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OSVĚDČENÍ O OPRÁVNĚNÍ 

EASA.21J. 337 

 
Podle nařízení (ES) 216/2008 a (ES) 748/2012 a v souladu s 

podmínkami uvedenými níže, Agentura tímto osvědčuje 

 

Česká letecká servisní a.s. 
Mladoboleslavská ul., Letiště 
Kbely 197 21 Praha 9 - Kbely 

Česká republika 

 
jako PROJEKČNÍ ORGANIZACI 

 
schválenou podle části 21, oddílu A, pododdílu J. 

PODMÍNKY: 

1. Toto oprávnění je omezeno na podmínky stanovené v přiložených Podmínkách ověření; 

2. Toto oprávnění vyžaduje dodržování postupů stanovených v příručce projekční organizace, ref. číslo 
CLS-SM-2006-10 Příručka pro projektování, v platném znění; 

3. Toto oprávnění je platné, pokud organizace oprávněná k projektování bude i nadále plnit požadavky 
v souladu s částí 21, oddílem A, pododdílem J. 

4. Za předpokladu plnění výše uvedených podmínek zůstává toto oprávnění v platnosti, pokud se jej 
držitel nevzdá nebo pokud není zrušeno. 

 

Jménem: Evropská agentura pro bezpečnost letectví 

Datum vydání: 17. září 2015 

 
 

Dominique ROLAND 

Vedoucí oddělení 
projekčních organizací 
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Podmínky oprávnění 

Osvědčení o oprávnění projekční 
organizace EASA.21J.337 

 
1 Rozsah oprávnění 

Toto Oprávnění projekční organizace bylo uděleno pro: 

 
• projektování v souladu s požadavky na typovou certifikaci a příslušnými požadavky na ochranu životního 

prostředí: 
- doplňková typová osvědčení a drobné změny letadel vztahující se k zařízení, elektrickým systémům a 

konstrukcím; 

• prokazování a ověřování souladu s požadavky na typovou certifikaci a příslušnými požadavky na 
ochranu životního prostředí a 

• prokazování takového souladu Agentuře. 

 
2 Kategorie výrobků 

Velká a malá letadla, velká a malá letadla s vodorovným rotorem 
 

3 Seznam výrobků 

[Netýká se] 

 

4 Oprávnění 

a) Držitel tohoto oprávnění projekční organizace je oprávněn provádět projekční činnosti podle části 21 a v 
rozsahu daného oprávněním. 

 
b) S výhradou 21.A.257 (B) Agentura přijme bez dalšího ověřování dokumentaci o plnění požadavků 

předloženou držitelem tohoto oprávnění projekční organizace za účelem získání: 
1. schválení letových podmínek požadovaných pro povolení k letu; nebo 

2. doplňkového typového osvědčení. 

 
c) Držitel tohoto oprávnění projekční organizace je oprávněn v rámci podmínek oprávnění a podle 

odpovídajících postupů systému zabezpečení projektu: 
1. klasifikovat změny typového návrhu jako „významné“  nebo „nevýznamné“; 

2. schvalovat nevýznamné změny typového návrhu; 

3. vydávat informace nebo instrukce obsahující následující prohlášení: „Technický obsah tohoto 
dokumentu je schválen na základě oprávnění DOA ref. č.  EASA.21J.337“; 

4. schvalovat nevýznamné revize letové příručky letadla a její dodatky a vydávat tyto revize obsahující 
následující prohlášení: „Revize č. [YY] pro AFM (nebo dodatek) ref. č. [ZZ], je schválena na 
základě oprávnění DOA ref. č. EASA.21J.337“; 

S. schvalovat podmínky, za kterých povolení k letu může být vydáno v souladu s 21.A.710 (a) (2);
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(i) vyjma prvotních letů: 

- nového typu letadla, nebo 

- letadla upraveného změnou, která je nebo by byla klasifikována jako důležitá významná 
změna, nebo 
- letadla, jehož letové charakteristiky a/nebo řiditelnost za letu se mohou významně změnit. 

(ii) vyjma povolení k letu, která budou vydána pro účely 21.A.701 (a) (15). 

6. vydat povolení k letu v souladu s 21.A.711 (b) pro letadlo, které držitel oprávnění projektoval nebo 
upravoval, jestliže projekční organizace sama kontroluje na základě svého oprávnění projekční 
organizace konfiguraci letadla a potvrzuje shodu s konstrukčními podmínky schválenými pro let. 

 
5 Omezení 

(Viz 1 výše) 

1. Změny konstrukce jsou omezeny na ty, které jsou spojeny s instalací avioniky nebo změnami 
elektrických systémů, které nemají vliv na základní konstrukční prvky nesoucí letové, pozemní a přetlakové 
zatížení (např. průniky do přetlakované skořepinové konstrukce), a to s výjimkou míst uvedených 
schválenou dokumentací držitele typového certifikátu. 
2. Oprávnění ke schválení letových podmínek podporujících povolení k letu je omezeno na technickou 
způsobilost definovanou v rozsahu oprávnění. 

 

 
Datum vydání: 17. září 2015 

 
 

- 
Dominique ROLAND 

Vedoucí oddělení projekčních organizací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

Potvrzujeme, že přiložený text souhlasí s anglickou předlohou. 

Překlad byl proveden firmou EDLINE se sídlem v Uh. Hradišti, ul. Jiřího z Poděbrad 1212, mající 

oprávnění k podnikatelské činnosti v oboru „Překlady a tlumočení“. 

 

V Uh. Hradišti dne 6.12.2017. 

 
 
 


