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PŘEDMLUVA

1 Úřady pro civilní letectví určitých evropských států schválily společné vyčerpávající a podrobné letecké
předpisy, označované jako Společné letecké předpisy (JAR), s úmyslem minimalizovat potíže s Typovou
certifikací při společných podnicích, usnadnit vývoz a dovoz leteckých výrobků, ulehčit uznávání údržby
prováděné v jednom evropském státě Úřadem pro civilní letectví jiného evropského státu a regulovat
provoz obchodní letecké dopravy.

2 Předpisy JAR jsou uznávány Úřady pro civilní letectví zúčastněných států jako přijatelný základ pro
průkaz splnění požadavků jejich národních předpisů letové způsobilosti.

3 Předpis JAR pro Organizace oprávněné k údržbě, JAR-145, je založen na struktuře a kde je to vhodné
i na obsahu FAR 43 a 145 vydaných Federálním úřadem pro letectví Spojených států amerických
(Federal Aviation Administration of the United States of America).

4 Annex 6 ICAO byl vybrán k poskytnutí základní struktury JAR-OPS, předpisu JAR pro Osvědčení
leteckého provozovatele, ale s dalším dělením, kde to bylo považováno za vhodné. Obsah Annexu 6 byl
použit a rozšířen tam, kde to bylo nutné, použitím existujících evropských předpisů a Federálních
leteckých předpisů USA, kde to bylo přijatelné.

5 Předpis JAR-26 v současnosti sestává z dodatečných požadavků letové způsobilosti, které by měly být
provedeny v době konečného zavedení  předpisu JAR-OPS 1 pro obchodní leteckou dopravu s letouny.

6 Budoucí vývoj požadavků předpisu JAR-26 bude v souladu s postupy Oznámení navrhovaného
amendmentu (NPA).Tyto postupy dovolují navrhnout změnu předpisu JAR-26 Úřadem pro civilní letectví
kteréhokoliv členského státu a kteroukoliv organizací zastoupenou v Joint Steering Assembly.

7 Úřady pro civilní letectví souhlasily, že by neměly jednostranně vyvolávat změnu svých národních
předpisů bez toho, že by podaly návrh na změnu JAR-26 v souladu se schváleným postupem.

8 Definice a zkratky pojmů použitých v JAR-26, které jsou považovány za obecně použitelné, jsou
obsaženy v JAR-1, Definice a zkratky. Avšak definice a zkratky pojmů použitých v JAR-26, které jsou
specifické pro Hlavy předpisu JAR-26, jsou běžně podány v příslušné Hlavě, nebo, výjimečně, ve
spojeném materiálu pro prokázání shody a výklad.

9 Změny textu předpisu JAR-26 jsou obvykle vydány nejprve jako „Změny textu na oranžových stránkách“.
Změny textu na oranžových stránkách jsou stránky obsahující opravené odstavce následně po přijetí
NPA.Vydáním takových stran je zabráněno potřebě přestránkovat celé Hlavy a představuje to jasnou
metodu k nalezení nového textu. Stránky mají datum účinnosti a mají stejné postavení a použitelnost
jako JAR-26 s tímto datem. Pokud jsou Změny textu na oranžových stránkách zařazeny do textu, jsou
označeny jako „Změna“.

Poznámka pro vydání v ČR: V současné době JAA zavádí nový systém pro vydávání změn předpisů JAR jako tzv.
Amendmentů (viz Úvodní ustanovení k českému vydání).
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ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO


