ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ
Odbor obchodní letecké dopravy

1. Účel a předmět Informačního věstníku 05/2014
(a) Tento Informační věstník 05/2014 doplňuje Informační věstník 04/2014, který je publikován na webu
ÚCL a který se týká informace o nových dokumentech pro letecký provoz (obchodní leteckou doprava)
dle nových prováděcích pravidel, včetně jejich časové implementace a které jsou uveřejněny na webu
ÚCL ČR.
(b) Na webových stránkách www.caa.cz v nabídkách: Provoz / Obchodní letecká doprava byla dne
22.07.2014 dodatečně publikována směrnice CAA-SLP-044-n-14 s následujícím obsahem:
HLAVA 1 - Postupy pro schválení seznamu minimálního vybavení (MEL) nebo schválení jeho změny
HLAVA 2 - Postupy pro schválení postupu pro prodloužení lhůty oprav, včetně oznámení o jeho použití
na ÚCL ČR
HLAVA 3 - Postupy pro schválení postupu pro provoz letadla mimo omezení MEL, ale v rámci
omezení MMEL
v souladu s požadavky ustanovení ORO.MLR.105 a ARO.OPS.205

2. Základní pokyny pro použití směrnice CAA-SLP-044-n-14
(a) Výše uvedenou směrnici použijí jak budoucí držitelé AOC, tak stávající držitelé AOC s účinností od
28.07.2014 v souladu s níže uvedenými instrukcemi pod body (b)-(x).
(b) V souladu s předchozím Informačním věstníkem 04/2014, budoucí držitel AOC, který si podal žádost
o vydání AOC dle EU-OPS nebo JAR-OPS 3 před datem 01.06.2014 a který z jakýchkoli objektivních
příčin nebyl ještě osvědčen, resp. kterému nebylo ještě vydáno AOC, nebo budoucí držitel AOC,
který usiluje o vydání AOC od 01.června 2014 nebo později, si musí podat novou žádost o vydání
AOC dle směrnice CAA-SLP-030-n-14, obsahující pokyny pro podání žádosti o vydání AOC dle
nových prováděcích pravidel nařízení (EU) č. 965/2012..
Jelikož směrnice CAA-SLP-044-n-14 byla publikována na webu ÚCL ČR dodatečně s účinností až od
28.07.2014, bude použití směrnice CAA-SLP-044-n-14 konzultováno s budoucími držiteli, kteří si
podali žádost o vydání AOC v souladu se směrnicí CAA-SLP-030-n-14 před datem 28.07.2014,
případ od případu. Budoucí držitelé AOC, kteří si podali žádost o AOC 28.07.2014 nebo později, si
podají žádost v souladu se směrnicí CAA-SLP-030-n-14 v plném rozsahu.

(c) MEL stávajících držitelů AOC, který byl schválen dle EU-OPS nebo JAR-OPS 3 je považován za
schválený dle požadavku ORO.MLR.105 a ARO.OPS.205 nových prováděcích pravidel.
Avšak každá změna schváleného MEL dle EU-OPS nebo JAR-OPS 3 stávajících držitelů AOC musí
být již s účinností od 28.07.2014 a později schválena na základě podané žádosti o schválení změny
MEL dle Hlavy 1 směrnice CAA-SLP-044-n-14.
(d) Prodloužení lhůty oprav (RIE) příslušné položky MEL se v současné době provádí buďto formou
udělení výjimky ÚCL, nebo na základě již vydaného schválení ÚCL pro prodloužení lhůty opravy
příslušné položky MEL stávajícím držitelem AOC. Tato praxe může být zachována do 28.10.2014. Od
28.10.2014 a později, může být prodloužena lhůta opravy příslušné položky MEL pouze v souladu se
schválenými postupy, jak je uvedeno v Hlavě 2 směrnice CAA-SLP-044-n-14.
Z tohoto důvodu, každý držitel AOC, aby mohl i od 28.10.2014 a později využívat možnosti
prodloužení lhůty oprav příslušné položky schváleného MEL, si musí podat žádost na ÚCL ČR o
schválení postupu pro prodloužení lhůty oprav v souladu s Hlavou 2 směrnice CAA-SLP-044-n-14.
Žádost o schválení postupu pro prodloužení lhůty oprav v souladu s Hlavou 2 směrnice CAA-SLP044-n-14 musí být podána nejpozději na sekci letovou a provozní ÚCL ČR do 28.09.2014.
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