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Letecká legislativa

1.

Vysvětlete pojmy – zkušební létání, letecký personál, průkaz způsobilosti, odborná
způsobilost leteckého personálu, velitel letadla, letecká nehoda, obchodní letecká doprava.

2.

Úřad pro civilní letectví ČR (ÚCL) – vysvětlete strukturu, rozsah činnosti a působnosti.

3.

Vysvětlete úlohu národních leteckých úřadů začleněných v EASA do oblasti údržby a oprav
LT.

4.

Zákon o civilním letectví ČR č. 49/1997 Sb. (význam, úloha, určení a obsah).

5.

PART-66 – vysvětlete kategorie osvědčujícího personálu, požadavky na odborné znalosti a
praxi.

6.

PART-145 – význam a určení přílohy II Nařízení komise ES. Vysvětlete definice –
osvědčující personál, odpovědný vedoucí, letadlo, letadlový celek.

7.

PART-145 – pojednejte o požadavcích na prostory a požadavcích na personál.

8.

PART-145 – jakým požadavkům musí vyhovět výklad údržbové organizace (MTOE).

9.
10.

Nařízeni (ES) 965/2012 (dříve EU – OPS) – pojednejte o významu, působnosti, požadavcích na
provozovatele.
Nařízeni (ES) 965/2012 (dříve EU – OPS) – vyjmenujte a popište doklady potřebné na palubě,
MEL (MMEL), přístup do pilotního prostoru, neoprávněná doprava, ohrožování bezpečnosti.

11.

PART-M – pojednejte o uvedené normě a vysvětlete činnosti organizace CAMO.

12.

PART-M – obsah a cíl nařízení, pojednejte o hl. B- Odpovědnost, Hlášení událostí,
zachování letové způsobilosti.

13.

PART-M – pojednejte o Organizaci k údržbě AMO – co je nutné k zajištění jejího provozu.

14.

PART-147 – cíl, význam, určení, vysvětlete pojmy – odpovědný vedoucí, schválený kurz
základního výcviku, výcviková organizace.

15.

Jakou právní úpravou je řízeno zachování letové způsobilosti v prostředí údržby v zemích
EU a kdo je pověřen kontrolou nad dodržováním těchto právních norem.

16.

Za jakých podmínek může, osvědčují personál údržby v organizacích podle PART 145
uvolňovat letouny do provozu.

17.

Popište, jaké dokumenty se pro účely uvolnění letounu nebo letadlového celku do provozu
používají. Vyjmenujte zásady, které je nutno při vyplňování těchto dokumentů dodržovat.

18.

Co znamenají zkratky AD (PZZ)? Vysvětlete jejich význam, kdo a za jakým účelem je
vydává.

19.

Co je mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) její hlavní úlohy a cíle.

20.

Vysvětlete úlohu, postavení, strukturu, základní personální obsazení organizace EASA.

