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Mnohdy je nastolována otázka, že není definována doba, po kterou mají být
uchovávány zkušební vzorky po provedené zkoušce.
Stanovisko Úřadu pro civilní letectví (dále Úřad) je:
v zásadě je nutné rozlišit, jaký mají zkušební vzorky, zkoušky a zkušební zařízení vztah k
průkazům, předkládaným Úřadu v rámci procesu uznání způsobilosti.
Zkoušky, které mají podnikový, vývojový charakter a nejsou jak zkušební vzorky, tak
i použité zkušební zařízení vč. zadání pro experiment předkládány Úřadu k posouzení jako
průkazné, se uchovávají po dobu, kterou si určí zadavatel sám, včetně způsobu, jak s nimi
bude naloženo po ukončení experimentu.
U zkoušek, které mají průkazný charakter a podléhají tedy odbornému dozoru Úřadu,
potom je vycházeno z těchto základních principů:
a) je kladen důraz na dokumentaci experimentu v té míře, aby byla zabezpečena případná
reprodukovatelnost výsledků zkoušky a
b) jsou kladeny shodné požadavky jak na zkušební vzorek, tak i na zkušební zařízení
Zkoušky, které jsou průkazné, tzn. jejich zadání, průběh a vyhodnocení podléhají
v plném rozsahu odbornému dozoru Úřadu se považují za ukončené teprve tehdy, kdy jsou
potvrzeny všechny základní procedury, tj. míra zdokumentování experimentu (výkresová a
technologická dokumentace, prokázání shody /konformity/ výroby vč. dokumentování
odchylek apod.
V případě delšího časového rozpětí mezi provedením a vyhodnocením experimentu je
nutné zajistit, aby do ukončení řízení o průkazu byl zkušební vzorek (ev. včetně zkušebního
zařízení) zabezpečen proti poškození nebo jinému znehodnocení vlivem nevhodného
skladování a pod.
Jsou-li splněny všechny předchozí podmínky a průkaz je uzavřen, potom ÚCL rozhodne
a) že experiment je ukončen a zkušební zařízení vč. zkušebního vzorku lze zrušit (demontovat nebo jinak fyzicky zlikvidovat), nebo
b) zkušební vzorek bude použit pro jiné účely (např. jako maketa) a zadavatel zkoušky
jasným způsobem znemožní jeho úmyslné nebo neúmyslné použití v další zástavbě
na letadlo
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Stanovený termín přezkoumání : 1 x za 2 roky
Č. Změny
n=
0

Přezkoumání provedl
Jméno, podpis
V. Chejnovský

Datum
přezkoumání
8. dubna 2009

Požaduje se
změna/oprava
Ano, formální úpravy

