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Sdělení Ministerstva dopravy o vnitrostátní použitelnosti některých leteckých předpisů řady JAR v souvislosti 
s aplikací přímo použitelných předpisů Evropských společenství 

Zrušte AIC C 34/13. 

V návaznosti na letecký oběžník C 17/08 ze dne 14. srpna 2008 a s ohledem na závazky plynoucí České republice z jejího 

členství v Evropské unii, rozšiřování pravomocí a věcné působnosti orgánů Evropské unie (zejména specializované 

agentury Evropská agentura pro bezpečnost letectví), jakož i nutnost omezovat duplicitu použitelné právní úpravy a tím 

zajišťovat její srozumitelnost pro adresáty státní správy, sděluje Ministerstvo dopravy následující: 

Níže uvedené letecké předpisy řady JAR se z důvodu jejich obsahové shody s přímo použitelnými předpisy Evropských 

společenství nadále vnitrostátně nepoužijí. 

JAR-21 Postupy certifikace letadel a ostatních výrobků a částí letadlové techniky 

JAR-39 Příkazy k zachování letové způsobilosti 

JAR-66 Osvědčující personál údržby 

JAR-145 Organizace oprávněné k údržbě 

JAR-147 Schválený výcvik údržby/zkoušky 

JAR-AWO Provoz za každého počasí 

JAR-OPS 1  Obchodní letecká doprava (Letouny) 

GAI-20 Společný poradní materiál, Poradní oběžníky – společné 

JAR-FCL 3 Způsobilost členů letových posádek (Zdravotní způsobilost) 

JAR-FCL 4 Způsobilost členů letových posádek (Palubní inženýři) 

JAR-STD 1A Letové simulátory pro letouny 

JAR-STD 1H Letové simulátory pro vrtulníky 

JAR-STD 2A Letová výcviková zařízení pro letouny 

JAR-STD 3A Trenažéry letových a navigačních postupů pro letouny 

JAR-STD 3H Trenažéry letových a navigačních postupů pro vrtulníky 

JAR-STD 4A  Základní přístrojová výcviková zařízení 

 
JAR-OPS 3 Obchodní letecká doprava (Vrtulníky) 
 
JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení / Seznam minimálního vybavení 
 
JAR-FCL 1 Způsobilost členů letových posádek (Letoun) 
 
JAR-FCL 2  Způsobilost členů letových posádek (Vrtulník) 

 

Seznam takto identifikovaných leteckých předpisů řady JAR bude udržován aktuální a dle potřeby měněn cestou leteckého 

oběžníku. 
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