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(A)

Informace k požadavku na kontrolu plnění Směrnice CAA-SL-013b-n-14 ze strany provozovatelů
a upřesnění postupů při jejím používání.

(B)

Požadavek na poskytování informací pro ÚCL o konání výcviků a přezkušování ze strany
provozovatelů.

(A)

Opatření pro zmírnění vlivu rozdílů mezi FSTD a ACFT na výcviky FC

Na základě závěrů z auditu EASA požaduje OPL ÚCL provedení kontroly plnění Směrnice CAA-SL-013b-n-14 ze
strany provozovatelů u jednotlivých FSTD. Důležité je zkontrolovat zapsané informace v Příloze 1A se skutečným
stavem rozdílů mezi FSTD a provozovanými letadly. V poznámce Přílohy 1A Směrnice CAA-SL-013b-n-14 se uvádí
opatření (způsob a postup) pro snížení vlivu rozdílů mezi konkrétním FSTD a ACFT.
Toto opatření je nutno zapracovat do „Rozdílového výcviku pro zmírnění vlivu rozdílů mezi FSTD a ACFT na
výcviky FC“, který provozovatel následně zařadí do OM-D, zpravidla jako přílohu OM-D.
Tento „Rozdílový výcvik“ pak budou FC absolvovat před každým výcvikem, který zahrnuje FSTD (Operator
Conversion Training and Checking, Recurrent Training and Checking, Command Course, Either Pilot Seat, Steep
Approach,…..). Tento „rozdílový výcvik“ se schvaluje současně s user approval pro FSTD a nepředkládá se na něj
zvláštní žádost o změnu programů pro výcvik a přezkoušení.
Změny v OM-D budou následně předloženy na OPL ÚCL formou běžné revize.
OPL ÚCL požaduje předložení prohlášení o výsledku provedení kontroly aktuálních rozdílů mezi FSTD a ACFT
včetně případných žádostí o změnu schválení k používání FSTD s opravenými rozdílovými výcviky nejpozději do
31. 8. 2020 na adresu: slp_old@caa.cz

(B)

Poskytování informací pro ÚCL o konání výcviků a přezkušování ze strany provozovatelů.

Úřad pro civilní letectví ČR požaduje, aby provozovatelé řádně předkládali oznámení o konání jednotlivých
výcviků a přezkoušení pro umožnění výkonu dozoru ÚCL v souladu s Annex II (Part ARO) nařízení Komise (EU)
č. 965/2012.
V souladu s „Žádostí o poskytnutí rámcových plánů výcviků provozovatelů OLD a předávání informací
o termínech výcviků“ z 30. 1. 2020 zaslanou pod č. j. 449-20-301 všem provozovatelům OLD požaduje OPL ÚCL
zasílání rámcového ročního plánu vždy nejpozději do konce ledna příslušného roku. Dále OPL ÚCL požaduje

zasílání oznámení o konání daného výcviku nejpozději 15 dnů před jeho zahájením. Oznámení musí obsahovat
informace o druhu výcviku, místě, dni a času konání výcviku a musí být zasláno na adresu: slp_old@caa.cz.
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