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Rozdělovník: ÚCL/ZLP 9 ks, ÚCL/SLP 1 ks
Seznam platných stran
název
strana
Úvod, První vydání, Oprávnění držitele, Zdravotní
1
způsobilost, Doba platnosti
Prodloužení a obnova platnosti, Typové kvalifikace
2
Příloha 1: Žádost o prodloužení / obnovu FEL(A)
Příloha 2: Žádost o prodloužení / obnovu FEL(H)
-

platná od změna
10.6.2003
0
10.6.2003
10.6.2003
10.6.2003

0
0
0

Seznam použitých zkratek
FEL
ÚCL
(A)
(H)

Průkaz způsobilosti palubního inženýra (Flight Engineer Licence)
Úřad pro civilní letectví
Letouny (aeroplanes)
Vrtulníky (helicopters)

1. Úvod: Tento postup vychází z předpisu L 1.
2. První vydání FEL: Žadatel o první vydání FEL musí ještě před zahájením výcviku
palubního inženýra individuelně požádat ÚCL o schválení způsobu, jakým splní
požadavky ustanovení 3.3.1 předpisu L 1.
3. Oprávnění držitele FEL: Držitel platného FEL je oprávněn být zařazen jako palubní
inženýr do letové posádky letadla toho typu, který má zapsán v průkazu.
4. Zdravotní způsobilost:
a. Před vydáním/prodloužením/obnovou platnosti FEL s jinou typovou kvalifikací než
An-2 musí žadatel předložit ÚCL potvrzení o zdravotní způsobilosti 1. třídy ICAO.
b. Před vydáním/prodloužením/obnovou platnosti FEL s typovou kvalifikací pouze pro
An-2 musí žadatel předložit ÚCL potvrzení o zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy
ICAO.
c. Potvrzení o zdravotní způsobilosti (na žádosti o vydání / prodloužení / obnovu FEL)
lze nahradit osvědčením zdravotní způsobilosti (samostatným dokumentem)
příslušné třídy vydaným podle předpisu L 1 nebo podle předpisu JAR-FCL 3.
5. Doba platnosti FEL: ÚCL vydává FEL s platností 1 rok pro jiné typové kvalifikace
než An-2 a 2 roky pro An-2. Doba platnosti se počítá od konce platnosti původního FEL
nebo od zkoušky pro získání nového FEL nebo pro obnovu FEL s prošlou platností.
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Poznámka 1: Pokud je potvrzení o zdravotní způsobilosti nedílnou součástí FEL (na
žádosti o vydání / prodloužení / obnovu FEL), musí být lékařská prohlídka provedena
v období 45 dnů před koncem platnosti původního FEL, jinak se platnost nového FEL
počítá od datumu lékařské prohlídky.
6. Prodloužení platnosti FEL: FEL s novou platností vydává ÚCL, pokud žadatel
předloží:
a. Správně vyplněnou Žádost o prodloužení / obnovu FEL podepsanou examinátorem
ÚCL (viz Příloha 1 nebo 2), a
b. dosud platný FEL nebo FEL s prošlou dobou platnosti nejdéle o 2 měsíce.
Poznámka 2: Držitel FEL s typovou kvalifikací An-2, jehož platnost je 2 roky, musí
provést periodické přezkoušení pro prodloužení platnosti FEL v období posledních 12
měsíců před koncem platnosti FEL.
7. Obnova platnosti FEL: Pokud platnost původně vydaného FEL uplynula dříve než
před 2 měsíci, musí žadatel o obnovu platnosti požádat examinátora ÚCL o stanovení
udržovacího výcviku. Examinátor přitom přihlédne k době, po kterou má FEL prošlou
platnost, k celkové zkušenosti žadatele v letectví a ke zkušenosti žadatele na typu.
Examinátor předepíše takto stanovený udržovací výcvik do žádosti o prodloužení /
obnovu FEL. Takto vyplněná žádost s potvrzením o zdravotní způsobilosti a s FEL
s prošlou dobou platnosti opravňuje držitele podstoupit udržovací výcvik. Velitelem
letadla musí být v tom případě pilot s oprávněním instruktora pro daný typ.
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