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AKTUÁLNOST SMĚRNICE CAA-SLP-013a-n-14
Za kontrolu aktuálnosti směrnice a jejích příloh odpovídá ředitel odboru OLD ÚCL. Ověřování
aktuálnosti je prováděno minimálně 1x za dva roky.
POUŽITELNOST SMĚRNICE CAA-SLP-013a-n-14
Tato Směrnice je použitelná pro:
(1) Žadatele o vydání AOC.
(2) Provozovatele obchodní letecké dopravy (držitele AOC), žádající o schválení změny již
schváleného programu výcviku
(3) Odbor obchodní letecké dopravy (OOLD) sekce letové (SL) v plném rozsahu. Je nedílnou součástí
Příručky inspektora OOLD pro výkon funkce dozoru nad bezpečností provozovatelů letadel
v obchodní letecké dopravě.
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Postupy pro udělení / změnu schválení programů pro výcvik a přezkoušení včetně

osnov

v souladu s požadavky ORO.FC

(1) Všeobecně
(i)

V souladu s požadavkem ustanovení ORO.FC.145 (c) musí programy pro výcvik a přezkoušení
včetně osnov schválit ÚCL ČR na základě podané žádosti provozovatelem obchodní letecké
dopravy (držitelem AOC).

(ii)

Držitelé AOC, jako uživatelé FSTD musí získat schválení od ÚCL ČR k používání FSTD jako
součást jejich schválených výcvikových programů, jež jsou obsahem provozní příručky část D
(OM-D) na základě podmínek stanovených ve Směrnici CAA-SLP-013b-n-14.

(iii)

Žadatel by měl podávat zvlášť žádost pro každý jednotlivý výcvikový program v zájmu urychlení
schvalovacího procesu.

(iv)

Tato směrnice se týká následujících výcviků a přezkoušení:
(a) Přeškolovací výcvik provozovatele a přezkoušení provozovatelem v souladu
s ustanoveními ORO.FC.120, ORO.FC.220, AMC1 ORO .FC.220, AMC2 ORO.FC.220&230,
GM1 ORO.FC.220, GM1 ORO.FC.220&230, GM2 ORO.FC.220&230, GM3
ORO.FC.220&230, GM4 ORO.FC.220&230, GM5 ORO.FC.220&230, GM1 ORO.FC.220(b),
GM1 ORO.FC.220(d)
(b) Opakovací výcvik a přezkoušení v souladu s ustanoveními ORO.FC.130, ORO.FC.230,
AMC1 ORO.FC.230, GM1 ORO.FC.230, GM1 ORO.FC.230(a), (b), (f), AMC2
ORO.FC.220&230, GM1 ORO.FC.220&230, GM2 ORO.FC.220&230, GM3
ORO.FC.220&230, GM4 ORO.FC.220&230, GM5 ORO.FC.220&230
(c) Rozdílový a seznamovací výcvik v souladu s ustanoveními ORO.FC.125, AMC1
ORO.FC.125.
(d) Kurz velení v souladu s ustanoveními ORO.FC.105, AMC1 ORO.FC.105(b)(2), (c), GM1
ORO.FC.(b)(2), AMC1 ORO.FC.105(c), AMC2 ORO.FC.105(c), GM1 ORO.FC.105(d)
ORO.FC.205, AMC1 ORO.FC.205
(e) Znalost tratí a letišť v souladu s ustanovením ORO.FC.105, AMC1 ORO.FC.105 a GM1
ORO.FC.105
(f) Jednopilotní provoz IFR nebo v noci v souladu s ustanovením ORO.FC.202
(g) Kvalifikace pilota k řízení z kteréhokoli pilotního sedadla v souladu s ustanoveními
ORO.FC.135, ORO.FC.235, AMC1 ORO.FC.235(d), GM1 ORO.FC.235(f), (g)
(h) Létání na více než jednom typu nebo variantě v souladu s ustanoveními ORO.FC.140,
ORO.FC.240, AMC1 ORO.FC.240, AMC2 ORO.CF.240
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(i)

Výcvik optimalizace činnosti posádky (CRM) v souladu s ustanovením ORO.FC.115,
AMC1 ORO.FC.115, AMC2 ORO.FC.115, AMC3 ORO.FC.115, GM1 ORO.FC.115, GM2
ORO.FC.115, GM3 ORO.FC.115, GM4 ORO.FC.115, GM5 ORO.FC.115, GM6
ORO.FC.115, GM7 ORO.FC.115, ORO.FC.215, AMC1 ORO.FC.215

(2) Podání žádosti o udělení / změnu schválení programu pro výcvik a přezkoušení
včetně osnov
(a) Udělení/změnu schválení programů pro výcvik a přezkoušení včetně osnov musí předcházet
podání samostatné žádosti na předepsaném formuláři, který je uveden v Příloze 1 k této směrnici
na adresu:
Úřad pro civilní letectví ČR
Letiště Praha
160 08 Praha 6
(b) Nedílnou součástí Přílohy 1 musí být program výcviku a přezkoušení, který musí obsahovat
následující elementy:
(i)

Účel výcviku

(ii)

Minimální úroveň zkušeností pro daný druh výcviku,

(iii)

Kvalifikační požadavky na instruktora/examinátora pro každý druh výcviku,

(iv)

Metoda výcviku (např. samostudium, e-learning, CBT, přednáška na učebně atd), místo
a zařízení, kde se bude provádět výcvik/přezkoušení

(v)

Program výcviku/přezkoušení včetně časového rozvrhu

(vi)

Podrobné osnovy ke každému výcvikovému programu

(3) Dodatečné informace
(a) Programy výcviku/přezkoušení včetně osnov zpracovat stručně, jasně a přehledně bez
zbytečných příloh a dodatků.
(b) V přeškolovacím kurzu provozovatele a přezkoušení provozovatelem by měl být uveden postup
pro vyhodnocení předchozí praxe člena posádky a postup pro stanovení rozsahu výcviku na
základě tohoto vyhodnocení včetně příslušné dokumentace v souladu s požadavkem
ORO.FC.220(c). Vyhodnocení předchozí praxe a stanovení rozsahu výcviku musí být
dokumentováno a musí být součástí výcvikové dokumentace člena posádky v souladu
s ORO.MLR.115 c)
(c)

V souladu s AMC1 ORO.FC.115 a 215 musí být prvky CRM zahrnuty v Počátečním kurzu CRM,
Přeškolovacím kurzu provozovatele, Kurzu velení a Opakovacím výcviku.

(d) Součástí této směrnice bude doporučené členění OM-D, které bude publikováno později.
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(4) Závěrečná ustanovení
(a) Žadatel o vydání AOC musí předložit samostatné návrhy všech relevantních výcvikových programů
ve formě návrhu textu, který po schválení bude zařazen do provozní příručky. OOLD ÚCL ČR
provede jejich vyhodnocení a v případě, že splňují příslušné požadavky, vydá žadateli Rozhodnutí
o schválení. Na základě obdržení tohoto oznámení žadatel zařadí schválené výcvikové programy
do provozní příručky v souladu s AMC3 ORO.MLR.100 a zahájí výcvik provozního personálu. Místo
konání a datum zahájení výcviku pilotů je nutno oznámit nejméně 3 pracovní dny předem řediteli
odboru OLD ÚCL ČR e-mailem na adresu slp_old@caa.cz. Kontrola dokladů o výcviku bude
součástí auditu před vydáním AOC.
(b) Držitel platného AOC, který žádá o změnu již schváleného výcvikového programu, musí předložit
k tomuto programu kompletní žádost včetně příloh v souladu ustanovením (2) výše, doplněnou o
vyhodnocení bezpečnostního rizika spojeného se změnou výcvikového programu. Splňuje-li
předložený text příslušné požadavky, OOLD ÚCL ČR vydá žadateli Rozhodnutí o schválení. Na
základě obdržení tohoto rozhodnutí žadatel zařadí schválený text do provozní příručky v souladu
s AMC3 ORO.MLR.100 jako řádnou revizi a zahájí výcvik provozního personálu.
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