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HLAVA 4 – OZNÁMENÍ O LETECKÉ NEHODĚ NEBO INCIDENTU 

Poznámka 1: Základní schéma pro oznamovací 
povinnost a rozlišení na mezinárodní a vnitrostátní 
LN, a I je uvedeno v DODATKU B. 

Poznámka 2: Seznam adres úřadů odpovědných za 
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 na webových stránkách ICAO 
týkajících se odborného zjišťování příčin leteckých 
nehod. 

LN NEBO I NA ÚZEMÍ ČR, KTERÉ SE PŘIHODÍ 

LETADLU JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU ICAO 

ODPOVĚDNOST ÚSTAVU 

Odeslání oznámení: 

4.1 Dojde-li na území ČR k LN, VI nebo I, 
které podléhají odbornému zjišťování příčin v souladu 
s tímto předpisem a týkají se letadla jiného státu, 
odešle Ústav s minimálním zdržením, co možno 
nejvhodnějšími a nejrychlejšími prostředky oznámení 

o vzniku LN nebo I: 

a) Státu zápisu do rejstříku 

b) Státu provozovatele 

c) Státu projekce 

d) Státu výroby; a 

e) ICAO, pokud se jedná o letadlo s maximální 

hmotností nad 2 250 kg nebo o letoun poháněný 

turbínovým motorem. 

 

Jestliže letadlo zapsané do českého leteckého 
rejstříku nebo provozované českým provozovatelem je 

zapojeno do VI nebo I, který má podléhat odbornému 
zjišťování příčin, v jiném státě, přičemž orgány tohoto 
státu o předmětné události nemají informace, Ústav 
předá oznámení o události Státu projekce a Státu 
výroby letadla, Státu události a, podle toho co je 
vhodné, i Státu provozovatele nebo Státu zápisu do 
rejstříku. 

Poznámka 1: Telefon, fax, e-mail nebo AFTN 
splňují požadavek nejvhodnějšího a nejrychlejšího 
prostředku pro spojení. Je vhodné využít více 
prostředků spojení. 

Poznámka 2:  Pokyny pro oznámení údobí tísně 
Záchranným a koordinačním střediskem leteckému 
úřadu Státu zápisu do rejstříku jsou obsažena 
v Předpisu L 12, Pátrání a záchrana v civilním letectví. 

Formát a obsah oznámení 

4.2 Oznámení o vzniku LN nebo I se musí 
podávat v otevřené řeči a obsahovat co možno 
nejvíce snadno získatelných informací, avšak 

nedostatek údajů nesmí mít za následek zpoždění při 
odeslání: 

a) pro LN rozpoznávací zkratku ACCID, pro VI 

zkratku SINCID, pro I zkratku INCID; 

b) výrobce, model, poznávací značku, výrobní číslo 

letadla; 

c) jméno vlastníka, provozovatele letadla nebo 

nájemce (pokud existuje); 

d) kvalifikace velitele letadla, národnost členů 

posádky a cestujících; 

e) datum a čas (místní nebo UTC) LN nebo I; 

f) letiště posledního vzletu a plánované letiště 

přistání; 

g) polohu letadla vzhledem ke snadno 

vymezitelnému zeměpisnému místu a zeměpisné 

souřadnice; 

h) počet členů posádky a cestujících na palubě, 

z toho počet usmrcených a těžce zraněných; počet 

usmrcených a těžce zraněných mimo letadlo; 

i) popis LN nebo I a rozsah poškození, pokud je 

znám; 

j) sdělení, v jakém rozsahu bude odborné zjišťování 

příčin vedeno, případně zda bude předáno jinému 

státu; 

k) fyzikální charakteristiky místa LN nebo I včetně 

informace o potížích k jeho přístupu, případně 

speciálních požadavků k jeho dosažení; 

l) označení Ústavu a způsoby nepřetržitého spojení 

na Předsedu komise a Ústav odpovědný za 

odborné zjišťování příčin události; a 

m) přítomnost a popis nebezpečného nákladu 

v letadle. 

Poznámka 1:  Čtyřpísmenné označení „YLYX“ ve 
spojení s ICAO čtyřmístným označením adresáta 
vytváří osmipísmennou adresu použitelnou pro síť 
AFTN směrem k úřadům odpovědným za odborné 
zjišťování příčin. Pro zprávy zasílané po veřejné 
telekomunikační síti nemůže být tato značka použita 
a je nutno užít běžnou poštovní nebo telegrafní 
adresu. Osmipísmenné označení a odpovídající 
poštovní a telegrafní adresy, pokud byly organizaci 
ICAO oznámeny, jsou uvedeny v dokumentu ICAO 
Designators for Aircraft Operating Agencies, 
Aeronautical Authorities and Services (Doc 8585). 

Poznámka 2:  Dokument ICAO Manual of Aircraft 
Accident and Incident Investigation, Part I – 
Organization and Planning (Doc 9756) obsahuje 
podklady týkající se přípravy předběžného oznámení 
a postupy pro jeho rychlé odeslání. 

Jazyk 

4.3 Oznámení zasílané mimo ČR, 
zpracuje Ústav v jednom z pracovních jazyků ICAO, 
přičemž se, pokud to nezdrží odeslání, přihlédne 
k jazyku používanému příjemcem. 
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Dodatečné informace 

4.4 Ústav musí odeslat co nejdříve další 
informace, které nebyly k dispozici při prvotním 
oznámení, případně informace nově získané stejným 
adresátům, kteří jsou uvedeni v ust. 4.1 tohoto 
předpisu. 

ODPOVĚDNOST STÁTU ZÁPISU DO REJSTŘÍKU, 
STÁTU PROVOZOVATELE, STÁTU PROJEKCE  

A STÁTU VÝROBY 

Informace o letadle a posádce. Účast na 

odborném zjišťování příčin. 

4.5 Ústav zastupující ČR jako Stát zápisu 
do rejstříku, Stát provozovatele, Stát projekce a Stát 

výroby potvrdí přijetí oznámení o vzniku LN nebo I (viz 
ust. 4.1). 

4.6 Na základě přijetí oznámení Ústav 
zastupující ČR jako Stát zápisu do rejstříku, Stát 
provozovatele, Stát projekce a Stát výroby musí co 
nejdříve poskytnout Státu události všechny důležité 
informace, které jsou k dispozici o letadle a posádce 

zúčastněné na LN nebo I. Ústav musí též informovat 
Stát události, zda má v úmyslu jmenovat 
zplnomocněného představitele a v kladném případě 
musí oznámit jméno, podrobné kontaktní informace 
a pravděpodobný příjezd zplnomocněného 
představitele do Státu události. 

Poznámka 1:    V souladu s ust. 5.18 má Stát zápisu 
do rejstříku, Stát provozovatele, Stát projekce a Stát 
výroby právo jmenovat zplnomocněného představitele 
k účasti na odborném zjišťování příčin. 

Poznámka 2: V souladu s ust. 5.22 je Stát zápisu do 
rejstříku, Stát provozovatele, Stát projekce a Stát 
výroby povinen jmenovat, na základě žádosti státu, 
který vede odborné zjišťování příčin LN letadla 
těžšího 2250 kg, zplnomocněného představitele. Je 
třeba též zdůraznit význam jejich přítomnosti a účasti 
na odborném zjišťování příčin. 

4.7 Ústav zastupující ČR jako Stát 
provozovatele musí po přijetí oznámení s minimálním 
zpožděním a s využitím nejvhodnějších 
a nejrychlejších prostředků doručit Státu události 
podrobnou informaci o nebezpečném nákladu na 
palubě letadla. 

 

LN NEBO I NA ÚZEMÍ STÁTU ZÁPISU DO 

REJSTŘÍKU, NA ÚZEMÍ NEČLENSKÉHO STÁTU 

ICAO NEBO NA ÚZEMÍ, KTERÉ NESPADÁ POD 

SVRCHOVANOST ŽÁDNÉHO STÁTU 

ODPOVĚDNOST STÁTU ZÁPISU DO REJSTŘÍKU 

Odeslání oznámení 

4.8 V případě, že Ústav zastupující ČR 
jako Stát zápisu do rejstříku zahájí odborné zjišťování 

příčin LN nebo I, musí zaslat oznámení v souladu 
s ust. 4.2 a 4.3 tohoto předpisu s minimálním 

zdržením, co možno nejvhodnějšími a nejrychlejšími 
prostředky: 

a) Státu provozovatele; 

b) Státu projekce; 

c) Státu výroby; a 

d) ICAO, jedná-li se o letadlo s maximální hmotností 

nad 2250 kg nebo o letoun poháněný turbínovým 

motorem. 

Poznámka 1:   Viz  poznámka 1 v ust. 4.1. 

Poznámka 2:   Viz  poznámka 2 v ust. 4.1. 

ODPOVĚDNOST STÁTU PROVOZOVATELE,  
STÁTU PROJEKCE A STÁTU VÝROBY 

 

Informace o letadle a posádce. Účast na 

odborném zjišťování příčin 

4.9 V případě, že Ústav zastupující ČR 
jako Stát provozovatele, Stát projekce a Stát výroby 

přijme oznámení o LN nebo I, potvrdí přijetí oznámení 

o LN nebo I (viz ust. 4.1). 

4.10 Po přijetí oznámení Ústav zastupující 
ČR jako Stát provozovatele, Stát projekce a Stát 
výroby zajišťují na žádost Státu zápisu do rejstříku 
zaslání všech důležitých informací, které má 

k dispozici o letadle a posádce zúčastněné na LN 

nebo I. Ústav též informuje Stát zápisu do rejstříku, 
zda zamýšlí jmenovat zplnomocněného představitele 
a v kladném případě musí oznámit jméno, podrobné 
kontaktní informace a pravděpodobné datum příjezdu 
svého zplnomocněného představitele. 

Poznámka 1:  V souladu s ust. 5.18 má Stát zápisu 
do rejstříku, Stát provozovatele, Stát projekce a Stát 
výroby právo vyslat zplnomocněného představitele 
k účasti na odborném zjišťování příčin. 

Poznámka 2: V souladu s ust. 5.22 je Stát 
provozovatele, Stát projekce a Stát výroby povinen na 
základě žádosti státu, který vede odborné zjišťování 
příčin LN letadla těžšího 2250 kg, jmenovat 
zplnomocněného představitele. Je třeba též zdůraznit 
význam jejich přítomnosti a účasti na odborném 
zjišťování příčin. 

4.11 Ústav zastupující ČR jako Stát 
provozovatele musí po přijetí oznámení s minimálním 
zpožděním a s využitím nejvhodnějších 
a nejrychlejších prostředků doručit Státu zápisu do 
rejstříku podrobnou informaci o nebezpečném 
nákladu na palubě letadla. 

LN NEBO I NA ÚZEMÍ ČR 

4.12  Každou LN nebo I na území ČR je 

provozovatel nebo pilot letadla, nebo provozovatel 

leteckých služeb povinen bez zbytečného odkladu 

ohlásit: 

a) Ústavu; 

b) Úřadu pro civilní letectví; 

c) záchrannému koordinačnímu středisku, které 

vyrozumí oblastní středisko řízení letového 

provozu Praha nebo stanoviště poskytující 

letové provozní služby na nejbližším veřejném 
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letišti, pokud oznámení nebylo těmito subjekty 

podáno; 

d) v případě LN nebo I na letišti provozovateli 

tohoto letiště. 

Poznámka: Kontaktní adresy ÚCL a ÚZPLN pro 
hlášení LN a I jsou uvedeny v AIP GEN 1.1.1 
a 1.1.11. 

4.12.1 Oznámení o LN nebo I obsahuje údaje 
v závazném pořadí uvedené v DODATKU N. 
Oznámení se zpracovává v otevřené řeči v českém 
jazyku, s použitím oficiálních zkratek ICAO nebo 
leteckých zkratek běžných v ČR. V případě, že by 
zjišťování všech požadovaných údajů způsobilo 
zdržení, podá se hlášení i neúplné nebo zcela volnou 
formou a další údaje se doplní ihned po jejich zjištění. 

4.12.2 Oznámení se podává telefonicky, 
telegraficky, e-mailem, dálnopisem nebo faxem; 
pokud bylo podáno telefonicky, dodatečně se potvrdí 
písemně. 

4.12.3 Došlo-li k LN, uvědomí pátrací 
a záchranné koordinační středisko o přijetí oznámení 

o vzniku LN Ústav, Úřad pro civilní letectví, odbor 
civilního letectví MD a provozovatele letadla, pokud 
oznámení nebylo tímto subjektem podáno. 

4.12.4 Organizace leteckého průmyslu ČR 

podávají ihned oznámení o vzniku LN a I zkoušených 

letadel a I v řízení letového provozu. Seznam 
incidentů, které se ve zkušebním leteckém provozu 

považují za VI a podléhají oznamovací povinnosti, 
navrhují organizace leteckého průmyslu a předkládají 

ke schválení Ústavu. O těchto LN a I podávají 
oznámení v rozsahu stanoveném v DODATKU N. 
O ostatních incidentech ve zkušebním provozu 
podávají oznámení, případně souhrnná hlášení 
způsobem a ve lhůtách stanovených Ústavem.  

Při jiném leteckém provozu než zkušebním podávají 
organizace leteckého průmyslu oznámení podle 
ust. 4.12, 4.12.1 a 4.12.2 jako ostatní provozovatelé. 
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