SMĚRNICE
CAA-SLP-041-0-14

Postupy pro vydání / prodloužení platnosti / obnovu osvědčení examinátora

TRE(A) / SFE(A)

Procedures for issue / revalidation / renewal of the Certificate TRE(A) / SFE(A)
v souladu s požadavky ustanovení FCL.1000 – FCL.1030

Změna
číslo:
0

Vydáno
Pod č.j.:
311-14/OLD

Schválil:

Ing. Vladimír Soldán PhD.
……………………………
ředitel SLP

Zpracoval:
Dne:
01.05.2014

Ing. Miloš Komjati

SEZNAM ZMĚN
Změna číslo: n=

Datum účinnosti

0

01.05.2014

Změnil
Datum

Příjmení/podpis

SEZNAM PLATNÝCH STRAN
Strana číslo

Změna číslo

1–5

0

Změna:0
01.05.2014

Strana číslo

Strana 2/5

Změna číslo

CAA-SLP-041-0-14

OBSAH
Ustanovení

Název

Strana

SEZNAM ZMĚN

2

SEZNAM PLATNÝCH STRAN

2

OBSAH A POUŽITELNOST SMĚRNICE

3

(a)

Všeobecně

4

(b)

Podání žádosti o vydání/prodloužení/obnovu platnosti osvědčení
TRE(A)/SFE(A)

4

(c)

Postup vyřízení žádosti

(d)

(A) Žádost o vydání osvědčení TRE(A)/SFE(A)

4

(B) Žádost o prodloužení / obnovu platnosti osvědčení TRE(A)/SFE(A)

5

Závěrečná ustanovení

5

PŘÍLOHA 1

Žádost o vydání osvědčení TRE(A)/SFE(A)

PŘÍLOHA 2

Žádost o prodloužení / obnovu platnosti osvědčení TRE(A)/SFE(A)

AKTUÁLNOST SMĚRNICE CAA-SLP-041-0-14
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-041-0-14
Tato Směrnice je použitelná pro:
(1) Žadatele o vydání / prodloužení platnosti / obnovu osvědčení TRE(A) / SFE(A).
(2) Odbor obchodní letecké dopravy (OOLD) sekce letové a provozní (SLP) 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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Postupy pro vydání / prodloužení platnosti / obnovu osvědčení TRE(A) / SFE(A)
v souladu s požadavky FCL.1000 až FCL.1030

(a) Všeobecně
(1) Žadatel o vydání osvědčení TRE(A) / SFE(A) musí splňovat podmínky, které jsou stanoveny
v požadavcích FCL.1000(a), FCL.1010, FCL.1015, FCL.1020, FCL.1010.TRE, FCL.1010.SFE.
(2) Žadatel o prodloužení nebo obnovu platnosti osvědčení TRE(A) / SFE(A) musí splňovat podmínky
stanovené v požadavku FCL.1025 a FCL.1030.

(b) Podání žádosti o vydání / prodloužení platnosti / obnovu osvědčení TRE(A) /
SFE(A)
(1) Žadatel o prvotní vydání osvědčení TRE(A) / SFE(A) podává samostatnou žádost na předepsaném
formuláři, který je uveden v Příloze 1 k této směrnici. V podané žádosti musí být vyplněny oddíly
1-4.
(2) Žadatel o prodloužení / obnovu platnosti osvědčení TRE(A) / SFE(A) podává samostatnou žádost
na předepsaném formuláři, který je uveden v Příloze 2 k této směrnici nejpozději 3 měsíce před
uplynutím platnosti osvědčení. V podané žádosti musí být vyplněny oddíly 1-6.
(3) Žádost na předepsaném formuláři zaslat na adresu:
Úřad pro civilní letectví ČR
Sekce letová a provozní
Letiště Praha
160 08 Praha 6

(c) Postup vyřízení žádosti.
(i) Žádost o vydání osvědčení TRE(A) / SFE(A)
(1) Žadatel bude pozván na pohovor k příslušnému inspektorovi OLD ÚCL.
(2) V případě kladného posouzení žádosti dostane žadatel předběžný souhlas, na jehož základě
absolvuje standardizační kurz v souladu s požadavkem FCL.1015 a AMC1 FCL.1015 v pověřené
ATO.
(3) Žadatel se po úspěšném absolvování standardizačního kurzu podrobí v souladu s požadavkem
FCL.1020 a AMC1 FCL.1020 hodnocení odborné způsobilosti inspektorem ÚCL ČR nebo písemně
pověřeným Senior examinátorem.
(ii) Žádost o prodloužení / obnovu platnosti osvědčení TRE(A) / SFE(A)
(1) Žadatel o prodloužení / obnovu platnosti osvědčení TRE(A)/SFE(A) musí mít v době podání žádosti
úspěšně absolvovaný udržovací seminář v souladu s požadavkem FCL.1025.
(2) Žadatel se po posouzení žádosti podrobí v souladu s požadavkem FCL.1020 a AMC1 FCL.1020
hodnocení odborné způsobilosti inspektorem ÚCL ČR nebo písemně pověřeným Senior
examinátorem
(3) Žadatel o prodloužení / obnovu platnosti osvědčení TRE(A)/SFE(A) při hodnocení odborné
způsobilosti předloží inspektorovi ÚCL složku s kopiemi protokolů zkoušek/přezkoušení, které
vykonal v období platnosti osvědčení TRE(A)/SFE(A) v souladu s požadavkem FCL.1025.
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Poznámka: Záznamy o zkouškách/přezkoušeních musí být vedeny v souladu s ustanovením
FCL.1030(c) po dobu 5 let. Forma záznamů může být buď v papírové, nebo elektronické formě.
V případě vedení záznamů v elektronické formě je na žadateli, aby byl schopen prokázat vedení
záznamů dle výše uvedeného ustanovení.

(d) Závěrečná ustanovení
(1) Po splnění podmínek stanovených v ustanovení FCL 1000 – FCL.1030 ÚCL ČR vydá žadateli
Osvědčení TRE(A)/SFE(A), ve kterém mohou být stanovena různá omezení.
(2) Osvědčení může být za podmínek, které jsou na něm uvedeny, omezeno, pozastaveno nebo
odebráno.
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