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ICAO: 

DOPLNĚK 5 – NORMATIVNÍ PŘEDPISY PRO OBLAST ŘÍZENÍ ÚNAVY 

  

 
Poznámka: Poradenský materiál pro vytvoření 
a zavedení normativních předpisů pro oblast řízení 
únavy je uveden v ICAO dokumentu „Manual for the 
Oversight of Fatigue Management Approaches“ (ICAO 
Doc 9966). 

1. Státy musí stanovit normativní omezení, 
která berou v úvahu akutní a kumulovanou únavu, 
denní fázi a druh prováděné práce. Tyto předpisy 
musí stanovit: 
a) maximální: 
 i) počet hodin doby jakékoli služby; 
 ii) počet po sobě jdoucích pracovních dní; 
 iii) počet odpracovaných hodin v definovaném 

časovém období; a 
 iv) dobu na pracovišti; 
b) minimální: 
 i) délku trvání doby mimo službu; 
 ii) počet dnů mimo službu požadovaných 

v definovaném časovém období; a 
 iii) délku trvání přestávek mezi dobami na 

pracovišti během doby služby. 

2. Stát musí požadovat, aby poskytovatel 
letových provozních služeb určil postup přidělování 
neplánovaných služeb, který umožní, aby se řídící 
letového provozu vyhnuli prodloužené době bdělosti. 

3. Postupy stanovené státem v souladu s ust. 
2.28.3 c) a d) umožňující odchylky od ust. 1 a) a b) 
výše, musí zahrnovat uvedení: 
a) důvodu potřeby odchylky; 
b) rozsahu odchylky; 
c) data a času schválení odchylky; a  
d) studie bezpečnosti, která nastiňuje zmírňující 

opatření, zpracovávaná k podpoře odchylky.  

ČR: 
4. Normativní omezení v rámci ČR při 
poskytování služeb řízení letového provozu 
a) maximální: 
 i) počet hodin doby jakékoliv služby:  
 Délka směny řídícího letového provozu 

nesmí přesáhnout 12 hodin. 
 ii) počet po sobě jdoucích pracovních dní: 
 Při max. délce služby 12 hodin jsou to  

4 dny do 37,5/40* hodin resp. 45,5/48* 
hodin s ohledem na možné přesčasové 
hodiny, které jsou max. 8 hodin týdně.  

 Při počtu menší délky služby než 12 hodin 
je omezen počet po sobě jdoucích dnů do 
výše 37,5/40* hodin resp. 45,5/48* hodin 
s ohledem na možné přesčasové hodiny 
max. 8 hod týdně. 

 iii) počet odpracovaných hodin v definovaném 
časovém období:  

 45,5/48* hodin týdně. 
 iv) dobu na pracovišti:  

 Délka doby řídícího letového provozu na 
pracovišti nesmí přesáhnout 12 hodin. 

b) minimální: 
 i) délku trvání doby mimo službu; 
 (1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout 

pracovní dobu tak, aby řídící letového 
provozu měl mezi koncem jedné směny 
a začátkem následující směny 
nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 
11 hodin. 

 (2) Odpočinek řídící letového provozu 
podle odstavce 1 může být zkrácen až 
na 8 hodin během 24 hodin po sobě 
jdoucích za podmínky, že následující 
odpočinek mu bude prodloužen o dobu 
zkrácení tohoto odpočinku 
v nepřetržitých provozech, při 
nerovnoměrně rozvržené pracovní době 
a při práci přesčas. 

 ii) počet dnů mimo službu požadovaných 
v definovaném časovém období: 

 (1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout 
pracovní dobu tak, aby řídící letového 
provozu měl nepřetržitý odpočinek 
v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. 

 (2) V případech, kdy to neumožňuje provoz 
zaměstnavatele, může zaměstnavatel 
rozvrhnout pracovní dobu pouze tak, že 
doba nepřetržitého odpočinku v týdnu 
bude činit nejméně 24 hodin, s tím, že 
řídícím letového provozu bude 
poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu 
tak, aby za období 2 týdnů činila délka 
tohoto odpočinku celkem alespoň 
70 hodin. 

 iii) délku trvání přestávek mezi dobami na 
pracovišti během služby:  

 (1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout 
řídícímu letového provozu nejdéle po 
6hodinové nepřetržité práci přestávku 
v práci na jídlo a oddech v trvání 
nejméně 30 minut. 

 (2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a 
oddech rozdělena, musí alespoň jedna 
její část činit nejméně 15 minut. 

*Pokud jsou uvedeny dvě hodnoty, nižší hodnota platí 
pro vícesměnný nebo nepřetržitý pracovní režim. 

Pokud se poskytovatel letových provozních služeb 
rozhodl plnit normativní omezení pro všechny jeho 
poskytované služby řízení letového provozu nebo 
jejich část v souladu s ust. 2.28.2 a) a ve výjimečných 
případech není schopen tato omezení splňovat a 
bude požadovat odchylku, musí postupovat v souladu 
s postupy řízení změn dle aktuálně platného 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/373. 
V takovém případě musí řízení předmětné změny 
obsahovat současně splnění požadavků dle ust. 3 
tohoto doplňku (Doplňku 5). 
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