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HLAVA 6 – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

6.1 Vzor závěrečné zprávy je uveden 
v Doplňku 1 tohoto Předpisu L 13. Výslednou podobu 
je možné upravit se zřetelem k možným zvláštnostem 

LN nebo I. 

ODPOVĚDNOST KAŽDÉHO STÁTU 

Uvolnění informací – souhlas 

6.2 Nikdo nesmí dát do oběhu, zveřejnit 
nebo zpřístupnit koncept zprávy nebo kterékoli její 
části, nebo žádný dokument obdržený během 

odborného zjišťování příčin LN nebo I bez souhlasu 
Ústavu, ledaže by Ústav již dříve zprávu nebo 
dokumenty zveřejnil nebo uvolnil. 

ODPOVĚDNOST STÁTU, KTERÝ VEDE ODBORNÉ 
ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN 

Konzultace 

6.3 Ústav musí poslat kopii konceptu 
závěrečné zprávy následujícím státům, které vyzve 
k podání důležitých a podstatných připomínek 
v nejkratší možné době: 

a) Státu, který zahájil odborné zjišťování příčin; 

b) Státu zápisu do rejstříku; 

c) Státu provozovatele; 

d) Státu projekce;  

e) Státu výroby; a 

     f) každému Státu, který se účastnil odborného 

zjišťování příčin podle ustanovení Hlavy 5. 

Jestliže Ústav obdrží připomínky do 60 dnů od data 
odeslání průvodního dopisu, musí provést buď změnu 
v návrhu závěrečné zprávy nebo podle přání státu 
předkládajícího připomínky tyto připojí ke zprávě jako 
samostatnou přílohu, aby vyjádřil podstatu přijatých 
připomínek. Jestliže Ústav neobdrží do 60 dnů od 
data odeslání prvního průvodního dopisu připomínky, 
musí vydat závěrečnou zprávu v souladu 
s ustanovením 6.4, ledaže by prodloužení této lhůty 
bylo odsouhlaseno státy, jichž se to týká. 

Poznámka 1: Nic z těchto požadavků nebrání 
Ústavu vést konzultace s jinými státy, např. těmi, které 
poskytly důležité informace, základní prostředky či 
specialisty zúčastněné na odborném zjišťování příčin 
v souladu s ust. 5.27. 

Poznámka 2: Připomínky, které by měly být 
připojeny k závěrečné zprávě, se omezí jen na 
specifické technické problémy, v případě kterých 
nebylo dosaženo dohody. Redakční a stylistické 
připomínky se nepoužijí. 

Poznámka 3: Ústav může zvážit použití 
nejvhodnějších a nejrychlejších prostředků k rozeslání 
konceptu závěrečné zprávy příslušným státům, jako je 
fax, e-mail, kurýrní služba nebo expresní pošta. 

Poznámka 4: Součástí návrhu závěrečné zprávy 
jsou zamýšlená bezpečnostní doporučení. 

6.3.1 Ústav zašle provozovateli prostřed-
nictvím Státu provozovatele kopii konceptu závěrečné 
zprávy, aby provozovatel mohl vyjádřit své připomínky 
ke konceptu závěrečné zprávy. 

6.3.2 Ústav zašle prostřednictvím Státu 
projekce nebo Státu výroby organizacím odpovědným 
za Typový návrh a konečnou montáž letadla kopii 
konceptu závěrečné zprávy, aby tyto organizace 
mohly vyjádřit své připomínky ke konceptu závěrečné 
zprávy. 

Státy a subjekty, kterým se zasílá Závěrečná 

zpráva 

6.4 Závěrečná zpráva musí být Ústavem 
zaslána s minimálním zdržením: 

a) Státu, který zahájil odborné zjišťování příčin; 

b) Státu zápisu letadla do leteckého rejstříku; 

c) Státu provozovatele; 

d) Státu projekce; 

e) Státu výroby; 

f) každému Státu, který se účastnil odborného 

zjišťování příčin; 

g) každému Státu, jehož občané utrpěli smrtelná 

nebo těžká zranění; a  

h) každému Státu, který poskytl důležité informace, 

významná zařízení nebo specialisty. 

6.4.1 Provozovatelé (organizace), kteří mají 
od Ústavu oprávnění k odbornému zjišťování příčin 

LN nebo I ve svém provozu, zašlou po ukončení 
odborného zjišťování příčin závěrečnou zprávu ke 
schválení Ústavu. 

6.4.2 Po ukončení odborného zjišťování 

příčin LN, I letadel provozovatelů, kteří nemají od 

Ústavu pověření k odbornému zjišťování příčin LN 

nebo I, zašle Ústav provozovateli jeden výtisk 
závěrečné zprávy. 

Vydání závěrečné zprávy 

6.5 V zájmu předcházení LN musí Ústav, 

který vede odborné zjišťování příčin LN nebo I, 
uveřejnit závěrečnou zprávu v nejkratší možné době, 
a, pokud je to možné, do dvanácti měsíců. 

Poznámka: Závěrečnou zprávu je možné uveřejnit 
prostřednictvím internetových stránek a není nezbytně 
nutné uveřejňovat tištěnou verzi závěrečné zprávy.  

6.6 Jestliže závěrečná zpráva nemůže být 
uveřejněna do 12 měsíců, musí Ústav uveřejnit 
předběžné prohlášení ke každému roku od události 
s podrobným vysvětlením vývoje odborného zjišťování 
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příčin včetně informací o dalších otázkách, týkajících 
se provozní bezpečnosti. 

 

6.6.1 Jestliže Ústav, který vede odborné 
zjišťování příčin, nezveřejní závěrečnou zprávu nebo 
předběžné prohlášení v přiměřené lhůtě, jsou ostatní 
státy, které se účastní odborného zjišťování příčin, 
oprávněny písemně požádat Ústav o výslovný souhlas 
s uveřejněním prohlášení ohledně otázek týkajících se 
provozní bezpečnosti, které vyvstaly na základě 
informací, které jsou k dispozici. Pokud Ústav dá 
výslovný souhlas nebo neodpoví na tuto žádost do 30 
dnů, může stát, který žádost podal, po domluvě se 
zúčastněnými státy prohlášení zveřejnit. 

Poznámka: Poradenský materiál týkající se toho, 
co může představovat „přiměřenou lhůtu“ stanovenou 
ke zveřejnění závěrečné zprávy a/nebo předběžného 
prohlášení státem jsou obsaženy v Doc 9756 (Manual 
of Aircraft Accident and Incident Investigation), Part IV 
(Reporting). 

6.7 Když Ústav, který vedl odborné 

zjišťování příčin LN nebo I, týkající se letadla 
o maximální hmotnosti nad 5 700 kg, vydal 
závěrečnou zprávu, musí zaslat organizaci ICAO kopii 
závěrečné zprávy. 

Poznámka: Vždy, kdy je to možné, má být 
závěrečná zpráva zasílaná organizaci ICAO 
vyhotovena v jednom z pracovních jazyků ICAO a ve 
formě stanovené v Doplňku 1 k tomuto předpisu. 

Bezpečnostní doporučení 

6.8 V kterékoli fázi odborného zjišťování 

příčin LN nebo I musí úřad pro odborné zjišťování 

příčin LN státu, formou datovaného průvodního 
dopisu, doporučit příslušným úřadům, včetně 
zahraničních, preventivní opatření, která požaduje za 
nezbytná rychle přijmout v zájmu zvýšení provozní 
bezpečnosti. 

Poznámka: Jakýkoli požadavek tohoto předpisu 
nemá za cíl bránit státu, který vede odborné zjišťování 
příčin, aby konzultoval se státy, které se účastní na 
odborném zjišťování příčin, své návrhy 
bezpečnostních doporučení, a vyzval je k vyjádření 
svých připomínek k vhodnosti a účinnosti těchto 
doporučení. 

 

6.8.1 Bezpečnostní doporučení přednostně 

vydává stát, který zahájil odborné zjišťování příčin LN 

nebo I, nicméně v zájmu provozní bezpečnosti jsou 
bezpečnostní doporučení, po koordinaci se státem, 
který zahájil odborné zjišťování příčin, oprávněny 
vydávat i ostatní státy, které se účastnily odborného 
zjišťování příčin. 

Poznámka: Účinná koordinace ohledně návrhů 
bezpečnostních doporučení by měla zabránit tomu, 
aby státy, které se účastní na odborném zjišťování 
příčin, vydaly doporučení, která jsou protichůdná. 

6.9 Ústav, který vede odborné zjišťování 

příčin LN nebo I, musí odeslat, je-li to vhodné, jakékoli 
bezpečnostní doporučení, formou datovaného 
průvodního dopisu, vyplývající z jeho odborného 
zjišťování příčin leteckým úřadům států, které 
přicházejí v úvahu, a pokud se to týká dokumentů 
ICAO, též této organizaci. 

Poznámka: Jestliže závěrečné zprávy obsahují 
bezpečnostní doporučení adresované ICAO, protože 
se týkají dokumentů ICAO, musí mít průvodní dopis, 
který obsahuje návrh, jak problém řešit. 

6.9.1 Stát, který vydává bezpečnostní 
doporučení globálního dosahu (SRGC) musí formou 
datovaného průvodního dopisu informovat ICAO o 
vydání tohoto doporučení a reakcích na něj, i když 
SRGC není přímo adresováno ICAO.  

Poznámka:  SRGC a reakce jsou zaznamenány 
v centrální databázi ICAO, která je veřejně dostupná.  

ODPOVĚDNOST STÁTU, KTERÝ OBDRŽEL NEBO 
VYDAL BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ 

Postup po přijetí bezpečnostních doporučení 

6.10 MD ČR nebo Úřad musí poté, co 
obdržely bezpečnostní doporučení, informovat Ústav 
nebo navrhující stát, během 90 dnů od obdržení 
datovaného průvodního dopisu, zda preventivní 
opatření přijme nebo je posoudí, případně sdělí 
důvody, proč žádná opatření nepřijme. Přijatá 
nápravná opatření jsou následně povinně realizována 
všemi subjekty, kterých se týkají. Dozor nad včasnou 
a úplnou realizací nápravných opatření vykonává MD 
ČR nebo Úřad podle oboru působnosti. 

Poznámka: Nic v tomto ustanovení nebrání 
Ústavu, který vede odborné zjišťování příčin, 
navrhovat jiná preventivní opatření, než jsou 
bezpečnostní doporučení. 

6.11 Stát, který vede odborné zjišťování 
příčin nebo jakýkoliv jiný stát vydávající bezpečnostní 
doporučení musí zavést postupy pro uchovávání 
reakcí přijatých podle bodu 6.10 na vydaná 
bezpečnostní doporučení. 

6.12 Stát, který obdrží bezpečnostní 
doporučení, musí zavést postupy pro sledování vývoje 
opatření přijatého v reakci na bezpečnostní 
doporučení. 

Poznámka: Pokyny pro identifikaci, vypracování a 
následné sledování bezpečnostních doporučení jsou 
uvedeny v dokumentu ICAO Manual of Aircraft 
Accident and Incident Investigation (Doc 9756), Part 
IV – Reporting.

 

 


