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ČR: 

DODATEK T – ORGANIZACE A VEDENÍ ODBORNÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN  
LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ 

1. Úvod 

1.1 Ústav při rozhodnutí o organizaci 
a vedení odborného zjišťování příčin přihlíží 
k závažnosti letecké nehody nebo incidentu 
z hlediska vazby odborného zjišťování příčin 
a bezpečnostních doporučení na zvýšení provozní 
bezpečnosti a jiného veřejného zájmu. Organizace 
a vedení odborného zjišťování příčin jsou stanoveny: 

a) postupem při velké letecké nehodě; 

b) postupem při letecké nehodě malého letadla; 

c) postupem při incidentu. 

2. Postup při velké letecké nehodě 

2.1 Tento postup se použije vždy u letecké 
nehody letadla o maximální vzletové hmotnosti nad 
5700 kg nebo považuje-li to Ústav za nezbytné 
vzhledem k závažnosti a k veřejnému zájmu. 

2.2 Ústav jmenuje předsedu komise 
a postupuje podle metodiky, kterou stanoví vnitřní 
předpis v souladu s ICAO Doc 9756 – Manual of 
Aircraft Accident and Incident Investigation. Ústav 
zajistí vytvoření komise za účasti přizvaných 
specialistů, zplnomocněných představitelů, jejich 
poradců a pozorovatelů. 

2.3 Ústav je neprodleně po ohlášení LN 
povinen zejména: 

 

a) provést opatření, která jsou nezbytná 
k okamžitému vyslání inspektorů na místo 
letecké nehody; 

b) zajistit  potřebné kroky k tomu, aby se v rámci 
komise Ústavu vytvořily příslušné podkomise a  
zahájily činnost; 

c) rozhodnout o přizvání  specialistů nebo 
subjektů z ostatních států k poskytnutí odborné 
spolupráce nebo přístrojů, zařízení a vybavení; 

d) na místě letecké nehody sestavit plán zajištění 
úkonů komise Ústavu pro shromáždění  
důkazních materiálů, které nesnesou odkladu, 
a zjištění všech rozhodných okolností  
důležitých  pro další postup komise. 

 

3. Postup při letecké nehodě malého 
letadla 

3.1 Postup při letecké nehodě malého 
letadla se použije při méně závažných událostech 
u letadla, jehož maximální vzletová hmotnost byla do 
5700 kg.   

3.2 Ústav po ohlášení LN: 

a) jmenuje předsedu komise a postupuje podle 
metodiky, kterou stanoví vnitřní předpis; 

b) zajistí, aby na místě LN byly inspektory 
provedeny veškeré úkony, které nesnesou 
odkladu.  

O počtu inspektorů v komisi rozhoduje  ředitel Ústavu. 
V případě nutnosti Ústav rozhodne o přizvání 
příslušných zplnomocněných představitelů. 

4. Postup při vážném incidentu 
4.1 Postup Ústavu při organizaci a vedení 
odborného zjišťování příčin vážného incidentu musí 
zajistit dostatečnou úroveň shromáždění a analýzy 
všech potřebných údajů, které jsou nezbytné s cílem 
určení příčin vážného incidentu, popřípadě odhalení 
systémových příčin, spolupůsobících okolností 
a nedostatků vyžadujících přijetí opatření k jejich 
odstranění. 

4.2 Ústav, s ohledem na povahu 
a okolnosti vážného incidentu: 

a) jmenuje předsedu komise; 

b) zajistí, aby byly provedeny veškeré úkony, 
které nesnesou odkladu; 

c) provede odborné zjišťování příčin vážného 
incidentu v souladu s metodikou, kterou stanoví 
vnitřní předpis. 

5. Postup při incidentu jiném než 
vážném 

5.1 V případě incidentu jiného než 
vážného ředitel Ústavu může rozhodnout o jmenování 
předsedy komise a vykonání odborného zjišťování 
příčin.Tento postup bude uplatněn tehdy, kdy na 
základě získaných informací a s ohledem na 
bezpečnost  civilního letectví lze  očekávat, že takový 
postup povede k závěrům významným z hlediska 
snížení rizika pro osoby, majetek nebo životní 
prostředí. 
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5.2 Ředitel Ústavu může, je-li z informací o 
události, vzhledem k významu následků pro 
bezpečnost civilního letectví a vypracování  
bezpečnostních doporučení zřejmé, že není důvod pro 
odborné zjišťování příčin, rozhodnout, že Ústav 
nezahájí odborné zjišťování příčin a určí inspektora, 
který odpovídá za shromáždění a zpracování 
informací vztahujících se k bezpečnosti v databázi 
LN a I. 

Poznámka:  Nic nebrání Ústavu po vzájemné 
dohodě přenést další analýzu okolností na zmocněnce 
provozovatele nebo organizace zejména, když jejich 
analýza může znamenat zjištění případných dalších 
skutečných nebo potenciálních nedostatků, které 
přímo nesouvisely s průběhem události a v budoucnu 
by mohly ohrozit bezpečnost civilního letectví. 
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