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HLAVA 3 – PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ

3.1 ODPOVĚDNÉ ORGÁNY A JEJICH 
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY   

3.1.1 Stát musí vydat a zavést Národní 
bezpečnostní program ochrany civilního letectví před 
protiprávními činy (dále jen NBP) k zajištění ochrany 
civilního letectví před protiprávními činy. Při jeho 
zpracování musí brát v úvahu provozní bezpečnost, 
pravidelnost i hospodárnost letů.  

3.1.2 Stát musí určit příslušný úřad odpovědný za 
vydávání, aktualizaci, koordinaci a kontrolu zavádění 
NBP v České republice, jakož i za poskytování 
informací v této oblasti a za průběžnou a pravidelnou 
kontrolu dodržování všech ustanovení NBP. O této 
skutečnosti musí být informováno ICAO. 
Provozovatelé letišť, letečtí dopravci a další v NBP 
určené fyzické a právnické osoby, zúčastněné na 
civilním letectví, odpovídají za zavádění jednotlivých 
ustanovení NBP. 

3.1.3 Stát je v rámci svého území a vzdušného 
prostoru nad ním povinen provádět vyhodnocování 
úrovně a povahy hrozeb, dále pak dle posouzení rizika 
vytvářet a zavádět metody a postupy tak, aby 
bezpečnostní situace a míra ohrožení civilního letectví 
byly pod neustálou kontrolou. 

3.1.4  Každý členský stát by měl zajistit, že na 
jeho letištích zapojených do mezinárodního leteckého 
provozu jsou prováděna pravidelná hodnocení 
zranitelnosti, a to při zajištění koordinace mezi 
příslušnými útvary, agenturami, včetně orgánů činných 
v trestním řízení a zpravodajských služeb,  
a dalšími subjekty. Tato hodnocení zranitelnosti by 
měla být využita při hodnocení rizik a zlepšování 
bezpečnosti.  

3.1.5 Stát musí vytvořit a zavést postupy 
umožňující, podle vhodnosti, praktickou a včasnou 
výměnu příslušných informací s příslušnými 
provozovateli letišť, leteckými dopravci, poskytovateli 
letových provozních služeb nebo jinými 
zainteresovanými subjekty s cílem pomoci jim při 
provádění efektivního posouzení bezpečnostního 
rizika souvisejícího s jejich provozem. 
Poznámka 1: Poradenský materiál pro posouzení 
bezpečnostního rizika je uveden v dokumentu ICAO 
„Aviation Security Manual“ (Doc 8973) a v dokumentu 
ICAO „Aviation Security Global Risk Context 
Statement“ (Doc 10108).  
Poznámka 2: Poradenský materiál pro řízení 
bezpečnostních rizik je uveden v dokumentu ICAO 
„Safety Management Manual (SMM)“ (Doc 9859). 
Poznámka 3: Poradenský materiál pro posouzení 
rizik nad konfliktními zónami, nebo v jejich blízkosti je 
uveden v dokumentu ICAO „Risk Assesment Manual 
for Civil Aircraft Operations Over or Near Conflict 
Zones“ (Doc 10084). 
Poznámka 4: Viz Předpis L 6/I, Hlava 4, ust. 4.1.2 
a Předpis L 11, Hlava 2, ust. 2.19.3 a 2.19.3.1. 

3.1.6 Příslušný úřad stanovuje a rozděluje úkoly 
a koordinuje činnosti, týkající se ochrany civilního 
letectví mezi dotčenými správními úřady,  
a provozovateli letišť, leteckými dopravci, 
poskytovateli letových provozních služeb a dalšími 
fyzickými či právnickými osobami, kterých se tato 
problematika týká, nebo které jsou odpovědné za 
zavádění jednotlivých částí NBP. 

3.1.7 Pro koordinaci činností, týkajících se 
ochrany civilního letectví mezi ústředními správními 
úřady je zřízena Meziresortní komise pro bezpečnost 
civilního letectví (dále jen meziresortní komise). Na 
činnosti této meziresortní komise se podílí resorty 
dopravy, vnitra, obrany, zahraničních věcí a financí 
(Generální ředitelství cel). Působnost a složení této 
komise je vymezena podrobně statutem, schváleným 
ministrem dopravy; členy komise jmenují a odvolávají 
ministři zúčastněných resortů. 

3.1.8  Každá fyzická nebo právnická osoba, 
provádějící svou činnost ve prospěch civilního letectví, 
je povinna vybavit svá pracoviště, která zajišťují 
ochranu civilního letectví před protiprávními činy, 
potřebnými zdroji a vybavením, nutnými pro zajištění 
bezpečnostních kontrol. 

3.1.9 Stát musí zajistit dosažitelnost příslušných 
částí svého NBP v písemné formě a/nebo příslušné 
informace nebo návody, umožňující plnit požadavky 
NBP pro všechny provozovatele letišť a letecké 
dopravce a poskytovatele letových provozních služeb, 
kteří provozují svoji činnost na území státu, jakož i pro 
další v NBP určené fyzické a právnické osoby, 
zúčastněné na civilním letectví. 

3.2 PROVOZ LETIŠTĚ 

3.2.1 Každý smluvní stát musí zajistit, že každý 
provozovatel letiště v písemné podobě vypracuje, 
zavede a aktualizuje Letištní bezpečnostní program, 
který vyhoví požadavkům NBP. Bližší podrobnosti  
k Letištnímu bezpečnostnímu programu (LBP) stanoví 
NBP. 

3.2.2 Všichni provozovatelé letišť jsou odpovědni 
za koordinaci a zavádění bezpečnostních kontrol na 
letištích. Provozovatelé letišť jsou zároveň povinni 
vytvořit v souladu s NBP na letištích podmínky pro 
dodržování bezpečnostních opatření. 

3.2.3 Každý provozovatel letiště je povinen zřídit 
v souladu s NBP letištní bezpečnostní výbor určený 
pro pomoc a podporu těch činností provozovatele, 
které se týkají zavádění bezpečnostních kontrol  
a postupů, které jsou specifikovány v letištním 
bezpečnostním programu. 

3.2.4 Provozovatelé letišť, letečtí dopravci a další 
v NBP určené fyzické a právnické osoby, zúčastněné 
na civilním letectví, jsou povinni zajistit, aby 
požadavky na projekty, týkající se architektury  
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a infrastruktury, nezbytné k optimální realizaci 
bezpečnostních opatření pro civilní leteckou dopravu 
v souladu s NBP byly nedílnou součástí návrhu  
a realizace jimi připravovaných nových staveb  
a případných změn již existujících staveb a zařízení na 
letištích. Při projektování letišť, terminálů pro cestující, 
nákladových terminálů a jiných letištních budov i při 
jejich rekonstrukci je nutno minimalizovat počet 
přímých vstupů a vjezdů do vyhrazených 
bezpečnostních prostorů letiště. 

3.3 LETEČTÍ DOPRAVCI 

3.3.1 Každý smluvní stát, jako Stát 
provozovatele, musí zajistit, že jeho letečtí dopravci, 
provozující obchodní leteckou dopravu, jsou povinni 
předložit Státu provozovatele svůj aktualizovaný 
bezpečnostní program leteckého dopravce v písemné 
verzi, který vyhoví požadavkům NBP. 

3.3.2 Stát musí požadovat, aby zahraniční letečtí 
dopravci provozující obchodní leteckou dopravu na 
jeho území a z něj zavedli a aktualizovali doplňující 
místní bezpečnostní postupy v písemné verzi, které 
vyhovují požadavkům NBP. 

3.3.3 Každý subjekt, provozující činnost v oblasti 
všeobecného letectví včetně provozu služebních 
letadel a vlastnící letadla o MTOM vyšší než 5 700 kg 
by měl mít vypracovaný, zavedený a aktualizovaný 
bezpečnostní program v písemné formě, který vyhoví 
požadavkům NBP. 

3.3.4 Každý subjekt, provádějící činnost v oblasti 
leteckých prací, by měl mít vypracovaný, zavedený a 
aktualizovaný bezpečnostní program v písemné 
formě, který vyhoví požadavkům NBP. Program musí 
zahrnovat hlavní charakteristiky provozu, specifické 
pro typ vykonávané činnosti. 

3.4 VÝCVIK, KVALIFIKACE A KULTURA 
BEZPEČNOSTI 

3.4.1 Příslušný úřad odpovídá za vytvoření a 
zavedení národní politiky výcviku pro veškerý personál 
zúčastněný na civilním letectví nebo odpovědný za 
zavádění různých částí NBP. Tato národní politika 
výcviku musí být vytvořena tak, aby zajistila účinnost 
NBP. 

3.4.2 Každý smluvní stát musí zajistit, že veškeré 
programy bezpečnostního výcviku v civilním letectví 
pro personál s odpovědnostmi spadajícími do 
působnosti NBP zahrnují posouzení odborných 
způsobilostí, které mají být získány a rozvíjeny 
v počátečním a opakovacím výcviku. 

3.4.3  Každý smluvní stát musí zajistit vytvoření a 
zavedení systému osvědčování, který zajišťuje 
kvalifikovanost instruktorů v příslušných oblastech 
v souladu s NBP. 

3.4.4  Každý smluvní stát musí zajistit, že osoby 
vykonávající detekční kontroly musí mít platné 
osvědčení vydané v souladu s NBP a NPBV a musí 
být trvale a spolehlivě zajištěn jejich výkonnostní 
standard.   

3.4.5 Každý smluvní stát musí zajistit, aby byl 
personál, provádějící bezpečnostní audity, testy a 
inspekce, vyškolen na úrovni, odpovídající 
prováděným úkolům v souladu s NBP. 

3.4.6 Všechny fyzické, podnikající fyzické a 
právnické osoby, zúčastněné na civilním letectví musí 
zajistit, že veškerý personál zapojený do nebo 
odpovědný za zavádění různých částí NBP a osoby 
oprávněné vstupovat bez doprovodu do neveřejného 
prostoru absolvují počáteční a opakovací odbornou 
přípravu zvyšující povědomí o ochraně civilního 
letectví. 

3.4.7 Všechny smluvní státy by měly vyžadovat, 
aby subjekty zúčastněné na civilním letectví, nebo 
odpovědné za zavádění různých částí NBP 
podporovaly, vyvíjely a zaváděly opatření a 
mechanismy, které přispívají k vytvoření silné a účinné 
kultury bezpečnosti. 

3.5 ŘÍZENÍ KVALITY BEZPEČNOSTNÍCH 
OPATŘENÍ 

3.5.1 Stát odpovídá za vydávání, aktualizaci  
a koordinaci zavádění Národního programu řízení 
kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního 
letectví České republiky před protiprávními činy (dále 
jen NPŘK), aby byla pravidelně zajištěna shoda NPŘK 
s NBP a potvrzena efektivnost jeho plnění. Priority a 
činnosti dozoru musí být stanoveny na základě 
posouzení rizik provedených příslušnými úřady a 
zahrnovat bezpečnostní audity, inspekce a testy 
k umožnění rychlé a efektivní nápravy jakýchkoli 
zjištěných nedostatků. NPŘK musí zahrnovat 
následující prvky: 
a) osoby provádějící dozor jsou nezávislé na 

subjektech odpovědných za zavádění opatření 
z NBP; 

b) personál provádějící dozor má výcvik odpovídající 
úrovně; 

c) personál provádějící dozor má dostatečnou 
pravomoc k získávání informací pro provádění 
těchto úkolů a uplatňování nápravných opatření; 

d) důvěrný systém hlášení pro analýzu informací 
o bezpečnostních opatřeních získaných ze zdrojů, 
jako jsou cestující, posádka, pozemní personál; a 

e) metoda záznamu a analýzy výsledků plnění 
NPŘK, přispívající k účinnosti vývoje a zavádění 
NBP, včetně určení příčin a charakteru neshod 
s jednotlivými články programu a ověřování 
skutečnosti, že nápravná opatření byla zavedena a 
trvají. 

3.5.2 Provozovatelé letišť, letečtí dopravci a další 
fyzické a právnické osoby, zúčastněné na civilním 
letectví, jsou povinni zajistit, že: 

a) u osob provádějících bezpečnostní kontroly, osob 
oprávněných vstupovat bez doprovodu do 
vyhrazených bezpečnostních prostorů a osob 
s přístupem k důvěrným informacím souvisejícím 
s ochranou civilního letectví před protiprávními činy 
bylo před převzetím těchto povinností, vstupem do 
těchto prostorů nebo přístupem k informacím 
provedeno ověření jejich spolehlivosti;  



HLAVA 3  PŘEDPIS L 17 

  18.11.2022 
 3 - 3  

b) v intervalech stanovených příslušným předpisem 
jsou u těchto osob prováděna opakovaná 
ověřování spolehlivosti; a  

c) pokud jsou tyto osoby některým ověřením 
spolehlivosti shledány jako nezpůsobilé, je jim 
oprávnění provádět bezpečnostní kontroly, 
vstupovat bez doprovodu do vyhrazených 
bezpečnostních prostorů a mít přístup k citlivým 
informacím souvisejícím s ochranou civilního 
letectví před protiprávními činy okamžitě odebráno.  

3.5.3 Stát musí zajistit, že každý subjekt 
odpovědný za zavádění příslušných prvků NBP 

pravidelně ověřuje, že zavádění bezpečnostních 
opatření, které je zadáváno externím poskytovatelům 
služeb, je v souladu s bezpečnostním programem 
daného subjektu.  

3.6 POSKYTOVATELÉ LETOVÝCH 
PROVOZNÍCH SLUŽEB 

3.6.1 Poskytovatelé letových provozních služeb 
musí stanovit a zavést příslušná opatření, která se 
vztahují k ochraně civilního letectví tak, aby byly 
splněny požadavky NBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 

 


	3.1 Odpovědné orgány a jejich organizační složky
	3.2 Provoz letiště
	3.3 Letečtí dopravci
	3.4 VÝCVIK, KvALIFIKACE A KULTURA BEZPEČNOSTI

