


osvědčení schválené organizace pro výcvik
Appr ov ed Training Or ganis ation C ertific ate

Schválení výcvikových kurzťr
Training Cours e Approval

Příloha osvědčení schválerré ot'ganizace pro výcvik č.'. / Attachment to ATo CertiJicate Nunber'.

CZlATO-OO1
F AIR, spol. s.r.o.

Je oprávr-rěna poskrytovat a vést následující výcvikové kurzy podle ustanovení Části FCL a vyuŽívat rrásledujících zaŤízení
pro ýcvik ponrocí letové simulace (FSTD):
Has obtained the privilege to provide and conduct the J'ollowing Part-FCL training courses qnd to use the following
FSID.r.'

Výcvikový kurz / Training course
PortŽívaná FSTD, včetně

přislušného písmenného kódu(I) /
Llsed FSTD, letter code(t)

ATP(A) - dopravní pilot (letoun) l airline transport pilot (aeroplane)
kurz I course

CPL(A/IR - obchodní pilot a přístrojová kvalifikace (letoun) l cotnrnercial pilot and
ins trttment r at ing (a er op lane)

kurzl ated cottrse
CPL(A) - obchodní pilot (letoun) l conntercial. pilot (aeroplane)

kurz I course
ATP(A) - dopravní pilot (letoun) / airline transport pilot (aeroplane)
Modu kurz teoretické / modular theoretical knowl iilstruction conrse
HPA - vysoce výkonné jednopilotní letoutly / single-pilot high performance aeroplanes
Kurz h teoretic h znalostí / Additional theoretical know course
MCC - kurz součinnosti vícečlenné posádky / multi-crew cooperation cotlrse
Teoretická vik / theoretical instrtrction and
CPL(A) _ obchodní pilot (letoun) / commercial pilot (aeroplane)
Moduloý kurz teoretické v,_ýuky a letového ýcviku l modttlar theoretical knowledge
instrttction and cortrse
IR(A) _ přístrojová kvalifikace (letoun) l instrtlment rating (aeroplane)
Zahl'nuje v,ýcvik zaloŽený na kvalifikovanosti /Inclttcling Competency-Based training
Modulový kurz teoretického a letového ýcviku / modular theoretical'knowlec|ge and

train course
MEP land - vícemotorové pístové letouny (pozemní) / multi-engine piston aeroplanes
(land)
Teoretická k I theoretical instruction and
FI(A) - letoý instruktor (letoun) / flight instructor (aeroplane)
Výuka teor'etických znalostí a letoý ýcvik / theoretical knowledge instruction and flight
training Práva FCL.905'FI uvedená v příručkách organizace / FCL'905.FI privileges as

in the on's manuals
IRI(A) - instruktor pro přístrojovou kvalifikaci (letoun) l instrutnent rating inStruc!or
(aeroplane)
Teoretická / theoretical instruction and
CRI-SE - instruktor třídní kvalifikace (ednomotorový letoun) / class rating instructor
(single-engine aeroplane)
Výuka teoretických znalostí a letoý výcvik / theoretical knowledge instruction and flight

CRI-ME - instruktor třídní kvalifikace (vícemotorov5Í letouri) / class rating instructor
(multi-engine aeroplane)
Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight

FNPT II CZ-OqB
FNPT II CZ-24

FNPT II CZ-OqB
FNPT II CZ-24

FNPT II CZ-OgB
FNPT II CZ-24

FNPT II MCCCZ-OqA

FNPT II CZ-OqB
FNPT II CZ-24

FNPT II CZ-OgB
FNPT II CZ-24

FNPT II CZ-OgB
FNPT II CZ-24

FNPT II CZ-OgB
FNPT II CZ-24

ZLP-F-141-4-1 (EASA FORM 143 Issue 2 -page 112)



MCCI - iristruktor součirrrrosti vícečlenrré posádky l mttlti-crely cooperatic;n instructor
Teoretická a ik I theoretical knowl instrtrction ancl tr

FCL.745.A Advanced UPRT - letouny I aeroplanes
Teoretická výuka a letorný rnýcvik l theoretical knov,ledge instnt.ctir'ln ancl Jlighl trctining

PPL(A) - soukromý pilot (letoun) l private pilot (aeroplana)
Teoretická kaa I theoretical knowl instntcÍion untl
LAPL(A) - pilot lelrkých letadel (letoun) / light aircraft pilot (aeroplane)
Teor'etická a / theoretical know instruction and fl
NIGHT(A) - kvalifikace pro lety v noci (letoun) I night rating (cteroplune)

Teoretická k I theoretical in.struction and

AERoBATICS - kvalifikace pro akrobatické |ety l aerobatic rating
Teoretická a vik I theoretical instruclion antl
AP68TP_-ó00 - typový výcvik / type training
Teoretická a vik I theoretical instrttction ancl

Beech400/MU300 - kurz typové kvalifikace - pouze vz|ety a přistání / type rating
course qnd

FCL.915(e) Advanced UPRT instructor - letouny / ceroplunes
Teoretická výuka a letov,ý v.ýcvik l theoretical knowledge instru.ction andJlight training
UdrŽovací qýcvik pro instruktory Advarrced UPRT / reJřesher trctining./'or Advanced
UPRT instrttctors
TRI(A) Beech400/MU300 - instruktol pro typovou kvalifikaci (letoun) na
Beech400/Mu300 / type rating instnrctor (aeroplane) on Beech400/MU300

FNPT II MCC.CZ-OgA

FNPT II CZ-OgB
FNPT II CZ-24

EU-UKFS393
Teoretická kaal ik I theoretical kn instruction and tr

uvedené|ro v osvědčení způsobilosti FSTD / ls indicated on the qualification certýicate'

Toto sclrválení výcvikoých kurzů je platné:
a) pokud sejej držitel dříve nevzdá, není trahrazeno' pozastavelro nebo zrušeno, a
b) pokud jsou veškeré činnosti prováděny v souladu s poŽadavky Části oRA, Části FCL a dalších platných právních

předpisů a v příslušných případech téŽ v souladu S postupy, které na základě poŽadavku Časti oRn stanoví ve své
dokumentaci dotyčná or ganízace.

This training course approval is valid as long as:
a) The ATO certificate has not been surrendered, superseded, limited, sttspended or revoked, and
b) All operations are condncted in compliance with Part-ORA, Part-FCL, other applicable regulation.s, and, when

relevant, with the procedures in the organisation's doctntentalion as recptired by Part-ORA.

Datum rydání l Date oJ isstte

Podpis I Signed:

24. listopadu 2022 l November 24, 2022

l n g. P a ve l M a to u š e k B::lilT#:iilx ii'j :,'.l"ly'1;::"-

Irrg. Pavel Matoušek
ředitel Sekce letové
Director of Flight Division

Za členský stát: Úřad pro civilní letectví České republi|q l For the Menlber State: Civil Aviation Authoriyl Czech
Republic

orisk
úředrriho
razitka

ZLP-F-141-4-1 (EASA FORM 143 Issue 2-page2l2)


