SMĚRNICE
CAA-SLP-019-n-14
Postupy pro udělení / změnu schválení použití integrovaného palubního systému
hmotnosti a vyvážení, nebo použití samostatného počítačového systému
hmotnosti a vyvážení jako hlavní zdroj informací pro odbavení letounů.
Procedures for granting / change of prior approval to use an onboard integrated mass and balance
computer system, or a stand-alone computerised mass and balance system as a primary source for
dispatch .
v souladu s požadavky ustanovení CAT.POL.MAB.105(e)
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Žádost o udělení / změnu schválení

AKTUÁLNOST SMĚRNICE CAA-SLP-019-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-019-n-14
Tato Směrnice je použitelná pro:
(1) žadatele o vydání osvědčení leteckého provozovatele pro obchodní leteckou dopravu (AOC).
(2) držitele AOC, žádající o udělení / změnu schválení pro použití jiných standardních hmotností
(3) odbor obchodní letecké dopravy (OOLD) sekce letové (SL) v plném rozsahu. Tato Směrnice je rovněž
nedílnou součástí Příručky inspektora OOLD pro výkon funkce dozoru nad bezpečností provozovatelů
letadel v obchodní letecké dopravě.
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1. Všeobecně
Bude-li provozovatel obchodní letecké dopravy používat pro zpracování dokumentace o hmotnosti a vyvážení
počítačový systém (integrovaný se systémy letadla, nebo samostatný), musí k tomu získat předchozí
schválení ÚCL ČR (viz CAT.POL.MAB.105e)).
K ověření správné činnosti počítačového systému (integrovaného i samostatného) provozovatel musí
minimálně 1x za 6 měsíců ověřit integritu systému a správnost výstupních údajů (viz CAT.POL.MAB.105b)).
U integrovaných systémů provozovatel musí zavést postup nepřetržité kontroly změn vstupních údajů a jejich
správné zavedení do počítačového systému (viz AMC1 CAT.POL.MAB.105b)).
Samostatný počítačový systém hmotnosti a vyvážení lze použít před letem k přípravě dokumentace mimo
letoun, nebo na jeho palubě.
Samostatný počítačový systému na palubě (bez spojení se systémy letounu) může být ve formě
jednoúčelového zařízení, nebo jako součást EFB. Použití počítače během letu na palubě posádkou (EFB)
podléhá předchozímu schválení ÚCL ČR. Bude-li součástí EFB i počítačový program pro určení hmotnosti a
vyvážení, je nutno podat žádost o schválení EFB (viz směrnice CAA-SLP-042-n-14) a žádost o schválení
počítačového zpracování dokumentace hmotnosti a vyvážení podle této směrnice.
Udělení / změnu předchozího schválení vydává ÚCL ČR formou Rozhodnutí na základě vyhodnocení
předložených podkladů, zpracovaných v souladu s ustanovením 3 této směrnice.
2. Podání žádosti o udělení / změnu schválení výcvikového programu
Udělení / změně předchozího schválení musí předcházet podání samostatné žádosti (viz PŘÍLOHA 1).
Žádost, včetně příloh zaslat na adresu:
Úřad pro civilní letectví ČR
Letiště Praha
160 08 Praha 6
3. Přílohy žádosti
a) Prokázání přesnosti a spolehlivosti systému – předložit vzorek minimálně 10ti porovnání ručního a
počítačového zpracování dokumentace o hmotnosti a vyvážení při různých vstupních hodnotách.
b) Uvést postupy pro přípravu dokumentace hmotnosti a vyvážení pomocí počítačového systému.
c) Postup ověřování správné činnosti počítačového systému hmotnosti a vyvážení (integrovaný i samostatný
systém). Kontroly minimálně 1x za 6 měsíců.
d) U integrovaného systému - postup pro nepřetržitou kontrolu správnosti vstupních údajů a jejich zavedení do
počítačového systému.
Poznámka: při změně výstupního HW vybavení je nutno prokázat přesnost a spolehlivost dle ustanovení a) a
uvést postupy podle ustanovení b).
4. Závěrečná ustanovení
i) Po vyhodnocení příloh žádosti odbor OLD ÚCL vydá Rozhodnutí o udělení / změně schválení k použití
integrovaného, nebo samostatného počítačového systému určení hmotnosti a vyvážení.
ii) Po obdržení rozhodnutí o schválení provozovatel zařadí postupy uvedené v ustanovení 3b) a 3c) pro
samostatný systém, nebo 3b), 3c) a 3d) pro integrovaný systém do provozní příručky souladu s AMC3
ORO.MLR.100 jako řádnou revizi.
iii) Provozovatel prokazatelně seznámí provozní personál, který bude zapojen do zpracování dokumentace o
hmotnosti a vyvážení s provozními postupy.
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