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HLAVA 7 – ZPRÁVA ADREP 

Poznámka 1: DODATEK B k tomuto předpisu 
obsahuje základní schéma pro oznamovací povinnost. 
Poznámka 2:  Ustanovení této Hlavy mohou 
vyžadovat zpracování dvou samostatných zpráv         
o jedné LN nebo I: 
Předběžná zpráva 
Zpráva ADREP 

 

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA 

 
 

ODPOVĚDNOST ÚSTAVU 
 

LN letadla s hmotností nad 2 250 kg 

7.1 Jedná-li se o LN letadla o maximální 
hmotnosti nad 2 250 kg, Ústav musí zaslat 
předběžnou zprávu: 

a) Státu zápisu do rejstříku nebo Státu události 
(podle situace); 

b) Státu provozovatele; 
c) Státu projekce; 
d) Státu výroby; 
e) každému Státu, který poskytl důležité informace, 

významná zařízení nebo specialisty; a 
f) ICAO. 

LN letadla s hmotností 2 250 kg a méně 

7.2 Jedná-li se o LN letadla jiného, než 
pro které platí ust. 7.1 a jedná-li se o otázky letové 
způsobilosti nebo o informace, které by mohly zajímat 
jiné státy, Ústav musí zaslat  předběžnou zprávu: 

a) Státu zápisu do rejstříku nebo Státu události 
(podle situace); 

b) Státu provozovatele; 
c) Státu projekce; 
d) Státu výroby; a 
e) každému Státu, který poskytl důležité informace, 

významná zařízení nebo specialisty. 

Jazyk 

7.3 Předběžná zpráva musí být odeslána 
příslušným státům a ICAO v jednom z pracovních 
jazyků ICAO. 

Odeslání 

7.4 Předběžná zpráva musí být odeslána 
faxem, e-mailem či leteckou poštou do 30 dnů od data 
LN, pokud do té doby již nebyla rozeslána zpráva 
ADREP. Jestliže jsou obsaženy informace přímo 
ovlivňující provozní bezpečnost, musí být tyto 
informace ihned, jakmile jsou známy, rozeslány 
nejvhodnějšími a nej-rychlejšími prostředky, které jsou 
k dispozici. 

ZPRÁVA ADREP 

 
ODPOVĚDNOST ÚSTAVU 

 

LN letadla s hmotností nad 2250 kg 

7.5 Jedná-li se o LN letadla o maximální 
hmotnosti nad 2 250 kg, Ústav musí zaslat ICAO, co 
nejdříve je to proveditelné, po ukončení odborného 
zjišťování příčin zprávu ADREP o LN. 

Dodatečné informace 

7.6 Ústav poskytne na žádost jiných států 
případné informace na doplnění těch, které jsou 
k dispozici ve zprávě ADREP. 

Incident letadla s hmotností nad 5 700 kg 

7.7 Ústav, který vede odborné zjišťování 
příčin I letadla o maximální hmotnosti nad 5 700 kg 
musí, co nejdříve je to proveditelné, po ukončení 
odborného zjišťování příčin zaslat ICAO zprávu 
ADREP o I. 
Poznámka:  Druhy incidentů, které zajímají ICAO 
za účelem přípravy studií pro prevenci LN, jsou 
uvedeny v DODATKU C.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 


