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MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE 
ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽB Ě 

Reference / Číslo oprávn ění: CZ.MF.0052 
Organisation / Organizace:  

Place of business / Provozovna:  
Aeroklub České republiky, o.s., AVIONIKA, U Mlýna 3, 141 00 Praha 4 

Letiště Kladno, 273 51 Velká Dobrá 
CLASS / TŘÍDA RATING / KVALIFIKACE  LIMITATION / OMEZENÍ 
 
COMPONENTS 
OTHER THAN 
COMPLETE ENGINES 
OR APUs 
 
LETADLOVÉ CELKY 
JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ 
MOTORY NEBO APU 

C 

C3  Comms and Nav /  
       Spojení a navigace 

Components i.a.w. Capability List 
Letadlové celky podle Seznamu udržovaných celků 

C5  Electrical Power & Lights /  
       Elektrické zdroje a osvětlení 

Components i.a.w. Capability List 
Letadlové celky podle Seznamu udržovaných celků 

C13  Indicating - recording system /  
         Indikační a záznamové systémy 

Components i.a.w. Capability List 
Letadlové celky podle Seznamu udržovaných celků 

This approval is limited to the products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of work section of the approved 
maintenance organisation manual, 
Toto oprávnění je omezeno na výrobky, letadlové části a zařízení a na činnosti stanovené v části uvádějící rozsah prací ve schválené příručce 
organizace údržby,  

Maintenance Organisation Manual reference / Číslo p říručky organizace údržby:    AV-MOM 

Date of original issue / Datum p ůvodního vydání:  13. 5. 2013 

Date of last revision approved / Datum poslední sch válené zm ěny: - Revision No / Zm ěna č.: - 

 

For the Competent Authority / Za p říslušný ú řad: 

Úřad pro civilní letectví / CAA CZ  

 
 

Ing. Pavel Matoušek               Signed / Podpis :  

 

Director of Technical Division / Ředitel Sekce technické  



 

 

Část B – Popis 
B1. Rozsah práce organizace 

 
B1.1 Popis práce prováděné organizací  

 
Organizace poskytuje opravárenský servis v oblasti údržby letadlových celků letadel, která 
jsou transferovaná pod přímý dozor EASA nařízení evropského parlamentu. Systém jakosti a 
úroveň údržby vychází z požadavků Nařízení komise (ES) 2042/2003 a Směrnice CAA-ST-
092-n/97 v platném znění.  
 
  
Letadlové celky letadel transferovaných pod přímý dozor EASA 
 

Typ výrobku                         Kvalifikace 
Uvedeno v Capability listu       Směrnice č.4 C3, C5, C13  

 
 
Organizace využívá následující práva: 
 

• provádění údržby libovolného letadlového celku, k němuž má oprávnění, v místech 
stanovených v osvědčení o oprávnění a v příručce organizace údržby - CL, schválené 
ÚCL 
 

• údržba letadlových celků je prováděna v pronajatém dílenském prostoru. 
Práce údržby pro kterou má organizace oprávnění, mohou být prováděny na 
libovolném místě, vznikne li taková potřeba z důvodu nezpůsobilosti letadla, nebo 
z nezbytnosti zajistit příležitostnou údržbu za předpokladu splnění podmínek 
stanovených v Příručce organizace. 
 

•  vydávat FORM 1  
 



 

 
 


