změny
číslo změny /
číslo stránky

datum
platnosti

0
1
2

1.5.2003
1.11.2003
1.3.2004

opravy
datum
záznamu a
podpis
--zapracována
zapracována

číslo opravy

datum
platnosti

datum
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podpis

Rozdělovník: ÚCL/OZLP 13 ks, ÚCL/SLP 1 ks, ČSA, Travel servis, Fischer Air
Seznam platných stran
název

strana

platná od

změna

Úvod, Vydání CCL, Oprávnění držitele CCL
Doba platnosti, Prodloužení/obnova CCL, Typové kvalifikace
Kvalifikace instruktora, Obnova kvalifikace instruktora

1
2
3

1.3.2004
1.3.2004
1.3.2004

2
2
2

Seznam použitých zkratek
CCL
OZLP
PZ
ÚCL
ÚLZ

Průkaz způsobilosti palubního průvodčího (Cabin Crew Licence)
Odbor způsobilosti leteckého personálu
průkaz způsobilosti
Úřad pro civilní letectví
Ústav leteckého zdravotnictví

1. Úvod: Tento postup vychází z předpisu L 1 a z hlavy O předpisu JAR-OPS 1.
2. Vydání CCL: Žadatel o první vydání CCL musí:
a) prokázat zdravotní způsobilost 2. třídy ICAO potvrzenou ÚLZ Praha,
b) být starší než 18 let,
c) před zahájením počátečního výcviku svému provozovateli doložit, že má úplné
středoškolské vzdělání,
d) absolvovat počáteční výcvik podle JAR-OPS 1.1005, viz Poznámka 1,
e) úspěšně absolvovat přezkoušení podle JAR-OPS 1.1025 (b)(1) viz Poznámka 2,
f) úspěšně absolvovat přeškolovací výcvik podle JAR-OPS 1.010,
g) úspěšně absolvovat přezkoušení podle JAR-OPS 1.1025 (b)(2), a
h) absolvovat seznámení podle JAR-OPS 1.1012 (minimálně 2 traťové úseky).
3. Oprávnění držitele CCL: Držitel CCL je oprávněn být zařazen jako palubní průvodčí
do posádky letounu podle JAR-OPS 1.990, pokud:
a) má platnou zdravotní způsobilost 2. třídy ICAO potvrzenou ÚLZ Praha,
b) má platný CCL s příslušnou typovou kvalifikací,
c) pokud je to třeba, úspěšně absolvoval rozdílový výcvik podle JAR-OPS 1.1010
(a)(2),
d) udržuje si způsobilost opakovacími výcviky podle JAR-OPS 1.1015, případně
udržovacím výcvikem podle JAR-OPS 1.1020, a
e) jeho způsobilost není snížena změnou zdravotního stavu nebo užíváním
psychoaktivních látek.
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4. Doba platnosti CCL: ÚCL vydává CCL s platností ode dne splnění všech požadavků
na jeho vydání na dobu 10 let od konce kalendářního měsíce vydání těm držitelům,
kteří mají potvrzenu požadovanou zdravotní způsobilost na samostatném osvědčení
zdravotní způsobilosti. Do doby, než bude ÚLZ schopen vydávat samostatná osvědčení
zdravotní způsobilosti, budou CCL vydávány s platností shodnou s platností zdravotní
způsobilosti potvrzenou na původním formuláři.
5. Prodloužení / obnova platnosti CCL: Nový CCL vydává ÚCL v případě, že:
a) došlo ke ztrátě nebo poškození původně vydaného CCL, nebo
b) držitel získal novou typovou kvalifikaci, nebo
c) držitel získal kvalifikaci instruktora, nebo
d) došlo ke změně údajů uvedených v CCL, nebo
e) platnost původně vydaného CCL uplynula ne dříve než před 6 měsící nebo uplyne
během příštích 3 měsíců,
pokud žadatel předloží ÚCL pro prodloužení platnosti:
(i) potvrzení provozovatele na stanoveném formuláři (viz formulář CAA-ZLP043/03), že si udržuje způsobilost opakovacími výcviky podle JAR-OPS 1.1015,
případně udržovacím výcvikem podle JAR-OPS 1.1020,
(ii) platné osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy ICAO vydané ÚLZ Praha, nebo
f)

platnost CCL uplynula před více než 6 měsíci, pokud žadatel o obnovu platnosti
CCL předloží ÚCL:
(i) potvrzení provozovatele na stanoveném formuláři (viz formulář CAA-ZLP043/02), že úspěšně absolvoval příslušný výcvik a přezkoušení v souladu s
JAR-OPS (viz bod 2 tohoto postupu) dle uvážení provozovatele vzhledem k
délce neplatnosti PZ, a
pokud platnost původně vydaného CCL uplynula dříve než před 7 roky,
potvrzení provozovatele na stanoveném formuláři (viz formulář CAA-ZLP043/02), že úspěšně absolvoval minimálně přezkoušení podle JAR-OPS 1.025
(b)(1),
(ii) platné osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy ICAO vydané ÚLZ Praha.

6. Typové kvalifikace: Uchazeč o vydání další typové kvalifikace do CCL musí ÚCL
předložit potvrzení provozovatele (viz formulář CAA-ZLP-043/02) o tom, že úspěšně
absolvoval příslušný přeškolovací výcvik podle JAR-OPS 1.010 včetně přezkoušení
podle JAR-OPS 1.025 (b)(2) a seznámení podle JAR-OPS 1.1012 (minimálně 1 traťový
úsek).
Do CCL se zapisují tyto typy:
A-310,
B-737,
ATR-42/72.
Poznámka 1:
Při pořádání počátečního výcviku podle JAR-OPS 1.1005 je
provozovatel povinen zajistit, aby žadatelé o CCL plnili též požadavek JAR-OPS 1.025
(Společný jazyk), t.j. zajistit, aby byli schopni v angličtině porozumět příslušným částem
Provozní příručky, komunikovat s posádkou a vydávat cestujícím pokyny k nouzové
evakuaci a pokyny významné pro bezpečnost letu.
Poznámka 2: Provozovatel je povinen oznámit ÚCL na stanoveném formuláři (viz
formulář CAA-ZLP-043/01) nejméně 1 týden před zahájením termín a místo konání
počátečního výcviku, termín a místo konání přezkoušení žadatelů o CCL podle JAROPS 1.1020 (b)(1), osoby, které budou toto přezkoušení provádět, a seznam uchazečů.
Kontrolu totožnosti uchazeče provádí provozovatel. Takto oznámené kurzy a
přezkoušení musí být ÚCL předem schváleny.
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7. Kvalifikace instruktora: Žadatel musí ÚCL předložit potvrzení (viz formulář CAAZLP-043/02) o tom, že úspěšně splnil všechny požadavky pro vydání kvalifikace
instruktora stanovené v ustanovení předpisu L1 - 3.6.1:
a)
b)
c)
d)
e)

počáteční výcvik instruktora,
písemnou zkoušku z výkonu služby na ÚCL,
písemnou zkoušku z JAR-OPS 1 na ÚCL,
ústní zkoušku v podobě prezentace na zadané téma na ÚCL,
přezkoušení za letu.

Platnost kvalifikace "Instruktor" je neomezena.
Do CCL se tato kvalifikace zapisuje:
Instruktor.
8. Obnova kvalifikace instruktora: Pokud platnost CCL uplynula ne dříve než před
6 měsící a žadatel předloží ÚCL všechny potřebné náležitosti podle bodu 5e tohoto
postupu, pak mu bude kvalifikace instruktor prodloužena automaticky.
V případě, že platnost CCL uplynula dříve než před 6 měsíci, je nutné ÚCL předložit
potřebná potvrzení podle bodu 5f tohoto postupu a znovu úspěšně absolvovat zkoušky
na ÚCL pro uznání kvalifikace instruktor.
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