
 

Evropská agentura pro bezpečnost letectví – Internal Occurrence Reporting System 
(IORS) 

Technical Occurrence Report Form - Pokyny pro vyplnění 

verze 2 – listopad 2010  
 

FO.IORS.00044-002 Completion Instructions © European Aviation Safety Agency. All rights reserved.            Str. 1/6 
Proprietary document. Copies are not controlled. Confirm revision status through the EASA-Internet/Intranet. 
  

Tyto pokyny se vztahují k použití Technical Occurrence Report Form za účelem hlášení technických událostí 
agentuře EASA.  
Vyplňte prosím co možná největší počet polí v rozsahu informací, které jsou v době vyplňování hlášení o 
události dostupné.  
 
1. REFERENČNÍ INFORMACE 

1.1. Reporting Organisation Name – Název organizace nebo osoby podávající hlášení (povinný údaj). 
1.2. Reporting Organisation Country – Ze seznamu zemí vyberte odpovídající položku (povinný údaj). 
1.3. Reporting Organisation Approval Reference – Uveďte referenční číslo oprávnění EASA, pokud 

bylo organizaci podávající hlášení přiděleno: např. EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx – nebo číslo 
vnitrostátního oprávnění organizace podávající hlášení.  

1.4. Name of submitter – Kontaktní údaje organizace podávající hlášení o události. 
1.5. E-mail address – Úplná adresa elektronické pošty. 
1.6. Telephone number – Telefonní číslo včetně předvolby dané země, např. +49 221 8990 WXYZ. 
1.7. Internal Reference number – Interní referenční číslo události přidělené organizací podávající 

hlášení (povinný údaj). 
1.8. Issue Number – Číslo verze tohoto hlášení v případě, že společnost podávající hlášení označuje 

aktualizovaná hlášení číslováním verzí. 
1.9. Date of the Report – Datum tohoto hlášení o události. 
1.10. Report Type – Tento oddíl obsahuje informace o tomto hlášení a stanoví, zda se jedná o první 

oznámení nebo navazující zprávu. 
Initial – Tento rámeček zaškrtněte v případě, že hlášení je prvním oznámením o události agentuře 
EASA.  

 Follow-up – Tento rámeček zaškrtněte, pokud hlášení představuje zprávu navazující na předchozí 
oznámení. Uveďte prosím datum prvního oznámení. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation) – V případě, že je to relevantní, uveďte, zda je 
z hlediska organizace podávající hlášení status události Open nebo Closed. Status „closed“ 
znamená, že na úrovni organizace podávající hlášení se již neplánuje žádné vyšetřování, žádná 
analýza a nejsou plánována ani žádná nápravná opatření. 

1.12. Parties Informed - Uveďte, kdo kromě agentury EASA by o této události informován: Stát zápisu 
letadla do rejstříku, držitel(é) konstrukčního oprávnění, provozovatel (nebo vlastník), vnitrostátní 
letecký úřad (příslušný orgán organizace podávající hlášení) nebo CAMO (organizace k řízení 
zachování letové způsobilosti podle definice uvedené v části M, podčásti G). 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – V případě, že je to relevantní, zde uveďte 
jméno či jména všech držitelů konstrukčního oprávnění (držitele (doplňkového) typového osvědčení 
na letadlo/motor/vrtuli, držitele oprávnění pro zařízení), kteří byli o této technické události informováni. 

 
2. SOUHRNNÉ ÚDAJE O TECHNICKÉ UDÁLOSTI 

2.1. Occurrence Title – Název, který vystihuje, jak k této události došlo. Tento název by měl událost 
jasně pojmenovat, neměl by obsahovat žádné zkratky a může být strukturován podle následujícího 
vzoru (od obecného k podrobnějšímu): 

 Název systému – název subsystému nebo subsubsystému – shrnutí události 
2.2. Date of finding – Datum události nebo jejího zjištění.  
2.3. ATA Chapter – ATA Chapter (2 číslice) charakterizující oblast, která nejvýznamněji přispívá 

k výskytu této události. Seznam ATA Chapters je uveden v dodatku.  
2.4. Location – Zeměpisná poloha události. 
2.5. Detection phase – Zaškrtnutím jednoho z rámečků uvedených v tomto oddílu sdělte, kdy byla 

porucha, nesprávná činnost, závada nebo jiná událost odhalena.  
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Manufacturing K události / jejímu zjištění došlo během výrobního procesu. 
Scheduled 
Maintenance 

K události / jejímu zjištění došlo během plánované údržby. 

Non-scheduled 
Maintenance 

K události / jejímu zjištění došlo během neplánované údržby. 

Standing K události došlo v době stání letadla, např. během operací 
pozemní obsluhy nebo v době parkování. 

Taxi K události došlo při pojíždění letadla směrem k dráze nebo 
z dráhy.  

Take-off K události došlo při vzletu letadla. 
Climb K události došlo při stoupání letadla na cestovní hladinu. 
En-route K události došlo při letu letadla na cestovní hladině. 
Descent K události došlo při klesání letadla z cestovní hladiny. 
Approach K události došlo při přibližování letadla k letišti. 
Landing K události došlo při přistávání letadla. 
Hovering Fáze letu používaná u vrtulníků při vznášení. 
Manoeuvring K události došlo během manévrování, např. během 

akrobatických letů, leteckého postřiku… 
Unknown Fáze letu není známa. 
Other, Specify: V případě, že fáze, během níž byla událost zjištěna, není 

v předchozím výčtu obsažena, lze tuto fázi uvést zde. 
 
2.6. Cause of occurrence – Zaškrtněte rámeček nebo rámečky, které nejlépe vystihují současný stav 

dostupných znalostí o příčině události. Rámečků lze zaškrtnout i více.  

Design Příčina závady souvisela s konstrukcí dílu. 
Production Příčina závady souvisela s výrobním postupem. 
Maintenance Příčina závady souvisela s údržbou. 
Repair Příčina souvisela s opravou. 
Fatigue Závadu způsobila konstrukční únava materiálu. 
Corrosion Závadu způsobila koroze materiálu. 
Unapproved 
parts 

Vadný díl nebyl schválen. 
 

Human factors Příčina závady souvisela s lidskými činiteli a otázkami lidské 
výkonnosti, např. s lidskými schopnostmi nebo omezeními 
v rámci rozhraní mezi člověkem a ostatními systémovými 
složkami v oblasti konstrukce, certifikace, výcviku, provozu a 
údržby.   
Jako příklady faktorů lze uvést rozhraní člověk-stroj, 
organizační faktory a faktory související s personálem, výcvik, 
postupy, povinnosti a komunikaci. 
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Operational Příčina závady souvisela s provozem. 
Unknown Příčina události není známa nebo dosud nebyla zjištěna. 
Other, Specify: Pokud příčina závady nespadá do žádné z výše uvedených 

kategorií, uveďte podrobnosti o příčině závady v části „Jiná“. 
 

 
3. PŘÍLOHY SOUVISEJÍCÍ S UDÁLOSTÍ  
Uveďte typ (zpráva, fotografie atd.) a název (popis obsahu) všech příloh.  
Připojený soubor či připojené soubory by měly být zaslány jako příloha emailu obsahujícího hlášení o technické 
události.  
Přílohy musí být s ohledem na to, aby je agentura EASA mohla „zpracovat“, zaslány v následujících formátech: 
.doc  .docx . xls  .xlsx   .csv  .pdf  .jpeg  .mpeg4  .mp3 
Velikost žádného z přiložených souborů by neměla přesáhnout 3Mb. Pokud by celková velikost příloh 
připojených k jednomu emailu měla být větší než 10Mb, je nutno poslat emailů více s tím, že velikost žádného 
z nich by neměla přesáhnout 3Mb. 

 
4. INFORMACE O LETADLE 
Tento oddíl obsahuje informace o příslušném letadle. Pokud se událost netýká žádného konkrétního letadla, 
není nutné tento oddíl vyplňovat. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model – Ze seznamu vyberte odpovídající položku. 
4.2. Aircraft Serial number – Sériové číslo příslušného letadla. 
4.3. Operator/Owner – Název/jméno provozovatele nebo případně vlastníka letadla. 
4.4. Aircraft Registration – Pokud je letadlo registrováno, uveďte zde jeho poznávací značku. Pokud 

letadlo není registrováno, uveďte označení uznávané příslušným orgánem.  
4.5. Aircraft Usage Details – Tento oddíl by měl obsahovat informace o používání příslušného letadla 

vyjádřené v celkovém čase (v hodinách) a celkovém počtu letů. Celková doba je kalendářní doba 
vyjádřená v hodinách, která uplynula od výroby letadla.  

 
5. INFORMACE O MOTORU 
Tento oddíl obsahuje informace o příslušném motoru. Pokud se událost netýká žádného konkrétního motoru, 
není nutné tento oddíl vyplňovat. V případě, že se týká více než jednoho motoru, uveďte další informace 
v oddíle 7.1 „Narrative“. 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder – Ze seznamu vyberte odpovídající položku. 
5.2. Engine Serial number – Sériové číslo příslušné motoru. 
5.3. Engine Event – V případě, že je to relevantní, uveďte klasifikaci typu události motoru. Zkratky 

LOTC/LOPC označují poruchu ovládání pohonu / poruchu ovládání výkonu. Zaškrtnete-li „jiný“, 
uveďte další informace v 7.1 „Narrative“. 

5.4. Engine Aircraft Position – Poloha (1, 2, 3, …) motoru v letadle podle standardního číslování 
stanoveného výrobcem letadla. 

5.5. Engine Usage Details – Tento oddíl by měl obsahovat informace o používání příslušného motoru 
vyjádřené v celkovém čase (v hodinách) a celkovém počtu letů. Celková doba je kalendářní doba 
vyjádřená v hodinách, která uplynula od výroby motoru nebo od generální / dílenské opravy.  

 
6. INFORMACE O VRTULI 
Tento oddíl obsahuje informace o příslušné vrtuli. Pokud se událost netýká žádné konkrétní vrtule, není nutné 
tento oddíl vyplňovat. V případě, že se týká více než jedné vrtule, uveďte další informace v oddíle 7.1 
„Narrative“. 
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6.1. Propeller Manufacturer – Ze seznamu vyberte odpovídající položku. 
6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder – Ze seznamu vyberte odpovídající položku. 
6.3. Propeller Serial number – Sériové číslo příslušné vrtule. 
6.4. Propeller Aircraft Position – Poloha (1, 2, 3, …) vrtule v letadle podle standardního číslování 

stanoveného výrobcem letadla.  
6.5. Propeller Usage Details – Tento oddíl by měl obsahovat informace o používání příslušné vrtule 

vyjádřené v celkovém čase (v hodinách) a celkovém počtu letů. Celková doba je kalendářní doba 
vyjádřená v hodinách, která uplynula od výroby vrtule nebo od generální / dílenské opravy.  

 
7. INFORMACE O LETADLOVÉM CELKU 
Tento oddíl obsahuje informace o příslušném letadlovém celku. Pokud se událost netýká žádného konkrétního 
letadlového celku, není nutné tento oddíl vyplňovat. V případě, že se týká více než jednoho letadlového celku, 
uveďte další informace v oddíle 7.1 „Narrative“. 

7.1. Component Manufacturer Name and Country – Název a země (vyberte odpovídající položku ze 
seznamu zemí) výrobce letadlového celku. 

7.2. Component Part Number – Číslo dílu letadlového celku. Charakterizujte popřípadě i rozsah 
pozdějších úprav.  

7.3. Component Serial Number – Sériové číslo letadlového celku. 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name – Název letadlového celku podle ilustrovaného katalogu dílů 

nebo podle jiné dokumentace od výrobce. 
7.5. (E)TSO Reference. – Odkaz na osvědčení TSO (technický normalizační příkaz) nebo ETSO 

(evropský technický normalizační příkaz), případně odkaz na jiné vnitrostátní osvědčení pro dané 
zařízení.  

7.6. Date of manufacture – Datum výroby letadlového celku. 
7.7. Component Usage Details – Tento oddíl by měl obsahovat informace o používání příslušného 

letadlového celku vyjádřené v celkovém čase (v hodinách) a celkovém počtu letů. Celková doba je 
kalendářní doba vyjádřená v hodinách, která uplynula od výroby letadlového celku nebo od generální 
/ dílenské opravy.  

 
8. PODROBNOSTI – Toto je volné textové pole, kam je možné uvést podrobnosti o události a výsledky 

vyšetřování události. Text může mít větší délku, než jakou umožňuje volné místo, v takovém případě jej 
však nebude možné vytisknout. Delší text můžete připojit jako přílohu. 
8.1. Narrative – Zde popište, jak k události nebo k jejímu zjištění došlo.  
8.2. Description of the occurrence investigation – Zde uveďte případné podrobnosti o vyšetřování 

a analýze provedené v návaznosti na tuto událost. Případně též uveďte, zda byly staženy / 
analyzovány údaje FDR /QAR. 

8.3. Risk Assessment – Posouzení rizik je kvalitativní a kvantitativní analýza pravděpodobnosti a 
následků určitého nebezpečí. Z organizací podávajících hlášení mohou posouzení rizik předložit ty, 
které jsou schopny nebo oprávněny takovou analýzu provádět, což jsou například v případě událostí 
souvisejících s konstrukcí konstrukční organizace. Posouzení rizik by mělo zahrnovat i označení 
potenciálně ohrožené skupiny letadel.  

8.4. Corrective Actions – Na tomto místě můžete případně uvést podrobnosti o nápravných opatřeních 
učiněných v návaznosti na událost na úrovni organizace podávající hlášení. 

8.5. Conclusion – Zde můžete případně uvést závěrečné prohlášení. 
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DODATEK: SEZNAM ATA CHAPTERS 

 
1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 
52 DOORS 
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53 FUSELAGE 
54 NACELLES/PYLONS 
55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
78 ENGINE EXHAUST  
79 ENGINE OIL 
80 ENGINE STARTING 
81 TURBINES/TURBOCHARGING 
82 ENGINE WATER INJECTION  
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES 
84 PROPULSION AUGMENTATION 
85 RECIPROCATING ENGINE 
86 ATA UNASSIGNED 
87 ATA UNASSIGNED 
88 ATA UNASSIGNED 
89 ATA UNASSIGNED 
90 ATA UNASSIGNED 
91 CHARTS  
92 ATA UNASSIGNED 
93 ATA UNASSIGNED 
94 ATA UNASSIGNED 
95 AIRLINE USE 
96 AIRLINE USE 
97 WIRING REPORTING 
98 AIRLINE USE 
99 ATA UNASSIGNED 
 

 


