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ČÁST 2 - PŘIJATELNÉ ZPŮSOBY PRŮKAZU (AMC)
A VÝKLADOVÝ/VYSVĚTLUJÍCÍ MATERIÁL (IEM)

1 VŠEOBECNĚ

1.1 Tato část obsahuje Přijatelné způsoby průkazu a Výkladový/vysvětlující materiál, které byly schváleny
k začlenění do JAR-26.

1.2 Tam, kde příslušný odstavec předpisu JAR nemá Přijatelné způsoby průkazu nebo jakýkoliv
Výkladový/vysvětlující materiál, se předpokládá, že žádný doplňující materiál není nutný.

2 ÚPRAVA

2.1 Přijatelné způsoby průkazu a Výkladový/vysvětlující materiál jsou uvedeny po celé šířce stránky na
volných listech, každá strana je označena datem vydání nebo číslem Změny, pod kterým byla pozměněna nebo
znovu vydána.

2.2 Používá se takový číselný systém, v němž Přijatelné způsoby průkazu nebo Výkladový/vysvětlující
materiál mají totéž číslo jako odstavec předpisu JAR, ke kterému se vztahují. Toto číslo se uvádí písmeny AMC
nebo IEM, k odlišení tohoto materiálu od vlastního předpisu JAR.

2.3 Zkratky AMC a IEM rovněž naznačují povahu daného materiálu a pro tento účel jsou tyto dva druhy
materiálu definovány takto:

Přijatelné způsoby průkazu (AMC) objasňují způsob, nebo několik alternativních způsobů, ale nikoli však
nezbytně jediných možných způsobů, jakými lze požadavku vyhovět. Mělo by se však poznamenat, že tam, kde
je vypracován nový AMC, kterýkoliv takový AMC (který může být dodatečným ke stávajícímu AMC) bude doplněn
do dokumentu po projednání podle postupu NPA.

Výkladový/ vysvětlující materiál(IEM) pomáhá objasnit význam požadavku.

2.4 Nový AMC nebo IEM materiál může být nejprve rychle publikován jako List dočasných pokynů (TGL). TGL
týkající se předpisu JAR-26 lze nalézt ve Správním a poradenském materiálu Sdružených leteckých úřadů, Část
4 - Provoz, Díl třetí: Dočasné pokyny. Postupy související s Listy dočasných pokynů jsou zahrnuty v Jednotných
provozních postupech zavádění, Část 2 - Provoz, Díl 2, Kapitola 10.

Poznámka: Kdokoliv se domnívá, že k publikovaným AMC nebo IEM může být alternativa, by měl předložit podrobnosti řediteli
pro provoz s kopií pro ředitele předpisů, aby alternativy mohly být řádně posouzeny JAA. Možná alternativa AMC nebo IEM se
nesmí použít, dokud není JAA  publikována jako AMC, IEM nebo TGL.

PS: Mělo by se poznamenat, že výše uvedený text týkající se Materiálu dočasných pokynů je kopií již uveřejněného v JAR-OPS
1 a smí být modifikován dle úplného přijetí konceptu Pracovní skupiny (Working Group) JAR-11.

2.5 Vysvětlující poznámky, které netvoří součást textu AMC nebo IEM, jsou psány menším písmem.
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