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HLAVA 1 - DEFINICE 

 

Bezpečnost letectví – ochrana letectví před 
protiprávními činy (Aviation security)  
Ochrana civilního letectví před protiprávními činy. 
Tohoto cíle se dosáhne kombinací bezpečnostních 
opatření, lidských a materiálních prostředků. 

Bezpečnostní audit (Security audit)  
Důkladná komplexní kontrola a vyhodnocení zavádění  
a dodržování Národního bezpečnostního programu 
ochrany civilního letectví před protiprávními činy.  

Bezpečnostní doprovod letů (In-flight security 
officer) 
Osoba schválená orgánem státní správy Státu 
provozovatele a Státu zápisu do rejstříku, která má být 
nasazena v letadle za účelem ochrany tohoto letadla 
a cestujících na palubě proti protiprávnímu činu. Za 
tuto osobu se nepovažují osoby, jako jsou osobní 
tělesní strážci, kteří v letadle poskytují výhradní osobní 
ochranu konkrétnímu jedinci nebo skupině osob.  

Bezpečnostní inspekce (Security inspection) 
Ohlášená či neohlášená kontrola a vyhodnocení 
efektivity dodržování určitých bezpečnostních opatření 
vedoucích k zajištění ochrany civilního letectví před 
protiprávními činy. 

Bezpečnostní kontrola (Security Control)  
Soubor opatření včetně detekční kontroly a fyzické 
kontroly, jimiž lze předejít tomu, aby zbraně, výbušniny 
a jiná nebezpečná zařízení, předměty a látky byly 
použity ke spáchání protiprávního činu.  

Bezpečnostní kontrola letadla (Aircraft security 
check)  
Kontrola interiéru letadla, do kterého měli přístup 
cestující a kontrola nákladního prostoru za účelem 
odhalení ponechaných zakázaných, nebezpečných 
a podezřelých předmětů, jako jsou zbraně, výbušniny 
a jiné zakázané předměty a látky. 

Bezpečnostní prohlídka letadla (Aircraft security 
search)  
Důkladná kompletní prohlídka interiéru i exteriéru 
letadla za účelem odhalení v něm umístěných 
zakázaných a nebezpečných předmětů. 

Bezpečnostní test (Security test) 
Tajná nebo veřejná zkouška dodržování 
bezpečnostních opatření, která je realizována simulací 
pokusu o provedení protiprávního činu. 

Detekce chování (Behaviour detection) 
V rámci oblasti ochrany letectví před protiprávními činy 
použití technik zahrnujících rozpoznávání 
charakteristik chování, počítaje v to mimo jiné fyzické 
známky a gesta poukazující na nezvyklé chování, 
s cílem určit osoby, které mohou představovat hrozbu 
pro civilní letectví.  

Detekční kontrola (Screening) 
Aplikace technických nebo jiných prostředků, které 
mají za úkol odhalit zbraně, výbušniny a jiná 
nebezpečná zařízení nebo látky, kterých je možno 
použít pro spáchání protiprávního činu.  

Poznámka: Některé nebezpečné předměty a látky, 
specifikované Předpisem L 18 a dokumentem ICAO 
„Technical Instruction for Safe Transport of Dangerous 
Goods by Air“ (Doc 9284) musí být dopravovány 
v souladu s těmito pokyny. Kromě toho další 
dokument ICAO „Security Manual for Safeguarding 
Civil Aviatin Against Acts of Unlawful Interference“ 
(Doc 8973 – Restricted) a jeho dodatek (Appendix) 35 
„Prohibited Items“ uvádí seznam předmětů, které 
nesmí být nikdy v kabině letadla přepravovány. 

Kultura bezpečnosti (Security culture)  
Soubor norem, hodnot, postojů a předpokladů 
souvisejících s ochranou civilního letectví před 
protiprávními činy, jež jsou inherentní součástí 
každodenního provozu organizace a odrážejí se 
v činnosti a chování všech subjektů a personálu 
v rámci organizace. 

Letecké práce (Aerial work)  
Provoz letadla, při kterém se letadla používá pro 
zvláštní služby, jako pro zemědělství, stavebnictví, 
snímkování, zeměměřičství, leteckou reklamu, 
pozorování a hlídkování, pátrání a záchranu, atd.  

Lidská výkonnost (Human performance)  
Schopnosti a omezení člověka, které mají vliv na 
bezpečnost, ochranu před protiprávními činy  
a účinnost leteckého provozu. 

Náklad (Cargo) 
Jakýkoliv majetek přepravovaný letadlem jiný než 
pošta, zásoby a doprovázená (zapsaná) nebo 
nesprávně zaslaná zavazadla. 

Náklad nebo pošta s vysokým rizikem (High-risk 
cargo or mail) 
Náklad nebo pošta, které jsou v důsledku konkrétní 
informace považovány za hrozbu pro civilní letectví, 
nebo vykazují anomálie nebo známky neoprávněné 
manipulace vyvolávající podezření. 

Bez ohledu na to, zda náklad nebo pošta pochází od 
známého nebo neznámého subjektu, může být zásilka 
na základě konkrétní informace Státu považována za 
zásilku s vysokým rizikem. 

Neidentifikované zavazadlo (Unidentified Baggage)  
Zavazadlo na letišti, s označením nebo bez označení 
zavazadlovou visačkou, které není vyzvednuto nebo 
identifikováno cestujícím. 
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Nepředvídatelnost (Unpredictability) 
Provedení bezpečnostních opatření za účelem 
zvýšení jejich odrazujícího účinku a účinnosti tím, že 
jsou prováděna s nepravidelnou četností, na odlišných 
místech a/nebo různými prostředky v souladu 
s definovaným rámcem.  

Nepřizpůsobivý cestující (Disruptive passenger) 
Cestující, který nerespektuje pravidla chování na letišti 
nebo na palubě letadla nebo neplní pokyny 
zaměstnanců letiště nebo členů posádky a tím 
narušuje pořádek a dodržování platných předpisů na 
letišti nebo na palubě letadla. 

Neveřejný prostor (Airside)  
Provozovatelem letiště určená neveřejná část letiště, 
sestávající z pohybové a odbavovací plochy, 
přilehlého terénu a staveb nebo jejich částí, k nimž je 
přístup kontrolován. 

Obchodní letecká doprava (Commercial air 
transport operation)   
Provoz letadla, zahrnující dopravu cestujících, nákladu 
nebo pošty za náhradu nebo nájem. 

Osvědčování (Certification)  
Formální hodnocení a schválení příslušným úřadem 
pro ochranu před protiprávními činy v civilním letectví 
nebo jeho jménem, zaručující, že osoba je způsobilá 
pro výkon přidělených funkcí na přijatelné úrovni, 
stanovené příslušným úřadem.  

Ověření spolehlivosti (Background check) 
Kontrola totožnosti osoby a její spolehlivosti 
a bezúhonnosti včetně předcházející praxe a záznamů 
o trestech a jakýchkoli dalších informací vztahujících 
se k bezpečnosti za účelem posouzení vhodnosti 
osoby, v souladu s vnitrostátní legislativou. 

Provoz služebních letadel (Corporate Aviation)  
Neobchodní provoz nebo využití letadla společností 
pro přepravu cestujících nebo nákladu pro podporu 
obchodní činnosti společnosti, které je řízené 
kvalifikovaným pilotem zaměstnaným za tímto účelem 
(provoz služebních letadel je součástí všeobecného 
letectví). 

Protiprávní činy (Acts of unlawful interference) 
Činy nebo pokusy o činy ohrožující bezpečnost 
civilního letectví, které zahrnují, ale neomezují se na: 

 protiprávní zmocnění se letadla; 

 zničení letadla v provozu; 

 držení rukojmích na palubě letadla, na letišti nebo 
v prostoru leteckých zařízení; 

 násilné vniknutí na palubu letadla, na letiště nebo 
do prostoru leteckých zařízení; 

 držení zbraně nebo nebezpečného zařízení nebo 
materiálu s úmyslem jeho nezákonného použití na 
palubě letadla nebo na letišti; 

 použití letadla v provozu za účelem způsobení 
smrti, vážného tělesného zranění nebo vážného 
poškození majetku nebo životního prostředí, 

 takové sdělení nebo klamná informace, které 
ohrožují bezpečnost letadla za letu nebo na zemi, 
cestujících, posádky, pozemního personálu nebo 
široké veřejnosti na letišti nebo v prostoru 
leteckých zařízení. 

Provoz všeobecného letectví (General Aviation 
Operation) 
Provoz letadel jiný než obchodní letecká doprava nebo 
letecké práce. 

Schválený agent (Regulated agent) 
Odpovědná osoba (fyzická nebo právnická), 
zastupující letecké dopravce, která jeho jménem 
zajišťuje potřebné formality (včetně požadovaných 
bezpečnostních kontrol), které jsou přijatelné nebo 
vyžadované příslušným úřadem v případě nákladu  
a pošty.  

Transferovaný náklad a pošta (Transfer cargo and 
mail) 
Náklad a pošta odlétající letadlem jiným, než kterým 
přiletěly. 

Veřejný prostor letiště (Landside) 
Provozovatelem letiště určená veřejná část letiště, 
která není neveřejnou částí letiště a zahrnuje všechny 
prostory letiště přístupné veřejnosti. 

Vyhrazený bezpečnostní prostor (Security 
Restricted Area) 
Část neveřejného prostoru letiště, do níž se kromě 
kontroly vstupu uplatňují i další bezpečnostní kontroly 
vedoucí k zajištění ochrany civilního letectví před 
protiprávními činy.  

Zásady lidských činitelů (Human factors 
principles) 
Zásady, které platí pro projektování, osvědčování, 
výcvik, provoz a údržbu a které se snaží nalézt 
bezpečné rozhraní mezi člověkem a ostatními 
systémovými složkami správným zvážením lidské 
výkonnosti. 

Známý odesilatel (Known consignor) 
Odesilatel, který je původcem vlastního nákladu nebo 
pošty a jehož postupy dostatečným způsobem splňují 
společná pravidla a standardy ochrany před 
protiprávními činy a dovolují mu tak přepravovat 
náklad nebo poštu v jakémkoliv letadle.  


	 protiprávní zmocnění se letadla;
	 zničení letadla v provozu;
	 držení rukojmích na palubě letadla, na letišti nebo v prostoru leteckých zařízení;
	 násilné vniknutí na palubu letadla, na letiště nebo do prostoru leteckých zařízení;
	 držení zbraně nebo nebezpečného zařízení nebo materiálu s úmyslem jeho nezákonného použití na palubě letadla nebo na letišti;
	 použití letadla v provozu za účelem způsobení smrti, vážného tělesného zranění nebo vážného poškození majetku nebo životního prostředí,
	 takové sdělení nebo klamná informace, které ohrožují bezpečnost letadla za letu nebo na zemi, cestujících, posádky, pozemního personálu nebo široké veřejnosti na letišti nebo v prostoru leteckých zařízení.

