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Česká republika   

The Czech Republic 
 

Členský stát Evropské unie 
A Member of the European Union 

 

Osvědčení o oprávnění organizace pro výcvik  
a provádění zkoušek údržby 

Maintenance Training and Examination Organisation Approval 
Certificate 

 

Číslo / Reference: CZ.147.0031 
 

Na základě aktuálně platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EK) č. 2018/1139 a nařízení 
(EU) č. 1321/2014 a za podmínek uvedených níže Úřad pro civilní letectví České republiky tímto 
vydává: 
Pursuant to Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council and to 
Commission Regulation (EU) No 1321/2014 for the time being in force and subject to the condition 
specified below, the Civil Aviation Authority of the Czech Republic hereby certifies 

AEROPARTNER a.s. IČ 259 54 997 

Nový Dvůr 79, 538 03 Podhořany u Ronova 
 

osvědčení organizace pro výcvik údržby podle oddílu A přílohy IV (Part-147) nařízení (EU) č. 
1321/2014, oprávněné poskytovat výcvik a provádět zkoušky uvedené v přiloženém rozsahu 
oprávnění a vydávat absolventům příslušná osvědčení za použití výše uvedeného čísla oprávnění. 
as a maintenance training organisation in compliance with Section A of Annex IV (Part-147) of 
Regulation (EU) No 1321/2014, approved to provide training and conduct examinations listed in the  
approval schedule attached and to issue related certificates of recognition to students using the above 
references. 

 

PODMÍNKY / CONDITIONS: 

1. Toto oprávnění je omezeno na rozsah prací uvedený v příslušné části schváleného výkladu organizace pro 
výcvik údržby podle oddílu A přílohy IV (Part-147); a 

 This approval is limited to what is specified in the scope of work section of the approved maintenance training 
organisation exposition as referred to in Section A of Annex IV (Part-147); and  

2. toto oprávnění vyžaduje dodržování postupů stanovených ve schváleném výkladu organizace pro výcvik 
údržby; a 

 this approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance training 
organisation exposition; and 

3. toto oprávnění je platné, pokud organizace oprávněná k provádění výcviku údržby trvale splňuje požadavky 
přílohy IV (Part-147) nařízení (EU) č. 1321/2014; a  

 this approval is valid whilst the approved maintenance training organisation remains in compliance with Annex 
IV (Part-147) of Regulation (EU) No 1321/2014; and 

4.  za předpokladu splnění výše uvedených podmínek zůstává toto oprávnění platné po neomezenou dobu, pokud 
se jej držitel nevzdal nebo pokud nebylo nahrazeno, pozastaveno či zrušeno. 

 subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration 
unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked. 

  

Datum prvního vydání: 15. září 2022 / Date of initial issue: September 15, 2022 

Datum této změny: 15. září 2022 / Date of this revision: September 15, 2022 

Změna č.: 00 / Revision No: 00 

Podpis / Signed:    

                         

 

 

Ing. Pavel Matoušek, ředitel sekce letové / Director of the Flight Division  

Za příslušný úřad: Úřad pro civilní letectví, Česká republika   
For the competent authority: The Civil Aviation Authority of the Czech Republic 

Otisk 

úředního 

razítka 
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