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HLAVA 5 – ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN  

ODPOVĚDNOST ZA ZAHÁJENÍ A VEDENÍ 

ODBORNÉHO ZJIŠTOVÁNÍ PŘÍČIN 

LN NEBO I NA ÚZEMÍ ČR 

 

Stát události  

5.1 Ústav nebo jím pověřená právnická 
osoba musí bez prodlení zahájit odborné zjišťování 

příčin LN a nést odpovědnost za vedení odborného 
zjišťování příčin, ale Ústav může po vzájemné dohodě 
a souhlasu převést celé nebo část odborného 
zjišťování příčin na jiný stát nebo na regionální 

organizaci pro odborné zjišťování příčin LN a I. 
V každém případě musí využít všechny prostředky 
k usnadnění odborného zjišťování příčin. 

5.1.1 Ústav nebo jím pověřená právnická 
osoba by měly zahájit odborné zjišťování příčin 

okolností VI, ale Ústav může po vzájemné dohodě 
a souhlasu přenést celé nebo část takového 
odborného zjišťování příčin na jiný stát nebo na 

regionální organizaci pro odborné zjišťování příčin LN 

a I. V každém případě by měl využít všechny 
prostředky k usnadnění odborného zjišťování příčin. 

5.1.2 Ústav nebo jím pověřená právnická 
osoba musí bez prodlení zahájit odborné zjišťování 

příčin okolností VI, pokud se jedná o letadlo 
s maximální hmotností nad 2 250 kg, ale Ústav může 
po vzájemné dohodě a souhlasu přenést celé odborné 
zjišťování příčin nebo jeho část na jiný stát nebo na 

regionální organizaci pro odborné zjišťování příčin LN 

a I. V každém případě musí Stát události využít 
všechny prostředky k usnadnění odborného zjišťování 
příčin. 

5.1.3 Pokud Ústav nezahájí a neprovede 

odborné zjišťování příčin LN a I nebo nepřevede 
vyšetřování na jiný stát nebo jinou regionální 

organizaci pro odborné zjišťování příčin LN a I, jak je 
uvedeno v ust. 5.1 a 5.1.2, jsou Ústav o převedení 
odborného zjišťování příčin oprávněni písemně 
požádat Stát zápisu letadla do rejstříku nebo 
(v následujícím pořadí) Stát provozovatele, Stát 
projekce nebo Stát výrobce. Jestliže Ústav s touto 
žádostí vyjádří souhlas nebo na ni do 30 dnů 
neodpoví, měl by stát, který vznesl požadavek, zahájit 
a provést odborné zjišťování příčin na základě 
informací, které jsou k dispozici. 

Poznámka 1: Odborné zjišťování příčin VI 
nevylučuje jiné již existující způsoby odborného 
zjišťování příčin incidentů (VI a I) jinými organizacemi. 

Poznámka 2: V případě předání celého odborného 
zjišťování příčin jinému státu nebo regionální 
organizaci pro odborné zjišťování příčin se 
předpokládá, že tento stát nebo organizace ponesou 
odpovědnost za provedení odborného zjišťování příčin 
včetně vydání závěrečné zprávy a zprávy ADREP. 
V případě předání zplnomocnění pouze na část 

odborného zjišťování příčin nese zpravidla 
odpovědnost za provedení odborného zjišťování příčin 
Ústav. 

Poznámka 3: V případě odborného zjišťování příčin 
u bezpilotního letadlového systému jsou brána 
v úvahu pouze letadla se schválenou konstrukcí 
a/nebo letadla s provozním povolením.  

Poznámka 4: V případě VI může Ústav zvážit 
pověření odborným zjišťováním příčin Stát zápisu do 
rejstříku nebo Stát provozovatele, zvláště za 
okolností, při kterých by mohlo být pro jeden z těchto 
států vedení odborného zjišťování příčin přínosnější 
nebo praktičtější. 

Poznámka 5: Poradenský materiál vztahující se 
k zřízení a vedení regionální organizace pro odborné 
zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů (RAIO) je 
uveden v dokumentu ICAO Manual on Regional 
Accident and Incident Investigation Organization 
(Doc 9946). 

Poznámka 6: Přenesení odborného zjišťování 
příčin nezbavuje Ústav jeho povinností dle tohoto 
předpisu. 

Poznámka 7: Ust. 5.1.3 nezbytně neopravňuje stát, 
který podává žádost, k přístupu na místo nehody, 
k přístupu k troskám, k jiným důkazům nebo 
informacím nacházejícím se na území Státu události. 

Poznámka 8: Organizace a vedení odborného 
zjišťování příčin jsou stanoveny v Dodatku T. 

LN NEBO I NA ÚZEMÍ NEČLENSKÉHO 
STÁTU ICAO 

Stát zápisu do rejstříku 

5.2 Dojde-li k LN nebo k I letadla na 
území nečlenského státu ICAO, který nemá v úmyslu 
vést odborné zjišťování příčin v souladu 
s ustanoveními Annexu 13, Ústav zastupující ČR jako 
Stát zápisu do rejstříku, Stát provozovatele, Stát 
projekce nebo Stát výroby by se měl snažit zahájit 
a vést odborné zjišťování příčin ve spolupráci se 
Státem události. Pokud nedojde ke spolupráci, měl by 
provést odborné zjišťování příčin sám, na základě 
informací, které jsou k dispozici. 

LN A I MIMO ÚZEMÍ KTERÉHOKOLI STÁTU 

Stát zápisu do rejstříku 

5.3 Jestliže o místu LN nebo I nemůže být 
s určitostí stanoveno, že je na území kteréhokoli státu, 
musí Ústav zastupující ČR jako Stát zápisu do 
rejstříku zahájit a vést nezbytné odborné zjišťování 
příčin. Nicméně může předat odborné zjišťování příčin 
celé nebo jeho část jinému státu nebo regionální 

organizaci pro odborné zjišťování příčin LN a I po 
vzájemné dohodě a souhlasu. 
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5.3.1 Státy, které jsou nejblíže k místu LN 
v mezinárodních vodách, musí poskytnout takovou 
pomoc, které jsou schopny, a musí rovněž reagovat 
na žádost Státu zápisu do rejstříku. 

5.3.2 Pokud Stát zápisu do rejstříku 
nezahájí a neprovede odborné zjišťování příčin LN a I 
nebo nepřevede vyšetřování na jiný stát nebo 
regionální organizaci, jak je uvedeno v ust. 5.3, je Stát 
zápisu do rejstříku o převedení odborného zjišťování 
příčin oprávněn písemně požádat Stát provozovatele 
nebo (v následujícím pořadí) Stát projekce nebo Stát 
výroby. Jestliže Stát zápisu do rejstříku s touto žádostí 
vyjádří souhlas nebo na ni do 30 dnů neodpoví, měl 
by stát, který vznesl požadavek, zahájit a provést 
odborné zjišťování příčin na základě informací, které 
jsou k dispozici.Poznámka: Ust. 5.3.2 
nezbavuje Stát zápisu do rejstříku jeho povinností dle 
tohoto předpisu. 

5.3.3 V případě, že Stát zápisu do rejstříku 
není členským státem ICAO a nemá v úmyslu vést 
odborné zjišťování příčin v souladu s Annexem 13, 
Stát provozovatele (v ČR zastoupený Ústavem), 
a není-li tento schopen, Stát projekce (v ČR 
zastoupený Ústavem) nebo Stát výroby (v ČR 
zastoupený Ústavem) usiluje o zahájení a vedení 
odborného zjišťování příčin. Ústav však může po 
vzájemné dohodě a souhlasu předat část nebo celé 
odborné zjišťování příčin jinému státu. 

ORGANIZACE A VEDENÍ ODBORNÉHO 

ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN 

Poznámka: The Manual of Aircraft Accident and 
Incident Investigation (ICAO Doc 9756) obsahuje 
podklady pro organizaci a vedení odborného 
zjišťování příčin. 

ODPOVĚDNOST ÚSTAVU PŘI VEDENÍ 

ODBORNÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN 

Poznámka: Nic v následujících opatřeních nebrání 
Ústavu, aby si vyžádal nejlepší specialisty odkudkoli. 

Všeobecná ustanovení 

5.4 Ústav musí být nezávislý ve vedení 
odborného zjišťování příčin a mít neomezenou 
pravomoc nad jeho vedením v souladu s opatřeními 
tohoto předpisu. Odborné zjišťování příčin obvykle 
obsahuje: 

a) shromáždění, zaznamenání a analýzu všech 

relevantních informací o LN nebo I a jejich 
uschování způsobem, který zajistí jejich jakost 
a důvěryhodnost a umožní následné kritické 
ocenění a vyhodnocení; 

b) ochranu určitých záznamů vztahujících se 

k odbornému zjišťování příčin leteckých nehod a 

incidentů v souladu s ust. 5.12; 

c) případné vydání bezpečnostních doporučení; 

d) stanovení příčin LN nebo I a/nebo faktorů, které 

k nim přispěly, pokud je to možné; a 

e) zpracování závěrečné zprávy. 

Je-li to proveditelné, musí být místo LN prohlédnuto, 
musí být  prozkoumány trosky a zaznamenány 
výpovědi svědků. 

Rozsah odborného zjišťování příčin a postup, podle 
kterého musí být toto zjišťování provedeno, musí být 
stanoveny Ústavem v závislosti na očekávaných 
poznatcích z tohoto zjišťování, směřujících ke 
zlepšení provozní bezpečnosti. 

5.4.1 Jakékoli odborné zjišťování příčin 
v souladu s ustanoveními tohoto předpisu musí být 
odděleno od soudního nebo správního řízení 
k přisouzení viny nebo odpovědnosti za zavinění. 

Poznámka: Tohoto oddělení lze dosáhnout tím, že 
odborné zjišťování příčin bude prováděno specialisty 
z Ústavu, a jakékoliv soudní nebo správní řízení bude 
vedeno jinými specialisty. Koordinace, podle ust. 5.10, 
mezi těmito dvěma procesy by byla pravděpodobně 
zapotřebí na místě LN a při shromažďování faktických 
informací, z důvodů stanovených v ust. 5.12.  

5.4.2 Ústav by měl vyvíjet dokumentované 
metody a postupy popisující povinnosti v oblasti 
odborného zjišťování příčin. Ty by měly zahrnovat 
postupy pro organizace a plánování, odborné 
zjišťování příčin a hlášení. 

5.4.3 Subjekty zahrnuté do jakéhokoliv 
odborného zjišťování příčin vedeného v souladu 
s ustanoveními tohoto předpisu musí zajistit volný 
a včasný přístup ke všem dostupným důkazním 
materiálům. 

5.4.4 Stát by měl zajistit spolupráci mezi 
svým úřadem pro odborné zjišťování příčin LN 
a soudními orgány, tak aby toto odborné zjišťování 
příčin nebylo zdržováno správními nebo soudními 
vyšetřováními nebo řízeními. 

Poznámka: Spolupráce lze dosáhnout pomocí 
právních předpisů, protokolů, dohod nebo jiných 
ujednání a tato spolupráce může zahrnovat 
následující oblasti: přístup na místo LN; uchovávání a 
přístup k důkazům; počáteční a následné rozbory 
stavu každého procesu; výměna informací; příslušné 
využití informací týkajících se bezpečnosti; a řešení 
neshod. 

Předseda komise – jmenování 

5.5 Ústav ihned po oznámení události 
jmenuje Předsedu komise a provede nezbytná 
opatření k okamžitému zahájení odborného zjišťování 
příčin. 

Předseda komise – přístup a kontrola 

5.6 Předseda komise má neomezený 
přístup k troskám a všem příslušným materiálům 
včetně letových zapisovačů a záznamů služeb řízení 
letů a neomezenou kontrolu nad nimi, aby bez zdržení 
zajistil jejich podrobné prozkoumání kvalifikovanými 
odborníky zúčastněnými na odborném zjišťování 
příčin. 

Zaznamenaná data – LN a I 

Letové zapisovače 

5.7 Při odborném zjišťování příčin LN 

nebo I musí být efektivně využity letové zapisovače. 
Ústav musí bez zdržení zabezpečit vyhodnocení 
záznamů. 
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5.7.1 V případě, že Ústav nemá odpovídající 
zařízení k vyhodnocení letových zapisovačů, vyžádá 
si pomoc jiných států, přičemž vezme v úvahu: 

a) kapacitu a schopnost jejich vyhodnocovacího 

zařízení; 

b) dobu potřebnou k vyhodnocení; a 

c) místo, kde je zařízení umístěno. 

Poznámka: Požadavky na zaznamenávání 
letových údajů jsou obsaženy v Předpisech L 6/I, L 
6/II a L 6/IIII.  

Pozemní záznamy 

5.8 Při vyšetřování LN nebo I musí být 
efektivně využity dostupné pozemní záznamy.  

Poznámka:  Požadavky na záznamy dat 
přehledových systémů a záznamy komunikace ATS 
jsou uvedeny v Předpisu L 11, Hlava 6.  

Ohledání obětí 

5.9 Ústav, při vedení odborného zjišťování 

příčin LN, při které došlo ke smrtelným zraněním, 
musí zabezpečit včasné a kompletní ohledání obětí 
z řad členů posádky, podle okolností i cestujících 
a obsluhujícího personálu lékaři – patology, 

zkušenými z odborného zjišťování příčin LN.  

Poznámka: Směrnice vztahující se k ohledání 
obětí jsou detailně obsaženy v dokumentu ICAO 
Manual of Civil Aviation Medicine (Doc 8984) 
a dokumentu ICAO Manual of Aircraft Accident and 
Incident Investigation (Doc 9756), přičemž první z nich 
obsahuje podrobný materiál i pro toxikologické testy. 

Lékařská vyšetření 

5.9.1 Ústav zajistí podle potřeby lékařské 
vyšetření členů posádky, cestujících a příslušného 
leteckého personálu lékaři, kteří mají zkušenosti 

z odborného zjišťování příčin LN. Tato vyšetření by 
měla být provedena v nejkratší možné době. 

Poznámka 1:  Toto vyšetření může také stanovit 
úroveň fyzické a psychické zdatnosti členů posádky 
a ostatního personálu, kteří byli bezprostředními 
účastníky události, zda mohou pomoci při objasňování 
příčin události. 

Poznámka 2: Směrnice lékařského vyšetření jsou 
obsaženy v ICAO Doc 8984 – Manual of Civil Aviation 
Medicine.  

Spolupráce se soudními orgány 

5.10 Ústav musí zvážit potřebu koordinace 
mezi Předsedou komise a soudními orgány. Zvláštní 
pozornost musí být dána důkazům, které vyžadují 
rychlé zaznamenání a analýzu pro zajištění 
úspěšnosti odborného zjišťování příčin, jakož 
i zkoumání a identifikaci obětí a vyhodnocení 
záznamů z letových zapisovačů. 

Poznámka 1: Odpovědnost Státu události za 
takovou koordinaci je dána ust. 5.1. 

Poznámka 2: Možný spor mezi orgány odborného 
zjišťování příčin a orgány činnými v trestním řízení 
ohledně ochrany letových zapisovačů a jejich 
záznamů, může být vyřešen k tomu oprávněnou 
osobou, která záznamy dopraví na místo vyhodnocení 
a takto zajistí jejich ochranu. 

Poznámka 3: Možný spor mezi orgány odborného 
zjišťování příčin a orgány činnými v trestním řízení 
ohledně ochrany trosek může být vyřešen k tomu 
oprávněnou osobou, která zajistí jejich ochranu tím, 
že zabezpečí převoz trosek na místo zkoumání nebo 
v případě, že je nezbytná změna stavu trosek, je 
přítomna takovému zkoumání.   

5.10.1 Dojde-li k LN nebo I na území ČR a je 
zahájeno trestní stíhání, odborné zjišťování příčin 
probíhá koordinovaně. Trestní stíhání provádí 
vyšetřovatel Policie ČR. Práva a povinnosti Předsedy 
komise pro odborné zjišťování příčin nejsou tímto 
dotčena. 

Informování úřadů, které se zabývají protiprávními 

činy 

5.11 Jestliže v průběhu odborného 
zjišťování příčin je zjištěno nebo je podezření, že jde o 
protiprávní čin proti civilnímu letectví, Předseda 
komise musí okamžitě uvědomit místně příslušný 
útvar Policie ČR a zajistit, aby byly informovány úřady, 
které se zabývají protiprávními činy v civilním letectví 
jiného státu nebo států, kterých se to dotýká. 

Ochrana záznamů vztahujících se k odbornému 

zjišťování příčin LN a I 

5.12 Ústav, který vede odborné zjišťování 

příčin LN nebo I, nesmí poskytnout následující 
informace pro jiné účely než pro účely odborného 
zjišťování příčin, pokud příslušný úřad určený státem 
nerozhodne, v souladu s vnitrostátními zákony a 
podmínkami Doplňku 2 a ust. 5.12.5, že jejich 
zveřejnění nebo využití převáží pravděpodobné 
nepříznivé vnitrostátní nebo mezinárodní dopady, 
které takový postup může mít na toto nebo na 
budoucí odborné zjišťování příčin: 

a) záznamy hlasu v pilotním prostoru a záznamy 

obrazu pilotního prostoru a veškeré jejich 

přepisy;  

b) záznamy svěřené úřadu pro odborné zjišťování 

příčin LN nebo jím vedené představující: 

 1) všechny výpovědi osob získané v průběhu 

odborného zjišťování příčin; 

 2) veškerou komunikaci mezi osobami 

zúčastněnými při provozu letadla; 

 3) lékařské a soukromé informace o osobách 

zúčastněných při LN nebo I; 

 4) záznamy a přepisy záznamů ze stanovišť 

řízení letového provozu;  

 5) rozbory názorů ohledně informací, včetně 

informací z leteckého zapisovače, 

vyjádřených úřadem pro odborné zjišťování 

příčin LN a zplnomocněnými představiteli 

v souvislosti s LN nebo I; a 

 6) koncept závěrečné zprávy o odborném 

zjišťování příčin LN nebo I. 

5.12.1 Státy by měly určit, zda jakékoli další 
záznamy získané nebo vytvořené úřadem pro 

odborné zjišťování příčin LN, jako součást šetření LN 

nebo I, potřebují být chráněny stejným způsobem jako 
záznamy uvedené v ust. 5.12. 
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5.12.2 Záznamy uvedené v ust. 5.12 musí být 
součástí závěrečné zprávy nebo dodatku k ní pouze 

v případě, že jsou důležité pro rozbor LN nebo I. Části 
záznamů, které nejsou pro rozbory závažné, nesmí 
být zveřejněny. 

Poznámka: Záznamy uvedené v ust. 5.12 
obsahují informace vztahující se k LN nebo I. 
Zveřejnění nebo využití takových informací pro účely, 
kdy jejich zveřejnění nebo využití není nezbytné 
v zájmu bezpečnosti, může znamenat, že v budoucnu 
už nemusí být taková informace osobám pověřeným 
odborným zjišťováním příčin otevřeně sdělena. 
Výsledná nedostupnost takových informací by mohla 
bránit procesu odborného zjišťování příčin a vážně 
ovlivnit bezpečnost letectví. 

5.12.3 Ústav nesmí zveřejnit jména osob 

zapojených do LN nebo I. 

5.12.4 Ústav musí zajistit, že žádosti 
o záznamy jemu svěřené nebo jím vedené jsou 
směrovány na původní zdroj informace, kde je 
dostupný. 

5.12.4.1 Pokud je to možné, měl by si úřad pro 
odborné zjišťování příčin LN ponechat pouze kopii 
záznamů získaných během odborného zjišťování 
příčin. 

5.12.5 Ústav musí přijmout taková opatření, 
která zajistí, že veřejnosti nebude zpřístupněn 
zvukový obsah záznamů hlasu v pilotním prostoru, 
stejně jako obrazový a zvukový obsah záznamů 
pilotního prostoru. 

Poznámka: Obrazovými záznamy pilotního 
prostoru jsou v tomto případě myšleny AIR třídy C, viz 
ust. 4 Doplňku 8 Předpis L6/I. 

5.12.6 Státy vydávající nebo přijímající 
koncept závěrečné zprávy musí přijmout taková 
opatření, která zajistí, že koncept nebude zpřístupněn 
veřejnosti. 

Poznámka: Doplněk 2 obsahuje dodatečná 
ustanovení týkající se ochrany záznamů vztahujících 
se k odbornému zjišťování příčin LN a I. Tyto 
požadavky jsou z praktických důvodů uvedeny 
odděleně, ale tvoří součást standardů 
a doporučených postupů. 

Obnova odborného zjišťování příčin 

5.13 Jestliže jsou po ukončení odborného 
zjišťování příčin získány nové a závažné důkazy, musí 
stát zastoupený v ČR Ústavem, který vedl odborné 
zjišťování příčin, toto odborné zjišťování příčin 
obnovit. Nicméně když stát zastoupený v ČR 
Ústavem, který vedl toto odborné zjišťování příčin, 
toto odborné zjišťování příčin neobnovil, musí ten stát, 
který hodlá odborné zjišťování příčin obnovit, získat 
předem souhlas Ústavu. Jestliže Ústav má v úmyslu 
usilovat o obnovení odborného zjišťování příčin 
události mimo území ČR, postupuje cestou žádosti 
odeslané příslušnému státu. 

Poznámka: Pokud letadlo, které bylo považované 
za nezvěstné, je následným pátráním nalezeno, může 
být zváženo obnovení odborného zjišťování příčin. 

ODPOVĚDNOST VŮČI JINÝM STÁTŮM 

Informace – LN a I 

5.14 Ústav musí na žádost státu, který vede 

odborné zjišťování příčin LN nebo I, poskytnout 
tomuto státu všechny závažné informace, které má 
k dispozici. 

Poznámka: Viz též ust. 5.16. 

5.14.1 Před výměnou informací mezi státy 

pro účely odborného zjišťování příčin LN nebo I by 
měly státy spolupracovat na určení omezení, která se 
budou na jejich zveřejnění a využití vztahovat. 

5.15 Jestliže zařízení nebo služby 
poskytované subjektem českého civilního letectví 
byly, nebo by normálně mohly být využity letadlem 

před LN nebo I, musí subjekt, který má případné 
informace k odbornému zjišťování příčin, poskytnout 
takovéto informace Ústavu, který je předá státu, který 
vede odborné zjišťování příčin. 

ODPOVĚDNOST STÁTU ZÁPISU DO REJSTŘÍKU  
A STÁTU PROVOZOVATELE 

Letové zapisovače – LN, VI 

5.16 Jestliže letadlo, zúčastněné na 
události, přistane v jiném státě, než je Stát události, 
musí Ústav zastupující ČR jako Stát zápisu do 
rejstříku nebo Stát provozovatele na žádost státu, 
který vede odborné zjišťování příčin, poskytnout 
záznamy z letového zapisovače a je-li nezbytné 
i příslušné zapisovače. Ústav zastupující ČR jako Stát 
události zasílá obdobné žádosti o poskytnutí 
příslušných záznamů jiným státům. 

Poznámka: Při plnění ust. 5.16 může Ústav 
zastupující ČR jako Stát zápisu do rejstříku nebo Stát 
provozovatele požádat kterýkoli stát o spolupráci při 
výpisu záznamů z letového zapisovače. 

Informace o organizacích 

5.17 Ústav zastupující ČR jako Stát zápisu 
do rejstříku a Stát provozovatele musí na žádost 
státu, který vede odborné zjišťování příčin, poskytnout 
patřičné informace o každé organizaci, jejíž činnost 
mohla přímo nebo nepřímo ovlivnit provoz letadla. 
Ústav při vedení odborného zjišťování příčin je 
oprávněn požádat Stát zápisu do rejstříku a Stát 
provozovatele o informace o každé organizaci, jejíž 
činnost mohla přímo nebo nepřímo ovlivnit provoz 
letadla. 

ÚČAST NA ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN 

Poznámka: Nic v tomto předpisu není myšleno 
tak, že zplnomocněný představitel a poradci státu 
musí být vždy přítomni ve státě, kde je odborné 
zjišťování příčin vedeno. 
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ÚČAST STÁTU ZÁPISU DO REJSTŘÍKU, STÁTU 
PROVOZOVATELE, STÁTU PROJEKCE A STÁTU 

VÝROBY 

Práva 

5.18 Každý ze Států zápisu do rejstříku, 
Státu provozovatele, Státu projekce a Státu výroby je 
oprávněn jmenovat zplnomocněného představitele 
k účasti na odborném zjišťování příčin. V ČR vysílá 
zplnomocněného představitele Ústav. 

Poznámka: Nic v tomto ustanovení nebrání státu, 
který projektoval nebo vyrobil pohonnou jednotku 
nebo hlavní části letadla, aby vyžadoval účast na 
odborném zjišťování příčin LN. 

5.19 Ústav zastupující ČR jako Stát zápisu 
letadla do rejstříku nebo Stát provozovatele musí 
jmenovat jednoho nebo více poradců navržených 
provozovatelem k pomoci zplnomocněnému 
představiteli.  

5.19.1 Jestliže Ústav v pozici Státu zápisu do 
rejstříku nebo Státu provozovatele nejmenuje 
zplnomocněného představitele, nic nebrání 
provozovateli letadla, aby se zúčastnil odborného 
zjišťování příčin za předpokladu, že se podrobí 
právům a povinnostem stanoveným státem, který 
vede odborné zjišťování příčin. 

5.19.2 Jestliže Ústav vede odborné zjišťování 
příčin události dotýkající se letadla zapsaného 
v leteckém rejstříku jiného státu a Stát zápisu do 
rejstříku ani Stát provozovatele nejmenuje svého 
zplnomocněného představitele, nic nebrání tomu, aby 
Ústav pozval k odbornému zjišťování příčin zástupce 
provozovatele letadla za předpokladu, že se bude řídit 
právními předpisy ČR. 

5.20 Ústav zastupující ČR jako Stát 
konstrukce a Stát výroby má právo jmenovat na 
pomoc svým zplnomocněným představitelům jednoho 
nebo více poradců navržených organizacemi 
odpovědnými za Typový návrh a konečnou montáž 
letadla. 

5.21 V případě, že ani Stát projekce, ani 
Stát výroby nejmenují zplnomocněného představitele, 
Ústav, přizve k účasti organizace odpovědné za 
Typový návrh a konečnou montáž letadla za 
předpokladu, že tyto se podrobí právům 
a povinnostem stanoveným státem, který vede 
odborné zjišťování příčin. 

Povinnosti 

5.22 Jestliže je Ústav zastupující ČR jako 
Stát zápisu do rejstříku, Stát provozovatele, Stát 
projekce a Stát výroby požádán státem, který vede 

odborné zjišťování příčin LN letadla o maximální 
hmotnosti nad 2 250 kg, aby se do něj zapojil, musí 
jmenovat zplnomocněného představitele. 

Poznámka 1: Nic v tomto ustanovení nebrání 
Ústavu požádat stát, který projektoval či vyrobil 
pohonnou jednotku nebo hlavní části letadla, 
o jmenování zplnomocněného představitele, 
předpokládá-li se, že to může přinést užitek 
v odborném zjišťování příčin nebo tato účast může 
přispět ke zvýšení provozní bezpečnosti. 

Poznámka 2: Nic v tomto ustanovení nebrání 
Ústavu požádat Stát projekce a Stát výroby 
o poskytnutí pomoci při odborném zjišťování příčin LN 
jiných, než je uvedeno v ust. 5.22. 

ÚČAST JINÝCH STÁTŮ 

Práva 

5.23 Jestliže ČR na požádání poskytne 
informace, zařízení nebo specialisty státu, který vede 
odborné zjišťování příčin, je Ústav oprávněn jmenovat 
zplnomocněného představitele k účasti na odborném 
zjišťování příčin. 

Poznámka: Jestliže orgány ČR poskytly operativní 
základnu v terénu nebo jsou zapojeny v pátrání 
a záchraně nebo v pracích na nalezení 
(shromažďování) trosek nebo je ČR zúčastněna jako 
Stát se sdílením kódů nebo alianční partner 
provozovatele, může být Ústav rovněž vyzván ke 
jmenování zplnomocněného představitele k účasti na 
odborném zjišťování příčin. 

OPRÁVNĚNÍ ZPLNOMOCNĚNÝCH 
PŘEDSTAVITELŮ 

Poradci 

5.24 Jestliže Ústav jmenuje 
zplnomocněného představitele, je oprávněn jmenovat 
jednoho nebo více poradců, aby pomáhali 
zplnomocněnému představiteli při odborném 
zjišťování příčin. 

Poznámka 1: Nic v tomto opatření nebrání tomu, 
aby stát zúčastněný na odborném zjišťování příčin 
povolal nejlepší technické specialisty odkudkoli 
a jmenoval je jako poradce ke svému 
zplnomocněnému představiteli. 

Poznámka 2: Usnadnění vstupu zplnomocněných 
představitelů, jejich poradců a zařízení, je zakotveno 
v Předpisu L 9. Úřední nebo služební pasy mohou 
vstup usnadnit. Vstup personálu a vybavení 
zapojených do odborného zjišťování příčin může být 
urychlen uzavřením předchozích dohod mezi Ústavem 
a imigračními a celními úřady ve státě. 

5.24.1 Poradcům, kteří pomáhají 
zplnomocněnému představiteli, musí být dovoleno 
pod jeho dohledem zúčastnit se odborného zjišťování 
příčin v nezbytném rozsahu tak, aby účast 
zplnomocněného představitele byla účinná. 

Účast na odborném zjišťování příčin 

5.25 Účast při odborném zjišťování příčin 
musí umožnit zplnomocněnému představiteli se 
podílet na všech fázích odborného zjišťování příčin 
pod vedením Předsedy komise, zejména 
s oprávněním k: 

a) prohlídce místa nehody; 

b) prozkoumání poškozeného letadla (trosek letadla); 

c) získání svědeckých výpovědí a navržení dalšího 

okruhu otázek; 

d) co nejvčasnějšímu neomezenému přístupu ke 

všem důležitým důkazům; 
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e) obdržení kopií všech důležitých dokumentů; 

f) účasti při vyhodnocení (poslechu) záznamových 

médií; 

g) účasti na dalších odborných zjišťováních příčin 

mimo místo nehody, jako na jednotlivých 

zkouškách, technických poradách, testech 

a simulovaných pokusech; 

h) účasti na postupných zasedáních komise, včetně 

úvah o nálezech, analýzách, příčinách, faktorech 

přispívajících ke vzniku LN nebo I a 

bezpečnostních doporučení; 

i) předkládání připomínek v různých fázích 

odborného zjišťování příčin. 

Nicméně, účast států jiných, než je Stát zápisu do 
rejstříku, Stát provozovatele, Stát projekce a Stát 
výroby, může být omezena jen na ty části, které jim 
umožnily účast na odborném zjišťování příčin podle 
ust. 5.23. 

Poznámka 1: Uznává se, že forma účasti by měla 
být v souladu s platnými předpisy státu, ve kterém 
odborné zjišťování příčin nebo jeho část probíhá. 

Poznámka 2: Shromažďování a dokumentování 
informací není nutné odkládat až do příjezdu 
zplnomocněného představitele. 

Poznámka 3: Nic v tomto ustanovení nebrání tomu, 
aby stát, který vede odborné zjišťování příčin, rozšířil 
práva zplnomocněných představitelů proti výše 
jmenovaným. 

Poznámka 4: K dokumentům uvedeným pod bodem 
e) patří takové, jako zprávy o výsledcích prohlídky 
dílčích částí a provedených zkoumáních v rámci 
odborného zjišťování příčin. 

Povinnosti 

5.26 Zplnomocněný představitel a jeho 
poradci: 

a) musí předat státu, který vede odborné zjišťování 

příčin, všechny důležité informace, které mají 

k dispozici; 

b) nesmí rozšiřovat informace o postupu 

a o nálezech odborného zjišťování příčin bez 

vyjádření státu, který vede odborné zjišťování 

příčin. 

Poznámka: Nic v tomto ustanovení nebrání 
zveřejnění skutečností za předpokladu povolení státu, 
provádějícího odborné zjišťování příčin a nic nebrání 
zplnomocněným představitelům předávat svým státům 
informace s cílem usnadnit přijetí odpovídajících 
opatření k provozní bezpečnosti. 

STÁTY, JEJICHŽ OBČANÉ UTRPĚLI SMRTELNÁ 
NEBO TĚŽKÁ ZRANĚNÍ 

Práva a oprávnění 

5.27 Jestliže Stát má zvláštní zájem na 

okolnostech LN z důvodu, že při ní utrpěli její občané 
smrtelná nebo těžká zranění, musí být oprávněn ke 
jmenování specialisty s oprávněním k: 

a) prohlídce místa nehody; 

b) přístupu ke zjištěným skutečnostem, jejichž 

uveřejnění je schváleno Státem, který vede 

odborné zjišťování příčin, a k informacím o vývoji 

odborného zjišťování příčin; a 

c) obdržení kopie závěrečné zprávy. 

Toto nezabraňuje Státu, aby byl nápomocen při 
identifikaci obětí a při komunikaci s přeživšími 
pocházejícími z tohoto Státu.  

Poznámka: Návod týkající se asistence při 
identifikaci obětí a pomoci pozůstalým je obsažen 
v Guidance on Assistance to Aircraft Accident Victims 
and their Families (Circ 285). 

Žádosti jiných států v případě LN na území ČR 
o příslušná povolení vyřizuje Ústav. 

5.28 Stát, který vede odborné zjišťování 
příčin, by měl během prvního roku alespoň potvrdit 
zjištěné skutečnosti a příhodným způsobem naznačit 
vývoj odborného zjišťování příčin. 
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