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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zpracovat ucelený přehled dokumentů pro proces certifikace letišť 

dle požadavků EASA a vytvořit metodiku pro aplikaci těchto dokumentů.  Diplomová práce 

se skládá ze tří hlavních částí. V první části je přiblížena národní legislativa, která všeobecně 

upravuje podmínky pro civilní letectví. Dále je zde popsána stávající legislativa, která 

stanovuje podmínky pro certifikaci letišť. Druhá část diplomové práce se již týká samotných 

požadavků agentury EASA vydaných k oblasti certifikace letišť. Je zde specifikována 

organizační struktura agentury, informace o jejím vzniku a oblast působnosti. V hlavní části 

diplomové práce je analyzován postup certifikace. Mimo jiné, je zde znázorněn 

pravděpodobný časový plán, jakým se bude certifikace v České republice ubírat a dokumenty, 

které mají být vydány. 

 

 

Abstract 

The master´s thesis targets to compile summary document for aerodrome certification by 

EASA requirements and to create methodology for application of these documents. Master´s 

thesis consists of three main parts. In the first part is described national legislation, which in 

general regulates condition for civil aviation. There is also specified current legislation, by 

which the conditions for aerodrome certification are set. The second part of the thesis 

involves EASA requirements in field of aerodrome certification. There is described 

organisation structure of agency, information about its emergence and field of occupation. 

The certification process is analysed in the main part of the thesis. Moreover there is 

demonstrated the probable schedule of the certification process in the Czech republic and the 

documents, that should be issued. 
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1 ÚVOD 

S rostoucím rozvojem letectví jsou kladeny stále větší požadavky na spolehlivost a především 

bezpečnost tohoto druhu dopravy. Pro docílení těchto požadavků a k jejich sjednocení v 

Evropské unii byla zřízena Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA). Jedním z 

úkolů agentury je podílet se na vypracování pravidel v oblasti civilního letectví. Tato pravidla 

jsou závazná pro všechny členské státy Evropské unie a musí se jimi ve stanovených 

časových lhůtách začít řídit. 

Agentura EASA rozšířila svoje kompetence do oblasti certifikace letišť. V současnosti jsou 

letiště na území České republiky certifikována dle národních předpisů, vycházejících 

z požadavků ICAO, avšak v relativně krátké době bude nutné certifikaci letišť přizpůsobit 

legislativě EASA. 

Diplomová práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem je zpracovat ucelený přehled dokumentů 

potřebných pro proces certifikace letišť. Druhým cílem je vytvoření metodiky pro aplikaci 

dokumentů, zabývajícími se řešenou problematikou. 

Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části je popsána národní legislativa, 

která všeobecně upravuje podmínky pro civilní letectví. Podrobněji je zde popsána legislativa, 

která stanovuje podmínky pro certifikaci letišť. 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na agenturu EASA. Je zde popsána organizační 

struktura agentury, informace o vzniku a působení. Dále je zde rozebrána agenturou vydaná 

legislativa se zaměřením na dokumenty, týkající se certifikace letišť. 

Jednotlivé předpisy jsou popsány takovým stylem, aby bylo možné s nimi dobře pracovat a 

dobře se v nich orientovat. Některé odkazy v tomto textu se tedy přímo odkazují na části 

jednotlivých předpisů. 

V hlavní části diplomové práce je rozebrán postup certifikace. V době psaní této práce je tato 

problematika v České republice stále „novinkou“. Proto je v popisované části odhadováno, 

jakým směrem se bude proces certifikace na území České republiky ubírat. Je zde znázorněn 

pravděpodobný časový plán. Dále je odhadnuto jakým způsobem a jaké dokumenty Úřad pro 

civilní letectví k této problematice vydá a jak bude postupovat.  Pro stanovení tohoto odhadu 

autor práce nahlížel do postupů, kterými se řídí ve Spojeném Království, kde již problematiku 

řeší. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

Letiště (Aerodrome) 

Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení), určená buď 

zcela, nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel. 

Dráha/RWY (Runway) 

Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti upravená pro přistání a vzlety letadel.  

Pojezdová dráha/TWY (Taxiway) 

Vymezený pás na pozemním letišti, zřízený pro pojíždění letadel a určený ke spojení jedné 

části letiště s druhou. 

Letadlo (Aircraft) 

Zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou 

reakcemi vůči zemskému povrchu. 

Letoun (Aeroplane) 

Zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou 

reakcemi vůči zemskému povrchu. 

Vrtulník (Helicopter) 

Zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou 

reakcemi vůči zemskému povrchu. 
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3 NÁRODNÍ LEGISLATIVA 

Oblast civilního letectví v České republice spravuje Úřad pro civilní letectví. Úřad pro civilní 

letectví je k výkonu této činnosti pověřen Ministerstvem dopravy ČR. Úkolem Úřadu pro 

civilní letectví je vykonávat dohled nad civilním letectvím nad územím České republiky, 

certifikovat letadla a technická zařízení a licencovat piloty. Činnost úřadu se dělí do tří sekcí: 

sekce technická, sekce letová a provozní a sekce letových standardů. 

3.1 Právní předpisy ČR - Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a 

Vyhláška č. 108/1997 Sb.  

V České republice je v platnosti několik předpisů, které se zabývají problematikou řešenou 

v této práci. Základním právním předpisem, který se zabývá civilním letectvím je zákon 

č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, který byl vydán Ministerstvem dopravy a spojů České 

republiky. Tento zákon je prováděn vyhláškou č. 108/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

V následujících podkapitolách jsou popsány ty části zmíněných předpisů, které se zabývají 

letišti a letištními stavbami. 

3.1.1 Letiště 

Část čtvrtá zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví se zabývá legislativou letišť a leteckých 

staveb.  

3.1.1.1 Druhy letišť 

Letiště se rozdělují dle vybavení, provozních podmínek a základního určení na letiště 

vnitrostátní a mezinárodní a dle okruhu uživatelů a charakteru na civilní a vojenská, kdy za 

stanovených podmínek lze letiště vojenské používat i pro civilní letecký provoz. 

Druh letiště případně jeho změnu stanovuje Úřad pro civilní letectví na základě žádosti 

provozovatele letiště.  

Žadatel předloží Úřadu písemnou žádost, ve které uvede: 

- údaje podle zvláštního právního předpisu (§ 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), 

- označení vlastníka letiště, pokud není sám vlastníkem, 

- označení letiště a jeho popis. 
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Žádost musí být doložena: 

- ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u 

právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku a 

povolením provozovat letiště, 

- dokladem, který osvědčuje, že žadatel je vlastníkem letiště nebo že má jiný právní 

vztah k letišti, a pokud není nebo nemá být vlastník současně provozovatelem letiště 

dokladem osvědčujícím souhlas vlastníka letiště se stanovením druhu letiště nebo jeho 

změny, 

- výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy zobrazující parcely 

letiště, 

- návrhem způsobu a rozsahu využívání letiště (letištní řád). 

V příloze č. 3 vyhlášky č. 108/1997 Sb., jsou uvedeny technické a provozní podmínky 

jednotlivých druhů letišť, jejichž splnění dokládá provozovatel letiště, podle konkrétních 

podmínek způsobu a rozsahu využívání letiště. 

Úřad pro civilní letectví vede evidenci letišť, do které se zapisují tyto údaje o letišti: 

- označení letiště, 

- provozovatel letiště a jeho odpovědný zástupce (pokud byl ustanoven), 

- druh letiště, 

- údaj o tom, zda k letištním pozemkům bylo zřízeno věcné břemeno, 

- datum zápisu a výmazu letiště z evidence letišť. [2] 

3.1.1.2 Povinnosti vlastníka letiště 

Povinností vlastníka letiště je zajistit provozování letiště. V případě, že vlastník letiště není 

schopen zajistit provozování letiště, je povinen nabídnout provozování letiště státu, a to 

písemnou nabídkou Ministerstvu dopravy ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti 

dozvěděl, avšak nejpozději do 60 dnů před ukončením provozování letiště, není – li současně 

provozovatelem letiště. Pokud to veřejný zájem vyžaduje, Ministerstvo dopravy na základě 

písemné smlouvy s vlastníkem zajistí provozování letiště po dobu, po kterou není vlastník 

letiště schopen zajistit provozování letiště. [1] 
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3.1.1.3 Provozování letiště 

Provozováním letiště se rozumí tyto činnosti: 

- možnost pro přistávání a vzlety letadel a pohyb letadel s tím souvisejících, 

- ochrana a ošetřování letadel, 

- uskutečňování leteckých činností, 

- pořádek, bezpečnost, záchranná a hasičská služba na letišti, 

- ochrana před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního letectví, 

- údržba a rozvoj letiště, podle podmínek stanovených pro provozování letiště 

Povolení k provozování letiště může vydat Úřad pro civilní letectví na základě písemné 

žádosti. Na základě tohoto povolení může letiště provozovat právnická osoba se sídlem v ČR 

nebo fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR. 

Povolení provozovat letiště, může být vydáno za podmínky, že fyzická osoba, případně její 

odpovědný zástupce dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a 

alespoň jeden z nich je odborně způsobilý. V případě žádosti právnické osoby, musí všechny 

fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem právnické osoby nebo členy statutárního 

orgánu být starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a alespoň jeden člen 

statutárního orgánu, případně odpovědný zástupce právnické osoby musí být odborně 

způsobilý. Žadateli, který prokáže, že je vlastníkem nadpoloviční většiny výměry letištních 

pozemků, vydá Úřad pro civilní letectví povolení provozovat letiště přednostně. [1] 

3.1.1.4 Bezúhonnost a odborná způsobilost 

Aby Úřad pro civilní letectví mohl posoudit, zda žadatel o povolení provozovat letiště splňuje 

podmínku bezúhonnosti, vyžádá si výpis z evidence Rejstříku trestů. Za bezúhonného se 

nepovažuje ten, kdo byl v minulosti pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 

podstata souvisí s provozováním letiště. Za bezúhonného se nepovažuje ani ten, kdo byl 

pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze 

provozování letiště a osobě žadatele existuje obava, že se žadatel dopustí stejného nebo 

podobného činu při provozování letiště. 

Žadatel svoji odbornou způsobilost prokáže dokladem o dosažení středního nebo vyššího 

odborného vzdělání nebo dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání získaném 

studiem v magisterském studijním programu a to v oblasti ekonomie, technických věd 
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a technologií nebo v oblasti práva a dokladem o nejméně pětileté odborné praxi v řídící 

činnosti v oboru civilního letectví. [1] 

3.1.1.5 Žádost o povolení provozovat letiště 

Žádost o povolení provozovat letiště musí obsahovat tyto údaje: 

- název obchodní firmy nebo název, sídlo a právní formu právnické osoby a její 

identifikační číslo, pokud bylo přiděleno. V případě fyzické osoby jméno a trvalý 

pobyt, obchodní jméno a rodné číslo, 

- označení vlastníka letiště, pokud není budoucí provozovatel současně vlastníkem 

letiště, formou uvedenou v předchozím bodě. 

Žádost o povolení provozovat letiště musí být doložena: 

- ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u 

právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, 

- dokladem prokazujícím odbornou způsobilost, 

- dokladem, který osvědčuje, že žadatel je vlastníkem letiště nebo že má jiný právní 

vztah k letišti, a dokladem osvědčujícím souhlas vlastníka letiště s provozováním 

letiště, pokud není vlastník současně provozovatelem letiště. [1] 

3.1.1.6 Práva a povinnosti provozovatele letiště 

Provozovatel letiště má povinnost doložit Úřadu pro civilní letectví, že splňuje podmínky 

stanovené pro provozování letiště. Dále je povinen provozovat letiště, a to dle platného 

povolení k provozování letiště. V případě plánovaného ukončení provozu, je povinen ve lhůtě 

šesti měsíců před tímto uvažovaným ukončením tuto skutečnost oznámit Úřadu pro civilní 

letectví. Pokud není zároveň vlastníkem letiště, musí o tom ve stejné časové lhůtě vyrozumět 

vlastníka letiště. Provozovatel letiště má oprávnění vydávat příkazy provozovatelům 

leteckých společností, cestujícím a ostatním osobám, které jsou součástí provozu letiště a 

leteckého provozu, aby docílil bezpečného provozu na letišti. Zároveň má právo koordinovat 

činnost na letišti. [1] 

3.1.1.7 Zánik povolení k provozování letiště 

V případě, že provozovatel letiště přestal splňovat předpoklady pro vydání povolení, závazně 

porušil ustanovení zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví nebo podal návrh na zrušení 

povolení k provozování letiště, Úřad pro civilní letectví rozhodne o zrušení povolení 
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k provozování letiště a povolení zaniká. Dále povolení k provozování letiště zanikne po 

uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno, dnem zániku právnické osoby (případně po 

uplynutí doby 30 dnů po úmrtí fyzické osoby, která je držitelem povolení). Pokud vlastník 

nadpoloviční většiny výměry letištních pozemků, získá povolení k provozování letiště, ke dni 

nabytí právní moci tohoto povolení původní povolení zaniká. [1] 

3.1.1.8 Osvědčení způsobilosti letiště 

Provozovatel veřejného mezinárodního letiště musí být držitelem osvědčení způsobilosti 

letiště, a to ke dni zahájení provozu letiště. Toto osvědčení vydává na základě písemné žádosti 

Úřad pro civilní letectví. K žádosti musí být přiložen dokument vypracovaný provozovatelem 

letiště, který zahrnuje technické a provozní údaje o provozovaném letišti (letištní příručka). 

Do této letištní příručky provozovatel zaznamenává všechny změny skutečností, které jsou 

v ní uvedeny. 

Osvědčení způsobilosti letiště může být Úřadem pro civilní letectví vydáno i pro veřejné 

vnitrostátní letiště. Letištní příručka musí být vytvořena podle osnovy stanovené v příloze č. 5 

vyhlášky č. 108/1997 Sb., a podepsána statutárním orgánem nebo odpovědným zástupcem 

provozovatele letiště. Osnova letištní příručky není v této práci z důvodu rozsahu zahrnuta. 

Při osvědčování letiště Úřad pro civilní letectví zjišťuje, jestli veškerá zařízení, vybavení, 

provozní postupy a systém řízení bezpečnosti provozu na osvědčovaném letišti, stejně tak i 

letecké služby poskytované na tomto letišti, které jsou uvedeny v letecké příručce, jsou 

v souladu s leteckými předpisy. Dále zjišťuje, jestli provozovatel letiště a letištní personál, 

uvedení v letištní příručce splňují požadavky odborné způsobilosti. Úřad pro civilní letectví 

rozhodne do jednoho roku od podání žádosti o vydání tohoto osvědčení. V případě, že Úřad 

pro civilní letectví vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti o toto osvědčení, zahájí řízení o 

změně druhu letiště. Odvolání proti těmto rozhodnutím nemají odkladný účinek. 

Provozovatel letiště je povinen písemně oznámit Úřadu pro civilní letectví změny skutečností 

uvedených v letištní příručce, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne, kdy ke změně skutečností došlo. 

K tomuto oznámení přiloží záznam změn v letištní příručce. V případě neplnění podmínek 

stanovených pro osvědčení letiště zahájí Úřad pro civilní letectví řízení o pozastavení 

platnosti, případně odnětí osvědčení. Pokud dojde k pozastavení platnosti osvědčení, Úřad pro 

civilní letectví vyzve provozovatele, aby odstranil zjištěné požadavky v přiměřeně stanovené 

časové lhůtě, která nesmí přesáhnout dobu pozastavení platnosti osvědčení. Platnost 

osvědčení může být pozastavena nejdéle na dobu šesti měsíců. Pokud provozovatel ve 
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stanovené lhůtě neodstraní zjištěné nedostatky, zahájí Úřad pro civilní letectví řízení o odnětí 

osvědčení. V případě, že Úřad pro civilní letectví vydá rozhodnutí o odnětí osvědčení, zahájí 

řízení o změně druhu letiště. Odvolání proti těmto rozhodnutím nemají odkladný účinek. [1] 

3.1.1.9 Plochy určené ke vzletům a přistáním 

Zákon č. 49/1997 Sb. společně s vyhláškou č. 108/1997 Sb. stanovuje podmínky provozu na 

plochách určených ke vzletům a přistáním, které nejsou letištěm. 

„Územně vymezené plochy v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o 

využití území, určené k vzletům a přistáním letadel a s tím souvisejícím činnostem, mohou být 

využívány k vzletům a přistáním pouze za podmínek stanovených prováděcím předpisem. 

K vzletům a přistáním stanovených druhů letadel při vymezených leteckých činnostech, lze 

použít jakékoliv plochy, pokud zajišťují bezpečný vzlet nebo přistání. 

Charakteristiku ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností, při kterých lze využít 

k vzletům a přistáním jakékoliv plochy stanoví prováděcí předpis.“[1] 

Výše zmíněné podmínky, charakteristika ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností, 

jsou obsaženy v Příloze č. 1. 

3.1.2 Plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení 

Část zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví se samostatně zabývá provozem sportovních 

létajících zařízení. Mimo jiné je zde stanoveno, jaké plochy a letiště mohou ke vzletům a 

přistáním využívat sportovní létající zařízení. 

Při pravidelném provozu sportovních létajících zařízení, smí být ke vzletům a přistáním 

použito letiště, za předpokladu, že letecká informační příručka povoluje provoz tohoto druhu 

sportovního létajícího zařízení na tomto letišti nebo se souhlasem provozovatele letiště. Dále 

smí být k tomuto účelu použito plochy, která je trvale užívaná ke vzletům a přistáním letadel 

a k tomuto účelu vymezená v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí, za 

předpokladu souhlasu vlastníka, případně provozovatele plochy a obce, na jejímž území se 

plocha nachází. 

Při nepravidelném provozu motorových sportovních létajících zařízení a při pravidelném i 

nepravidelném provozu nemotorových sportovních létajících zařízení smí být ke vzletům a 

přistáním použito jakékoliv další plochy, za podmínky, že vlastník plochy vyslovil souhlas 

s využíváním plochy pro tento účel a za těchto dalších podmínek: 
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- „plocha leží mimo obytné území obce ve vzdálenosti nejméně 100 m od obytných 

budov a při provozu nebudou ve vzdálenosti menší než 50 m od sportovních létajících 

zařízení osoby nezúčastněné na provozu, 

- plocha leží mimo území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní 

rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky, pokud 

k využívání území k tomuto účelu nedal souhlas příslušný orgán ochrany přírody, a 

- plocha leží mimo území pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a chráněných 

oblastí přirozené akumulace vody, pokud k využívání území pásem hygienické ochrany 

vodních zdrojů a chráněných oblastí přirozené akumulace vody nedal souhlas 

příslušný vodohospodářský orgán.“ [1] 

3.2 ICAO a Annexy  

ICAO = International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví) 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví vznikla v roce 1944 na základě podpisu Chicagské 

úmluvy, kterou podepsalo 52 států včetně Československa. Základními cíli ICAO jsou mimo 

jiné rozvoj mezinárodního civilního letectví, podpora rozvoje leteckých tratí a letišť a podpora 

bezpečnosti létání v mezinárodním leteckém provozu. ICAO ve všech svých dokumentech 

klade důraz na bezpečnost a plynulost civilního letectví. ICAO vydává pro členské státy 

mezinárodní doporučení, tzv. Annexy, kde jsou stanoveny minimální požadavky pro 

jednotlivé činnosti v oblasti civilního letectví. Těchto Annexů je celkem 19 a vychází z nich 

výše zmíněné předpisy řady L, platné na území České republiky.[9] 

3.3 ÚCL, L 14, Doc 9774 

Dalšími předpisy, kterými se musí civilní letectví v ČR republice řídit, jsou předpisy řady L. 

Tyto předpisy jsou v České republice uveřejňovány prostřednictvím Letecké informační 

služby (LIS) státního podniku Řízení letového provozu ČR (ŘLP ČR, s.p.). Návrhy znění 

těchto předpisů připravuje Úřad pro civilní letectví, a to převážně na základě standardů a 

doporučených postupů ICAO. 

Předpis L 14 Letiště, vychází z Annexu 14. V tomto předpise jsou stanoveny veškeré 

požadavky na letiště v ČR.  

http://lis.rlp.cz/
http://lis.rlp.cz/
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Předpis L 14 se ve své části Osvědčování letišť odkazuje na Doc 9774 – Příručka pro 

osvědčování letišť. 

3.3.1 Doc 9774 – příručka pro osvědčování letišť 

Příručka pro osvědčování letišť vznikla v souvislosti s požadavkem článku 15 Úmluvy o 

mezinárodním letectví, aby veškerá letiště určená pro veřejnost, pod soudní pravomocí 

smluvního státu, poskytovala stejné podmínky letadlům ostatních smluvních států. Další 

články zavazují smluvní stát k tomu, aby využíval letišť, navigačních zařízení a služeb na 

svém území v souladu s doporučenými postupy a standardy ICAO. Smluvní státy nesou 

zodpovědnost za bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost provozu letadel. Aby bylo těchto 

vlastností dosaženo a aby bylo zajištěno, že provozovatel plní všechny příslušné standardy a 

doporučené postupy ICAO a/nebo příslušené požadavky platných národních předpisů, bylo 

rozhodnuto, že smluvnímu státu bude zachována povinnost dozorovat nad letišti, které 

provozuje provozovatel. Pro zajištění těchto cílů, je třeba zřídit samostatný subjekt, který 

bude vykonávat bezpečnostní dozor, zřídit řádně definovaný mechanismus tohoto dozoru, 

který bude podpořen příslušnou legislativou pro osvědčování a regulaci bezpečnosti na 

letištích. Dále je třeba nastavit takové postupy pro osvědčování letiště, kterými se bude 

smluvní stát při osvědčování řídit. Mezi tyto postupy patří předložení letištní příručky 

provozovatele letiště ke schválení. 

Přesto, že celková odpovědnost za bezpečnost na letišti zůstává na smluvním státě, je patrné, 

že smluvní státy stále více přenáší tuto odpovědnost na provozovatele letišť. 

Příručka se zabývá otázkami bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti letištních zařízení, 

služeb, vybavení a provozních postupů. Nezabývá se například leteckým informačním 

systémem, meteorologií, odbavováním cestujících a podobně. [13] 

3.3.1.1 Struktura Doc 9774 

Příručka má 5 hlav a 6 doplňků. Jejich obsah je přiblížen v této kapitole. 

Hlava 1 je úvodem do problematiky osvědčování letišť, která byla nastíněna v kapitole 2.3.1. 

Hlava 2 se zabývá regulatorním systémem pro osvědčování letišť. Konkrétně jsou zde 

uvedeny předpoklady pro zavedení regulatorního systému, nezbytnosti leteckého zákona 

smluvního státu, zásady pro tvorbu a zavedení předpisů pro osvědčování letišť. 
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V hlavě 3 je uveden soubor modelových předpisů pro osvědčování letišť. Cílem tohoto 

souboru je pomoci smluvním státům vytvořit jejich vlastní národní legislativu, zahrnující tuto 

oblast.  

Hlava 4 se zabývá postupy pro osvědčování letišť.  

Zřízení, činnosti a funkci regulatorního úřadu ve všech smluvních státech se věnuje Hlava 5. 

Tímto úřadem je Odbor letištních standardů a bezpečnosti (DASS). [13] 

3.4 Letecká amatérská asociace a předpis LA 3 

Letecká amatérská asociace ČR, je pověřena Ministerstvem dopravy ČR k výkonu státní 

správy ve věcech sportovních létajících zařízení. Podmínky pro využívání ploch ke vzletům a 

přistáním sportovních létajících zařízení stanovuje Letecká amatérská asociace ČR, konkrétně 

předpis LA3, který byl touto asociací vydán. Tímto druhem letecké činnosti, ani těmito 

plochami se nebude tato práce dále zabývat, protože se jich nová legislativa nedotýká. 
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4 EASA  

EASA = European Aviation Safety Agency (Evropská agentura pro bezpečnost letectví) 

EASA je orgánem Evropské unie v oblasti bezpečnosti letectví. Mezi hlavní činnosti 

organizace patří strategie a řízení bezpečnosti, certifikace leteckých výrobků a dohled nad 

schválenými organizacemi a členskými státy Evropské unie. EASA byla zřízena v roce 2002 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002. Mezi zaměstnanci agentury je 

více než 700 leteckých odborníků ze všech členských států Evropské unie. Sídlo agentury je 

v Kolíně nad Rýnem (v Německu). 

EASA má technickou, finanční a právní samosprávu k zajištění co nejvyšší úrovně obrany a 

bezpečnosti občanů Evropské unie v Evropské unii a na celém světě, k zajištění co nejvyšší 

ochrany životního prostředí, dále k zabránění duplicity regulačních a certifikačních procesů 

mezi členskými státy, a k usnadnění vytváření vnitřního trhu Evropské unie v oblasti letectví. 

EASA hraje významnou roli v oblasti externí politiky letectví. Je silným protějškem ostatním 

leteckým úřadům mimo Evropskou unii (jako USA, Kanada, Brazílie). EASA exportuje 

normy Evropské unie v oblasti letectví do celého světa, čímž podporuje expanzi leteckých 

produktů Evropské unie, profesionálů a služeb do celého světa. 

EASA je nápomocná Evropské komisi při přípravě opatření, která mají být přijata pro 

provedení nařízení č. 1592/2002. Prvním výkonným ředitelem agentury byl jmenován Patrick 

Goudou, který byl ve funkci 10 let. V roce 2013 ho nahradil Patrick Ky. 

EASA se od svého vzniku zabývá oblastí certifikace, údržby a letové způsobilosti letadel. 

Tuto oblast pokrývá nařízení Komise (ES) č. 1702/2003. Další oblastí, kterou se EASA 

zabývá od svého vzniku je oblast zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, 

letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů. 

Tuto oblast zahrnuje nařízení Komise (ES) č. 2042/2003. 

Od roku 2003 EASA rozšířila svoje kompetence a to na oblast způsobilosti leteckého 

personálu a leteckého provozu (nařízení Komise (ES) č. 216/2008) a oblast uspořádání 

letového provozu/letových navigačních služeb a letišť (nařízení Komise (ES) č. 1108/2009). 

Jakmile je nařízení ES/EU vyhlášeno v Úředním listu EU je závazné ve všech svých částech a 

přímo aplikovatelné v každém členském státě. Nařízení má aplikační přednost před národními 

právními předpisy. 
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Při vstupu České republiky do Evropské unie (dne 1. května 2004) vznikla povinnost pro 

české civilní letectví plnit požadavky nařízení, týkající se civilního letectví, a to včetně 

prováděcích pravidel, uveřejňovaných jako jejich přílohy. Tato nařízení se tak stala součástí 

právního řádu ČR. Předpisy řady JAR vstupem ČR do Evropské unie nezanikly, ale jejich 

použitelnost se řídí požadavky nařízení EU, a to zejména v přechodovém období. 

Tato práce se dále zabývá především předpisy a nařízeními vydanými EASA, avšak pouze 

zaměřenými na problematiku certifikace letišť. Jak již bylo zmíněno Základní nařízení (ES) 

č. 216/2008 bylo změněno nařízením Komise (ES) č. 1108/2009 ze dne 21. října 2009. Touto 

změnou základního nařízení EASA rozšířila svoje kompetence mimo jiné do oblasti letišť.  

Prováděcím pravidlem k základnímu nařízení je nařízení Komise (EU) č. 139/2014. 

Dne 5. března 2014 EASA na svých internetových stránkách uveřejnila tato rozhodnutí 

výkonného ředitele: 

- Rozhodnutí č. 2014/012/R ze dne 27. února 2014, kterým se přijímají Přijatelné 

způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení (EU) č. 139/2014 (AMC/GM pro 

letiště – první vydání), 

- Rozhodnutí č. 2014/013/R ze dne 27. února 2014, kterým se přijímají Certifikační 

specifikace a poradenský materiál pro návrh letišť (CS-ADR-DSN – první vydání). 

Pro lepší přehlednost v evropské legislativě zabývající se problematikou letišť, jsou jednotlivá 

nařízení a rozhodnutí uvedena ve schématu (Obr. č. 1). Je zde znázorněn jejich význam a 

konkrétní části, zabývající se danou problematikou a vzájemná návaznost. [3], [5], [6] 
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Obr. č. 1 – Schéma evropské legislativy a dokumentů EASA k oblasti letišť (Přepracování 

dle: [14]) 

4.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008  

Jak již bylo zmíněno, toto nařízení v minulosti neřešilo problematiku letišť, avšak nové 

nařízení Komise (ES) č. 1108/2009 tuto problematiku již řeší. 

Důležitou změnou tohoto nařízení je vložení článku 8a – Letiště a vložení přílohy Va a 

přílohy Vb. 

4.1.1 Článek 8a – Letiště 

Článek 8a stanovuje požadavky na letiště, vybavení a provoz letišť, dále pak požadavky na 

členské státy, opatření k zabezpečení letišť a požadavky na provozovatele letišť. Tento článek 

hned ve svém úvodu odkazuje na další nové přílohy Va a Vb, jejichž obsah je nastíněn 

v dalších podkapitolách.[7] 
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4.1.2 Příloha Va – Hlavní požadavky pro letiště 

Příloha Va se skládá ze čtyř hlavních částí. Těmi jsou: 

- Fyzické charakteristiky, infrastruktura a vybavení 

- Provoz a řízení 

- Okolí letišť 

- Ostatní [7] 

4.1.3 Příloha Vb – Hlavní požadavky na ATM/ANS a na řídící letového provozu 

Příloha Vb se skládá z pěti hlavních částí. Těmi jsou: 

- Využívání vzdušného prostoru 

- Služby 

- Systémy a složky 

- Kvalifikace řídících letového provozu 

- Poskytovatelé služeb a výcvikové organizace [7] 

4.2 Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 

4.2.1 Předmět a oblast působnosti 

Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014 stanovuje podrobná pravidla 

týkající se podmínek pro stanovení certifikační předpisové základny použitelné na letiště a její 

oznámení žadateli, podmínek pro vydávání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo 

zrušení osvědčení pro letiště a osvědčení pro organizace odpovědné za provoz letišť, včetně 

provozních omezení, týkajících se určitých rysů návrhu letiště, podmínek pro provoz letiště 

v souladu s požadavky stanovenými v přílohách Va a Vb nařízení (ES) č. 216/2008. Dále 

stanovuje pravidla týkající se povinností držitelů osvědčení, podmínek pro schválení a změnu 

stávajících osvědčení pro letiště vydaných členskými státy, podmínek pro rozhodnutí a 

nepovolení výjimek, včetně kritérií pro nákladní letiště, oznamování vyňatých letišť a 

přezkoumání udělených výjimek, podmínek, za nichž je provoz zakázán, omezen nebo 

podřízen určitým podmínkám v zájmu bezpečnosti. Dále stanovuje určité podmínky a postupy 

pro prohlášení poskytovatelů služeb řízení provozu na odbavovací ploše a pro dozor nad 
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těmito poskytovateli. Všechny tyto podmínky, včetně požadavků na příslušné úřady, 

organizace (provozovatele letišť) a požadavky na provoz jsou stanoveny v přílohách II až IV. 

Příloha I obsahuje definice pojmů, použitých v těchto přílohách. Všechny tyto přílohy jsou 

blíže specifikovány v podkapitole 3.3. [8] 

4.2.2 Vstup v platnost 

Toto nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po datu, kdy bylo vyhlášeno v Úředním 

věstníku Evropské unie, tedy 6. března 2014. Požadavky stanovené v příloze II tohoto 

nařízení (tedy v části věnující se požadavkům na úřady), musí splňovat příslušné úřady 

zapojené do certifikace letišť, provozovatelů letišť a poskytovatelů služeb řízení provozu na 

odbavovací ploše a provozu nad nimi před 31. prosincem 2017. Pro letiště, jimž bylo 

osvědčení převedeno (v souladu s článkem 6) se použijí přílohy III a IV ode dne vydání 

osvědčení. U letišť, u kterých byla certifikace zahájena před 31. prosincem 2014, ale do 

tohoto data k vydání osvědčení nedošlo, se osvědčení vydá, jakmile splní ustanovení tohoto 

nařízení. Body ADR.AR.C.050 a ADR.OR.B.060 v přílohách II a III tohoto nařízení budou 

použity ode dne, ke kterému vstoupí v platnost prováděcí pravidla pro poskytování služeb 

řízení provozu na odbavovací ploše. Bod ADR.AR.A.015 v příloze II a bod ADR.OR.A.015 

přílohy III budou použity pro poskytovatele služeb řízení provozu na odbavovací ploše ode 

dne, ke kterému vstoupí v platnost prováděcí pravidla pro poskytování služeb řízení provozu 

na odbavovací ploše. Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 je v celém svém rozsahu závazné a 

přímo aplikovatelné ve všech členských státech.[8] 

4.3 Přílohy nařízení č. 139/2014 

V následujících kapitolách jsou vyloženy jednotlivé části tohoto nařízení, zabývající se 

problematikou certifikace letišť. Jsou k nim zároveň doplněny informace obsažené v 

Rozhodnutí č. 2014/012/R, na které se nařízení ve svých částech odkazuje. 

4.3.1 Příloha I – Definice pojmů 

Příloha I definuje pojmy, které jsou použity v dalších přílohách (II, III a IV) [8] 
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4.3.2 Příloha II – Požadavky na úřady 

Tato příloha stanovuje požadavky na příslušené úřady, podílející se na certifikaci letišť, 

provozovatelů letišť a poskytovatelů služeb řízení provozu na odbavovací ploše a 

vykonáváním dozoru nad nimi. [8] 

4.3.3 Příloha III – Požadavky na organizace – provozovatele letišť 

Požadavky této přílohy se musí řídit provozovatelé letišť, na které se vztahuje nařízení (ES) 

č. 216/2008, pokud jde o jejich osvědčení, příručky a další povinnosti. Dále se těmito 

požadavky musí řídit poskytovatelé služeb řízení provozu na odbavovací ploše. [8],[10] 

4.3.3.1 Povinnosti související s certifikací letišť a provozovatelů letiš 

Než provozovatel zahájí provoz na letišti, musí získat potřebná osvědčení, která mu vydá 

příslušný úřad. Žádost musí být podána písemně, podepsána žadatelem ve formě tiskopisu, 

který stanoví příslušný úřad. [8] 

4.3.3.2 Žádost o osvědčení 

Žadatel by měl příslušnému úřadu předložit svůj oficiální název a obchodní název, adresu a 

doručovací adresu. 

Žadatel poskytne informace a údaje o poloze letiště, druhu provozu a o návrhu letiště a 

zařízení na letišti dle certifikačních specifikací stanovených v podkapitole 5.1.1 Informace 

poskytnuté příslušnému úřadu 

Žadatel příslušnému úřadu předloží případné návrhy odchylek od příslušných platných 

certifikací, stanovených EASA, dokumentaci, ve které prokáže, jakým způsobem plní 

požadavky stanovené nařízením (ES) č. 216/2008 a prováděcími pravidly k němu. V této 

dokumentaci musí být zahrnut postup uvedený v letištní příručce, ve kterém bude popsán 

postup, jakým budou řízeny a příslušnému úřadu oznamovány následné změny, nevyžadující 

předchozí souhlas, avšak následné změny tohoto postupu musí být předem schváleny 

příslušným úřadem. Dále žadatel poskytne doklady o dostatečných zdrojích k provozování 

letiště v souladu s platnými požadavky, doklady prokazující vztah žadatele k vlastníkovi 

letiště a/nebo vlastníkovi pozemku, jména a příslušené informace o odpovědném vedoucím 

pracovníkovi a ostatních určených osobách, stanovených v bodě 4.3.3.3 Požadavky na 

personál. Dále poskytne kopii letištní příručky specifikovanou v bodě 4.3.3.4 Letištní 

příručka. [8] 
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4.3.3.3 Požadavky na personál 

Odpovědný vedoucí pracovník jmenovaný provozovatelem letiště má pravomoc k zajištění 

toho, aby veškeré činnosti mohly být financovány a prováděny v souladu s příslušnými 

požadavky. Odpovědnost za vytvoření a správu účinného systému řízení nese také vedoucí 

pracovník. 

Provozovatel letiště jmenuje osoby, které jsou odpovědné za řízení a dozor v oblastech 

provozní služby letiště a údržby letiště. 

Provozovatel letiště jmenuje osobu nebo skupinu osob, které jsou odpovědné za zavedení, 

údržbu a každodenní správu systému řízení bezpečnosti. Tyto osoby působí nezávisle na 

ostatních vedoucích pracovnících v rámci organizace. Mají přístup k odpovědnému 

vedoucímu pracovníkovi a k příslušným vedoucím pracovníkům v oblasti záležitostí, 

týkajících se bezpečnosti a jsou odpovědny odpovědnému vedoucímu pracovníkovi. 

Aby byl provozovatel letiště schopen plnit naplánované úkoly a činnosti v souladu 

s příslušnými požadavky, má k tomu dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců. 

Provozovatel letiště jmenuje dostatečný počet pracovníků, vykonávajících dohled nad 

personálem při plnění stanovených úkolů a povinností. Počet pracovníků je zvolen s ohledem 

na strukturu organizace a na počet zaměstnanců. 

Provozovatel letiště zajistí, aby byl veškerý personál zapojený do provozu, údržby a řízení 

letiště náležitě vyškolen v souladu s programem výcviku. [8] 

4.3.3.4 Letištní příručka 

Provozovatel letiště má povinnost vytvořit a udržovat letištní příručku. Její obsah odráží 

certifikační předpisovou základnu a požadavky stanovené v části ADR.OR.E.005 a části 

ADR.OPS nařízení komise (EU) č. 139/2014. Obsah letištní příručky nesmí být v rozporu 

s podmínkami osvědčení. V letištní příručce musí být zahrnuty všechny nezbytné informace 

pro bezpečné využívání, bezpečný provoz a údržbu letiště, jeho vybavení, dále překážkové 

plochy a další prostory související s letištěm. Veškerému personálu letiště a personálu všech 

ostatních příslušných organizací musí být zpřístupněny ty části příručky, které mají význam 

pro plnění jejich úkolů a povinností. Letištní příručka může být vydána v samostatných 

dílech. 

U změn, u kterých je vyžadován předchozí souhlas příslušného úřadu, provozovatel letiště 

předloží příslušnému úřadu zamýšlené změny a revize letištní příručky před datem účinnosti 
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změny a zajistí, aby nenabyly účinnosti před vydáním souhlasu příslušného úřadu. U změn 

nebo revizí letištní příručky, kde se vyžaduje pouze oznámení příslušnému úřadu, předloží 

provozovatel letiště příslušnému úřadu zamýšlené změny a revize letištní příručky před datem 

účinnosti. Pokud jsou nezbytné změny nebo revize v zájmu bezpečnosti, mohou být 

zveřejněny a používány okamžitě nebo jakmile bylo požádáno o schválení, je-li to zapotřebí.  

Provozovatel letiště reviduje obsah letištní příručky, a pokud je to třeba, zajistí její aktualizaci 

a změny. Provozovatel začleňuje všechny změny a revize požadované úřadem a seznámí 

veškerý personál letiště a ostatní příslušné organizace se změnami, týkajícími se splnění jejich 

úkolů a odpovědností.  

Provozovatel letiště zajistí aby: 

- se všechny informace převzaté z jiných schválených dokumentů a veškerých změn 

řádně projevily v letištní příručce. Tento požadavek však nebrání provozovateli letiště 

zveřejnit v letištní příručce konzervativnější údaje a postupy. 

- byla letištní příručka sepsána v jazyce přijatelným příslušným úřadem, aby veškerý 

personál rozuměl jazyku, v němž jsou sepsány jednotlivé části a provozní dokumenty 

týkající se plnění jejich povinností a odpovědností.  

- byla letištní příručka podepsána odpovědným vedoucím pracovníkem letiště, aby byla 

v tištěné nebo elektronické podobě a bylo snadné ji revidovat, aby používala systém 

pro správu verzí, který je v letištní příručce viditelně vyznačen a aby využívala zásady 

lidských činitelů a byla uspořádána způsobem, který usnadní její přípravu, používání a 

přezkum. 

Provozovatel letiště uchovává nejméně jednu úplnou a platnou kopii letištní příručky na letišti 

a zpřístupní ji příslušnému úřadu ke kontrole. 

Obsah letištní příručky: 

- Obecná část 

- Systém řízení letiště, požadavky na kvalifikaci a výcvik 

- Podrobné informace o místě letiště 

- Podrobné informace o letišti, které je nutno hlásit letecké informační službě 

- Podrobné informace o provozních postupech letiště, jeho vybavení a bezpečnostních 

opatření [8] 
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4.3.3.5 Prokázání shody 

Provozovatel letiště provádí a dokumentuje veškerá nezbytná opatření, kontroly, zkoušky, 

posouzení bezpečnosti nebo cvičení. Provozovatel příslušenému úřadu prokáže dodržení 

oznámené certifikační předpisové základny a certifikačních specifikací, které se vztahují na 

změnu, popřípadě splnění veškerých příkazů k zajištění bezpečnosti, stejně jako splnění 

požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel. Prokáže, že letiště a jeho 

překážkové a ochranné plochy a další prostory související s letištěm nemají žádné rysy nebo 

vlastnosti, které by je činily nebezpečnými z hlediska provozu. Dále prokáže, že letové 

postupy používané na letišti byly schváleny. Provozovatel informuje příslušný úřad o 

způsobech, jakými byla prokázána shoda s požadavky úřadu a oznámí příslušnému úřadu 

splnění těchto ustanovení. 

Provozovatel letiště uchovává příslušné informace týkající se návrhu letiště, výkresy, zprávy 

o kontrolách  a ostatní důležité zprávy tak, aby byly k dispozici příslušnému úřadu v souladu 

s ustanoveními bodu ADR.OR.D.035 nařízení  Komise (EU) č. 139/2014, a na žádost je 

příslušnému úřadu předloží. 

Prováděcí pravidla k této kapitole jsou obsažena v podkapitole 5.1. Rozhodnutí 2014/012/R 

[8] 

4.3.3.6 Podmínky osvědčení a práva držitele osvědčení 

Provozovatel letiště postupuje v mezích oblasti působnosti a práv, které jsou vymezeny 

v podmínkách osvědčení. Tyto podmínky jsou k osvědčení připojeny. [8] 

4.3.3.7 Zachování platnosti osvědčení 

Osvědčení je platné v případě, že provozovatel letiště splňuje příslušné požadavky nařízení 

(ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel a letiště stále splňuje požadavky certifikační 

předpisové základny. Zároveň se bere ohled na ustanovení týkající se řešení nálezů uvedená 

v bodě ARD.OR.C.020 nařízení  Komise (EU) č. 139/2014. Další podmínkou je, že příslušný 

úřad má umožněn přístup do organizace provozovatele letiště v souladu s bodem 

ADR.OR.C.015 nařízení Komise (EU) č. 139/2014, aby mohl určit, zda jsou stále splněny 

příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel. Poslední 

podmínkou je, že se provozovatel letiště osvědčení nevzdá nebo není zrušeno. Pokud by bylo 

osvědčení zrušeno nebo se jej provozovatel vzdal, musí jej neprodleně vrátit příslušnému 

úřadu. [8] 
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4.3.3.8 Změny 

„ADR.OR.B.040 Změny 

a) Veškeré změny, které: 

1) mají vliv na podmínky osvědčení, jeho certifikační předpisovou základnu a vybavení 

letiště kritické z pohledu bezpečnosti nebo 

2) významně ovlivňují prvky systému řízení provozovatele letiště v souladu s požadavky 

uvedenými v bodě ADR.OR.D.005 písm. b), 

vyžadují předchozí souhlas příslušného úřadu. 

b) V případě jiných změn, které vyžadují předchozí souhlas v souladu s nařízením (ES) 

č. 216/2008 a prováděcími pravidly k němu, si provozovatel letiště musí vyžádat a získat 

souhlas příslušného úřadu. 

c) Žádost o provedení změny v souladu s písm. a) nebo b) musí být podána předtím, než k 

jakýmkoli takovým změnám dojde, aby příslušný úřad mohl určit, zda budou i nadále 

dodrženy požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, a aby v 

případě potřeby mohl změnit osvědčení a s ním spojené podmínky osvědčení. 

K provádění změny přikročí teprve po obdržení formálního souhlasu příslušného úřadu v 

souladu s bodem ADR.AR.C.040. 

Během těchto změn bude provozovatel letiště svou činnost provozovat v souladu s platnými 

podmínkami schválenými příslušným úřadem. 

d) Změny, které nevyžadují předchozí souhlas, budou řízeny a příslušnému úřadu 

oznamovány na základě postupu, který tento příslušný úřad schválí v souladu s bodem 

ADR.AR.C.035 písm. h). 

e) Provozovatel letiště předloží příslušnému úřadu příslušnou dokumentaci v souladu s písm. 

f) a bodem ADR.OR.E.005. 

f) V rámci svého systému řízení definovaného v bodě ADR.OR.D.005 provozovatel letiště, 

který navrhuje změnu na letišti, v jeho provozu, ve své organizaci nebo svém systému 

řízení: 
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1) určí vzájemnou provázanost s veškerými stranami, jež budou touto změnou dotčeny, a 

v koordinaci s těmito organizacemi naplánuje a provede posouzení bezpečnosti; 

2) sladí se všemi dotčenými stranami systematicky předpoklady a opatření ke zmírňování 

rizik; 

3) zajistí komplexní posouzení změny včetně jakýchkoli nezbytných interakcí a 

4) zajistí, aby byly určeny a zdokumentovány úplné a věcné argumenty, důkazy a kritéria 

z pohledu bezpečnosti, z nichž vychází posouzení bezpečnosti, a aby změna v nejvyšší 

rozumné míře přispěla ke zlepšení bezpečnosti.“ [8] 

 

4.3.3.9 Zachování shody s certifikačními specifikacemi agentury 

Jakmile dojde ke změně certifikačních specifikací, provozovatel letiště musí zjistit, které 

certifikační specifikace se na toto letiště vztahují a v případě potřeby zahájí postup změny 

v souladu s bodem ADR.OR.B.040 nařízení  Komise (EU) č. 139/2014. Zmíněný bod je v této 

práci obsažen v předchozí kapitole 4.3.3.8 Změny. [8] 

4.3.4 Příloha IV – Požadavky na provoz - Letiště 

Tato příloha stanovuje požadavky na provoz letiště a skládá se ze tří částí. 

Hlava A se týká dat o letišti a specifikuje, jaká data a v jaké jakosti je mají provozovatelé 

letišť poskytovat uživatelům letiště a poskytovatelům letových a provozních služeb. Dále jsou 

zde požadavky na koordinaci mezi provozovateli letišť a poskytovateli leteckých 

informačních služeb. 

Hlava B se zabývá požadavky na letištní provozní služby, vybavení a instalace na letišti. Jde o 

to, aby byly zajištěny požadované služby provozovatelem letiště, ať už přímo, či nepřímo. 

Jsou zde specifikovány oblasti jako letištní pohotovostní plán, záchranné a hasičské služby, 

sledování a kontrola pohybové plochy a souvisejících zařízení, snížení nebezpečí střetu 

s divoce žijícími zvířaty, kvalita paliva, bezpečnost při pracích na letištích, ochrana letišť a 

další.  

Poslední hlava C stanovuje podmínky pro údržbu letiště. Jedná se o to, aby měl provozovatel 

vytvořen program údržby a podle něj se také řídil. Součástí této údržby je kontrola povrchu 

pohybových ploch, přilehlých ploch, systémů pro odvod vody a posouzení jejich stavu. Dále 
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je zde specifikováno zajištění dostupnosti a spolehlivosti světelných soustav a značení na 

letišti. [8] 
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5 ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO ŘEDITELE EASA 

Dne 5. března 2014  EASA na svých internetových stránkách zveřejnila rozhodnutí 

výkonného ředitele týkající se letišť. Jedná se o Rozhodnutí č. 2014/012/R a Rozhodnutí 

č. 2014/013/R. Těmito rozhodnutími se přijímají AMC/GM a CS k nařízení (EU) č. 139/2014, 

kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. Tato rozhodnutí vstoupila v platnost dne 6. března 2014. 

V současnosti jsou tato rozhodnutí dostupná pouze v originálním znění na internetových 

stránkách EASA a Úřad pro civilní letectví pracuje na jejich překladu. V následující části jsou 

rozhodnutí popsána a rozebrána.[6] 

5.1 Rozhodnutí č. 2014/012/R 

Tímto rozhodnutím se přijímají Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení 

(EU) č. 139/2014. V této kapitole jsou obsaženy ty informace z Rozhodnutí č. 2014/012/R, na 

které se odkazují předchozí kapitoly. Bez návaznosti na předchozí kapitoly tento text nedává 

smysl. 

5.1.1 Informace poskytnuté příslušnému úřadu 

Žadatel by měl poskytnout telefonní číslo, číslo faxu a e-mailovou adresu pro komunikaci 

s příslušným úřadem. Dále by měl uvést jména zaměstnanců, které má příslušný úřad 

kontaktovat v případě jakýchkoliv problémů, které by mohly vzniknout při hodnocení žádosti 

a procesu certifikace. 

Přesná poloha by měla být znázorněna na mapě o vhodném měřítku, přijatelným pro příslušný 

úřad.  

Mezi informace o druhu provozu na letišti patří informace, zda má být letiště využíváno pro 

denní a/nebo noční provoz a s jakým typem přiblížení, druhy přistání a/nebo vzletů z každé 

RWY, informace, pro které typy letadel je letiště určeno, která letadla byla určena pro návrh 

letiště a případná omezení těchto druhů provozu. 

Výkres, znázorňující návrh letiště, by měl být proveden ve vhodném měřítku a v elektronické 

podobě tak, aby byl akceptovatelný příslušným úřadem. Musí obsahovat všechny nezbytné 

informace jako je orientace RWY, fyzické rozměry letiště, vizuální a nevizuální pomůcky, 

překážkové plochy a všechny ostatní použitelné plochy a letištní zařízení, instalace a pevné 

vybavení letiště a jejich lokace.  
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Popis výšek a lokace překážek, musí být v souladu s  požadavky uvedenými v kapitole 

ADR.OPS.A.005 nařízení Komise č. 139/2014 a v jeho prováděcím pravidle. 

Žadatel by měl určit příslušné certifikační specifikace pro návrh a typ provozu pro 

navrhované letiště a příslušenému úřadu dokázat, že navrhovaný plán a provoz jsou v souladu 

s nimi. 

 Je-li to nutné, žadatel by měl úřadu předložit certifikační specifikace, které je třeba prokázat 

jiným způsobem a prokázat, že bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti. Takový návrh musí 

být akceptovatelný příslušným úřadem. V tomto případě by měl žadatel také navrhnout 

metodu, která bude použita k prokázání shody a dosažení stejné úrovně bezpečnosti a předloží 

všechny potřebné dokumenty k podpoře návrhu. Je-li to nezbytné, žadatel předloží další 

návrhy, u kterých se domnívá, že certifikační specifikace vydané agenturou jsou nepřiměřené 

nebo nevhodné. 

Žadatel by měl příslušenému úřadu poskytnout dokumenty k prokázání souladu s požadavky 

základních nařízení, Part-ADR.OPS a ostatními požadavky, které se zabývají návrhem letišť a 

jejich provozu. [10] 

5.1.2 Meteorologické podmínky 

Žadatel by měl příslušnému úřadu poskytnout meteorologickou studii prostoru letiště, 

zahrnující teplotu, dohlednost, vítr. Mimo to by měla studie poskytnout informace o 

povětrnostních podmínkách při nízké dohlednosti a/nebo výšce základně oblačnosti v prostoru 

letiště, četnosti jejich výskytu stejně tak údaje o směru a rychlosti větru tyto jevy provázející. 

[10] 

5.1.3 Důkaz o dohodě se třetími stranami 

Žadatel by měl poskytnout všechny nezbytné důkazy o dohodách se třetími stranami, které 

poskytují, nebo mají poskytovat služby nebo provádět aktivity na letišti, jejichž aktivity 

mohou mít dopad na bezpečnost letiště. [10] 
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5.1.4 Přiměřenost zdrojů 

5.1.4.1 Obecně 

Žadatel by měl příslušenému úřadu poskytnout všechny nezbytné informace potřebné 

k dokázání, že navrhovaná organizace a řízení jsou vyhovující a řádně přizpůsobeny rozsahu a 

oblasti provozu. 

Provozovatel letiště by měl být schopen plnit své povinnosti s ohledem na bezpečnost. 

Odpovědný manažer by měl mít přístup, stejně tak oprávnění k potřebným zdrojům k zajištění 

provádění operací v souladu s příslušnými požadavky. Tyto zdroje zahrnují, ale nejsou 

omezeny na personál, nástroje a vybavení a finanční zdroje. 

Žadatel by měl při prokazování vhodnosti organizace a řízení příslušnému úřadu mimo jiné 

brát zřetel na následující: 

- velikost a komplexnost letiště, 

- druh provozu (traffic), 

- druh provozu (operation), 

- úroveň a hustota provozu, 

- doba provozu letiště, 

- množství FTEs (Full-time equivalents) nezbytných pro každou aktivitu, 

- podstata lidského faktoru, 

- pracovní předpisy a 

- stupeň subdodávek. [10] 

5.1.4.2 Ujednání s ostatními stranami 

Žadatel by měl uvádět ty služby, které bude sám poskytovat a ty služby, které budou 

poskytovány smluvními třetími stranami s ohledem na adekvátnost zdrojů. 

Žadatel by měl také poskytnout záznam o opatření, pokud se budou třetí strany podílet na 

poskytování služeb. Kromě toho by měl žadatel v případě potřeby nebo na vyžádání 

příslušného úřadu dodat všechny potřebné relevantní informace týkající se třetích stran. [10] 
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5.1.4.3 Adekvátnost finančních zdrojů 

Potřebné finanční zdroje se odvíjí od celkových cílů pro bezpečný provoz a údržbu letiště, 

včetně schopnosti provozovatelů letiště provést v případě potřeby včasná nápravná opatření. 

Informace, které mohou být poskytnuty příslušenému úřadu, obsahují auditované účetní 

závěrky za předchozí finanční rok, obchodní plány atd. [10] 

5.1.5 Vztah mezi žadatelem a majitelem letiště 

Žadatel by měl příslušnému úřadu v souladu s platnými národními předpisy ukázat, že je 

řádně oprávněn vykonávat všechny nezbytné činnosti v souladu s ustanoveními základního 

nařízení a jeho prováděcích pravidel a ostatních platných vnitrostátních pravidel nebo pravidel 

Evropské unie. 

Žadatel by měl také příslušnému úřadu poskytnout všechny nezbytné informace dle platných 

vnitrostátních právních předpisů k prokázání příslušnému úřadu jeho vztahu s majitelem 

letiště a/nebo majitelem pozemků, které budou použity pro rozvoj letiště. 

Tato dokumentace by měla mimo jiné zahrnovat nájemní smlouvy, povolení od zúčastněných 

osob, atd. [10] 

5.1.6 Informace poskytnuté personálnímu řízení 

Žadatel by měl poskytnout informace týkající se kvalifikací a zkušeností odpovědného 

manažera a ostatních požadovaných osob. [10] 

5.1.7 Letištní příručka 

Letištní příručka a její změny mohou být příslušnému úřadu předloženy v elektronickém 

formátu, pokud to příslušný úřad umožňuje. Pokud je letištní příručka předložena 

v elektronickém formátu, měla by být v takovém formátu, aby ji příslušný úřad mohl 

překontrolovat, uchovat a reprodukovat. [10] 

5.1.8 Prvotní zájmy 

Před podáním žádosti o osvědčení příslušnému úřadu, by si měl žadatel sjednat schůzku 

s příslušným úřadem. 

Žadatel by měl také zajistit přítomnost klíčového personálu na schůzce. 
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Během této schůzky by měl žadatel příslušnému úřadu představit svoje plány týkající se 

letiště. 

Během schůzky, žadatel může příslušnému úřadu: 

-  poskytnout všeobecné informace o vhodnosti požadavků na letiště 

-  poskytnout kopie požadavků a popisu postupů, které budou následovat během 

procesu certifikace 

-  dát informace o možných schváleních, souhlasech nebo povoleních, které může 

být třeba získat od příslušných úřadů ostatních členských států. [10] 

5.1.9 Hranice letiště 

Mapa, přiložena k žádosti, by měla znázorňovat hranice prostoru letiště. Měla by zahrnovat 

minimálně dráhy (RWY), pojezdové dráhy, odbavovací plochy, přidružené pásy, koncovou a 

bezpečnostní plochu RWY, dojezdové dráhy, předpolí, vizuální značení, pevné vybavení 

letiště, ostatní provozní plochy letiště, přilehlé pohybové plochy, atd., avšak pokud to 

příslušný úřad  povoluje, údržbové plochy nemusí být zahrnuty. 

Výše uvedené hranice letiště by neměly být zaměněny s hranicemi, stanovenými pro jiné 

účely, jako ploty, vlastnické hranice pozemků používané místním stavebním úřadem nebo 

s těmi, které jsou použity pro označení vyhrazených bezpečnostních pásem. [10] 

5.1.10 Využití třetích stran k projevení souladu 

Při provádění nezbytných opatření, prohlídek, testů, bezpečnostních posudků nebo 

uplatňování nezbytného projevení souladu, může provozovatel letiště použít také třetích stran. 

V každém případě zůstává odpovědnost na provozovateli letiště. [10] 

5.1.11 Letové postupy 

Důkaz, že byly letové postupy na letišti schváleny tak, jak je požadováno podle platných 

požadavků, je považován za platný prostředek ke splnění. [10] 

5.1.12 Vzorový formulář prohlášení o shodě provozovatele letiště 

V příloze č. 2 je přiložen formulář prohlášení o shodě provozovatele letiště. Tento formulář 

byl přeložen dle originálu vydaného v Rozhodnutí č. 2014/013/R. V tomto formuláři 
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provozovatel letiště prohlašuje, že splňuje požadavky EASA, že je veškerý personál 

kvalifikovaný atd. 

5.2 Rozhodnutí č. 2014/013/R 

Tímto rozhodnutím se přijímají Certifikační specifikace a poradenský materiál pro návrh 

letišť. 

Tento dokument byl vydán v anglickém jazyce a nyní ÚCL pracuje na jeho překladu. Jedná se 

o dokument podobný dokumentu ICAO Annexu 14 s jistými úpravami. V některých zdrojích 

je dokonce představován jako „nová L14“. V následující podkapitole budou identifikovány 

rozdíly mezi Rozhodnutím č. 2014/013/R a Annexem 14 (L14). Nutno upozornit, že L 14 je 

oproti Annexu 14, stejně jako oproti Rozhodnutím podrobnější. Z tohoto důvodu jsou 

popsány především ty odlišnosti, které jsou v dokumentu vydaným EASA přísnější, než 

v dokumentu vydaným ICAO. 

„Novinkám“ v novém dokumentu EASA se bude věnovat i ÚCL po překladu dokumentů. Dle 

vyjádření EASA je úkolem příslušným úřadů informovat ICAO o rozdílech s Annexem 14. 

Pro porovnání dokumentů agentura poskytla příslušným úřadům „Checklist“. 

5.2.1 Rozdíly  

V Tab. č. 1 jsou znázorněny rozdíly mezi L 14 a Rozhodnutím č. 2014/013/R. Rozdíly se 

týkají těchto oblastí: Objekty na pásech RWY, Vzdálenosti pro umístění znaků pro řízení 

pohybů na provozní pojezdové ploše včetně znaků výjezdu z RWY, Postranní značky 

zasněžených RWY, Stop příčka, Osová návěstidla pojezdové dráhy.[11] 
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Odlišnost L 14 Rozhodnutí č. 2014/013/R  

Kódová písmena A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F 

Objekty na pásech RWY 

V celé oblasti pásu přilehlé k RWY mají 

být učiněna opatření k ochraně kola 

letounu bořícího se do země před nárazem 

na tvrdou svislou plochu. Zvláštní 

problémy mohou nastat s příslušenstvím 

návěstidel nebo jiných objektů 

instalovaných na pásu nebo v křížení s 

pojezdovou dráhou nebo jinou RWY. 

V případě konstrukcí jako jsou RWY 

nebo pojezdové dráhy, kde musí být 

povrch také srovnaný s povrchem pásu, 

může být svislá plocha vyloučena 

zešikmením horní části konstrukce 

nejméně do hloubky 30 cm pod 

úroveň povrchu pásu. Jiné objekty, jejichž 

funkce nevyžaduje, aby byly na úrovni 

povrchu, mají být zapuštěny do hloubky 

nejméně 30 cm. 

V celé oblasti pásu přilehlé k RWY mají 

být učiněna opatření k ochraně kola 

letounu bořícího se do země před nárazem 

na tvrdou svislou plochu. Zvláštní 

problémy mohou nastat s příslušenstvím 

návěstidel nebo jiných objektů 

instalovaných na pásu nebo v křížení s 

pojezdovou dráhou nebo jinou RWY. 

V případě konstrukcí jako jsou RWY 

nebo pojezdové dráhy, kde musí být 

povrch také srovnaný s povrchem pásu, 

může být svislá plocha vyloučena 

zešikmením horní části konstrukce 

nejméně do hloubky 30 cm pod 

úroveň povrchu pásu. Jiné objekty, jejichž 

funkce nevyžaduje, aby byly na úrovni 

povrchu, mají být zapuštěny do hloubky 

nejméně 30 cm. Zešikmení horní části 

by nemělo být větší, než 1:10. 

Vzdálenosti pro 

umístění znaků pro 

řízení pohybů na 

pojezdové ploše včetně 

znaků výjezdu z RWY 

Tab. č. 2 je rozdělena dle kódových 

písmen 
Tab. č. 3 je rozdělena dle kódových čísel 

Postranní značky 

zasněžených RWY 

Značky zasněžených RWY musí být 

osazeny podél okrajů zasněžených RWY 

v podélných rozestupech nejvýše 200 m. 

Značky zasněžených RWY musí být 

osazeny podél okraj ůzasněžených RWY 

v podélných rozestupech nejvýše 100 m. 

Stop příčka 

(vizuální zařízení) 

Systém preventivní údržby stop příčky 

vyčkávacího místa používané v 

souvislosti s RWY určené pro provoz za 

podmínek dráhové dohlednosti menší než 

300 m musí zajistit, že: 

a) ne více než dvě návěstidla jsou 

neprovozuschopná; a 

b) dvě sousedící návěstidla nejsou 

neprovozuschopná, pokud jejich 

vzdálenost není podstatně menší, než je 

předepsáno 

Systém preventivní údržby stop příčky 

vyčkávacího místa používané v 

souvislosti s RWY určené pro provoz za 

podmínek dráhové dohlednosti menší než 

550 m musí zajistit, že: 

a) ne více než dvě návěstidla jsou 

neprovozuschopná; a 

b) dvě sousedící návěstidla nejsou 

neprovozuschopná, pokud jejich 

vzdálenost není podstatně menší, než je 

předepsáno 

Osová návěstidla 

pojezdové dráhy 

(vizuální zařízení) 

Systém preventivní údržby na pojezdové 

dráze určené pro provoz za podmínek 

dráhové dohlednosti menší než 300 m 

musí zajistit, aby žádná dvě sousedící 

osová návěstidla pojezdové dráhy nebyla 

neprovozuschopná. 

Systém preventivní údržby na pojezdové 

dráze určené pro provoz za podmínek 

dráhové dohlednosti menší než 550 m 

musí zajistit, aby žádná dvě sousedící 

osová návěstidla pojezdové dráhy nebyla 

neprovozuschopná. 

Tab. č. 1 -  Rozdíly mezi L 14 a Rozhodnutím č. 2014/013/R (Vlastní zpracování dle: [4], 

[11]) 
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Tab. č. 2 - L 14 - Vzdálenosti pro umístění znaků pro řízení pohybů na pojezdové ploše 

včetně znaků výjezdu z RWY (Zdroj: [4]) 

 

Tab. č. 3 – Rozhodnutí č. 2014/013/R - Vzdálenosti pro umístění znaků pro řízení pohybů na 

pojezdové ploše včetně znaků výjezdu z RWY (Zdroj: [11]) 
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6 POSTUP CERTIFIKACE 

Tato kapitola se zabývá stanovením metodiky pro proces certifikace letišť, dle nových 

požadavků EASA. Jak z předchozích kapitol vyplývá, každý příslušný úřad členského státu, 

má povinnost přeložit dokumenty vydané EASA a zpřístupnit je provozovatelům letišť. 

Jelikož Úřad pro civilní letectví České republiky v době psaní této práce pracuje na překladu a 

analýze dokumentů, autor této práce pro stanovení postupu certifikace nahlíží na webové 

stránky CAA (UK), který již informace k této problematice zveřejnil. Lze předpokládat, že 

Úřad pro civilní letectví České republiky vydá dokumenty velmi podobné těm anglickým, 

jelikož vychází ze stejných požadavků. 

Mezi letiště spadající do působnosti EASA patří ta, která jsou veřejná, slouží k obchodní 

letecké přepravě, kde je využito přístrojového přiblížení a odletu a mají zpevněnou dráhu o 

délce 800 metrů a více nebo jsou určena výhradně pro vrtulníky. 

V České republice do těchto kritérií spadají letiště v Praze (LKPR), v Brně (LKTB), 

v Ostravě (LKMT), v Pardubicích (LKPD) a v Karlových Varech (LKKV). Tato letiště musí 

získat nový certifikát nejpozději do 31. prosince 2017. 

Proces převodu ve Spojeném království probíhá tak, že CAA (UK) naplánoval období, během 

kterého posoudí požadovaný převod dokumentů, které jim každé letiště předloží. Tímto bude 

nahrazen jeden z periodických letištních auditů. CAA (UK) měl v roce 2014 dle svých 

webových stránek stanovit formou dopisu termín, do kterého mají letiště předložit 

požadované dokumenty. Tento dopis obsahoval webovou stránku, na které jsou všechny 

dokumenty a poradenský materiál ke stažení. CAA (UK) měl 6-8 měsíců před tímto datem 

pozvat provozovatele letišť na tzv. Transition Worskshop. Cílem tohoto workshopu bylo 

předvést klíčové prvky letištních pravidel, a vysvětlit proces převodu, pomoci připravit se na 

aktivity, které budou potřebovat k převodu a poskytnout příležitost k diskuzi v oblastech 

společných zájmů. Před přiděleným datem uzávěrky bude třeba kompletovat a předložit 

dokumenty, které CAA (UK) poskytl na webových stránkách. CAA (UK) předpokládá, že 

v případě úspěšného hodnocení zašle nové Osvědčení do 8 týdnů od podání žádosti 

v závislosti na potřebě diskuse, případně prohlídek na letišti. Osvědčení letiště bude vydané 

bez data expirace, tedy bude platné, dokud nebude změněné, pozastavené nebo zrušené. 

Ze jmenovaných letišť na území České republiky, kterých se změny týkají, se již zabývá 

letiště LKPR. LKPR v současnosti analyzují konkrétní dopad změn. Vzhledem k tomu, že 
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Úřad pro civilní letectví ČR zatím nevydal potřebné dokumenty, LKPR po dohodě s Úřadem 

pro civilní letectví ČR využívá pro přípravu certifikace dokumentů od CAA (UK). Proto 

budou v další části práce dokumenty představeny tak, jak byly vydány CAA (UK). [12] 

6.1 Dokumenty požadované pro převod 

CAA (UK) na svých webových stránkách vyvěsil dokumenty, které by měli provozovatelé 

letišť vyplnit nebo vytvořit a předložit CAA (UK). V následujících podkapitolách jsou 

nejdůležitější dokumenty představeny a ilustrovány. 

6.1.1 Prohlášení o shodě 

Declaration of Compliance = prohlášení o shodě.  

Jedná se o formulář, potřebný k certifikaci letiště. Autor jej přeložil dle originálního vzoru, 

obsaženém v Rozhodnutí č. 2014/012/R. Tento formulář je blíže specifikován v podkapitole 

5.1.12 Vzorový formulář prohlášení o shodě provozovatele letiště. [12] 

6.1.2 Certifikační základna 

Certification Basis (CB) = certifikační základna 

Certifikační báze je „Checklist“ pro porovnání infrastruktury letiště s ustanoveními předpisu 

EASA Aerodrome Rules. Jedná se o dokument, kde žadatel vyplňuje jednotlivé položky 

dokumentu. Zpravidla jde o kombinaci položek, které žadatel volně vyplňuje a o položky, kde 

zatrhne, zda je určitý bod v souladu s certifikačními specifikacemi, či nikoliv. Dokument je 

zpracován tak, že žadatele vede krok po kroku. Formát, v jakém je dokument vytvořen, je 

ilustrován na Obr. č. 2. [12],[15] 
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Obr. č. 2 Certification basis (Certifikační základna) – ukázka formátu dokumentu 

(Zdroj: [15]) 
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Certifikační specifikace jsou obsaženy v 19 sekcích A-U, jejichž rozdělení je znázorněno v 

Tab. č. 4 (v závorce je český překlad). 

Sekce Anglický název Český ekvivalent 

A General Všeobecné 

B Runways Dráhy (RWY) 

C Runway End Safety Areas Koncová bezpečnostní plocha 

D Taxiways Pojezdové dráhy 

E Aprons Stojánky 

F Isolated aircraft parking positions Odloučená stání letadel 

G De-icing / anti-icing facilities Zařízení pro odmrazování a 

protinámrazové ošetření 

H Obstacle limitation surfaces Překážkové plochy 

J Obstacle limitation requirements Požadavky na překážkové plochy 

K Visual aids for navigation 

(indicators and signalling devices) 

Vizuální prostředky pro navigaci 

(ukazatele a signalizační zařízení) 

L Visual aids for navigation 

(markings) 

Vizuální prostředky pro navigaci 

(značení) 

M Visual aids for navigation (lights) Vizuální prostředky pro navigaci 

(návěstidla) 

N Visual aids ofr navigation (signs) Vizuální prostředky pro navigaci (znaky) 

P Visual aids for navigation (markers) Vizuální prostředky pro navigaci 

(značky) 

Q Visual aids for denoting obstacles Vizuální prostředky pro značení překážek 

R Visual aids for denoting restricted 

use areas 

Vizuální prostředky pro značení omezeně 

použitelných ploch 

S Electrical systems Elektrické systémy 

T Aerodrome operation services, 

equipment and instalation 

Letištní provozní služby, zařízení a 

instalace 

U Colours for aeronautical ground 

lights, markings, signs and pannels 

Barvy pozemních leteckých návěstidel, 

značení, znaků a panelů 

Tab. č. 4 – Rozdělení sekcí dokumentu Certification basis (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 

[15]) 

6.1.3 Provozní báze 

Operation Basis (OB) = Provozní základna 

Provozní základna je „Checklist“ porovnání postupů letiště s ustanoveními předpisu EASA 

Aerodrome Rules. Charakter dokumentu je podobný dokumentu Certification Basis, taktéž 

žadatele vede bod po bodu. Dokument je ilustrován na Obr. č. 3. 
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Obr. č. 3 – Operation Basis (Provozní základna) – ukázka formátu dokumentu (Zdroj: [16]) 

Dokument se skládá ze dvou hlavních částí tázajících se na shodu s přílohami nařízení 

č. 139/2014. Konkrétně jde o Přílohu III – požadavky na provoz – provozovatele letišť a 

Přílohu IV – požadavky provoz – letiště. [12], [16] 

6.1.4  Ujištění o bezpečnosti 

Safety Assurance Document (SAD) – Ujištění o bezpečnosti. 

Tento dokument by měl být vytvořen, pokud je požadováno. Jedná se o to, aby žadatel 

v případě potřeby provedl před procesem přechodu přezkum pro odhalení jakýchkoliv 

potenciálních problémů, které mohou nastat během přechodu. Tento přezkum má umožnit 

řádně zaznamenat a vyřešit tyto problémy. CAA (UK) k tomuto dokumentu vytvořil návod 

s názvem „Guidance for the Conversion of an Aerodrome Licence to an Aerodrome 

Certificate“. [12] 

6.1.5 Letištní příručka 

Aerodrome Manual = Letištní příručka. 

Po analýze nařízení EASA je možné konstatovat, že s novým nařízením, je třeba do letištní 

příručky doplnit nové kapitoly, avšak není třeba měnit strukturu této příručky. Je důležité, aby 

příručka obsahovala vše požadované, ale není důležité ve které kapitole. Co má být obsahem 

letištní příručky a jak má vypadat, již bylo popsáno v předchozím textu, konkrétně 

v podkapitole 4.3.3.4 a v podkapitole 5.1.7. [12] 
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6.1.6 „Checklist“ letištní příručky 

Aerodrome Manual Checklist – „Checklist“ Letištní příručky. 

Tento dokument byl vyvinut, aby byl žadatelům nápomocen k sestavení letištní příručky 

v souladu s požadavky EASA. Skládá se z 5 částí A-E a jedné přílohy. Názvy jednotlivých 

částí a jejich překlad je zobrazen v Tab. č. 5[12],[17] 

Sekce Anglický název Český ekvivalent 

A General Všeobecné 

B Aerodrome management 

qualification and training 

requirements 

Kvalifikace řízení letiště a požadavky na 

výcvik 

C Particulars of the aerodrome site Údaje o umístění letiště 

D Particulars of the aerodrome 

required to be reported to the 

aeronautical information service 

Údaje o letišti, které mají být hlášeny 

letecké informační službě 

E Particulars of the operating 

procedures of the aerodrome, its 

equipment and safety measures 

Údaje o provozních postupech letiště, 

jeho vybavení a bezpečnostních opatření 

Příloha I Guidance for completion of RFFS 

(Rescue and Fire Fighting 

Services) / emergency planning 

sections 

Pokyny pro dokončení záchranné a 

požární služby / nouzové přístupové 

komunikace 

 

Tab. č. 5 – Rozdělení sekcí dokumentu Aerodrome Manual Checklist (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle [17]) 
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Formát dokumentu je stejně jako Certification Basis a Operation Basis vytvořen tak, aby 

žadatele při vyplňování vedl po jednotlivých krocích, a je znázorněn na Obr. č. 4. [12], [17] 

 

Obr. č. 4 – Aerodrome Manual Checklist („Checklist“ letištní příručky) – ukázka 

formátu dokumentu (Zdroj: [17]) 

6.1.7 Akceptace odchylek a opatření 

Deviation Acceptance and Action Document (DAAD) = Akceptace odchylek a opatření. 

K oznámení odchylek od dokumentů EASA byl vytvořen tento dokument. Jeho součástí je 

tabulka, ve které žadatel v případě potřeby vyplní údaje, týkající se nesouladu s dokumenty 

EASA. Pro ilustraci je zobrazena na Obr. č. 5. [12],[18] 

 

Obr. č. 5 – Deviation Acceptance and Action Document (Akceptace odchylek a opatření) – 

ukázka formátu dokumentu (Zdroj: [18]) 
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6.1.8 Kritéria pro odchylky 

Criteria for Deviation = Kritéria pro odchylky. 

V případě, že žadatel v některém z „Checklistů“ identifikuje neshodu s požadavky EASA, je 

třeba tuto neshodu vypořádat. Možnosti, jakými lze tyto odchylky vyřešit jsou tři a jsou 

popsány níže: 

Equivalent Level of Safety (ELOS) (Ekvivalentní úroveň bezpečnosti) 

Kritéria pro výběr této možnosti: 

- Je součástí Certifikační základny (CB) 

- Jsou dlouhodobé, bez známých plánovaných změn 

- Mohou se vztahovat ke všem odchylkám 

Jedná se o to, že požadavek EASA bude splněn jiným, než předepsaným způsobem, avšak 

podmínkou této změny je prokázání ekvivalentní úrovně bezpečnosti. 

Special Conditions (SC)  (Zvláštní podmínky) 

Kritéria pro výběr této možnosti: 

- Je součástí Certifikační základny (CB) 

- Může být vydána pouze příslušným úřadem 

- Je vydána, pokud jsou certifikační specifikace v místních podmínkách nepřiměřené 

nebo neadekvátní vzhledem k tomu, že: 

o letiště má ke splnění certifikačních specifikací fyzické, topografické nebo 

podobné omezení 

o letiště má neobvyklé rysy 

o zkušenosti provozu na tomto letišti nebo na jiném letišti s podobnými 

konstrukčními prvky ukázaly, že bezpečnost může být ohrožena. 

- Nejsou známé žádné výstavby nebo změny v provozu, které mohou ovlivnit změnu 

- Vznik nepřiměřených nákladů na úpravu 

- Bezpečnostní studie musí prokázat bezpečnost. 
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Deviation Acceptance and Action Document (DAAD) (Akceptace odchylek a opatření) 

Kritéria pro výběr této možnosti: 

- Není součástí Certification Basis (CB) 

- Může být aplikována na všechny odchylky 

- Platná pouze do 31. prosince 2024 

- Odchylka nemůže být kvalifikována jako jedna z předchozích možností 

- Odchylka existovala již před 6. březnem 2014 

- Musí být revidována při každém auditu 

- Je známa výstavba nebo změna v provozu, které budou mít vliv na odchylku. 

- Bezpečnostní studie musí prokázat bezpečnost 

Na obr. č. 6 je vývojový diagram, který má poskytnout přehled o tom, jakým způsobem má 

být odchylka vypořádána. Vývojový diagram byl přepracován dle podkladu vydaného na 

internetových stránkách CAA (UK). Záměrem je umístit nejvíce odchylek do možností ELOS 

nebo SC aby mohly být připojeny k certifikační základně (CB), a aby nemusely podléhat 

pravidelnému dohledu. Avšak všechny odchylky budou podléhat dohledu prostřednictvím 

procesu změn. Odchylky umístěné do DAAD budou součástí certifikátu, ale budou podléhat 

pravidelnému dohledu. [12], [19] 
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Obr. č. 6 - Schéma pro vypořádání odchylek (Zdroj: vlastní zpracování podle: [19] 
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6.2 Postup certifikace v ČR 

V následujících dvou podkapitolách je popsáno, jak by se mělo v ČR postupovat ke zdárné 

certifikaci letiště. V podkapitole 6.2.1. jsou popsány obecné kroky, jakými bude 

pravděpodobně postupovat ÚCL v reprodukci požadavků EASA k provozovatelům letišť. Je 

zde stanoven postup provozovatelů stávajících letišť, které jsou již držiteli certifikátu dle 

ICAO a budou absolvovat proces převodu osvědčení. V podkapitole 6.2.2. je popsán postup 

k prvotnímu získání osvědčení, dle požadavků EASA. 

6.2.1 Obecné kroky 

Po rozboru dokumentů EASA a dalších informací, které jsou v této práci obsaženy, lze 

odhadnout postup, jakým bude problematika certifikace letišť v České republice probíhat. 

V dokumentech EASA došlo vzhledem k dokumentům ICAO k určitým, již specifikovaným 

odlišnostem, a bude třeba, aby je Úřad pro civilní letectví České republiky zapracoval. ÚCL a 

provozovatelé letišť by se měli s novou legislativou vypořádat dle následujících bodů: 

1) Prvním krokem, na kterém již ÚCL pracuje je překlad rozhodnutí výkonného ředitele 

EASA Rozhodnutí č. 2014/012/R a Rozhodnutí č. 2014/013/R. Dle vyjádření ÚCL je 

jejich sledovaným cílem tato rozhodnutí v českém znění poskytnout do konce roku 

2015. EASA vytvořila pro příslušené úřady členských států „checklist“ pro porovnání 

ICAO Annexu 14 a nařízení č. 139/2014 a doporučuje jim jej využít. Následně by tedy 

měl ÚCL tyto dokumenty porovnat. 

2) Dalším krokem, který by měl ÚCL udělat, je vydání dokumentů, které následně 

poskytne provozovatelům letišť jako „pomocný“ materiál k převodu osvědčení. Tyto 

dokumenty budou mít pravděpodobně podobu jako dokumenty vydané CAA (UK), 

rozebrané v kapitole 6.1. 

Zatímco ÚCL pracuje na překladu dokumentů vydaných EASA a na vydání 

„pomocného“ materiálu k převodu osvědčení, provozovatelé letišť se mohou 

připravovat na samotnou certifikaci. Například Letiště Václava Havla Praha se po 

dohodě s ÚCL k certifikaci připravuje dle dokumentů vydaných CAA (UK).  

3) Jakmile ÚCL přeloží, vydá a poskytne provozovatelům letišť výše zmíněné 

dokumenty, provozovatelé letišť začnou pracovat na samotném procesu certifikace. 
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Jejich úkolem bude vyplnění těchto dokumentů, vyhovění požadavkům, případně 

provedení úprav tak, aby bylo letiště v souladu s těmito požadavky.  

4) Po vyplnění a vydání patřičných dokumentů je provozovatelé letišť předají stanovenou 

formou ÚCL, který tyto na základě kontroly schválí nebo odmítne a v případě 

kladného vyřízení vydá nové Osvědčení. 

Výše popsané kroky by měly probíhat v takovém tempu, aby celý proces převodu osvědčení 

trval nejpozději do 31. prosince 2017. Na obr. č. 7 jsou kroky k certifikaci graficky 

znázorněny s časovou osou. 

 

Obr. č. 7 – Schéma jednotlivých kroků certifikace v ČR s časovou osou (Zdroj: vlastní 

zpracování) 



 

 

53 

6.2.2 Postup provozovatelů letišť 

Aby bylo možné provést certifikaci letiště dle požadavků EASA, je nutné, aby provozovatel 

letiště postupoval dle níže popsaných bodů: 

1) V první řadě je doporučeno, aby si provozovatel letiště sjednal schůzku s příslušným 

úřadem, na které sdělí ÚCL sdělí svoje záměry. Průběh této schůzky byl blíže 

specifikován v kapitole 5.1.8. 

2) Provozovatel by měl stanovit personál letiště. Konkrétně by měl jmenovat odpovědné 

osoby o odpovídajícím počtu. Tento jmenovaný personál by měl získat patřičné 

kvalifikace k výkonu svého povolání a měl by být řádně vyškolen. 

3) Dále by měla být vytvořena a udržována letištní příručka. Provozovatel letiště by měl 

veškerému personálu zpřístupnit ty části letištní příručky, které zaměstnanci potřebují 

k pracovnímu výkonu ve své oblasti. 

4) Dalším krokem je prokázání shody. Jedná se o to, aby provozovatel letiště pomocí 

formuláře, vydaného ÚCL prokázal dodržení certifikační předpisové základny. Jak 

bude vypadat formulář prohlášení o shodě je specifikováno v podkapitole 5.1.12. 

5) Jakmile provozovatel letiště naplní výše popsané kroky, podá žádost o vydání 

osvědčení ÚCL, který žádost následně přezkoumá a v případě kladného vyřízení vydá 

osvědčení. 

 

Obr. č. 8 – Náležitosti žádosti o osvědčení (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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7 ZÁVĚR 

Diplomová práce splnila cíle, které byly stanoveny. V první části byl zpracován přehled 

dokumentů, zabývajících se řešenou problematikou. Byla popsána stávající národní legislativa 

týkající se civilního letectví se zaměřením na oblast certifikace letišť. 

V další části byla popsána agentura EASA, její struktura a vydané dokumenty. Stejně jako u 

národní legislativy, byly zdůrazněny dokumenty týkající se certifikace letišť. 

Hlavní cílem bylo stanovit metodiku pro aplikaci předpisů k certifikaci letišť. Tímto 

problémem se práce zabývá v hlavní části – postup certifikace. Jelikož jsou vydané 

dokumenty k řešené problematice příliš čerstvé, nebyly všechny dokumenty k dispozici 

v českém znění. Hlavními dokumenty, které byly k práci využity, jsou Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a Nařízení Komise (EU) č. 139/2014, vydané v českém 

znění a rozhodnutí výkonného ředitele EASA, konkrétně Rozhodnutí č. 2014/012/R a 

Rozhodnutí č. 2014/013/R dostupné pouze v originálním znění, v anglickém jazyce. Z těchto 

dokumentů byly vytaženy ty části, které se zabývají certifikací letišť.  

V průběhu psaní práce bylo zjištěno, že ÚCL doposud nevydal příliš informací vztahujících se 

k certifikaci letišť dle EASA. Bylo tedy nutné nahlížet do postupů příslušných úřadů ostatních 

členských států, konkrétně CAA (UK). Dle nich byla stanovena metodika, která bude 

pravděpodobně podobná postupu, kterým se bude řídit ÚCL. Byly zde popsány dokumenty, 

které ÚCL v českém znění vydá. Bohužel se nepodařilo zjistit, v jakém časovém horizontu 

budou dokumenty vydány. Bylo pouze zjištěno, že překlad rozhodnutí výkonného ředitele 

EASA by měl být dostupný do konce roku 2015. 

Bylo osloveno Letiště Praha, a.s. s dotazem, jak danou problematiku řeší. Byly poskytnuty 

informace, že v současnosti pracují na přípravě certifikace. K tomu využívají dokumentů 

vydaných CAA (UK). Použití těchto dokumentů mají dohodnuto s ÚCL. 

Na základě výše popsaných analýz byl v poslední části práce stanoven postup certifikace 

letiště z pohledu provozovatele. Tento postup prozatím není jednoznačný, protože k němu 

musí vydat instrukce ÚCL. Rámcově byl tento postup stanoven podle dokumentů EASA a 

ÚCL má v kompetenci některé požadavky upřesnit. V blízké budoucnosti by měl ÚCL 

k řešené problematice vydat „Checklisty“ a dokumenty. Zároveň by měl stanovit termíny, do 

kterých mají provozovatelé letišť podat žádost o osvědčení. 

 

http://www.caa.cz/legislativa/zakladni-informace-k-narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-2
http://www.caa.cz/legislativa/zakladni-informace-k-narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1396602629951&uri=CELEX:32014R0139
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8 ZKRATKY A SYMBOLY 

AMC  Acceptable Means of Complience (Přijatelné způsoby průkazů) 

ANS  Air Navigation Service (Letové navigační služby) 

ATM  Air Traffic Management (Řízení letového provozu) 

CB  Certification Basis (Certifikační základna) 

CS  Certification Specification (Certifikační specifikace) 

ČR   Česká republika 

DAAD Deviation Acceptance and Action Document (Akceptace odchylek a opatření) 

EASA  European Aviation Safety Agency (Evropská agentura pro bezpečnost letectví) 

ELOS  Equivalent Level of Safety (Ekvivalentní úroveň bezpečnosti 

EU  European Union (Evropská unie) 

GM  Guidance Material (Poradenský materiál) 

ICAO  International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví) 

JAR Joint Aviation Requirements (Společné letecké předpisy) 

LAA  Letecká Amatérská Asociace 

MD  Ministerstvo Dopravy 

OB  Operation Basis (Provozní základna) 

ŘLP  Řízení letového provozu 

SAD  Safety Assurance Document (Ujištění o bezpečnosti) 

SC  Special Conditions (Zvláštní podmínky) 

ÚCL   Úřad pro Civilní Letectví 

FTE  Full-time equivalents Je ukazatel (jednotka) jež vypovídá o stupni zapojení 

zaměstnance v projektu. 1 FTE znamená pracovat na projektu 100% kapacit 

pracovníka. 
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CAA (UK) Civil Aviation Authority (United Kingdom) (Úřad pro civilní letectví (Spojené 

Království)) 
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12 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Část vyhlášky č. 64/1997 Sb. 

§ 13 

Podmínky pro využívání ploch vymezených v územně plánovací dokumentaci ke 

vzletům a přistáním 

(1) Plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití 

území ke vzletům a přistáním (dále jen „plocha vymezená ke vzletům a přistáním“) mohou 

být využity pouze 

a) ke vzletům a přistáním letounů, vrtulníků, letadel s kolmým vzletem a přistáním a s 

tím souvisejícím činnostem  za účelem provozování obchodní letecké dopravy, 

b) ke vzletům a přistáním letounů, vrtulníků, letedel s kolmým vzletem a přistáním, 

balonů a letadel bez pilota a s tím souvisejícím činnostem za účelem provozování 

leteckých prací 

c) k provozování vyhlídkových letů vrtulníky a balony 

d) za účelem provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu, 

e) za účelem rekreačního a sportovního létání 

f) k nácviku vzletu a přistávání vrtulníků, letadel s kolmým vzletem a přistáním, balonů 

a letadel bez pilota, pokud je tento nácvik součástí osnovy pro výcvik, nebo 

g) při výcvikových letech letadel a k provádění leteckých zemědělských a hasebních 

prací prováděných z těchto ploch. 

(2) Plochy, vymezené ke vzletům a přistáním lze využít k činnostem, jež jsou uvedeny 

v odstavci 1 písmene a) až d) pouze za těchto podmínky, že využití této plochy je součástí 

udělené licence k provozování obchodní letecké dopravy, povolení k provozování leteckých 

prací nebo povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu. 

(3) Pro účely rekreačního a sportovního létání lze využít plochy vymezené ke vzletům a 

přistáním za podmínky, že pilot využívající tuto plochu má celkový nálet alespoň 100 hodin. 

Pokud bude z této plochy prováděna intenzivní letová činnost, provozovatel letadla informuje 

o letové činnosti příslušný obecní úřad před jejím vlastním zahájením. Intenzivní letovou 

činností se rozumí provádění více jak 3 vzletů a přistání jedním provozovatelem za týden. 



 

 

 

(4) Před zahájením leteckých činností vymezených v odstavci 1 ověří velitel letadla podle 

údajů uvedených v letové příručce letadla a v provozní příručce provozovatele leteckých 

činností, zda je ke vzletům a přistáním způsobilá ke vzletu, přistání a s tím souvisejícím 

činnostem a zda je využívání této plochy k letecké činnosti v souladu se souvisejícími zvláštní 

právními předpisy. 

(5) Vzlety a přistání mohou být prováděny pouze ve dne podle pravidel letu za viditelnosti 

určených příslušnými předpisy a vyslovil-li s využíváním plochy vymezené ke vzletům a 

přistáním k tomuto účelu souhlas provozovatel této plochy. Toto ustanovení se nevztahuje na 

neplánovaná přistání kluzáků, balonů a na činnosti konané v naléhavém veřejném zájmu, 

například lety záchranné služby, hašení požárů. 

§ 14 

Charakteristika ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností, při kterých lze ke 

vzletům a přistáním využít jakékoliv plochy. 

(1) Plochy, které nejsou letištěm ani plochami vymezenými ke vzletům a přistáním letadel, 

mohou být využity pouze 

a) ke vzletům a přistáním vrtulníků a s tím souvisejícím činnostem za účelem 

provozování obchodní letecké dopravy, 

b) ke vzletům a přistáním letounů, vrtulníků, letadel s kolmým vzletem a přistáním, 

balonů a letadel bez pilota a s tím souvisejícím činnostem za účelem provozování 

leteckých prací, 

c) k provozování vyhlídkových letů balony, 

d) za účelem provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu, 

e) za účelem rekreačního a sportovního létání, 

f) k nácviku vzletu a přistání balonů a letadel bez pilota, pokud je tento nácvik součástí 

osnovy pro výcvik, 

g) při výcvikových letech letadel k provádění leteckých zemědělských a hasebních prací 

prováděných z těchto ploch, nebo 

h) v případě stavu nouze nebo naléhavém veřejném zájmu, například lety záchranné 

služby, hašení požárů. 



 

 

 

(2) Plochy, které nejsou letištěm ani plochami vymezenými ke vzletům a přistáním letadel, 

lze využít k činnostem uvedeným v předchozím odstavci 1 písm. a) až d) pouze za podmínky, 

že využití takovéto plochy je součástí udělené licence k provozování obchodní letecké 

dopravy, povolení k provozování leteckých prací nebo povolení provozování letecké činnosti 

pro vlastní potřebu a že k využívání plochy k letecké činnosti byl písemně udělen souhlas 

vlastníkem plochy, a v případě, že je plocha již provozována k letecké činnosti podle jiných 

předpisů, také provozovatelem plochy. 

(3) Pro účely rekreačního a sportovního létání lze využít plochy, které nejsou letištěm ani 

plochami ke vzletům a přistáním letadel, pouze za podmínky, že k využívání plochy k letecké 

činnosti byl písemně udělen souhlas vlastníkem plochy, a v případě, že je plocha již 

provozována k letecké činnosti podle jiných předpisů, také provozovatelem plochy a 

za podmínky, že pilot využívající tuto plochu má celkový nálet alespoň 100 hodin. 

(4) Pokud bude z plochy, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním 

letadel, prováděna intenzivní letová činnost § 13 odst. 3, provozovatel nebo pilot letadla 

informuje o letové činnosti příslušný obecní úřad před jejím vlastním zahájením. 

(5) Ke vzletům a přistáním lze využít pouze ploch, 

a) které jsou mimo obytné území obce, 

b) které jsou mimo území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní 

rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky, pokud 

k využívání území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní 

rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky nedal 

souhlas příslušný úřad ochrany přírody, 

c) jejichž vzdálenost od obytných budov je nejméně 100 m, 

d) jejichž rozměry a povrch odpovídají požadavkům stanoveným v letové příručce 

letadla a v provozní příručce provozovatele leteckých činností, k jehož vzletu a 

přistání má být plocha využívána, 

e) které jsou mimo území pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a chráněných 

oblastí přirozené akumulace vody, pokud se k využívání území pásem hygienické 

ochrany vodních zdrojů a chráněných oblastí přirozené akumulace vody kladně 

nevyjádřil příslušný vodoprávní úřad. 



 

 

 

 (6) Přistání, vzlety a související činnosti mohou být prováděny pouze 

a) ve dne podle pravidel letu za viditelnosti určených příslušnými předpisy, 

b) umožňují-li to zvláštní předpisy 

c) nacházejí-li se ve vzdálenosti menší než 50 m od letadla na zemi osoby, které nejsou 

účastny na provozu letadla. 

(7) Ustanovení odstavce 5 písmene a) a c) se nevztahují na provoz vrtulníků s podvěsem při 

stavebně montážních pracích a na lety balonů. V takovém případě provozovatel vrtulníku 

s podvěsem o provádění stavebně montážních prací předem informuje příslušný obecní úřad, 

včetně předložení návrhu n zajištění bezpečnosti třetích osob na leteckém provozu 

nezúčastněných. Ustanovení pátého odstavce písm. a), b), c), a e) a odstavce šestého písm. a) 

se nevztahují na letecké činnosti konané v naléhavém veřejném zájmu, například na lety 

záchranné služby, hašení požárů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2 – Prohlášení o shodě provozovatele letiště 

Prohlášení o shodě provozovatele letiště                                                                                            

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č  .……../……………... k návrhům 

letišť a provozu 

Název letiště - identifikace polohy: 

Provozovatel letiště 

Jméno: 

Bydliště: 

Jméno a kontaktní údaje odpovědného vedoucího: 

Prohlášení 

Certifikační předpisová základna je splněna a letiště, stejně jako překážkové omezení a ochranné 

plochy a ostatní plochy přidružené k letišti nemají žádné znaky nebo charakteristiky, které by 

letiště tvořily nebezpečným pro provoz. 

Veškerý personál je kvalifikovaný, oprávněný a vyškolený v souladu s příslušnými požadavky. 

Dokumentace systému řízení, včetně letištní příručky, jsou v souladu s příslušnými požadavky, 

stanovenými v Part-ADR.OR a Part-ADR.OPS. 

Provoz a údržba letiště budou prováděny v souladu s požadavky nařízení Evropské parlamentu a 

Rady (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, podmínkami certifikace, stejně tak s postupy 

a pokyny stanovenými v letištní příručce.  

Provozovatel letiště prohlašuje, že informace uvedené v tomto prohlášení jsou správné. 

Datum, jméno a podpis odpovědného vedoucího 

 


