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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá tématem vytvoření DOA organizace v prostřední VUT v 

Brně. Jejím cílem je rešerše předpisových požadavků na DOA, návrh postupu získání 

Oprávnění organizace k vývoji a projektování a sumarizace informací o potřebném 

personálním zajištění. 

 

Abstract 

 

This diploma thesis deals with DOA organization in the environment of Brno University of 

Technology. Its aim is a research of regulatory requirements for the DOA; to propose a 

procedure for obtaining Design Organization Approval and a summary of information about 

necessary staffing. 
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1 Úvod 

 

Neustále se rozšiřující letecký průmysl nám umožňuje rychlý pohyb nebo přepravu nákladu 

na malé, střední i velké vzdálenosti po celém světě. Stejně jako i v jiných oblastech je 

takových možností dosaženo pouze díky vzájemné spolupráci a sofistikovaných řešení všech 

složek, které se určitým způsobem podílí a přispívají na fungování a rozvíjení letectví. 

Aby byla zachována bezpečnost a ekonomičnost a správné fungování leteckého 

průmyslu, je třeba se řídit stanovenými pravidly a zákony, které letectví udávají správný směr 

a udržují ho v požadovaných mezích. Legislativa je proto důležitá a je také součástí této 

práce. 

Oprávnění organizace k vývoji a projektování, neboli DOA oprávnění, které popisuji 

v mojí práci, může představovat řešení, které je pro danou organizaci výhodné, užitečné, 

šetřící čas a náklady, nebo dokonce i nutné či jediné možné. VUT v Brně se mimo jiné zabývá 

i projektováním, výzkumem a vývojem letecké techniky, a tak by pro DOA oprávnění mohlo 

najít svoje využití. Zabývám se tedy otázkami, jak lze toto oprávnění získat a jaké personální 

zajištění je k jeho provozu potřeba.  
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2 Oprávnění DOA 

 

DOA (Design Organization Approval) je oprávnění organizace k vývoji a projektování 

letecké techniky. Organizace s DOA oprávněním je schopná nezávisle vyvíjet a schvalovat 

návrhy na úpravy a opravy konstrukcí v leteckém odvětví. 

Organizace, která získá DOA oprávnění, je projekční organizace, která je v souladu 

s požadavky regulací vydávaných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví – EASA – 

konkrétně Část 21 (Part 21), nařízení evropské komise a jejich změn. 

Toto oprávnění vydává agentura EASA. Příslušná projekční organizace o toto oprávnění 

může zažádat pomocí postupu uvedeného v kapitole 4. 

 

DOA oprávnění vydávané formou certifikátu/osvědčení musí obsahovat určité podmínky 

oprávnění, a to: 

 

1) rozsah oprávnění: druhy projekčních činností včetně specializací, 

2) kategorie výrobků: příslušné produkty jako jsou velké letouny, motory, helikoptéry, 

kluzáky, apod., 

3) seznam výrobků: seznam produktů, pro které je držitel oprávnění DOA žadatelem 

(nebo držitelem) typového osvědčení, 

4) seznam práv: držitel DOA oprávnění může: 

 provádět projekční činnosti v rámci osvědčení, 

 mít dokumenty o shodě schválené agenturou EASA bez dalšího ověření, 

 vykonávat činnost nezávisle na agentuře EASA, 

5) omezení: jakákoli omezení výše uvedeného. 

[1] 

 

Ukázku vydaného DOA certifikátu lze najít na stranách 36-38. 
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3 Legislativa 

 

K oprávnění DOA se vztahuje následující legislativa, kterou můžeme brát jako právně 

závaznou: 

 nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 216/2008 

- obsahuje pouze základní nařízení, 

- příslušné části: Článek 5.2(e), 18(d), 20.2(b)(i), 20.2(c), 53.1. 

 

Dále jsou to prováděcí vyhlášky – již nejsou právně závazné. Jedná se o výklad předpisů nebo 

doporučení: 

 nařízení komise (EU) č. 748/2012 

- obsahuje prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a 

souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany 

životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací, 

- jejich změny, opravy a konsolidované verze, 

- příslušné části: Článek 1(h) a Článek 8, Příloha I – Část 21 a samotná Hlava J 

Části 21 - Oprávnění organizace k projektování, 

 ED Decision 2012/020/R 

- Přijatelné způsoby průkazu (AMC) a Poradenský materiál (GM) pro certifikaci 

letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a 

certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a 

výrobních organizací, 

- rozhodnutí výkonného ředitele EASA, 

- příslušná část: Příloha I – Hlava J – Oprávnění organizace k projektování. 

[1] 

 

Tato legislativa je pravidelně aktualizována vydáváním změn a oprav. Je také veřejně 

dostupná na oficiálních stránkách EASA - www.easa.europa.eu/regulations. 

 

 

3.1 Předpisové požadavky DOA 

 

DOA oprávnění „velké organizace“ 

 
Oprávnění k projektování „velká organizace“ je požadováno ve spojení s žádostí o vydání 

typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení 

nebo oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku (APU). 
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Oprávnění „velká organizace“ je také požadováno i pro získání schválení návrhu významné 

opravy agenturou EASA, pokud organizace není příslušně oprávněný držitel typového 

osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení. 

 

DOA oprávnění „malé organizace“ 

 
Projektování nevýznamných změn a oprav. Toto oprávnění je požadováno pro získání práva 

klasifikovat změny a/nebo opravy a schvalovat nevýznamné změny/nevýznamné opravy. 

 

Oblast působnosti 

 
Musí být stanoven postup opravňování projekčních organizací a pravidla určující práva a 

povinnosti držitelů a žadatelů o tato oprávnění. 

 

Prokazování způsobilosti 

 
Každá organizace, která žádá o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely, je 

povinna prokázat svou způsobilost držením oprávnění organizace k projektování vydaného 

agenturou EASA. 

Dalším, alternativním postupem prokázání své způsobilosti smí žadatel žádat souhlas 

agentury EASA s použitím postupů vymezujících konkrétní postupy projektování, zdroje a 

posloupnost činností nezbytných k vyhovění Části 21, pokud je výrobek jedním 

z následujících: 

 

 evropské lehké letadlo s posádkou (ELA2), 

 motor nebo vrtule zastavěné v letadle ELA2, 

 pístový motor, 

 vrtule s pevnými listy nebo stavitelná vrtule. 

 

Dalším způsobem prokázání způsobilosti je poskytnutí agentuře EASA certifikační program 

splňující požadavky certifikační předpisové základny a požadavky na ochranu životního 

prostředí; a to pokud je výrobek buď letadlo ELA2 a nebo motor/vrtule zastavěné v letadle 

ELA1. 

 

Předpoklady 

 
Každá fyzická nebo právnická osoba (organizace) splňuje předpoklady pro žadatele o 

oprávnění: 

 

- v souladu s prokazováním způsobilosti (viz výše) nebo 

- pro schvalování nevýznamných změn nebo návrhu nevýznamné opravy, je-li 

požadováno pro účely získání daných práv. 
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Žádost 
 

Každá žádost o oprávnění organizace k projektování musí být podána formou a způsobem 

stanovenými agenturou EASA a musí zahrnovat nástin požadovaných údajů a podmínky 

oprávnění (viz níže). 

 

Přezkoumání organizace 

 
Vyšetření projekčních organizací - žadatelů o DOA provádí zpravidla na základě pověření 

agentury EASA a jménem agentury EASA Úřad pro civilní letectví ČR. V případě, že EASA 

rozhodne, že ÚCL ČR nepovede vyšetření organizace, je žádost předána k vyšetření 

organizace jinému leteckému úřadu členského státu EU nebo vyšetření provede samotná 

EASA. 

Projekční organizace je povinna přijmout taková opatření, která umožní agentuře EASA 

provést jakákoliv vyšetření, včetně vyšetření partnerů nebo subdodavatelů, která jsou 

nezbytná k rozhodnutí, zda bylo vyhověno a je trvale vyhověno použitelným požadavkům 

Části 21. Projekční organizace je povinna umožnit agentuře EASA přezkoumání jakékoliv 

zprávy, provedení jakékoliv kontroly a provedení nebo dosvědčení jakékoliv letové a pozemní 

zkoušky nezbytné ke kontrole platnosti prohlášení o vyhovění požadavkům předložených 

žadatelem. 

Pro případy doplňkových typových osvědčení, pokud je prohlášení o vyhovění produkováno 

(na základě dohody) partnerem – držitelem typového osvědčení a tato data jsou schválena 

projekční organizací držitele typového osvědčení oprávněnou podle Části 21, pak projekční 

organizace žadatele o doplňkové typové osvědčení nemusí provádět nezávislou kontrolu 

průkazu vyhovění požadavkům, nemusí provádět určení opětovných vyšetření nezbytných 

k průkazu o vyhovění požadavkům a nemusí provádět kontrolu dotčených částí schválených 

příruček. Žadatel o doplňkové typové osvědčení má však i v tomto případě povinnost umožnit 

agentuře EASA přezkoumání organizace partnera v rozsahu stanoveném v předcházejícím 

odstavci a poskytnout agentuře EASA pomoc v daném rozsahu. 

 

Vydání DOA oprávnění 

 
Organizace má právo získat oprávnění organizace k projektování vydané agenturou EASA, 

pokud prokázala vyhovění použitelným požadavkům. 

 

Systém zabezpečení projekce 

 
Projekční organizace je povinna prokázat, že zavedla a je schopna udržovat systém 

zabezpečení projekce pro řízení a dozorování projekce a konstrukčních změn výrobků , 

letadlových částí a zařízení zahrnutých v žádosti. Tento systém zabezpečení projekce musí být 

takový, aby umožnil organizaci: 

 

1) zajistit, aby projektování výrobků , letadlových částí a zařízení nebo jejich 

konstrukčních změn vyhovovalo požadavkům certifikační předpisové základny a 

požadavkům na ochranu životního prostředí a 
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2) zajistit, aby její odpovědnosti byly řádně plněny v souladu s použitelnými 

ustanoveními a podmínkami oprávnění (níže), 

3) nezávisle sledovat dodržování a přiměřenost písemně stanovených postupů systému 

– toto sledování musí obsahovat systém zpětné vazby k osobě nebo skupině osob 

odpovídající za zajištění nápravných opatření. 

 

Systém zabezpečení projekce musí obsahovat nezávislou kontrolu průkazů vyhovění 

požadavkům, na jejichž základě předkládá organizace agentuře EASA prohlášení o vyhovění 

požadavkům a sním spojené doklady. 

Projekční organizace je povinna, v souladu s metodami, které jsou předmětem písemně 

stanovených postupů vymezit způsob, kterým se v systému zabezpečení projekce zodpovídá 

za přijatelnost letadlových částí nebo zařízení projektovaných partnery a subdodavateli nebo 

jimi prováděných úkolů. 

 

Údaje 

 
Projekční organizace je povinna poskytnout agentuře EASA příručku, která přímo nebo 

prostřednictvím odkazů popisuje organizaci, odpovídající postupy a výrobky nebo změny, 

které mají být projektovány. 

Jsou-li jakékoliv letadlové části nebo zařízení nebo jakékoliv změny výrobků projektovány 

organizacemi partnerů nebo subdodavatelů, musí příručka obsahovat prohlášení, jak bude 

projekční organizace schopna poskytovat, pro všechny letadlové části a zařízení, záruky 

vyhovění požadavkům systému zabezpečení projekce (viz výše). Příručka musí rovněž 

obsahovat, přímo nebo odkazy, popisy a informace o projekčních činnostech a organizaci těch 

partnerů a subdodavatelů, které jsou nezbytné k tomuto prohlášení. 

Příručka musí být podle potřeby měněna tak, aby zůstávala aktuálním popisem organizace, a 

kopie těchto změn musí být předány agentuře EASA. 

Projekční organizace je povinna poskytnout prohlášení o kvalifikaci a zkušenostech 

vedoucích pracovníků a dalších osob s rozhodovací pravomocí, jejichž rozhodnutí mají 

v organizaci vliv na letovou způsobilost a ochranu životního prostředí. 

 

Požadavky pro vydání DOA oprávnění 

 
Projekční organizace je povinna prokázat, na základě informací předložených v souladu 

s výše uvedenými údaji, že kromě systému zabezpečení projekce: 

 

 jsou počty a zkušenosti pracovníků ve všech technických odděleních dostatečné, že 

pracovníkům byly uděleny vhodné pravomoci, aby mohli plnit přidělené povinnosti 

a tyto skutečnosti, spolu s pracovními prostory, výrobním zařízením a vybavením, 

jsou pro pracovníky dostatečné k tomu, aby u daného výrobku splnili požadavky na 

letovou způsobilost a ochranu životního prostředí, 

 je zajištěna plná a účinná koordinace v odděleních i mezi nimi v záležitostech 

týkajících se letové způsobilosti a ochrany životního prostředí. 
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Změny v systému zabezpečení projekce 

 
Po vydání DOA oprávnění musí být každá změna systému zabezpečení projekce, důležitá pro 

průkaz vyhovění požadavkům nebo pro letovou způsobilost výrobku nebo ochranu životního 

prostředí, schválena agenturou EASA. Žádost o schválení změny musí být předložena 

agentuře EASA písemně a projekční organizace je povinna agentuře EASA prokázat před 

zavedením změny na základě předložení navrhovaných změn příručky, že i po zavedení 

změny bude vyhovovat těmto požadavkům. 

 

Přenosnost 

 
Oprávnění organizace k projektování je nepřenosné, vyjma změny vlastníka, která je pro 

účely změn v systému zabezpečení projekce považována za důležitou změnu. 

 

Podmínky DOA oprávnění 

 
Podmínky DOA oprávnění musí uvádět druhy projekčních prací, kategorie výrobků, 

letadlových částí a zařízení, pro něž je projekční organizace držitelem oprávnění organizace 

k projektování, stejně jako činnosti a povinnosti, týkající se letové způsobilosti a 

charakteristik hluku, úniku paliva a výfukových emisí výrobků, které je organizace oprávněna 

vykonávat. V případě oprávnění organizace k projektování, které zahrnuje typovou certifikaci 

nebo oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku (APU), musí podmínky 

oprávnění obsahovat navíc seznam výrobků nebo APU. Tyto podmínky oprávnění musí být 

vydány jako součást DOA oprávnění. 

 

Změny podmínek DOA oprávnění 

 
Každá změna podmínek DOA oprávnění musí být schválena agenturou EASA. Žádost o 

změnu podmínek DOA oprávnění musí být podána formou a způsobem stanovenými 

agenturou EASA. Projekční organizace je povinna vyhovět těmto použitelným požadavkům. 

 

Vyšetřování 

 
Projekční organizace DOA je povinna učinit opatření, která umožní agentuře EASA provést 

jakákoliv vyšetření, včetně vyšetření partnerů a subdodavatelů, nezbytná rozhodnutí, zda bylo 

vyhověno a je trvale vyhověno těmto použitelným požadavkům. 

Projekční organizace DOA je povinna umožnit agentuře EASA přezkoumání jakékoliv 

zprávy, provedení jakékoliv kontroly a provedení nebo dosvědčení jakékoliv letové a pozemní 

zkoušky nezbytné ke kontrole platnosti prohlášení o vyhovění požadavkům předložených 

žadatelem podle systému zabezpečení projekce (viz výše). 
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Nálezy 

 
Je-li nalezen objektivní důkaz prokazující nevyhovění držitele oprávnění organizace 

k projektování těchto použitelným požadavkům, musí být nález klasifikován následovně: 

 

1) nález první úrovně je jakékoliv nevyhovění těmto požadavkům, které by mohlo vést 

k neřízeným neshodám s použitelnými požadavky a které by mohlo ovlivnit 

bezpečnost letadla, 

2) nález druhé úrovně je jakékoliv nevyhovění těmto požadavkům, které není 

klasifikováno jako první úroveň. 

 

Nález třetí úrovně je jakákoliv položka, u které bylo objektivním důkazem zjištěno, že 

obsahuje potencionální problémy, které by mohly vést k předchozím výše uvedeným 

nevyhověním. 

Po obdržení oznámení o nálezech podle použitelných správních postupů stanovených 

agenturou EASA, 

 

- v případě nálezu první úrovně je držitel DOA oprávnění povinen prokázat nápravné 

opatření ke spokojenosti agentury EASA během doby ne delší než 21 pracovních 

dní od písemného potvrzení nálezu, 

- v případě nálezů druhé úrovně musí být doba pro nápravné opatření udělená 

agenturou EASA přiměřená povaze nálezu, ale v žádném případě nesmí být 

zpočátku delší než šest měsíců. Za určitých okolností a podle povahy nálezu smí 

agentura EASA dobu tří měsíců prodloužit s podmínkou, že je poskytnut 

uspokojivý plán nápravných opatření schválený agenturou EASA, 

- nález třetí úrovně nevyžaduje okamžitý zásah držitele organizace k projektování. 

 

V případě nálezů první nebo druhé úrovně smí oprávnění organizace k projektování podléhat 

částečnému nebo úplnému omezení, pozastavení a zrušení platnosti podle použitelných 

správních postupů stanovených agenturou EASA. Držitel DOA oprávnění je povinen včas 

poskytnout potvrzení přijetí oznámení o pozastavení nebo zrušení platnosti DOA oprávnění. 

 

Doba platnosti a zachování platnosti 

 
DOA oprávnění musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. DOA oprávnění zůstává 

platné, ledaže by: 

 

 se projekční organizaci nepodařilo prokázat vyhovění těmto použitelným 

požadavkům, nebo 

 agentuře EASA bylo držitelem nebo kterýmkoliv z jeho partnerů nebo 

subdodavatelů bráněno v provedení vyšetřování v souladu s vyšetřováním (viz 

výše), nebo 

 existoval důkaz, že systém zabezpečení projekce není schopen udržet uspokojivé 

řízení a dozor při projektování výrobků nebo jejich změn podle oprávnění, nebo 
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 se držitel osvědčení vzdal nebo by jeho platnost byla zrušena podle použitelných 

správních postupů stanovených agenturou EASA. 

 

Po té, co se držitel osvědčení vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být osvědčení vráceno 

agentuře EASA. 

 

Práva 

 
Držitel DOA oprávnění má právo provádět projekční činnosti podle těchto požadavků a 

v rámci svého rozsahu oprávnění. 

S podmínkou nálezu třetí úrovně (viz výše) příjme agentura EASA bez dalšího ověřování tyto 

doklady o vyhovění požadavkům, předkládané žadatelem za účelem získání: 

1) schválení letových podmínek požadovaných pro povolení k letu, nebo 

2) typového osvědčení nebo schválení významné změny typového návrhu, nebo 

3) doplňkového typového osvědčení, nebo 

4) oprávnění ETSO v případě s pomocnou energetickou jednotkou (APU), nebo 

5) schválení návrhu významné opravy. 

 

Držitel DOA oprávnění má právo, v rámci svých podmínek oprávnění a podle odpovídajících 

postupů systému zabezpečení projekce: 

 

 klasifikovat změny typového návrhu a opravy na „významné“ a „nevýznamné“, 

 schvalovat nevýznamné změny typového návrhu a nevýznamné opravy, 

 vydávat informace nebo instrukce obsahující následující prohlášení: „Technický 

obsah tohoto dokumentu je schválen na základě oprávnění DOA č. 

EASA.21J.[XXXX].“, 

 schvalovat nevýznamné revize letové příručky a dodatků a vydávat tyto revize 

obsahující následující prohlášení: „Opravené vydání č. [YY] letové příručky (nebo 

dodatku) č. [ZZ] je schváleno na základě oprávnění DOA č. EASA.21J.[XXXX].“, 

 schvalovat návrh významných oprav výrobků nebo pomocných energetických 

jednotek, pro něž je držitelem typového osvědčení nebo doplňkového typového 

osvědčení nebo oprávnění ETSO, 

 schvalovat podmínky, za kterých může být vydáno povolení k letu, kromě povolení 

k letu, která budou vydána pro účely rekreačního létání na jednotlivých nesložitých 

letadlech nebo typech, pro které nejsou přiměřená osvědčení letové způsobilosti 

nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, 

 vydávat povolení k letu letadlu, které projektoval nebo upravoval nebo pro které 

schválil podmínky, za kterých může být povolení k letu vydáno, jestliže se 

projekční organizace sama řídí při konfiguraci letadla svým DOA oprávněním a 

potvrzuje shodu s projekčními podmínkami schválenými pro let. 
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Povinnosti držitele DOA oprávnění 

 
Držitel DOA oprávnění je povinen: 

 

a) udržovat příručku ve shodě se systémem zabezpečení projekce, 

b) zajistit, aby tato příručka byla v organizaci používána jako základní pracovní 

dokument, 

c) určit, zda konstrukce výrobků nebo jejich změn nebo oprav vyhovují použitelným 

požadavkům a nemají žádné nebezpečné vlastnosti, 

d) vyjma nevýznamných změn nebo oprav schvalovaných s využitím výše uvedených 

práv předkládat agentuře EASA prohlášení a související doklady potvrzující 

vyhovění bodu c), 

e) předkládat agentuře EASA informace nebo instrukce týkající se požadovaných 

opatření, 

f) jsou-li použitelná výše uvedená práva, stanovit podmínky, za kterých může být 

vydáno povolení k letu, 

g) jsou-li použitelná výše uvedená práva, zajistit soulad daných požadavků před 

vydáním povolení k letu letadlu. 

 

[2,3,4] 
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4 Postup pro získání DOA oprávnění 

 

4.1 Žádost o DOA 

 

O oprávnění DOA může projekční organizace zažádat prostřednictvím formuláře dostupného 

ke stažení na webových stránkách EASA. Jedná se o formulář „FO.DOA.00080“. Kromě 

toho je třeba doložit další informace, které EASA následně zpracuje: 

 

 EASA formulář 4-DOA 

- obsahuje kvalifikace a zkušenosti vedoucích pracovníků 

- tento formulář je vyžadován pro: 

o vedoucího projekční organizace 

o vedoucího oddělení letové způsobilosti 

o vedoucího nezávislého monitorovacího systému 

 příručka a postupy projekční organizace 

[1] 

V případě alternativních postupů DOA oprávnění se jedná o formulář „FO.DOA.00081“ a 

také příručku postupů pro projektování. 

 

4.1.1 Formulář „FO.DOA.00080“ 

 

Prvním krokem k získání DOA oprávnění by mělo být vyplnění formuláře jeho následné 

odeslání agentuře EASA. 

Uvnitř samotného formuláře je vnořen dokument obsahující instrukce k jeho vyplnění 

s názvem „Completion Instructions - Application for Design Organisation Approval 

(DOA)”. Tento dokument popisuje jednotlivé položky formuláře: 

 

Položka 1 – Applicant Reference (reference žadatele) 

 

Položka 1.1 – Your Reference: 

- Vaše reference – unikátní pojmenování/název, jakým budeme tuto žádost vnitřně 

nazývat. Tak, jak ji zde uvedeme, bude používána ve veškeré komunikaci s agenturou 

EASA (např. faktury, potvrzení o přijetí). 

 

Položka 2 - Applicant Address and Contact Data (adresa a kontaktní informace žadatele) 

 

Položka 2.1.1 Name and Address: 

- Applicant Number (číslo žadatele) – pokud jsme již žádali v minulosti, nalezneme toto 

číslo v předchozích žádostech jako „Customer Number“ nebo  „Applicant Number“ ve 

formátu 3XXXXX. 
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- Company Name (jméno společnosti) – zde zadejte celé jméno společnosti tak, jak je 

uvedeno v obchodním rejstříku nebo podobném oficiálním dokumentu. Pokud máme i 

jiná obchodní jména nebo registrační číslo, zadáme je také. V případě fyzické osoby 

zadáme celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu. 

- Street / Nr (ulice, číslo) – Adresa sídla společnosti např. z obchodního rejstříku nebo 

adresa trvalého pobytu fyzické osoby. Pakliže se jedná o první žádost žadatele, je třeba 

společně s žádostí zaslat výpis z obchodního rejstříku nebo podobný oficiální 

dokument, respektive kopii občanského průkazu/pasu fyzické osoby. 

- City (město) 

- Country (země) 

 

Položka 2.1.2 Contact Person: 

- Kontaktní osoba – jméno a kontakt osoby zodpovědné za tuto žádost. 

 

Položka 2.2 Billing Data (fakturační údaje) – pokud je shodné s údaji žadatele, nevyplňuje se 

Položka 2.2.1 Billing Address: 

- jméno a adresa, které budou uvedeny na fakturách. 

 

Položka 2.2.2 Contact Person (kontaktní osoba, účetní): 

- pokud chceme účty přijímat elektronicky, zkontaktujeme agenturu EASA s naší 

emailovou adresou. 

 

Položka 2.3 Shipping Data (přepravní údaje) – pokud je shodné s údaji žadatele, nevyplňuje se 

 

Položka 2.3.1 Shipping Address: 

- jméno a adresa společnosti, na kterou bude odesláno vyhotovené oprávnění. 

 

Položka 2.3.2 Contact Person (osoba, která obdrží oprávnění) 

 

Položka 3 Scope of Design (rozsah návrhu): 

- určení kategorie a druhu produktů zaškrtnutím příslušného políčka. 

 

Položka 4 List of products (seznam produktů, které vyžadují žádost o typové osvědčení) 

 

Položka 5 Limitations (příslušná omezení) 

 

Položka 6 Other information (další informace, harmonogram typového osvědčení apod.) 

 

Položka 7 Number of staff (počet zaměstnanců): 

- obsahuje zaměstnance v oblastech: 

 řízení projektové organizace 

 kreslení, výpočtu, testování, simulace 
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 vypracování a ověřování dokumentace o shodě 

 provádění úředních úkolů letové způsobilosti 

 monitorování systému 

- pro výše uvedené oblasti by se měl počítat i personál vztažený k subdodavatelům 

- pracovníci, kteří nejsou zaměstnáni na plný úvazek, by se měli počítat ve vhodném 

poměru. 

 

Položka 8 Outline of additional data requirements (přehled dalších požadovaných informací): 

- výpis z obchodního rejstříku nebo další dokumenty přiložené k této žádosti by měly 

být přeloženy do anglického jazyka 

- žádná další technická data se s touto žádostí neposílají. 

 

Posledním krokem formuláře je prohlášení o správnosti a úplnosti uvedených informací a 

odsouhlasení všeobecných a platebních podmínek podpisem. 

Formulář včetně přiložených dokumentů se odešle faxem, emailem nebo poštou na adresu 

uvedenou na konci samotného formuláře. 

[5] 

Ukázkově formulář „FO.DOA.00080“ vyplněný pro VUT v Brně je k nalezení v příloze č. 1. 

 

4.1.2 EASA formulář „4-DOA“ 

 

Dále je potřeba doložit informace o vedoucích osobách působících v naší organizaci. Toho je 

docíleno vyplněním „EASA formuláře 4-DOA“. Tento formulář je třeba jednotlivě vyplnit 

pro vedoucího projekční organizace, vedoucího oddělení letové způsobilosti a pro vedoucího 

nezávislého monitorovacího systému, případně pro další osoby s pravomocemi, jejichž 

rozhodnutí mají významný vliv. 

Formulář popisuje kvalifikace a zkušenosti těchto řídících pracovníků a obsahuje 

následujících šest bodů: 

 

1. Design Organization (název organizace) 

2. Title / First Name / Surname (titul / jméno / příjmení) 

3. Position within the Design Organisation (pozice v projekční organizaci) 

4. Qualifications relevant to the item (3) position: 

- kvalifikace pro pozici uvedenou v předchozím bodě 

- jsou to např. vysokoškolské tituly, profesionální školení z ověřitelných zdrojů, 

interní školení se záznamem 

- tyto kvalifikace mohou být zaslány zvlášť např. v životopisu, který připojíme 

k tomuto formuláři 
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5. Work experience relevant to the item (3) position: 

- pracovní zkušenosti pro pozici uvedenou ve 3. bodě 

- stejně jako kvalifikace mohou být zaslány zvlášť 

6. Post holder (držitel, jeho podpis a datum) 

[6] 

 

Sepsaná prohlášení musí být opět dle předpisových požadavků evropské komise předloženy 

agentuře EASA. 

 

4.1.3 Příručka a postupy projekční organizace 

 

Při žádosti o DOA oprávnění je třeba vypracovat tzv. příručku (DOH, Design Organisation 

Handbook). Ta musí obsahovat popis organizace, odpovídající postupy, výrobky nebo změny 

výrobků, které mají být projektovány, přidělené odpovědnosti, kvalifikace a zkušenosti 

jednotlivých vedoucích pracovníků a další informace požadované předpisy. 

V případě projektování letadlových částí nebo zařízení nebo jakýchkoliv změn výrobků 

partnerskými organizacemi nebo subdodavateli musí tato příručka obsahovat prohlášení o 

zárukách systému zabezpečení projekce a vyhovění požadavků o nezávislé kontrole tohoto 

systému. Rovněž jsou v ní uvedeny způsoby zajištění požadavků na ochranu životního 

prostředí. 

Příručka neobsahuje nová nebo pozměněná pravidla/práva pro organizaci nebo agenturu 

EASA (ty jsou obsaženy v legislativě). Nesmí být také považována za Přijatelné způsoby 

průkazu (AMC) a Poradenský materiál (GM) – ty jsou obsaženy v legislativě rozhodnutí 

výkonného ředitele EASA. 

Některé části se odkazují na dokumenty související s problematikou, které jsou přiložené 

k příručce zvlášť. Je však nutné se na ně odkázat v příloze příručky. 

Na internetových stránkách agentury EASA nalezneme šablonu této příručky – ta slouží jako 

asistence žadatele o DOA oprávnění a najdeme v ní také konkrétní ukázky vyžadovaných 

informací. Je členěna do několika částí, které by měly pokrýt všechny požadované oblasti: 

 

Část 0 – Obecně 

0.1 Obsah 

0.2 Historie změn 

- tabulka se seznamem vydání a změn, dotčené kapitoly a datum změny s krátkým 

popisem důvodu změny nebo úpravy. 

0.3 Distribuční seznam 

- seznam lidí, kteří vlastní kopii této příručky, 

- mělo by zde být uvedeno, jakým způsobem mají zaměstnanci zajištěn přístup k této 

příručce a jak jsou upozorňováni na její nová vydání. 
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Část 1 – Organizace 

1.1 Cíl příručky a závazné prohlášení 

- krátké vysvětlení o účelu této příručky pro personál organizace, 

- prohlášení výkonného ředitele a vedoucího projekční organizace (může být tatáž 

osoba), že tato příručka je základní pracovní dokument, kterým se musí řídit 

veškerý personál včetně projekčních dodavatelů, 

- informace o tom, že dokumenty odkazované touto příručkou jsou brány jako její 

součást. 

1.2 Zodpovědná osoba za správu příručky 

- úřední název a kontakt na osobu zodpovědnou za administraci příručky (nemusí být 

jejím autorem). 

1.3 Změny v systému zabezpečení projekce, postup při změnách v příručce 

- popis toho, jaké změny v systému zabezpečení projekce musí být schváleny 

agenturou EASA  jaké mohou být schváleny pomocí DOA oprávnění 

- popis procesu vnitřního schvalování: 

 kdo bude schvalovat změny v této příručce? (obvykle vedoucí projekční 

organizace, popřípadě vedoucí oddělení letové způsobilosti), 

 jakým způsobem budou tyto změny formalizovány? (např. podpisem v 

hlavní kopii dokumentu), 

 atd. 

1.4 Prezentace projekční organizace 

- stručné základní informace o struktuře organizace, počtu členů, prostorech 

organizace a její historii, 

- popis rozsahu organizace a oblastí její působnosti, 

- adresy organizace včetně popisu vlastního vybavení, různá místa a jejich účel (např. 

zkušební zařízení – popis jaké druhy zkoušek lze provést, jaké vybavení je 

k dispozici, apod.), 

- měly by být uvedeny vztahy s dalšími organizacemi, které jsou součástí stejné 

skupiny, 

- seznam projekčních dodavatelů včetně úkolů, které provádí. 

1.5 Rozsah práce 

- podrobnější informace o podmínkách oprávnění (viz kapitola 2), 

- měla by být přiložena kopie DOA certifikátu, 

- žadatelé/držitelé typového osvědčení by měli v této části poskytnout stručný popis 

produktů, včetně aplikovaných technologií a metod. 

1.6 Organizační diagramy 

- diagram/y znázorňující jednotlivé pozice v projekční organizaci včetně 

odpovědností jmenovaných projekčních pracovníků až po výkonného ředitele 

projekční organizace. 

1.7 Lidské zdroje 

- popis dostupných lidských zdrojů a jejich odpovědností a kvalifikačních kritérií 

- vzdělávací plán nebo postup personálu firmy 
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- úkoly, odpovědnosti, minimální požadované kvalifikace a postup pro posuzování a 

přijímání pracovníků na pozice: 

 projekční inženýr/projektant, 

 verifikační inženýr. 

1.8 Vedoucí personál 

- úkoly, odpovědnosti, minimální požadované kvalifikace a postup pro posuzování a 

přijímání pracovníků na pozice: 

 výkonný ředitel, 

 vedoucí projekční organizace, 

 vedoucí oddělení letové způsobilosti, 

 vedoucí nezávislého monitorovacího systému, 

- více viz kapitola 5. 

1.9 Zplnomocnění signatáři 

- seznam osob (jejich jmen a pozic ve firmě), které jsou zplnomocněny 

k podepisování dokumentů, jako je: 

 kontrolní seznam o shodě, 

 dokumenty o shodě (výkresy, analýzy, zprávy,…), 

 příručky (nebo doplnění), 

 klasifikace změn a/nebo oprav, 

 změny a/nebo opravy (před předložením agentuře EASA), 

 servisní bulletiny nebo jiné dokumenty používané k vydávání informací 

nebo pokynů vlastníkům produktů, 

 neúmyslné odchylky (neshody) od schválených údajů vyskytujících se ve 

výrobě. 

Část 2 – Nezávislý monitorovací systém 

- v popisu nezávislého monitorovacího systému by nemělo chybět: 

 plánování monitorovacích aktivit, 

 postup provádění monitorovacích aktivit, 

 určení nápravných opatření a přijatelných časových rámců, 

 opatření po zjištění nálezu, 

 pokrytí projekčních dodavatelů, 

 kontaktní linky pro hlášení, 

- nezávislý monitorovací systém by měl pokrývat všechny procesy v organizaci a 

všechny požadavky Části 21 legislativy ve vhodném časovém rámci, nejpozději 

však do tří let; obvykle sestává ze všech částí nebo z částí procesních auditů, 

produktových auditů apod., 

- pro VUT v Brně jakožto menší organizaci je praktičtější přezkoumávat jednotlivé 

projekty, které realizovala – v takovém případě vedoucí nezávislého 

monitorovacího systému po ukončení projektu uspořádá meeting, na kterém se 

přezkoumá a projedná každý krok projektu v souladu s danými písemnými postupy. 

Vedoucí zdokumentuje výsledky meetingu a sepíše nálezy a nápravy. 
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Část 3 – Nová typová osvědčení 

- stručný popis vysvětlující proceduru kontroly aspektů ovlivňujících letovou 

způsobilost 

- organizace musí zajistit, aby ve všech záležitostech týkajících se letové způsobilosti 

existovala plná a účinná koordinace mezi technickými obory 

- kdo je zodpovědný za specifikaci, popis nově vyvíjeného produktu a vypracování 

formuláře s žádostí o typové osvědčení 

- popis certifikačního programu, atd. 

Část 4 – Změny typového návrhu 

- procedura malých a velkých změn typového návrhu 

- popis řízení projektu, žádosti o změnu pomocí formuláře, certifikačního programu, 

testů, prohlášení o shodě (u velkých změn) a procesu schvalování 

Část 5 – Opravy 

- popis postupu u menších nevýznamných nebo větších významných oprav 

- rozebírané aspekty podobně jako u změn typového návrhu 

- kdo je zodpovědný za popis změn a oprav produktu v důsledku poškození 

- klasifikace poškození – významné, nevýznamné 

Část 6 – Proces návrhu 

- podrobný popis jakým způsobem projekční organizace spravuje návrh projektu 

- proces návrhu by měl také popisovat, kdo projekt povede, používané nástroje, jaké 

úkoly budou přeneseny na dodavatele, apod. 

- možný je i odkaz na samostatný dokument rozebírající proces návrhu 

Část 7 – Prokázání shody 

- prohlášení o shodě, 

- analýza, 

- vyšetřování a testování, 

- popis dokumentu o shodě: 

 rozsah dokumentu, 

 systém číslování, 

 kdo je dokument vypracuje, kdo ho schválí, 

 odkaz na projekt, 

 odkaz na certifikační specifikaci, ke které se prokázala shoda, 

 podpis projekčního a verifikačního inženýra. 

Část 8 – Povolení k letu 

8.1 Stanovení a schvalování letových podmínek 

- pokud chce projekční organizace získat oprávnění ke schvalování letových 

podmínek, připraví postup v souladu s Přijatelnými způsoby průkazu (AMC) 

- pokud organizace toto oprávnění nemá, připraví postup žádosti pro schvalování 

letových podmínek zahrnující tyto body: 
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 řízení konfigurace letadla, 

 stanovení podmínek, které musí být splněny pro bezpečný let, 

 dokumentace se zdůvodněním letových podmínek, 

- díle také: 

 jakým způsobem je identifikován adresát, 

 identifikace formuláře žádosti, který má být použit a doklady, které mají 

být přiloženy k žádosti, 

 identifikace osoby nebo osob oprávněných podepsat takovou žádost. 

8.2 Žádost a vydání povolení k letu 

- pro obdržení oprávnění k vydávání letových povolení a postupu jeho žádosti je 

potřeba opět připravit odpovídající proceduru podle Přijatelných způsobů průkazu. 

Část 9 – Koordinace mezi projektováním a výrobou 

- popis propojení mezi návrhem a výrobou, 

- pokud je výroba zajišťována samostatným právnickým subjektem, měla by být 

mezi nimi podepsána formální dohoda, 

- způsob předávání informací mezi projekční a výrobní organizací, 

- postupy při výrobní odchylce, 

- koordinace mezi projekční organizací a organizací pro údržbu a opravy. 

Část 10 – Kontrola dokumentů 

- jakým způsobem si organizace vede záznamy a archivační systém a kdo je za to 

zodpovědný, 
- každá změna nebo oprava, všechny příslušné informace o návrhu, výkresy, 

protokoly o zkouškách, pokyny a omezení, odůvodnění pro klasifikaci a důkazy o 

schválení návrhu by měli být k dispozici agentuře EASA a uchovány držitelem 

schválení návrhu opravy, aby poskytl informace nezbytné pro zajištění zachování 

letové způsobilosti opravených výrobků, dílů nebo zařízení. Neexistuje žádné 

omezení trvání - záznamy by měly být uchovávány, dokud je opravovaný nebo 

upravovaný výrobek nebo součást v provozu. 

Část 11 – Zachování letové způsobilosti 

- popis systému pro zajištění bezpečného provozu produktů a informování zákazníků 

a obsluhy o pokynech pro zachování letové způsobilosti. 

11.1 Příručky/manuály 

- mělo by být objasněno, jakým způsobem organizace produkuje, udržuje a 

aktualizuje kopie všech manuálů a návodů požadovaných příslušnou certifikační 

základnou a požadavky na ochranu životního prostředí a na požádání poskytuje 

kopie agentuře EASA, 

- mezi takové manuály patří: 

 letová příručka (AFM, Aircraft Flight Manual) nebo doplněk k letové 

příručce), 

 příručka pro údržbu letadla (AMM, Aircraft Maintenance Manual) nebo 

jeho doplněk, 
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 příručka pro opravy draku letounu (SRM, Structural Repair Manual) nebo 

jeho doplněk, 

 katalog náhradních dílů. 

11.2 Instrukce k zachování letové způsobilosti 

- aby byly splněny všechny náležité požadavky, měl by být postup popisující správu 

manuálů doplněn o pokyny týkající se přípravy a zveřejnění pokynů vlastníkům 

formou servisních bulletinů nebo listů pro schvalování oprav, 

- servisní bulletiny popisují prováděcí pokyny, ale také pokyny pro inspekci podle 

EASA směrnic o letové způsobilosti, 

- listy pro schvalování oprav popisují opravy, ale také bližší informace o inspekci 

oprav, 

- tento postup by měl vysvětlovat, že proveditelnost všech pokynů musí být ověřena 

organizací ještě před zveřejněním, 

- prohlášení by mělo odkazovat na skutečnost, že dokumentace byla vytvořena 

v souladu s postupy DOA a nebo se odkazuje na technické údaje, které byly 

schváleny agenturou EASA nebo projekční organizací. 

11.3 Poruchy, závady, selhání 

 měl by být popsán zavedený systém shromažďování, vyšetřování a analýzy dat 

týkajících se poruch, závad, selhání nebo jiných událostí, které způsobují nebo by 

mohly mít nepříznivý vliv na zachování letové způsobilosti výrobku, části nebo 

zařízení, na něž se vztahuje doplňkové typové osvědčení nebo schválení návrhu 

významné opravy, 

 jakým způsobem se podává zpráva agentuře EASA, 

 jak organizace provádí požadované technické vyšetřování po nálezu závady, 

 vysvětlení, v případě zveřejnění směrnic o letové způsobilosti, jak organizace 

spolupracuje s agenturou EASA včetně schůzek pro posuzování letové způsobilosti. 

Část 12 – Projekční dodavatelé 

 měl by být popsán proces výběru a dohledu na projekční dodavatele (pokud jich 

organizace využívá), 

 způsob, jakým projekční organizace provádí technické posouzení partnerů nebo 

projekčních dodavatelů, 

 měl by zde být také popsán konkrétní případ změn v návrhu provedený projekčním 

dodavatelem a způsob, jakým jsou tyto změny oznámeny a přijímány organizací. 

Část 13 – Přílohy 

 přílohy mohou být uvedeny v této části anebo jako samostatné dokumenty 

přiložené k této příručce: 

 

 zkratky, 

 definice, 

 seznam uvedených postupů, 

 seznam formulářů a šablon, 

 příručka letových zkoušek, 

 atd. 
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Příručka by měla být sepsána v jazyce, který je vhodný pro všechny, kteří se s ní budou 

potýkat. Je také doporučený (není však podmínkou) překlad do angličtiny – může také 

pomoci urychlit proces žádosti. 

[7] 

 

4.2 Postup vyšetřování a přijetí žádosti o DOA oprávnění 

 

Proces vyšetřování žádosti o DOA oprávnění agenturou EASA je rozdělen do 5 fází, jak je 

naznačeno v následujícím schématu na obrázku č. 1: 

Obrázek č. 1 – schéma postupu vyšetřování vedoucího týmu DOA [1] 

 

4.2.1 Fáze 1 

Odeslání potřebných formulářů je následováno jejich ověřením agenturou EASA a podáním 

zprávy o přijetí žadateli. 

Agentura EASA pověří Úřad pro civilní letectví ČR (ÚCL), který provede vyšetření projekční 

organizace. Pokud EASA rozhodne, že nebude vyšetřování provádět ÚCL, je žádost předána 

k vyšetření organizace jinému leteckému úřadu členského státu EU nebo vyšetření provede 

samotná agentura EASA. 

[2] 

Dojde k přidělení vedoucího týmu DOA, který provede vyšetřování. V průběhu vyšetřování je 

projekční organizace povinna umožnit takové kontroly, přezkoumání zpráv nebo vyšetření 

(včetně partnerů nebo subdodavatelů), pokud je to nutné k rozhodnutí, zda bylo vyhověno 

předpisovým požadavkům. 

Po přijetí žádosti žadatel předloží vypracovanou příručku produkční organizace (viz kapitola 

4.1.3), pokud ji již neodeslal spolu s žádostí. 
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Na konci první fáze zorganizuje vedoucí týmu DOA zahajovací meeting, na kterém vysvětlí 

proces vyšetřování žádosti [1]. 

V případě alternativních postupů o DOA oprávnění žadatel dodá příručku postupů pro 

projektování a po přijetí žádosti je agenturou EASA přidělen projektový manažer, který vede 

vyšetřování. 

 

4.2.2 Fáze 2 

Po úspěšném přijetí žádosti a zahajovacím meetingu může začít počáteční přezkoumání 

příručky projekční organizace agenturou EASA. Při nálezu nevyhovění použitelným 

požadavkům probíhá komunikace s projekční organizací a následné sjednání nápravy. 

 

4.2.3 Fáze 3 

Po zběžném prohlédnutí dochází k  podrobnějšímu prozkoumávání příručky včetně jejích 

příloh a podpůrných dokumentů. EASA zjišťuje, zda je příručka kompletní a zda všechny 

postupy v ní uvedené vyhovují a jsou v souladu použitelnými požadavky. 

Projekční organizace zahajuje vnitřní audity. Současně s nimi pak probíhají audity prováděné 

agenturou EASA, které ověřují správnost daných procesů, které v organizaci probíhají. 

Audity pokračují až do čtvrté fáze. V průběhu auditu je vypracovávána zpráva z auditu, ta se 

skládá ze: 

 zápisu z jednání – obsahuje celkové shrnutí provedeného auditu, 

 auditního dotazníku – přikládá se jako příloha zápisu z jednání, 

 sledování akce/pochybnosti – přiloží se všechny během auditu otevřené nálezy. 

[8] 

Proces prozkoumávání dokumentace v této fázi končí. 

 

4.2.4 Fáze 4 

Vnitřní audity jsou ukončeny a audity prováděné agenturou EASA stále probíhají. Proces 

následných činností plynoucích ze zjištěných nálezů poté probíhá až do konce této fáze. Nález 

je objektivní důkaz prokazující nevyhovění žadatele použitelným požadavkům. Nález je 

klasifikován ve třech úrovních. Projekční organizace pak musí provést nápravné opatření do 

stanovené lhůty dané úrovní nálezu: 

 nález první úrovně: 

- může vést k neřízeným neshodám s použitelnými požadavky, 

- mohl by ovlivnit bezpečnost letadla, 

- žadatel je povinen prokázat nápravné opatření agentuře EASA do doby 21 

pracovních dní od písemného potvrzení nálezu, 

 nález druhé úrovně: 

- jakékoliv nevyhovění požadavkům, které není klasifikováno jako první úroveň, 

- nápravné opatření je přiměřené povaze nálezu (stanoví agentura EASA), není 

však delší než šest měsíců, 
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- za určitých okolností může EASA dobu nápravného opatření prodloužit 

v závislosti na povaze nálezu s podmínkou, že je poskytnut uspokojivý plán 

nápravných opatření, který EASA schválí, 

 nález třetí úrovně: 

- jakákoliv položka, u které bylo objektivním důkazem zjištěno, že obsahuje 

potencionální problémy, které by mohly vést k předchozím výše uvedeným 

nevyhověním, 

- nevyžaduje okamžitý zásah projekční organizace. 

[2] 

Do doby nápravného opatření může být DOA oprávnění v případě nálezů první a druhé 

úrovně omezena, pozastavena nebo zrušena jeho platnost. 

K tomu může také dojít, pokud agentura EASA zjistí, že podmínky, za nichž bylo oprávnění 

vydáno, nejsou nadále plněny nebo projekční organizace již neplní svoje závazky 

k doporučeným nařízením. 

 

4.2.5 Fáze 5 

Agentura EASA oznámí projekční organizaci poplatek formou faktury nutný k vydání DOA 

oprávnění (poplatky – viz kapitola 4.4). Po uhrazení poplatku, splnění a vyhovění všech 

požadavků má projekční organizace právo získat certifikát oprávnění k projektování. 

V případě neuhrazení poplatků může být žádost zamítnuta. Vydáním osvědčení končí proces 

žádosti. 

 

Doba platnosti DOA oprávnění: 

Jestliže nenastanou okolnosti v podobě neplnění výše uvedených podmínek a závazků, 

zůstává DOA oprávnění organizace s neomezenou dobou platnosti. 
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Ukázka vydaného DOA certifikátu [9]: 
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4.3 Průběžný dohled agentury EASA 

 

Průběžný dohled je prováděn pravidelně nebo jednorázově: 

a) pravidelně (každoročně) – přezkoumání projekční organizace s cílem zjistit: 

- zda projekční organizace uskutečňuje své funkce v souladu s příručkou pro 

projektování, 

- zda jsou její postupy účinné, 

- zda činnost projekční organizace vyhovuje použitelným požadavkům později 

vydaných pozměňovacích návrhů k Části 21, 

b) jednorázově (účelově) – přezkoumání projekční organizace v případech, kdy: 

- dojde ke změně v systému zabezpečení projekce, 

- dojde ke změně podmínek oprávnění (viz kapitola 2), 

- při významných nedostatcích zjištěných v souvislosti s poznatky z provozu 

výrobku/letadlové části/letadlového zařízení. 

K provedení pravidelného ročního přezkoumání organizace DOA je požadováno: 

 předložení zprávy orgánu řízení jakosti organizace – držitele DOA o jeho nálezech 

při nezávislém monitorování systému zabezpečení projekce za předcházející období 

od udělení oprávnění (nebo od předcházejícího ročního přezkoumání projekční 

organizace), 

 předložení plánu nezávislého monitorování projekční organizace na další roční 

období k posouzení týmem DOA. 

Do plánu nezávislého monitorování musí být zahrnuty i požadavky specifikované týmem 

DOA, které jsou založeny na poznatcích ostatních týmů z procesu typové certifikace, 

schvalování významných změn a zajištění letové způsobilosti. 

Výsledky průběžného přezkoumání tým DOA zapracovává do zprávy, kde podrobně 

vyhodnotí, jak byly plněny požadavky Části 21, a rozhodne, které kontrolní akce bude 

provádět přímo tým DOA. 

[2] 

 

4.4 Změny 

 

Pakliže dojde v průběhu vyšetřování žádosti o DOA oprávnění k nějakým případným 

významným změnám projekční organizace, musí se tyto změny zpracovat do formuláře 

„FO.DOA.00082“ a včetně případných návrhů aktualizace příručky projekční organizace 

poslat agentuře EASA, která pak musí tyto změny schválit. 

 

Změny v systému zabezpečení projekce: 

Každá změna systému zabezpečení projekce, významná pro průkaz vyhovění požadavkům 

předpisu nebo významná pro letovou způsobilost výrobku provedená po vydání DOA 

oprávnění musí být schválena agenturou EASA. Písemnou žádost o schválení změny je 

žadatel povinen agentuře předložit. Projekční organizace je povinna uspokojivě prokázat 

agentuře předložením změn příručky ještě před zavedením změny, že i po zavedení změny 

bude systém zabezpečení projekce vyhovovat použitelným požadavkům. 
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Za změny v systému zabezpečení projekce významné pro průkaz vyhovění požadavkům 

předpisu, které musí být schváleny agenturou EASA, se považují: 

 změna vlastníka organizace, 

 přesídlení do jiného místa s novým výkonným ředitelem a/nebo s novými vedoucími 

oddělení, 

 změna partnerů nebo subdodavatelů, pokud nebude prokázáno, že nezávislost kontroly 

funkcí průkazu vyhovění stavebnímu předpisu nebyla dotčena, 

 změny v monitorování projekční organizace, tj. změny písemně stanovených postupů 

nebo změny v systému zpětné vazby ke skupině osob odpovídajících za zajištění 

nápravných opatření, 

 změny v systému nezávislé kontroly průkazu vyhovění požadavkům předpisu letové 

způsobilosti a ochrany životního prostředí před jejich předložením leteckému úřadu 

 změna výkonného ředitele, 

 změna řídících pracovníků: 

- vedoucího projekční organizace, 

- vedoucího oddělení letové způsobilosti, 

- vedoucího nezávislého monitorování systému zabezpečení projekce, 

 podstatné změny spočívající v redukci počtu pracovníků nebo jejich obměně s 

možným následkem poklesu zkušeností pracovníků v technických odděleních. 

[2] 

 

4.5 Osvědčené postupy 

 

EASA také zveřejňuje tzv. osvědčené postupy, které mají za úkol vyjasnit některé body 

prováděcích pravidel pro DOA oprávnění. Upozorňují na určitá témata a poskytují dodatečná 

technická vysvětlení současným normám. Tyto postupy jsou ale nezávazné a jsou 

zveřejňovány pouze k informačním účelům a nemohou být považovány za Přijatelné způsoby 

průkazu (AMC) nebo Poradenský materiál (GM). Jsou dostupné ke stažení na oficiálních 

internetových stránkách agentury EASA. 

 

4.6 Alternativní postupy DOA oprávnění 

 

Ve spojení s žádostmi o vydání typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, 

doplňkového typového osvědčení, získání schválení návrhu významné opravy nebo změny ve 

spojení s doplňkovým typovým osvědčením lze se souhlasem agentury EASA zažádat o 

použití alternativních postupů pro DOA oprávnění, které vymezují konkrétní postupy 

projektování, zdroje a posloupnosti činností nezbytných k vyhovění Části 21. 

Žadatel o vydání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely může žádat 

o použití alternativních postupů, pokud je jeho výrobek jedním z následujících: 

 velmi lehký letoun nebo rotorové letadlo, kluzák nebo motorový kluzák, balón, 

horkovzdušná vzducholoď, nebo 

 malý letoun splňující všechny z následujících bodů: 
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- pohon jedním nepřeplňovaným pístovým motorem o maximálním vzletovém 

výkonu (MTOP
1
) nepřesahujícím 250HP, 

- obvyklá konfigurace, 

- obvyklé materiály a konstrukce, 

- lety podle pravidel za viditelnosti, mimo podmínek námrazy, 

- maximálně 4 sedadla včetně pilota a maximální vzletová hmotnost omezená na 

3000 liber (1361kg), 

- nepřetlaková kabina, 

- řízení bez posilovače, 

 pístový motor, nebo 

 motor nebo vrtule typově certifikované podle použitelného předpisu letové 

způsobilosti pro motorové kluzáky, nebo 

 vrtule s pevnými listy nebo přestavitelná vrtule. 

Žadatel o vydání doplňkového typového osvědčení smí také žádat, a to tehdy, pokud je 

významná změna výrobku v souladu s příslušnými pravidly Poradenského materiálu (GM). 

Kromě souhlasu agentury EASA musí organizace získat i oprávnění ÚCL ČR k projektování 

– alternativní postupy (DOA AP). Toto oprávnění umožňuje držiteli projektovat zvláštní 

projekty, pro které získal souhlas agentury EASA. 

S alternativními postupy nejsou spojena žádná práva, nicméně EASA rozhodne o míře jejího 

zapojení do ověřování dokladů o vyhovění. Míra jejího zapojení se může měnit podle 

zkušeností agentury s žadatelem z předchozích a probíhajících činností a výsledného 

vyhodnocení kompetence a musí být řešena v programu certifikace. 

Držitel DOA AP smí agentuře předkládat ke schválení návrhy významných oprav výrobků a 

návrhy na vydání informací nebo instrukcí k poskytnutí všech nezbytných údajů pro 

provedení změny výrobku nebo opravy, nebo provedení jeho prohlídky ve formátu servisního 

bulletinu. Informace a instrukce by měly obsahovat prohlášení prokazující schválení 

agenturou EASA. 

Držitel DOA AP smí agentuře předkládat ke schválení také návrhy nevýznamných změn a 

nevýznamných oprav. 

 

Příručka postupů pro projektování: 

V příručce postupů pro projektování, která je přezkoumána agenturou EASA jsou vymezeny 

zvláštní postupy projektování, prostředky, posloupnost činností týkajících se zvláštních 

projektů v souladu s požadavky Části 21 a přidělené odpovědnosti. Tyto postupy musí být 

stručné a omezené na informace potřebné pro jakost a správné řízení činností 

žadatelem/držitelem a požadované agenturou EASA. V příručce žadatel popíše také spojení s 

dalšími projekčními organizacemi. 

Při opakovaném předložení žádosti o schválení alternativních postupů pro projektování 

organizací, jejíž příručku postupů pro projektování Letecký úřad schválil pro předcházející 

TC, STC, nebo návrh opravy, nebude Leteckým úřadem požadováno opakované předložení 

příručky (za předpokladu, že v organizaci nedošlo ke změnám, které musí být v příručce 

zachyceny). 

                                                 
1
 MTOP = maximum take-off power 



43 

 

Ke splnění použitelných požadavků dojde předložením této příručky a prokázáním, že 

organizace včetně subdodavatelů vyhověla jejím požadavkům. 

Průběžný dohled ÚCL ČR, nálezy a doba platnosti DOA AP je analogická jako u klasického 

oprávnění DOA. 

[2] 

 

4.7 Poplatky 

 

Za svoje certifikační a schvalovací činnosti vybírá agentura EASA poplatky, které jsou v 

souladu s regulacemi – viz nařízení evropské komise (EU) č. 319/2014. Tyto poplatky jsou 

dvojí – viz tabulka č. 1. 

 

1) poplatky za schválení, které se vybírají za žádost, 

2) poplatky za dozor, které jsou vybírány za období 12 měsíců. 

 

Poplatky se stanovují a hradí v eurech a každoročně se upravují podle míry inflace. 

Pakliže poplatek není uhrazen ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne oznámení faktury 

žadateli ani poté, co jej EASA kontaktovala, může být žádost o DOA oprávnění zmítnuta. 

Pokud jde o nezaplacení poplatků již vydaného oprávnění, může dojít k jeho pozastavení nebo 

zrušení jeho platnosti. Při pozastavení platnosti oprávnění pokračuje období pro platbu 

poplatků a žadatel také platí za období pozastavení. [10] 

Kategorie uvedené v záhlaví tabulky č. 1, do kterých jsou rozděleny projekční organizace, 

jsou popsány v tabulce č. 2. 
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Poplatek za vydání oprávnění (v EUR) 

Počet přísl. 

pracovníků 
DOA 1A 

DOA 1B 

DOA 2A 

DOA 1C 

DOA 2B 

DOA 3A 

DOA 2C 

DOA 3B 
DOA 3C 

Méně než 10 

přísl. 

pracovníků 

13 600 10 700 8000 5400 4180 

10 až 49 38 250 27 320 16 390 10 930 - 

50 až 399 109 300 82 000 54 600 41 830 - 

400 až 999 218 600 163 900 136 600 115 000 - 

1000 až 2499 437 200 - - - - 

2500 až 5000 655 700 - - - - 

více než 5000 3 643 000 - - - - 

Poplatek za dozor 

Méně než 10 

přísl. 

pracovníků 

6 800 5 350 4 000 2 700 2090 

10 až 49 19 130 13 660 8 200 5 460 - 

50 až 399 54 600 40 980 27 320 21 860 - 

400 až 999 109 300 82 000 68 300 60 100 - 

1000 až 2499 218 600 - - - - 

2500 až 5000 327 900 - - - - 

více než 5000 1 822 000 - - - - 

Tabulka č. 1 – poplatky spojené s DOA oprávněním [10] 

 

 

Rozsah souhlasu projekční 

organizaci 
Skupina A Skupina B Skupina C 

DOA 1 

Držitelé typových osvědčení 

Velmi složité / 

Velké 

Složité / Střední a 

malé 

Méně složité / 

Velmi malé 

DOA 2 

Doplňková typová osvědčení / 

Změny / Opravy Neomezené 
Omezené 

(technické oblasti) 

Omezené 

(velikost letadla) 
DOA 3 

Nevýznamné změny / Opravy 

Tabulka č. 2 – kategorie projekčních organizací [10] 
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Tabulka č. 3, respektive č. 4 udává pro úplnost poplatky v případě alternativních postupů 

organizace k projektování a hodinovou sazbu za certifikační úkoly nebo služby: 

 

Kategorie Popis 
Alternativní 

postup pro DOA 

1A Typové osvědčení 7 500 

1B 
Typové osvědčení – pouze zachování letové 

způsobilosti 
3 000 

2A 
Doplňkové typové osvědčení (STC) a/nebo významné 

opravy 
6 000 

2B 
Doplňkové typové osvědčení (STC) a/nebo významné 

opravy – pouze zachování letové způsobilosti 
2 500 

3A Oprávnění ETSOA
2
 6 000 

3B 
Oprávnění ETSOA – pouze zachování letové 

způsobilosti 
3 000 

Tabulka č. 3 – poplatky pro alternativní postupy DOA organizace [10] 

  

                                                 
2
 ETSOA = European Technical Standard Order Authorization (oprávnění ETSO – Evropský technický 

normalizační příkaz) 
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Hodinová sazba 

Použitelná hodinová sazba (EUR/h) 233 

Hodinový základ podle příslušného úkolu 

Výroba bez oprávnění Skutečný počet hodin 

Alternativní metody pro vyhovění příkazům k zachování letové 

způsobilosti (Airworthiness Directives) 
Skutečný počet hodin 

Uznání platnosti (přijetí osvědčení EASA zahraničními orgány) Skutečný počet hodin 

Přijetí zpráv výboru pro přezkoumání systému údržby (MRB) 

Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví 
Skutečný počet hodin 

Převod osvědčení Skutečný počet hodin 

Osvědčení schválené organizace pro výcvik Skutečný počet hodin 

Osvědčení leteckého zdravotního střediska Skutečný počet hodin 

Osvědčení organizace v oblasti uspořádání letového provozu a 

letových navigačních služeb (ATM/ANS) 
Skutečný počet hodin 

Osvědčení organizace pro výcvik řídících letového provozu Skutečný počet hodin 

Provozní údaje týkající se typového osvědčení, změn typového 

osvědčení a doplňkového typového osvědčení 
Skutečný počet hodin 

Přijetí zpráv výboru pro provozní hodnocení Evropskou 

agenturou pro bezpečnost letectví 
Skutečný počet hodin 

Osvědčení způsobilosti zařízení pro výcvik pomocí letové 

simulace 
Skutečný počet hodin 

Schválení letových podmínek pro povolení k letu Skutečný počet hodin 

Administrativní nové vydání dokumentu Skutečný počet hodin 

Exportní osvědčení letové způsobilosti (E-CoA) pro letoun 

certifikovaný podle CS 25 
Skutečný počet hodin 

Exportní osvědčení letové způsobilosti (E-CoA) pro jiné letadlo Skutečný počet hodin 

Hodinová sazba pro služby jiné než uvedené v bodě 1 

Použitelná hodinová sazba (EUR/h) 221 

Tabulka č. 4 – hodinová sazba za certifikační úkoly nebo služby v případě DOA AP 
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5 Personální zajištění projekční organizace pro VUT 

v Brně 

 

V personálu projekční organizace by na základě dostupných legislativních nebo 

doporučených materiálů neměly chybět osoby pokrývající tyto funkce: 

 řídící personál: 

- výkonný ředitel, 

- vedoucí projekční organizace, 

- vedoucí oddělení letové způsobilosti, 

- vedoucí nezávislého monitorovacího systému, 

- projekční vedoucí, 

- vedoucí řízení jakosti, 

 projekční inženýr/ři, 

 verifikační inženýr/ři, 

 osoba zodpovědná za správu příručky projekční organizace, 

 autorizované osoby s pravomocí podepisovat podpůrné dokumenty obsažené 

v příručce, 

 výrobní manažer, výrobní pracovníci, 

 případně další funkce, pakliže je to třeba. 

 

V příručce projekční organizace (viz kapitola 4.1.3) by měl být popsán rozsah činnosti 

jednotlivých osob personálu projekční organizace, jejich zodpovědnosti, kým jsou jmenováni 

a jejich kvalifikace. 

Pokud vezmeme v úvahu výše uvedené, mohlo by personální zajištění pro VUT v Brně 

vypadat jako na následujícím schématu – obrázek č. 2: 
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Obrázek č. 2 – schéma možného personálního zajištění projekční organizace VUT v Brně 

 

Jelikož mohou být dvě nebo i více funkcí obsazeno toutéž osobou, potřeby VUT v Brně 

v rámci řídícího personálu projekční organizace tak může zastávat celkem pouze několik málo 

osob. Možné obsazení jednotlivých funkcí konkrétními osobami personálu je znázorněno 

v následující tabulce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 osoby s podpisovou pravomocí, jejichž rozhodnutí mají vliv na letovou způsobilost 

výkonný ředitel / vedoucí 

projekční organizace 
vedoucí oddělení 

letové způsobilosti 

vedoucí nezávislého 

monitorovacího 

systému 

projekční a 

verifikační inženýři 

 výrobní manažer 

certifikační 

pracovníci
1
 

výrobní 

pracovníci 

ostatní pracovníci a 

osoby s vlivem na 

funkci organizace 
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Osoba Funkce 

Osoba 1 výkonný ředitel 

Osoba 1 vedoucí projekční organizace 

Osoba 1 vedoucí oddělení letové způsobilosti 

Osoba 2 vedoucí nezávislého monitorovacího systému 

Osoba 1 

projekční inženýři Osoba 2 

Osoba 3 

Osoba 1 

verifikační inženýři Osoba 2 

Osoba 3 

Tabulka č. 4 – možné obsazení jednotlivých funkcí projekční organizace VUT v Brně 

 

Pojďme si tedy popsat jednotlivé pozice personálu působícím v projekční organizaci. 

 

 

5.1 Vedoucí personál 

 

5.1.1 Výkonný ředitel (CEO
4
) 

Ve vedoucím personálu samozřejmě nechybí výkonný ředitel. Jde o nejvýše postaveného 

řídícího pracovníka. Jeho úkolem je zajistit nezbytné prostředky pro správné fungování 

projekční organizace a nese za ně konečnou odpovědnost. 

 

5.1.2 Vedoucí projekční organizace (HDO
5
) 

Nutný je také vedoucí projekční organizace. Mezi jeho úkoly patří: 

 je odpovědný za zajištění správného plnění projekčních činností prováděných nebo 

zadávaných projekční organizací, 

 stanovení potřebných zdrojů pro řádné fungování projekční organizace, 

 zajistit, aby projekční organizace řádně plnila svoje povinnosti v souladu 

s příslušnými předpisy (viz kapitola 3) a podmínkami oprávnění organizace (viz 

kapitola 2), 

 zajištění dodržování postupů uvedených v příručce vydané organizací 

 celková technická zodpovědnost za výsledky projekční organizace, 

 podpora zachování letové způsobilosti a bezpečnost navrhovaného, měněného nebo 

opravovaného výrobku zajištěná organizací. 

                                                 
4
 CEO = Chief Executive Officer/Manager 

5
 HDO = Head of Design Organisation 
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Potřebné kvalifikace: 

 dostatečné znalosti a pravomoci, které mu umožní řádně reagovat na podněty 

agentury EASA a také provádět nezbytná zlepšení, které plynou z: 

- všeobecných znalostí příslušných legislativních požadavků Části 21 a 

postupů, které organizace používá, 

- manažerských dovedností. 

 

Funkci vedoucího projekční organizace a výkonného ředitele může zastávat jediná osoba. 

[11] 

 

5.1.3 Vedoucí oddělení letové způsobilosti (HOA
6
) 

Je třeba mít zřízené oddělení letové způsobilosti. Vedoucí tohoto oddělení má na starosti 

následující činnosti a zodpovědnosti: 

 zajišťování styku mezi projekční organizací a agenturou EASA se zřetelem ke všem 

hlediskům programu certifikace, 

 zajištění, aby příručka byla zpracována a aktualizována dle předpisových požadavků, 

 spolupráce s agenturou EASA při zpracování postupů, které mají být použity 

v procesu typové certifikace, 

 vydávání směrnic pro dokumentaci splnění požadavků, 

 spolupráce při vyhledávání směrnic pro zpracování příruček požadovaných 

použitelnými prováděcími pravidly, servisních bulletinů, výkresů, specifikací a 

norem, 

 zabezpečení a distribuce použitelné certifikační specifikace (CS), požadavky na 

ochranu životního prostředí a ostatní specifikace, 

 spolupráce s agenturou EASA při navrhování certifikační předpisové základny, 

 výklad certifikační specifikace a požadavky na ochranu životního prostředí a 

v případě pochyb přenechání rozhodnutí agentuře EASA, 

 informování všech oddělení projekční organizace o veškerých otázkách týkajících se 

schválení letové způsobilosti, ochrany životního prostředí a certifikace, 

 příprava programu certifikace a koordinování všech úkolů, které se týkají vyšetření 

typu v součinnosti s agenturou EASA, 

 pravidelné hlášení agentuře EASA postup vyšetřování typu a včasné ohlašování 

všech plánovaných zkoušek, 

 zajišťování spolupráce při přípravě programů kontrol a zkoušek nutných k průkazu 

vyhovění, 

 zpracování kontrolního seznamu průkazů splnění požadavků a jeho aktualizace při 

provádění změn, 

 kontrola, zda jsou připraveny veškeré doklady o vyhovění, které jsou nezbytné 

k prokázání splnění všech certifikačních specifikací a požadavků na ochranu 

životního prostředí, a stejně tak kontrola úplnosti a podepisování uvolnění dokladů, 

 kontrola dokladů, požadovaných dle definice typového návrhu a zajištění, aby byly 

předloženy agentuře EASA ke schválení, pokud jsou požadovány, 

 příprava, návrh přílohy k typovému osvědčení a/nebo úpravy přílohy k typovému 

osvědčení, 

                                                 
6
 HOA = Head of Office of Airworthiness 
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 ověřování pro vedoucího projekční organizace, že veškeré činnosti požadované pro 

vyšetření typu byly řádně dokončeny, 

 schvalování klasifikace změn a udělování schválení nevýznamných změn v souladu 

s legislativou, 

 monitoring významných událostí na jiných leteckých výrobcích, pokud jsou důležité 

pro určení jejich vlivu na letovou způsobilost výrobků projektovaných projekční 

organizací, 

 zajišťování spolupráce při zpracování servisních bulletinů a příručky pro opravy 

nosné konstrukce, včetně následných revizí, se zvláštní pozorností věnovanou 

způsobu, jímž jejich obsah ovlivňuje letovou způsobilost, ochranu životního 

prostředí a schvaluje je v zastoupení agentury EASA, 

 zajišťování zahájení činností v odezvě na vyhodnocení poruchy 

(nehody/incidentu/události z provozu), na stížnosti z provozu a poskytování 

informací agentuře EASA v případě negativního ovlivnění letové způsobilosti 

(zachování letové způsobilosti), 

 informování agentury EASA v souvislosti s vydáváním příkazů k zachování letové 

způsobilosti obecně založených na servisních bulletinech, 

 zajišťování, aby se příručky schvalované agenturou EASA, včetně jakýchkoliv 

následujících revizí (letová příručka, MMEL
7
, omezení k letové způsobilosti 

instrukcí pro zachování letové způsobilosti, případně certifikační požadavky na 

údržbu [dokument CMR
8
]), prověřovaly k rozhodnutí, zda splňují příslušné 

požadavky, a aby se předkládaly agentuře EASA ke schválení, 

 svým podpisem také ručí za příručku projekční organizace. 

[11] 

 

Potřebné kvalifikace: 

 vedoucí oddělení letové způsobilosti by měl mít dostatečné znalosti a pravomoci, aby 

mohl reagovat na agenturu EASA a provádět potřebná zlepšení, plynoucí z: 

- důkladných znalostí příslušných legislativních požadavků Části 21 a postupů, 

které organizace používá, 

- důkladných znalostí příručky projekční organizace (DOH), zejména postupů 

týkající se klasifikace, prokázání shody, certifikace a postupu při zachování 

letové způsobilosti, 

- důkladných znalostí příslušných certifikačních specifikací 

- manažerských dovedností. 

 

5.1.4 Vedoucí nezávislého monitorovacího systému (HISM
9
) 

Vedoucí nezávislého monitorovacího systému se hlásí přímo vedoucímu projekční organizace 

a má tyto úkoly a povinnosti: 

 plánování všech činností související s nezávislým monitorovacím systémem, 

 ověřování efektivity projekční organizace, 

 posuzování veškerých nápravných akcí, 

                                                 
7
 MMEL = Master Minimum Equipment List (Základní seznam minimálního vybavení) 

8
 CMR = Certification Maintenance Requirements (certifikační požadavky na údržbu) 

9
 HISM = Head of Independent System Monitoring 
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 provádění auditů (vedoucí nezávislého monitorovacího systému by neměl být přímo 

zapojen do žádných aktivit, ve kterých provádí audit). 

 

Potřebné kvalifikace: 

 znalosti příslušných legislativních požadavků Části 21, 

 znalost příručky projekční organizace včetně souvisejících postupů, 

 důkladná znalost postupů pro nezávislý monitorovací systém, 

 zkušenosti s audity (pro případ, že je sám provádí). 

[7] 

 

5.2 Další personál 

 

5.2.1 Projekční inženýr (DE
10

) 

Projekční inženýr má následující úlohy: 

 příprava dokumentů, jako jsou dokumenty s projekčními definicemi, dokumenty o 

prokazování shod, programy a návody k obsluze a také podávání údajů z testů apod., 

 podepisování dokumentů a potvrzením, že byl dokument zpracován s nejlepším 

technickým postupem, maximální péčí a znalostí všech skutečností, které ovlivňují 

jeho obsah, a že je dokument kompletní. 

S ohledem na výše uvedené úkoly je projekční inženýr zodpovědný svému projekčnímu 

vedoucímu. 

 

Kvalifikace a školení projekčních inženýrů: 

Každý projekční inženýr v organizaci prochází odpovídajícím školením, aby získal nárok na 

přidělené pracovní místo a měl odpovídající odbornou praxi. Projekční inženýr musí znát 

postupy popsané v příručce projekční organizace včetně dokumentů souvisejících 

s projektem, které mají vliv jeho činnost. Projekční inženýr by měl mít také základní znalosti 

certifikačních specifikací (CS). 

Před jmenováním na pozici projekčního inženýra je uchazeč povinen zúčastnit se 

výcvikového kurzu týkajícího se letové způsobilosti a procesu typové certifikace. 

 

Jmenování projekčních inženýrů: 

Projekční inženýři jsou jmenováni projekčním vedoucím. Projekční vedoucí zajišťuje, že 

kvalifikační úroveň a zkušenosti osob, které pracují v této funkci, splňují požadavky na 

příslušné úkoly. 

[7] 

 

 

                                                 
10

 DE = Design Engineer 
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5.2.2 Verifikační inženýr (CVE
11

) 

Osoby jmenované na pozici verifikačního inženýra (inženýra pro ověřování shod) mají 

přiřazeny tyto úkoly: 

 nezávislá kontrola dokumentů o shodě (např. dokumenty s projekčními definicemi, 

návody k obsluze, analýzy, data z testů a příruček, které musí být schváleny 

agenturou EASA nebo podle oprávnění DOA [např. letová příručka]) pro technickou 

přesnost a soulad s příslušnými požadavky letové způsobilosti, 

 potvrzení nezávislé kontroly podpisem. 

Pokud jde o výše uvedené úkoly, je verifikační inženýr zodpovědný vedoucímu projekční 

organizace. 

 

Kvalifikace a školení verifikačních inženýrů:  

Stejně jako projekční inženýři, tak i verifikační inženýři absolvují odpovídající školení, aby 

získali nárok na přidělené pracovní místo a měli odpovídající odbornou praxi. Budou 

seznámeni s postupy ověřování popsanými v příručce projekční organizace včetně dokumentů 

souvisejících s projekty. 

Minimální požadavky na pozici verifikačního inženýra jsou: 

 důkladné znalosti příslušných požadavků na certifikační specifikace, 

 důkladná znalost společnosti a její organizace, 

 důkladné znalosti částí zahrnující odkazované postupy ovlivňující projekční a 

schvalovací procesy a postupy pro zachování letové způsobilosti, 

 základní znalosti Části 21 legislativy. 

Před jmenováním uchazeče na tuto pozici je také povinen se zúčastnit výcvikového kurzu 

týkajícího se letové způsobilosti a procesu typové certifikace. 

 

Jmenování verifikačních inženýrů:  

Tito inženýři jsou jmenováni vedoucím projekční organizace. Vedoucí projekční organizace 

pak zajišťuje, že kvalifikace a zkušenosti osob, které pracují v této funkci, splňují požadavky 

na příslušné úkoly. Každému inženýrovi jmenovanému na tuto pozici budou poskytnuty 

informace o rozsahu jeho oprávnění. Jmenování je stvrzeno podpisem vedoucího projekční 

organizace a samotným verifikačním inženýrem. 

[7] 

                                                 
11

 CVE = Compliance Verification Engineer 
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6 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce byla rešerše předpisových požadavků, které upravují 

problematiku schvalování projekčních leteckých organizací. Na základě této rešerše byl 

zpracován souhrn nutných kroků, které znázorňují postup pro získání Oprávnění organizace 

k vývoji a projektování se specifikami VUT v Brně včetně zpracování informací o potřebném 

personálním zajištění. Proto byla práce rozdělena na čtyři hlavní kapitoly. 

První část práce obsahuje základní informace o tom, co je to DOA oprávnění a jaké 

údaje jsou v ní obsaženy. V druhé části je uvedená legislativa vztahující se k problematice 

DOA oprávnění, která je také podrobněji rozebrána. 

V třetí části je uveden postup vedoucí k získání DOA oprávnění pro VUT v Brně. Krok 

za krokem je popsán postup při žádosti pomocí jednotlivých formulářů, proces vyšetřování a 

přijetí žádosti o DOA oprávnění v jednotlivých fázích. Zmíněny jsou také užitečné osvědčené 

postupy agentury EASA a poplatky nutné k vydání certifikátu. Poslední část se věnuje 

personálnímu zajištění vzhledem k potřebám VUT v Brně. 

Jelikož se VUT v Brně zabývá leteckou technikou a jejím projektováním, mohla by být 

tato práce užitečná při postupu jak DOA oprávnění získat a co vše je k tomu potřeba. 
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CS Certification Specifications certifikační specifikace 

CVE Compliance Verification Engineer verifikační inženýr 

DE Design Engineer projekční inženýr/projektant 

DOA Design Organization Approval Oprávnění organizace k vývoji a 

  projektování 

HISM Head of Independent System vedoucí nezávislého monitorovacího 

 Monitoring systému 

HOA Head of Office of Airworthiness vedoucí oddělení letové způsobilosti 

DOH Design Organization Handbook příručka projekční organizace 

EASA European Aviation Safety Agency Evropská agentura pro bezpečnost 

  v civilním letectví 

ED Executive Director výkonný ředitel 
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HDO Head of Design Organisation vedoucí projekční organizace 

MMEL Master Minimum Equipment List Základní seznam minimálního 

  vybavení 

SRM Structural Repair Manual příručka pro opravy draku letounu 

STC Supplemental Type Certificate dodatečná typová certifikace 

TC Type Certificate typová certifikace 

ÚCL - Úřad pro civilní letectví 
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