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HLAVA A - VŠEOBECNĚ SUBPART A - GENERAL

JAR 26.1 Platnost

(a) Tento předpis JAR-26 předepisuje přesně stanovené
dodatečné požadavky letové způsobilosti, jejichž splnění
musí provozovatelé zabezpečit, provádějí-li provoz
v souladu s dílem předpisu JAR-OPS příslušným danému
druhu provozu -

(1) Hlava B - Obchodní letecká doprava
(Letouny)

(2) Hlava C - Všeobecné letectví (Letouny)

(3) Hlava D - Obchodní letecká doprava
(Vrtulníky)

(4) Hlava E - Všeobecné letectví (Vrtulníky)

(b) Požadavky předpisu JAR-26 jsou platné takto:

(1) Hlava B od 1. října 1999, pokud není
stanoveno jinak;

(2) Vyhrazeno;
(3) Vyhrazeno;
(4) Vyhrazeno.

(c) Do konečného zavedení předpisu JAR-26 platí
národní letecké předpisy.

JAR 26.2 Názvosloví

„Výjimka letové způsobilosti“: Výjimka z požadavku letové
způsobilosti udělená Národním leteckým úřadem v souladu
s jeho Postupy typové certifikace. Není myšlena, aby
zahrnovala výjimky udělené v souladu s JAR-OPS 1.010
nebo 3.010.

„Vyrobeno“: Datum, ke kterému kontrolní záznamy
prokazují, že letadlo je poprvé ve stavu pro bezpečný let.
(Viz IEM č. 1 k JAR 26.2)

„Maximální  schválený počet sedadel pro cestující
(MCPSC)“: Maximální počet sedadel pro cestující, kromě
sedadel členů posádky, schválený během typové certifikace
letadla a přesně stanovený v Příloze k typovému osvědčení.
(Viz IEM č. 2 k JAR 26.2)

„Konfigurace s největším schváleným počtem sedadel pro
cestující ( MAPSC )“: Největší počet sedadel pro cestující
jednotlivého letounu používaného provozovatelem, kromě
sedadel pilotů popřípadě sedadel v pilotním prostoru a
sedadel palubních průvodčí, schválený Úřadem a přesně
stanovený v Provozní příručce.

„Typově certifikováno (TC)“: Odkaz na dobu kdy bylo
letadlo typově certifikováno znamená datum vydání
Typového osvědčení, nebo rovnocenného dokladu, v zemi
původu (tj. státu, kde bylo vydáno první Typové
osvědčení).

JAR 26.1 Applicability

(a) This JAR-26 prescribes specific additional
airworthiness requirements with which operators must
ensure that compliance has been established if operating in
accordance with the Part of JAR-OPS relevant to the
particular type of operation -

(1) Subpart B relates to Commercial Air
Transportation (Aeroplanes);

(2) Subpart C relates to General Aviation
(Aeroplanes);

(3) Subpart D relates to Commercial Air
Transportation (Helicopters); and

(4) Subpart E relates to General Aviation
(Helicopters).

(b) The requirements of JAR-26 are applicable as
follows:

(1) For Subpart B from 1 October 1999, unless
otherwise indicated;

(2) Reserved;
(3) Reserved;
(4) Reserved.

(c) Until the final implementation of JAR-26, current
national aviation requirements apply.

JAR 26.2 Terminology

'Airworthiness Exemption': An exemption to an
airworthiness requirement granted by a National Authority
in accordance with its Type Certification Procedures. It is
not meant to include those exemptions granted in
accordance with JAR-OPS 1.010 or 3.010.

'Manufactured': The date on which the inspection records
show that an aircraft is first in a condition for safe flight.
(See IEM No. 1 to JAR 26.2)

'Maximum Certificated Passenger Seating Capacity
(MCPSC)': The maximum number of passenger seats,
excluding crew seats, approved during type certification of
the aircraft, and specified in the Type Certificate Data
Sheet. (See IEM No. 2 to JAR 26.2)

'Maximum Approved Passenger Seating Configuration
(MAPSC)': The maximum passenger seating capacity of an
individual aeroplane, excluding pilot seats or flight deck
seats and cabin crew seats as applicable, used by the
operator, approved by the Authority and specified in the
Operations Manual.

'Type Certificated (TC)': Reference to when an aircraft was
type certificated means the date of TC issuance, or
equivalent, in the country of origin (i.e. the State where the
first TC was issued).
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JAR 26.3 Závěry o rovnocenné bezpečnosti  (ESF)
(Viz IEM 26.3)

Závěry o rovnocenné bezpečnosti, zahrnuté do základny
Typové certifikace letadla provedené a uznané Národním
leteckým úřadem, zůstávají platné vzhledem k předpisu
JAR-26 nebo rovnocenným požadavkům.

JAR 26.5 Výjimky letové způsobilosti
(Viz IEM 26.5)

(a) Dříve udělené výjimky letové způsobilosti: Výjimky
letové způsobilosti, vztahující se k předpisu JAR-26 nebo
rovnocenným požadavkům, udělené pro základnu Typové
certifikace letadla, dokumentaci Osvědčení letové
způsobilosti nebo dokumentaci Provozního oprávnění před
přijetím tohoto předpisu JAR-26 (jak je příslušné v každém
ze států), mají být oznámeny vlastnímu Úřadu držitelem
AOC, který zařazuje letadlo do svého parku, jestliže je
takové  letadlo přehlašováno z leteckého rejstříku jednoho
státu JAA do jiného .

(b) Výjimky letové způsobilosti udělené po zavedení
JAR-26: Žádosti o výjimky letové způsobilosti, vztahující se
k požadavkům předpisu JAR-26, podané po datu zavedení
předpisu JAR-26, musí být v souladu s platnými předpisy
JAR pro certifikaci nebo provoz. V případě takových
společně schválených výjimek letové způsobilosti není
požadováno dodatečné oznámení danému Národnímu
leteckému úřadu.

JAR 26.3 Equivalent Safety Findings (ESF)
(See IEM 26.3)

Equivalent Safety Findings included in the Type
Certification basis of an aircraft made and accepted by the
national Authority remain valid regarding JAR-26 or
equivalent requirements.

JAR 26.5 Airworthiness Exemptions
(See IEM 26.5)

(a) Previously Granted Airworthiness Exemptions:
Airworthiness Exemptions granted, regarding JAR-26 or
equivalent requirements, to an aircraft's Type Certification
Basis, C of A documentation or Operations approval
documentation prior to the implementation of this JAR-26
(as appropriate in each State), are to be notified to his
Authority by the AOC holder who is adding an aircraft to
his fleet, when that aircraft is being moved from one JAA
registry to another.

(b) Airworthiness Exemptions granted after JAR-26
implementation: After the date of JAR-26 implementation
requests for Airworthiness Exemptions regarding JAR-26
requirements, will be made in accordance with the
applicable JARs for certification or operations. In the case
of such jointly agreed airworthiness exemptions, there is no
additional reporting requirement to the NAA.


