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COMBINED AIRWORTHINESS ORGANISATION TERMS OF APPROVAL  

PODMÍNKY OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI S KOMBINOVANÝMI PRÁVY 

Reference / Číslo osvědčení: CZ.CAO.0055 

Organisation / Organizace: PARMA - TECHNIK, s.r.o., Luhačovice, Uherskobrodská 962, PSČ 76326  

CLASS / TŘÍDA RATING / KVALIFIKACE PRIVILEGES / PRÁVA** 

AIRCRAFT  

LETADLA* 

Sailplanes 

Kluzáky* 

L-13 SW, SE Vivat. 

 Maintenance / Údržba 

 Continuing-airworthiness management / 
Řízení zachování letové způsobilosti 

 Airworthiness review / Kontrola letové 
způsobilosti 

 Permit to fly / Povolení k letu  

COMPONENTS  

LETADLOVÉ 
CELKY* 

Complete piston engines 

Kompletní pístové motory* 

PARMA-TECHNIK (Walter), Mikron III, Minor III, series / řady. 

 Maintenance / Údržba 

Components other than complete engines 

Letadlové celky jiné než kompletní motory* 

PARMA-TECHNIK (Walter), Mikron III, Minor III, all parts / všechny díly. 

Components according to Capability List PT201701/D1. 

Díly v souladu se Seznamem udržovaných LC PT201701/D1. 
* Delete as appropriate if the organization is not approved. / Vypusťte podle potřeby, pokud organizace není oprávněna. 

** Complete as appropriate. / Vyplňte podle potřeby. 

 

LIMITATIONS / OMEZENÍ 

(to be included only for organisations rated for aeroplanes, helicopters or complete engines, if they only have one person planning and 
performing all maintenance tasks / uvedou se pouze u organizací s kvalifikací pro letouny, vrtulníky nebo kompletní motory, pokud mají pouze 

jednu osobu, která jak plánuje, tak provádí všechny úkoly údržby) 

The following maintenance is excluded from the scope of work / Z rozsahu prací je vyloučena následující údržba**: 

-   maintenance on aeroplanes equipped with a turbine engine / údržba letounů s turbínovým motorem; 

-   maintenance on helicopters equipped with a turbine engine or with more than one piston engine / údržba vrtulníků s turbínovým motorem 
nebo více než jedním pístovým motorem; 

-   maintenance on complete piston engines of 450 HP and above, and on complete turbine engines / údržba kompletních pístových motorů 
s výkonem 450 HP a vyšším a kompletních turbínových motorů. 

List of organisation(s) working under a quality system / Seznam organizací pracujících pod systémem kvality** 

--- 

--- 

--- 

These terms of approval are limited to those products, parts and appliances, and to the activities specified in the “Scope of work” section of 
the approved combined airworthiness exposition, 

Tyto podmínky oprávnění jsou omezeny na výrobky, letadlové části a zařízení a na činnosti stanovené v části „Rozsah prací“ ve schváleném 
výkladu organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy,  

Combined airworthiness exposition reference / Číslo výkladu organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy: PT- CAE 

Date of original issue of the exposition / Datum původního vydání výkladu: 25.11.2021 

Date of last revision approved / Datum poslední schválené změny: --- 

Revision No / Změna č.: --- 

For the Competent Authority / Za příslušný úřad: 

CAA CZ / Úřad pro civilní letectví 

 

Ing. Vít Zárybnický               Signed / Podpis:   

Director of Technical Division / Ředitel Sekce technické  

** Complete as appropriate. / Vyplňte podle potřeby. 
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A.4  Rozsah práce organizace  
 
Organizace udržuje a opravuje letadlové motory typové řady MIKRON, jejichž je držitelem TC, 
které jsou transferovány pod EASA.  
Systém řízení, úroveň a postupy údržby, kontroly jakosti a zásady uvolňování do provozu 
vycházejí ze schválených postupů údržby a požadavků Části CAO v platném znění. 
 
CAO též může podle CAO.A.070(a) vystavit Form 1 EASA pro LC, které nejsou v rozsahu 
jejího oprávnění k údržbě, ale byly sejmuty v provozuschopném stavu z letadla / motoru / 
vrtule nebo byly v provozuschopném stavu zaskladněny bez příslušného Form 1, pokud je 
schopna ověřit jejich provozuschopnost, viz C.14.4. 

 

 

A.4.1  Pístové motory a letadlové celky (Components) 
 

Kvalifikace (Rating) Práva (Privileges) 

Kompletní pístové motory 

(Complete piston engines): 

 

PARMA-TECHNIK (Walter), 

Motory Mikron III, Minor III, všech verzí. 

Údržba (Maintenance): 

 

 

 

Veškerá údržba, opravy a modifikace. 

Letadlové celky jiné než kompletní motory 
(Components other than complete 
engines) 

 

LC motorů Mikron III, Minor III, všech 
verzí, a další LC, viz. Capability list 
PT201701/D1. 

Údržba (Maintenance). 

 

 

 

Veškerá údržba, opravy a modifikace. 

 

 

A.4.2    Letadla – motorové kluzáky (Sailplanes) 

 

Kvalifikace (Rating) Práva (Privileges) 

Kluzáky (Sailplanes) 

 

Motorové kluzáky L-13 SW, SE Vivat. 

Údržba (Maintenance). 

 

Instalace pohonné jednotky, kontrola, 
zkoušení. 

 
 

 
 


