhokoľvek zistenia nesúladu týkajúceho sa požiadaviek, ktoré boli v prílohe I k nariadeniu 

Komisie (EÚ) č. 748/2012 zavedené nariadením Komisie (EÚ) 2022/201. V prijatom texte, ktorým sa 

mení článok 9 nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2012, sa nesprávne odkazovalo na nariadenie Komisie 

(EÚ) 2022/203 namiesto nariadenia Komisie (EÚ) 2022/201. 

 

Nariadením Komisie (EÚ) 2022/1253 sa preto nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 zodpovedajúcim 

spôsobom opravilo. 

 

....................................................... 

 

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „EASA“) s cieľom uľahčiť implementáciu 

zmien a doplnení nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2012, ktorých termín implementácie sa blíži, rozhodla 

o potrebe zmeniť a doplniť prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (ďalej len „AMC“) a poradenský 

materiál (ďalej len „GM“) k časti 21.  

Výkonný riaditeľ EASA preto 16. decembra 2022 vydal rozhodnutie 2022/021/R, ktorého prílohou je 

zmena prílohy I k rozhodnutiu 2012/020/R týkajúceho sa „AMC a GM k časti 21“.  
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Text uvedeného rozhodnutia nájdete na:  
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/agency-decisions/ed-decision-2022021r 

Toto rozhodnutie sa tiež uplatňuje od 7. marca 2023. 
 

....................................................... 

 

ODPORÚČANIE: 

Schváleným výrobným organizáciám sa v ich vlastnom záujme odporúča úzka súčinnosť s Dopravným 
úradom pri vykonaní analýzy zmien požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia Komisie (EÚ) 2022/201, 
vyhotovení plánu implementácie zavedenia nových požiadaviek a jeho zavedenia počas prechodného 
obdobia.  

Pre malé organizácie dávame na zváženie použitie nasledovných opatrení *): 
1 ANALÝZA NEDOSTATKOV (do 7. marca 2023) 

1.1 Skontrolujte požiadavky na systém riadenia výroby 
1.2 Identifikujte, ktoré požiadavky na systém riadenia výroby máte zavedené 
1.3 Zistite, ktoré požiadavky na systém riadenia výroby potrebujete zaviesť 

Možný príklad zaznamenania kontroly požiadaviek: 

Číslo Požiadavka 
Čo zavedené 

Zámer 
máme nemáme 

     

2 NÁVRH A SPRACOVANIE (do 7. marca 2023) 
2.1 Vyhotovte plán implementácie požiadaviek vrátane reálneho časového rámca 
2.2 Zdokumentujte svoj systém riadenia výroby 

3 ZAVEDENIE (v súlade s plánom implementácie) 
3.1 Zapojte zamestnancov do systém riadenia výroby 
3.2 Oznámte zmeny v zavedených požiadavkách 

4 ZLEPŠOVANIE A HODNOTENIE (priebežne po zavedení) 
4.1 Získajte spätnú väzbu 
4.2 Merajte a monitorujte dosahovanú úroveň výkonnosti bezpečnosti organizácie 
4.3 Nepretržite zlepšujte zavedený systém riadenia výroby 

 
Poznámka: 

Podľa článku 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1253 ak organizácia do 7. marca 2025 neuzavrie 
uvedené zistenia, osvedčenie o schválení sa úplne alebo čiastočne zruší, obmedzí alebo 
pozastaví a preto sa organizáciám odporúča stanoviť termíny plánu implementácie 
požiadaviek najneskôr šesť mesiacov pred skončením prechodného obdobia (tzn. do 7. 
septembra 2024). 

 

....................................................... 

 

ODKAZY:  

 International Industry Standard SM-0001: IMPLEMENTING A SAFETY MANAGEMENT SYSTEM IN 
DESIGN, MANUFACTURING AND MAINTENANCE ORGANIZATIONS 

https://www.asd-europe.org/sites/default/files/2022-08/SMS%20Standard%20SM-
0001%20issue%20B_20220331.pdf 

 SMS for Small Organizations *):  
https://www.skybrary.aero/articles/sms-small-organizations 

https://www.asd-europe.org/sites/default/files/2022-08/SMS%20Standard%20SM-0001%20issue%20B_20220331.pdf
https://www.asd-europe.org/sites/default/files/2022-08/SMS%20Standard%20SM-0001%20issue%20B_20220331.pdf
https://www.skybrary.aero/articles/sms-small-organizations

