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DOPLNĚK 2 – OCHRANA ZÁZNAMŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ODBORNÉMU ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN 

LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ 

1. ÚVOD 

Poznámka 1: Zveřejnění nebo využití záznamů 
uvedených v ust. 5.12 Hlavy 5 při trestních, 
občanskoprávních, správních nebo kárných řízeních, 
nebo jejich zpřístupnění veřejnosti může mít negativní 
dopady na osoby nebo organizace zainteresované 
v LN nebo I, což je nebo jiné pravděpodobně povede 
k tomu, že budou váhat, zda s úřady pro odborné 
zjišťování příčin LN budou v budoucnu spolupracovat. 
Rozhodování o zveřejnění nebo využití požadované 
ust. 5.12 je navrženo tak, aby toto zohledňovalo. 

Poznámka 2: V souladu s ust. 5.12 je cílem 
požadavků stanovených v tomto Doplňku: 

a) pomoci státům při tvorbě vnitrostátních zákonů, 
předpisů a politik, aby byly záznamy vztahující se 
k odbornému zjišťování příčin LN a I 
odpovídajícím způsobem chráněny; a 

b) pomoci příslušnému úřadu učinit rozhodnutí, jak je 
požadováno ust. 5.12. 

1.1 V rámci tohoto Doplňku: 

a) posouzení vlivu se rozumí příslušným úřadem 
prováděné, v souladu s ust. 5.12, určování 
dopadů, které by mohlo mít zveřejnění nebo 
využití záznamů vztahujících se k odbornému 

zjišťování příčin LN a I na probíhající nebo 
budoucí odborná zjišťování příčin; a 

b) záznamem (záznamy) se rozumí ty, které jsou 
uvedeny v ust 5.12. 

Poznámka: Požadavky týkající se využití 
a ochrany informací vztahujících se k bezpečnosti 
a souvisejících zdrojů jiných, než jsou záznamy 
vztahující se k odbornému zjišťování příčin LN a I, 
jsou uvedeny v Předpisu L 19 – Řízení bezpečnosti. 

2. VŠEOBECNĚ 

2.1 Státy musí poskytnout ochranu dle ust. 5.12 
a tohoto Doplňku veškerým záznamům zapisovače 
hlasu v pilotním prostoru a zapisovače obrazu 
pilotního prostoru a jakýmkoli přepisům těchto 
záznamů. Tato ochrana platí od okamžiku, kdy dojde 

k LN nebo I, a trvá i po uveřejnění závěrečné zprávy. 

2.2 Státy musí poskytnout ochranu dle ust. 5.12 
a tohoto Doplňku ostatním záznamům uvedeným 
v bodě b) ust. 5.12. Tato ochrana platí od okamžiku, 
kdy byly svěřeny úřadu pro odborné zjišťování příčin 
LN nebo jím zřízeny, a trvá i po uveřejnění závěrečné 
zprávy. 

Nezpřístupnění zvukových nebo obrazových 

záznamů veřejnosti 

2.3 Státy musí podniknout kroky k dosažení toho, 
aby zvukový obsah záznamů hlasu v pilotním 

prostoru, stejně jako obrazový a zvukový obsah 
záznamů obrazu pilotního prostoru nebyly 
zpřístupněny veřejnosti, v souladu s ust. 5.12.5 tohoto 
předpisu, jako je: 

a) předcházení zveřejnění prostřednictvím přijetí 
vnitrostátních zákonů, předpisů a politik; nebo  

b) přijetí autoritativních bezpečnostních opatření, 
jako jsou rozhodnutí o ochraně, uzavřená řízení 
nebo přezkoumávání za zavřenými dveřmi; nebo 

c) předcházení zveřejnění záznamů prostřednictvím 
technických prostředků, jako je šifrování nebo 
přepis, před navrácením zapisovačů hlasu 
v pilotním prostoru nebo zapisovačů obrazu 
pilotního prostoru majitelům. 

Poznámka: Záznamy pracovního prostředí 
vyžadované standardy a doporučenými postupy 
obsaženými v přílohách k Chicagské úmluvě, jako 
jsou záznamy hlasu v pilotním prostoru a záznamy 
obrazu pilotního prostoru, mohou být vnímány jako 
zásah do soukromí provozního personálu, pokud jsou 
zveřejněny nebo využity za jinými účely, než pro něž 
byly tyto záznamy pořízeny. 

3. PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD 

V souladu s ust. 5.12 musí každý stát určit příslušný 
úřad nebo úřady pro provádění posouzení vlivu. 

Poznámka: Za různých okolností mohou být 
určeny různé příslušné úřady. Např. příslušným 
úřadem určeným pro žádost o posouzení vlivu 
v případě trestních nebo občanskoprávních řízení 
muže být soudní orgán. Jiný příslušný úřad může být 
určen pro žádost o posouzení vlivu v případech, kdy je 
cílem žádosti zpřístupnění veřejnosti. 

4. PROVEDENÍ POSOUZENÍ VLIVU 

4.1 Pokud se jedná o žádost o zveřejnění nebo 
využití záznamu v rámci trestního, občanskoprávního, 
správního nebo kárného řízení, musí být příslušný 
úřad před provedením posouzení vlivu přesvědčen, že 
podstatnou skutečnost, která je předmětem sporu, 
nelze dokázat bez tohoto záznamu. 

Poznámka: Podstatná skutečnost, která je 
předmětem sporu, je právní výraz používaný 
k odkazování na skutečnost, která je důležitá nebo 
zásadní pro projednávanou záležitost; kterou jedna 
strana tvrdí a druhá strana vyvrací; a má být určena 
příslušným úřadem provádějícím posouzení vlivu. 

4.2 Při provádění posouzení vlivu musí příslušný 
úřad zohlednit okolnosti, jako jsou: 

a) účel, pro který byl záznam vytvořen nebo 
generován; 

b) zamýšlené využití tohoto záznamu žadatelem; 
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c) zda budou zveřejněním nebo využitím tohoto 
záznamu negativně ovlivněna práva nebo zájmy 
osoby nebo organizace; 

d) zda osoba nebo organizace, které záznam náleží, 
dala souhlas k zpřístupnění tohoto záznamu; 

e) zda jsou přijata vhodná bezpečnostní opatření 
k omezení dalšího zveřejňování nebo využití 
tohoto záznamu; 

f) zda byl nebo je možné tento záznam 
anonymizovat, vyjádřit v souhrnné nebo celkové 
formě; 

g) zda je potřeba zpřístupnění záznamu urgentní, aby 
se zabránilo vážnému riziku ohrožení zdraví a 
životů; 

h) zda je záznam citlivé nebo vyhrazené povahy; a 

i) zda záznam důvodně poukazuje na to, že LN nebo 

I mohla být způsobena činem nebo zanedbáním 
považovaným v souladu s vnitrostátními zákony a 
předpisy za jednání naplňující skutkovou podstatu 
nepřípustné nedbalosti, záměrného pochybení 
nebo trestné činnosti. 

Poznámka 1: Posouzení vlivu může být provedeno 
jednou pro určitou kategorii záznamů a výsledek 
začleněn do vnitrostátních zákonů a předpisů. 

Poznámka 2: Příslušný úřad může potřebovat 
provést posouzení vlivu k určení toho, zda udělit 
souhlas se zveřejněním záznamu, a oddělené 
posouzení vlivu, zda umožnit využití záznamu. 

Poznámka 3: Poradenský materiál týkající se 
posouzení vlivu lze nalézt v dokumentu ICAO Manual 
on Protection of Safety Information, Part I – Protection 
of Accident and Incident Investigation Records (Doc 
10053). 

5. ZÁZNAMY ROZHODNUTÍ 

Příslušný úřad by měl zaznamenat důvody, které 
vedly k jeho rozhodnutí při provádění posouzení vlivu. 
Důvody by měly být přístupné a odkazovány podle 
potřeby v následujících rozhodnutích. 

Poznámka: Státy mohou zaznamenaná 
rozhodnutí postoupit Mezinárodní organizaci pro civilní 
letectví v jednom z pracovních jazyků ICAO 
k archivaci ve veřejné databázi. 

6. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

S cílem omezit využití závěrečné zprávy pro účely 

jiné, než je prevence LN a I, by měly státy zvážit: 

a) zahájení samostatného vyšetřování pro tyto jiné 
účely; nebo 

b) rozlišování mezi částmi závěrečné zprávy, s cílem 
umožnit využití faktických informací v nich 
obsažených a zároveň zabránit využití analýzy, 
závěrů a bezpečnostních doporučení pro určování 
viny nebo odpovědnosti; nebo 

c) zabránění využití závěrečné zprávy jako důkazu 
v řízeních v souvislosti s určením viny nebo 
odpovědnosti. 

Poznámka: V souladu s ust. 6.5 Hlavy 6 jsou 
závěrečné zprávy veřejně přístupné v zájmu prevence 
LN a nejsou předmětem ochrany podle ust. 5.12 
tohoto předpisu. Avšak využití částí závěrečné zprávy, 
zejména analýzy, závěrů a bezpečnostních 
doporučení, jako důkazu před vnitrostátními soudy se 
záměrem přisouzení viny nebo určení odpovědnosti je 
v rozporu se záměry, s nimiž bylo odborné zjišťování 
příčin prováděno. 

7. PERSONÁL PROVÁDĚJÍCÍ ODBORNÉ 

ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LN A I 

V zájmu bezpečnosti a v souladu s ust. 3.1 Hlavy 
3 tohoto předpisu by státy měly vzít v úvahu, že 

personál provádějící odborné zjišťování příčin LN není 
povinen vyjadřovat se k otázkám viny nebo 
odpovědnosti v občanskoprávních, trestních, 
správních nebo kárných řízeních. 
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