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2.1 Pokud není stanoveno jinak, 
ustanovení tohoto předpisu se vztahují na činnosti, 
které následují po leteckých nehodách (dále jen LN)  
a incidentech (dále jen I) včetně SLZ. 
Poznámka:   Použití ustanovení tohoto předpisu 
při LN nebo vážných incidentech (dále jen VI), ke 
kterým dojde na území státu, který není členským 
státem ICAO, nebo v oblastech neurčené suverenity, 
nebo na volném moři (mimo dosah národní 
pravomoci), je rozvedeno v ustanovení 5.2 a 5.3 
tohoto předpisu. 

 
2.1.1 Odborné zjišťování příčin LN upravené 
v ustanoveních § 55 a následujících zákona 
č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádí 
komise určená Ústavem nebo právnická osoba 
pověřená k této činnosti v souladu s ustanovením 
§ 55b zákona č. 49/1997 Sb ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „pověřená osoba“). 
Odborné zjišťování příčin I provádí komise určená 
Ústavem nebo pověřená osoba, pokud vzhledem 
k malé závažnosti nebo možným zvláštnostem Ústav 
v rámci vydaného pověření nestanoví jinak. 
Rozsah odborného zjišťování příčin I jiných než 
vážných a postup, který je třeba dodržet, určí Ústav 
nebo jím pověřená osoba, přičemž zohlední poučení, 
které lze vyvodit pro účely jejich předcházení 
a zlepšení bezpečnosti. 
Za účelem odborného zjišťování příčin Ústav 
spolupracuje s příslušnými organizacemi a subjekty. 
Spoluprací se rozumí zejména zajištění odborné 
pomoci při včasném shromáždění a analýze informací 
a vypracování odborných posudků nebo přizvání 
odborného konzultanta dle ustanovení § 55a odst. 4 
zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2.1.2 Na odborném zjišťování příčin LN 
nebo I, které se týkají civilního a vojenského letectví, 
spolupracuje Ústav s Ministerstvem obrany (dále jen 
MO). Podle potřeby mohou určit společnou komisi 
Ústavu a MO. 

2.1.3 Odborné zjišťování příčin LN při 
zkušebních letech v organizacích leteckého průmyslu 
ČR provádí Ústav v součinnosti s příslušnými orgány 
průmyslu. 

2.1.4 Odborné zjišťování příčin I, které 
vznikly při poskytování služeb ATM/ANS, provádí 
Ústav v součinnosti s organizací poskytující služby 
ATM/ANS. Pokud se na vzniku nepodíleli další 
účastníci a nejedná-li se o VI, může shromažďovat 
a analyzovat informace, určovat příčiny a vypra-
covávat závěry a bezpečnostní doporučení ve 
stanoveném rozsahu sama organizace poskytující 
služby ATM/ANS za předpokladu, že k této činnosti 
byla pověřena Ústavem dle ustanovení § 55b zákona 
č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to 

prostřednictvím odborně způsobilých fyzických osob 
zpracovávajících o výsledku odborného zjišťování 
příčin I zprávu.  

2.1.5 Odborné zjišťování příčin LN a I, které 
vznikly při letecké činnosti pro vlastní potřebu 
právnických nebo fyzických osob nebo při rekreačním 
a sportovním létání, při nichž nedošlo k usmrcení 
osob, provádí Ústavem dle ustanovení § 55b zákona 
č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
pověřená osoba, a to prostřednictvím odborně 
způsobilých fyzických osob zpracovávajících 
o výsledku odborného zjišťování příčin LN a I zprávu. 

2.1.6 V případě, že odborné zjišťování příčin 
LN a I letadla využívaného při provozování obchodní 
letecké dopravy nebo leteckých prací neprovádí Ústav, 
může odborné zjišťování příčin provádět pověřená 
osoba, a to prostřednictvím odborně způsobilých 
fyzických osob. O výsledku odborného zjišťování 
příčin LN a I zpracovává pověřená osoba zprávu, 
v jejímž rámci zohlední poučení, které lze vyvodit pro 
účely jejich předcházení a zlepšení bezpečnosti. 
V tomto případě je odborně způsobilou fyzickou 
osobou shromažďující a analyzující informace, určující 
příčiny a vypracovávající závěry a bezpečnostní 
doporučení osoba odpovědná za řízení programu 
prevence leteckých nehod a bezpečnosti nebo 
zmocněnec ustanovený k této činnosti. 

2.1.7 Zprávy vypracované pověřenými 
osobami dle  § 55b zákona č. 49/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, včetně navrhovaných 
bezpečnostních doporučení, Ústav do 30 dnů od 
doručení schválí nebo požádá o došetření. Ústav 
zpracovává o činnosti pověřené osoby přehledy její 
činnosti, vede spis týkající se vlastního pověření 
a minimálně jednou ročně provede u pověřených osob 
kontrolu plnění požadavků vyplývajících z pověření. 

2.1.8 Ústav zveřejňuje způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup seznam pověřených osob, 
včetně údajů o odborně způsobilých fyzických 
osobách, které jménem pověřené osoby shromažďují 
a analyzují informace o LN a I,  určují jejich příčiny 
a vypracovávají závěry a bezpečnostní doporučení. 
Ústav je oprávněn provádět kontrolu činnosti odborně 
způsobilých fyzických osob určených pověřenou 
osobou k výkonu této činnosti. 

2.2 Ustanovení tohoto předpisu týkající se 
Státu provozovatele, který není totožný se Státem 
zápisu do rejstříku, platí jen v případech, kdy letadlo je 
pronajato, najato nebo vyměněno a plní-li ČR zčásti 
nebo zcela povinnosti Státu zápisu do rejstříku. 
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