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 Dopl. 1 - 1 Změna č. 106 

DOPLNĚK 1 – OSVĚDČENÍ ORGANIZACE OPRÁVNĚNÉ K ÚDRŽBĚ (AMO) 

(Poznámka: Viz ust. 6.2.3 a 6.2.3.1 Hlavy 6 Části II) 
Použije se od 5. listopadu 2020 

1. Účel a rozsah 

1.1 Osvědčení AMO by mělo obsahovat nejméně informace požadované v ust. 2.  

1.2 Osvědčení AMO by mělo definovat rozsah prací, k nimž je organizace k údržbě oprávněna.  

Poznámka: Podrobné pokyny a příklady vyplnění vzorového AMO v ust. 2 jsou uvedeny v dokumentu Doc 
9760 Airworthiness Manual).  

2. Vzor AMO 

 

OSVĚDČENÍ ORGANIZACE OPRÁVNĚNÉ K ÚDRŽBĚ 

VYDÁVAJÍCÍ ÚŘAD1: 

Číslo oprávnění2:  Název organizace3:  

Sídlo:  

Telefon:  

E-mail:  

Datum platnosti (je-li to 
použitelné)4:  

TŘÍDA(Y) A KVALIFIKACE, NA NĚŽ SE OPRÁVNĚNÍ VZTAHUJE 

TŘÍDA5 KVALIFIKACE6 OMEZENÍ7 

Údržba letadel   

Údržba motorů    

Údržba letadlových celků    

Specializovaná údržba    

Podmínky oprávnění 

Toto osvědčení osvědčuje, že 8____________________________ je oprávněna provádět činnosti 
specifikované v podmínkách oprávnění, které jsou přílohou tohoto osvědčení, za předpokladu vyhovění 
9______________________ a platné příručce postupů organizace k údržbě.  

Provozní prostory zařízení pro údržbu: Dle10____________________ platné příručky postupů organizace 
k údržbě.  

Toto osvědčení zůstává platným po výše uvedenou dobu platnosti, pokud se jej držitel nevzdal nebo nebylo 
nahrazeno, pozastaveno nebo zrušeno.  

Jméno11: Datum původního vydání12:______________  

Funkce13:  

Podpis14:_______________________ Datum tohoto vydání15:_______________  

 

Poznámky: 

1. Uveďte název úřadu vydávajícího oprávnění.  

2. Nahraďte jedinečným číslem oprávnění, jak bylo vydáno státem zápisu do rejstříku.  

3. Uveďte oficiální adresu, telefon a e-mail.  

4. Uveďte datum platnosti (dd-mm-rrrr), je-li to použitelné; pokud ne, uveďte N/A. 

5. Uveďte rozsah oprávnění pomocí následujících tříd: údržba letadel, motorů, letadlových celků nebo 
specializovaná údržba.  

6. Uveďte rozsah oprávnění pomocí následujících kvalifikací:  

 a) Údržba letadel – velké letouny, malé letouny, vrtulníky, jiný druh letadel (jako kluzáky, balóny, 
vzducholodě, lehká sportovní letadla, atd.).  

 b) Údržba motorů – uveďte kategorie motorů (jako pístové, proudové a elektrické).  
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 c) Údržba letadlových celků – uveďte kód standardního systému číslování (SNS) odvozený ze specifikace 
ASD/ATA S1000D pro určování letadlových systémů v souvislosti s kvalifikacemi. (Pokyny viz Doc 
9760 (Airworthiness Manual), Chapter 10, Attachment F.)  

 d) Specializovaná údržba – uveďte třídu oprávnění potřebnou pro danou specializovanou údržbu za 
použití následujících kvalifikací: údržba kompozitových materiálů, povrchová úprava jako kuličkování, 
pokovování, natírání, nedestruktivní zkoušení, svařování, jiné specifické procesy přijaté/schválené 
státem. (Pokyny viz Doc 9760 (Airworthiness Manual), Chapter 10, Attachment F.)  

7. Uveďte omezení rozsahu oprávnění pro údržbu letadel, motorů, letadlových celků nebo specializovanou 
údržbu, jsou-li vyžadována. Pokud jsou omezení popsána ve schválené příručce postupů organizace 
k údržbě, měl by být v osvědčení uveden odkaz.  

8. Uveďte název organizace oprávněné k provádění údržby. V případě, kdy stát nepřikládá podmínky 
oprávnění k osvědčení AMO, měl by položku8 změnit následovně:  

 Toto osvědčení osvědčuje, že8____________________________ je oprávněna provádět činnosti uvedené 
v tomto osvědčení, za předpokladu vyhovění9______________________ a platné příručce postupů 
organizace k údržbě.  

9. Uveďte odkaz na související předpisy státu.  

10. Uveďte odkaz na příslušný oddíl / hlavu a ustanovení příručky postupů organizace k údržbě, kde je uveden 
seznam schválených provozních prostor zařízení organizace. Např. oddíl/hlava 1, ust. 1.1.  

11. Uveďte jméno zástupce úřadu podepisujícího osvědčení.  

12. Uveďte datum původního vydání (liší-li se od data tohoto vydání), pokud ne, uveďte N/A.  

13. Uveďte funkci zástupce úřadu podepisujícího osvědčení.  

14. Uveďte podpis zástupce úřadu. Na osvědčení AMO může být navíc doplněn úředním razítkem. 

15. Uveďte datum vydání osvědčení AMO (dd-mm-rrrr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 


