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HLAVA 8 – PŘEDCHÁZENÍ LETECKÝM NEHODÁM 

Poznámka: Kromě ustanovení této Hlavy jsou 
další ustanovení vztahující se k  podpoře prevence 
LN pomocí sběru a rozboru bezpečnostních údajů 
o LN a I a rychlé výměny bezpečnostních informací, 
jako součást Státního programu bezpečnosti (SSP), 
uvedeny v Předpisu L 19 – Řízení bezpečnosti 
a v tomto smyslu se vztahují na tento předpis. Další 
poradenský materiál je uveden v dokumentu Safety 
Management Manual (SMM) (Doc 9859). 

Databáze a preventivní opatření 

8.1 Ústav musí zřídit a udržovat databázi 

LN a  I k zajištění účinných analýz získaných 
informací o aktuálních nebo potenciálních 
nedostatcích v bezpečnosti a k určení opatření 
potřebných k zlepšení bezpečnosti. 

Poznámka: Doplňující informace, nezbytné ke 
stanovení preventivních opatření, mohou být uvedeny 
v závěrečné zprávě o LN a I, které byly šetřeny. 

8.2 Úřady státu odpovědné za zavedení 

SSP by měly mít přístup k databázi LN a I 
odkazované v ust. 8.1 k podpoře svých odpovědností 
v oblasti bezpečnosti. 

Poznámka: Databáze LN a I může být součástí 
databáze bezpečnosti, která může odkazovat na jednu 
nebo více databází. Další ustanovení ohledně 
databáze bezpečnosti jsou obsažena v Předpise L 19 
– Řízení bezpečnosti. Doplňující poradenský materiál 
je také uveden v dokumentu Safety Management 
Manual (SMM) (Doc 9859). 

8.3 Kromě bezpečnostních doporučení, 
vyplývajících z  výsledků odborného zjišťování příčin 

LN a I, mohou doporučení vycházet ze všech 
možných zdrojů, včetně bezpečnostních studií. 
Jestliže jsou bezpečnostní doporučení adresována 
organizaci v jiném státě, Ústav je musí zaslat rovněž 

úřadu pro odborné zjišťování příčin LN tohoto státu. 

8.4 Ústav je povinen poskytovat ze své 

databáze LN a I data do databáze EUROCONTROLU 
a Evropské Unie (ECCAIRS) podle pravidel 
stanovených těmito organizacemi. Využívá při tom 
v největší možné míře automatizované databázové 
systémy, jejichž aktuální verze poskytují tyto 
organizace. 

Poznámka: Pravidla pro poskytování dat do 
databáze EUROCONTROLU jsou uvedena 
v DODATKU R. 

8.4.1 Minimální obsah roční souhrnné 
zprávy odesílané do databáze EUROCONTROLU je 
uveden v DODATKU R tohoto předpisu. Ústav je 
oprávněn požadovat od leteckých organizací, 
provozovatelů a úřadů správy civilního letectví 
potřebné údaje za účelem sestavení této zprávy. 
Způsob předávání a rozsah informací (údajů) stanoví 
Ústav. 
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