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HLAVA 3 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Poznámka:  Směrnice týkající se práv a povinností 
Státu provozovatele se zřetelem na LN a I, zahrnující 
pronajatá, najatá nebo vyměněná letadla, je obsažena 
v DODATKU A. 

CÍL ODBORNÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN 

3.1 Jediným cílem odborného zjišťování 

příčin LN a I musí být stanovení účinných 
preventivních opatření. Účelem tohoto procesu není 
přisuzovat vinu nebo odpovědnost za zavinění. 

NEZÁVISLOST ODBORNÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN 

3.2 Stát musí stanovit úřad pro odborné 

zjišťování příčin LN, který je nezávislý na leteckých 
úřadech státu a jiných subjektech, které by mohly 
ovlivňovat vedení nebo objektivnost vyšetřování. 

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
nezávislosti úřadu pro odborné zjišťování příčin 
leteckých nehod je uveden v dokumentu ICAO 
Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation, 
Part I – Organization and Planning (Doc 9756) 
a dokumentu ICAO Manual on Accident and Incident 
Investigation Policies and Procedures (Doc 9962). 

OCHRANA DŮKAZŮ A LETADLA A ODSTRANĚNÍ 

LETADLA (NEBO JEHO TROSEK) 

ODPOVĚDNOST ČR JAKO STÁTU UDÁLOSTI 

Všeobecně 

3.3 V případě vzniku události na území 
ČR musí Předseda komise provést všechna potřebná 
opatření k ochraně všech důkazních materiálů 
a k zajištění bezpečné ochrany letadla a jeho nákladu 
po dobu nezbytnou pro odborné zjišťování příčin. 
Ochrana důkazů musí zahrnovat uchování 
(fotodokumentací nebo jinými prostředky) každého 
důkazu, který by mohl být přemístěn, smazán, ztracen 
nebo zničen. Bezpečná ochrana musí zahrnovat 
i ochranu proti dalšímu poškození, proti přístupu 
nepovolaných osob, proti zcizení nebo znehodnocení. 

Poznámka 1: Dozor nad troskami je upřesněn v ust. 
5.6. 

Poznámka 2: Ochrana záznamů letových 
zapisovačů vyžaduje, aby vyjmutí, zacházení s nimi 
a jejich vyhodnocení prováděly pouze kvalifikované 
osoby. 

ŢÁDOST STÁTU ZÁPISU DO REJSTŘÍKU, 

STÁTU PROVOZOVATELE, STÁTU PROJEKCE 

NEBO STÁTU VÝROBY 

3.4 Jestliže Předseda komise obdrží od 
Státu zápisu letadla do rejstříku, Státu provozovatele, 
Státu projekce nebo Státu výroby žádost, aby letadlo, 
jeho náklad a další důkazní materiály zůstaly ponechány 
bez hnutí na místě až do prohlídky zplnomocněným 
představitelem tohoto státu, musí Předseda komise 
provést všechny potřebné kroky k tomu, aby takovéto 
žádosti vyhověl, pokud je to možné a slučitelné s řádným 
vedením odborného zjišťování příčin. S letadlem 
(troskami) lze manipulovat jen za účelem záchrany osob, 
zvířat, pošty a cenností, k zamezení zničení požárem 
nebo z jiných příčin, nebo k zamezení jakémukoli 
nebezpečí, nebo tvoří-li překážku pro letecký provoz, pro 
jinou dopravu nebo pro veřejnost za předpokladu, je-li to 
prakticky možné a nebude to mít za následek 
nepřiměřené zpoždění při opětovném uvedení letadla do 
provozu. 

3.4.1 Dojde-li k LN letadla zapsaného 
v leteckém rejstříku ČR nebo provozovaného českým 
provozovatelem mimo území ČR, Ústav v pozici Státu 
zápisu letadla do rejstříku nebo Státu provozovatele, 
požádá v závislosti na rozhodnutí dle ustanovení 4.6 Stát, 
kde došlo k LN, aby letadlo, jeho náklad a další důkazní 
materiály zůstaly neporušeny až do příjezdu 
zplnomocněného představitele ČR.  

3.4.2 Dojde-li k LN letadla projektovaného 
nebo vyrobeného v ČR mimo území ČR, Ústav v pozici 
Státu projekce nebo Státu výroby požádá v závislosti na 
rozhodnutí dle ustanovení 4.6 Stát, kde došlo k LN, aby 
letadlo, jeho náklad a další důkazní materiály zůstaly 
neporušeny až do příjezdu zplnomocněného 
představitele ČR.  

3.4.3 Dojde-li k I letadla zapsaného do 
leteckého rejstříku ČR nebo provozovaného českým 
provozovatelem mimo území ČR, Ústav v pozici Státu 
zápisu letadla do rejstříku nebo Státu provozovatele je 
nápomocen při odborném zjišťování příčin události na 
žádost Státu události poskytnutím všech údajů 
a podkladů, které si Stát události vyžádá. 

UVOLNĚNÍ LETADLA Z OCHRANY 

3.5 V souladu s ustanoveními 3.2 a 3.3 musí 
Předseda komise předat ochranu letadla (jeho trosek), 
nákladu a dalších částí, které již nejsou potřebné pro 
odborné zjišťování příčin, osobě vybavené náležitým 
pověřením Státu zápisu do rejstříku, nebo osobě 
pověřené Státem provozovatele. K tomuto účelu jí 
předseda komise musí umožnit přístup k letadlu, 
k nákladu, případně k dalším částem. Pokud letadlo, 
náklad a další části leží v pásmu, do kterého není možný 
přístup (zakázaný prostor, objekt, apod.), musí Předseda 
komise zabezpečit převoz na místo, kam může být 
přístup povolen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 


