
HLAVA 2  PŘEDPIS L 17 

  18.11.2022 
 2 - 1  

HLAVA 2 – OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 CÍL A ZÁKLADNÍ ZÁSADY 

2.1.1 Základním cílem ve všech záležitostech 
týkajících se ochrany civilního letectví před 
protiprávními činy je bezpečnost cestujících, posádky 
letadel, pozemního leteckého personálu a ostatní 
veřejnosti.  

2.1.2 Stát vytváří systém ochrany civilního 
letectví před protiprávními činy, připravuje a zavádí 
předpisy, opatření a postupy k ochraně civilního 
letectví. Při všech těchto činnostech je třeba přihlížet k 
bezpečnosti letů, jejich pravidelnosti a hospodárnosti.  

2.1.3 Stát musí zajistit, že jím vytvořený systém, 
předpisy, činnosti a postupy: 

− chrání bezpečnost cestujících, posádky, 
pozemního personálu a široké veřejnosti ve všech 
oblastech, které se týkají ochrany civilního letectví 
před protiprávními činy; a 

− umožňují okamžitě reagovat v případě nárůstu 
bezpečnostní hrozby. 

2.1.4 Všichni provozovatelé letišť, letečtí dopravci 
a fyzické a právnické osoby, zúčastněné na civilním 
letectví v České republice musí v rámci svých práv a 
povinností odpovídat za zajištění příslušné ochrany 
důvěrných informací souvisejících s ochranou civilního 
letectví před protiprávními činy.  

ČR: 

2.1.5 Činnosti a odpovědnosti jednotlivých 
subjektů a příslušné úřady v oblasti ochrany civilního 
letectví před protiprávními činy v rámci ČR jsou 
specifikovány v Národním bezpečnostním programu 
ochrany civilního letectví České republiky (dále jen 
NBP). 

2.2 POUŽITELNOST 

Veškerá opatření k ochraně civilního letectví před 
protiprávními činy platí pro mezinárodní i pro 
vnitrostátní provoz ve stejném rozsahu a jsou 
založena na posouzení rizika. 

2.3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A JEJICH 
KONTROLA 

Přijatá bezpečnostní opatření by měla zaručit 
minimální zásah do civilní letecké dopravy, případně 
její minimální zpoždění, aniž by byla opuštěna zásada 
účinnosti těchto opatření a z nich vyplývajících 
bezpečnostních kontrol.  

2.4 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

2.4.1 Státy požadující dodatečná bezpečnostní 
opatření pro určitý let nebo přesně určenou skupinu 
letů, musí zajistit jejich příslušné projednání a zvážit 
alternativní opatření jiného státu, která  jsou 
rovnocenná požadovaným opatřením.  

2.4.2 Požadavky jiných států týkající se 
dodatečných bezpečnostních opatření pro určitý let 
nebo přesně určenou skupinu letů musí být 
respektovány, a to v maximálně proveditelném 
rozsahu.  

2.4.3 Stát spolupracuje s příslušnými orgány 
ostatních členských států Mezinárodní organizace pro 
civilní letectví při vytváření a výměně informací, 
týkajících se Národních bezpečnostních programů, 
Národních programů pro bezpečnostní výcvik  
a Národních programů řízení kvality bezpečnostních 
opatření.  

2.4.4 Stát vytváří a zavádí postupy pro včasnou 
výměnu informací o hrozbách, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany civilního letectví před 
protiprávními činy s příslušnými orgány jiných 
členských států.  

2.4.5 Bezpečnostní informace, které jsou sdíleny 
s ostatními státy Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, nebo takové, které ovlivňují bezpečnostní 
zájmy jiných států, musí být přiměřeně chráněny. Při 
jejich zpracovávání a manipulaci s nimi musí 
být postupováno takovým způsobem, aby bylo 
zabráněno jejich zneužití nebo prozrazení.  

2.4.6 Každý smluvní stát by měl na žádost jiného 
smluvního státu poskytnout výsledky auditů ICAO 
včetně přijatých nápravných opatření podle potřeby a 
v souladu s jeho svrchovaností.  

2.4.7 Ve všech dvoustranných leteckých 
dohodách, které jsou uzavírány s ostatními státy, musí 
být zahrnuta část, vztahující se k ochraně letecké 
dopravy před protiprávními činy, vytvořená na základě 
vzoru ICAO.  

2.4.8 Stát by měl na základě písemného 
vyžádání jiným státům poskytnout písemné údaje, 
týkající se Národního bezpečnostního programu 
ochrany civilního letectví České republiky před 
protiprávními činy.  

2.4.9 Každý smluvní stát by měl zvážit uzavření 
dohod o spolupráci za účelem zvýšení udržitelnosti 
systému ochrany civilního letectví vyhýbáním se 
nežádoucímu zdvojování bezpečnostních kontrol. 
Dohoda by měla být založena na ověření 
rovnocennosti bezpečnostních výstupů, zajištěných 
aplikací účinných detekčních kontrol na počátku letu.   
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2.5 INOVACE, VÝZKUM A VÝVOJ 

2.5.1 Každý smluvní stát podpoří podle svých 
možností výzkum a vývoj bezpečnostního vybavení, 
včetně činností a postupů, které budou přínosem pro 
ochranu civilního letectví před protiprávními činy ve 
spolupráci s ostatními členskými státy.  

2.5.2  Každý smluvní stát by měl zajistit, že vývoj 
nového bezpečnostního vybavení bude zohledňovat 
zásady lidských činitelů.  

2.5.3 Každý smluvní stát by měl zvážit zavedení 
inovativních procesů a postupů s cílem umožnit, na 
základě jasně stanovených kritérií, provozní 
diferenciaci detekčních a bezpečnostních kontrol. 

2.5.4 Každý smluvní stát by měl 
k dosažení cílů ochrany civilního letectví před 
protiprávními činy zvážit použití pokročilého 
bezpečnostního vybavení. 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 


	2.1.1 Základním cílem ve všech záležitostech týkajících se ochrany civilního letectví před protiprávními činy je bezpečnost cestujících, posádky letadel, pozemního leteckého personálu a ostatní veřejnosti.
	2.1.2 Stát vytváří systém ochrany civilního letectví před protiprávními činy, připravuje a zavádí předpisy, opatření a postupy k ochraně civilního letectví. Při všech těchto činnostech je třeba přihlížet k bezpečnosti letů, jejich pravidelnosti a hosp...
	2.1.3 Stát musí zajistit, že jím vytvořený systém, předpisy, činnosti a postupy:
	 chrání bezpečnost cestujících, posádky, pozemního personálu a široké veřejnosti ve všech oblastech, které se týkají ochrany civilního letectví před protiprávními činy; a
	 umožňují okamžitě reagovat v případě nárůstu bezpečnostní hrozby.
	2.1.4 Všichni provozovatelé letišť, letečtí dopravci a fyzické a právnické osoby, zúčastněné na civilním letectví v České republice musí v rámci svých práv a povinností odpovídat za zajištění příslušné ochrany důvěrných informací souvisejících s ochra...
	ČR:
	2.1.5 Činnosti a odpovědnosti jednotlivých subjektů a příslušné úřady v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy v rámci ČR jsou specifikovány v Národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví České republiky (dále jen NBP).
	2.2 POUŽITELNOST
	Veškerá opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy platí pro mezinárodní i pro vnitrostátní provoz ve stejném rozsahu a jsou založena na posouzení rizika.

	2.3 Bezpečnostní opatření a jejich kontrola
	Přijatá bezpečnostní opatření by měla zaručit minimální zásah do civilní letecké dopravy, případně její minimální zpoždění, aniž by byla opuštěna zásada účinnosti těchto opatření a z nich vyplývajících bezpečnostních kontrol.

	2.4 Mezinárodní spolupráce
	2.4.1 Státy požadující dodatečná bezpečnostní opatření pro určitý let nebo přesně určenou skupinu letů, musí zajistit jejich příslušné projednání a zvážit alternativní opatření jiného státu, která  jsou rovnocenná požadovaným opatřením.
	2.4.2 Požadavky jiných států týkající se dodatečných bezpečnostních opatření pro určitý let nebo přesně určenou skupinu letů musí být respektovány, a to v maximálně proveditelném rozsahu.
	2.4.3 Stát spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států Mezinárodní organizace pro civilní letectví při vytváření a výměně informací, týkajících se Národních bezpečnostních programů, Národních programů pro bezpečnostní výcvik  a Národní...
	2.4.4 Stát vytváří a zavádí postupy pro včasnou výměnu informací o hrozbách, které se týkají bezpečnosti a ochrany civilního letectví před protiprávními činy s příslušnými orgány jiných členských států.
	2.4.5 Bezpečnostní informace, které jsou sdíleny s ostatními státy Mezinárodní organizace pro civilní letectví, nebo takové, které ovlivňují bezpečnostní zájmy jiných států, musí být přiměřeně chráněny. Při jejich zpracovávání a manipulaci s nimi musí...
	2.4.6 Každý smluvní stát by měl na žádost jiného smluvního státu poskytnout výsledky auditů ICAO včetně přijatých nápravných opatření podle potřeby a v souladu s jeho svrchovaností.
	2.4.7 Ve všech dvoustranných leteckých dohodách, které jsou uzavírány s ostatními státy, musí být zahrnuta část, vztahující se k ochraně letecké dopravy před protiprávními činy, vytvořená na základě vzoru ICAO.
	2.4.8 Stát by měl na základě písemného vyžádání jiným státům poskytnout písemné údaje, týkající se Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy.
	2.4.9 Každý smluvní stát by měl zvážit uzavření dohod o spolupráci za účelem zvýšení udržitelnosti systému ochrany civilního letectví vyhýbáním se nežádoucímu zdvojování bezpečnostních kontrol. Dohoda by měla být založena na ověření rovnocennosti bezp...
	2.5 INOVACE, Výzkum a vývoj
	2.5.1 Každý smluvní stát podpoří podle svých možností výzkum a vývoj bezpečnostního vybavení, včetně činností a postupů, které budou přínosem pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy ve spolupráci s ostatními členskými státy.
	2.5.2  Každý smluvní stát by měl zajistit, že vývoj nového bezpečnostního vybavení bude zohledňovat zásady lidských činitelů.


