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Věc: Deklarované výcvikové organizace
Vážený pane Matoušku,
obracím se na Vás ve věci Deklarovaných výcvikových organizací (DTO). Dle informací
z webových stránek ÚCL bylo rozhodnuto o ukončení národních organizací pro výcvik –
registrovaných zařízení (RZ) ke dni 8.4.2019. Žádám Vás o zvážení tohoto termínu a odložení
termínu ukončení činnosti RZ až na 8.4.2020, tak jak to umožňuje opt-out dle Nařízení komise
1119/2018. Důvodem tohoto návrhu je fakt, že ÚCL do dnešního dne nevydalo a
neaktualizovalo odpovídající dokumenty, bez kterých není možno reálnou činnost DTO zahájit.
V souladu s aktuálně platnou legislativou není možné dodržet stanovené termíny i kdyby
k vydání došlo v tomto okamžiku.
V průběhu závěru roku 2018 jsem se pokoušel několikrát kontaktovat pana Horáka s dotazem
na stav věcí, aktualizaci směrnic ÚCL a vysvětlení rozporuplných výkladů v informacích
publikovaných ÚCL a odpovídajícími Nařízeními komise EU.
Za tragické považuji můj dopis adresovaný p. Horákovi ze dne 2.5.2016 a pak znovu 8.2.2018
ve kterých jsem se dotazoval na aktualizaci Postupů CAA-ZLP-161, CAA-ZLP-163 a dalších. Na
první dopis jsem odpověď dostal s tím, že již brzy bude aktualizováno. Na druhý dotaz už pro
jistotu odpověď nepřišla vůbec.
Dále bych rád vyjasnil postoj AeČR k zavádění DTO. V poslední době jsem zaznamenal velmi
zvláštní informace podávané zaměstnanci ÚCL o tom, že AeČR měl dodat hotové, univerzální
výcvikové osnovy a metodiku výcviku pro DTO s tím, že ÚCL je využije jako vzorové pro všechny
žadatele o zřízení DTO. AeČR je nestátní neziskovou organizací jejíž činnost je financována ze
soukromých zdrojů. Žádnou objednávku na vypracování zmíněných dokumentů jsme od ÚCL
neobdrželi. Apeluji na Vás, pokud to bude možné, abyste upozornil své podřízené na tento
stav věcí a nedocházelo ke svalování viny za nedovedenou práci na nás.
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AeČR vznik DTO podporuje. Účastnili jsme se tvorby návrhu part-DTO v rámci členství
v organizaci Europe Airsport a domníváme se, že part-DTO je krok správným směrem jako
kompromis mezi současným směrem legislativních úprav EU a zachováním udržitelného
způsobu provádění výcviků nekomerčními subjekty. V případě potřeby jsme ochotni na
vzorové dokumentaci DTO s ÚCL spolupracovat. Samozřejmě na základě předem
domluvených a jasně definovaných podmínek. AeČR má připravenu vzorovou příručku,
jednotné osnovy pro výcviky typu SPL, LAPL, PPL a rozšiřujících kvalifikací. Vzorové osnovy a
metodika vychází z původních dokumentů AK-PL, AK-MOT a odpovídajících metodik, které
AeČR používal v minulosti. Jedná se o duševní vlastnictví, které je v tomto okamžiku volně
dostupné pouze pro členské organizace AeČR.
Žádám Vás o stanovisko k výše uvedenému a velmi rád se s Vámi sejdu osobně k projednání
uváděných informací.

S pozdravem Vladimír Machula
Prezident AeČR
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