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HLAVA 4 – PREVENTIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

4.1 CÍLE 

4.1.1 Cílem preventivních bezpečnostních 
opatření v civilním letectví je předejít jakýmkoliv 
zákonným prostředkem vnesení a použití zbraní, 
výbušnin a dalších nebezpečných zařízení, předmětů 
nebo látek, jejichž držení a převoz není povolen 
a kterých by se dalo zneužít ke spáchání protiprávního 
činu na palubě letadla nebo na letišti. 

4.1.2 Každý smluvní stát musí při provádění 
bezpečnostních opatření odpovídajícím způsobem 
zajistit využívání namátkovosti a nepředvídatelnosti. 

4.1.3 Každý smluvní stát musí zajistit postupy, 
aby neidentifikovaná zavazadla a podezřelé předměty 
byly umístěny v chráněném a odděleném prostoru do 
té doby, než bude posouzeno příslušné bezpečnostní 
riziko a za použití určených postupů zjištěno, že 
neobsahují žádné obecně zakázané předměty. 

4.1.4 Každý smluvní stát by měl zvážit, zda do 
svých metod a postupů týkajících se ochrany letectví 
před protiprávními činy zařadí detekci chování. 

4.2 OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE  
KE KONTROLE VSTUPŮ A VJEZDŮ 

4.2.1 Každý provozovatel letiště musí zajistit, aby 
vstupy a vjezdy do neveřejných prostor letišť nebo 
jejich částí, užívaných pro potřeby civilního letectví, 
byly kontrolovány za účelem předejít neoprávněným 
vstupům. 

4.2.2 Každý provozovatel letiště je povinen 
zajistit, že na letišti jsou určeny a vyznačeny veřejné, 
neveřejné a vyhrazené bezpečnostní prostory (SRA), 
stanovené na základě posouzení bezpečnostního 
rizika a konzultací s příslušnými úřady. 

4.2.3 Každý provozovatel letiště musí zajistit, aby 
byly zřízeny a zavedeny identifikační systémy  
a postupy pro vstup osob a vjezd vozidel do 
neveřejných a vyhrazených bezpečnostních prostorů. 
Přístup musí být udělen pouze osobám, které zde mají 
být z důvodu provozních potřeb nebo jiného 
legitimního důvodu. Totožnost a oprávnění musí být 
ověřována na kontrolních stanovištích před povolením 
ke vstupu do neveřejných prostor a vyhrazených 
bezpečnostních prostorů. 

4.2.4 Každý provozovatel letiště je povinen 
stanovit taková opatření, aby bylo zajištěno, že pohyb 
osob a vozidel do prostorů, v nichž jsou umístěna 
letadla, je kontrolován v rámci bezpečnostního 
vyhrazeného prostoru, a aby mohlo být zabráněno 
neoprávněnému přístupu do letadel. 

4.2.5 Každý provozovatel letiště je povinen 
stanovit opatření s cílem zajistit, aby před vstupem do 

vyhrazených bezpečnostních prostor letiště byly 
všechny osoby, jiné než cestující, podrobeny detekční 
a bezpečnostní kontrole, včetně jimi přenášených 
věcí.  

4.2.6 Každý smluvní stát musí zajistit použití 
vhodných detekčních metod, které umožňují zjištění 
přítomnosti výbušnin a výbušných zařízení 
přenášených osobami, jinými než jsou cestující, na 
vlastním těle nebo v příručním zavazadle. Pokud 
nejsou tyto detekční metody aplikovány nepřetržitě, 
musí být používány nepředvídatelným způsobem.  

4.2.7 Každý provozovatel letiště je povinen 
zajistit, že jsou všechna vozidla, včetně věcí v nich 
uložených, kterým je umožněn vjezd do vyhrazených 
bezpečnostních prostorů, podrobovány detekční 
kontrole nebo jiným vhodným bezpečnostním 
kontrolám v souladu s provedeným posouzením rizika.  

4.3 OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE  
K LETADLŮM 

4.3.1 Před každým letem musí být provedena 
bezpečnostní kontrola nebo bezpečnostní prohlídka 
všech letadel obchodní letecké dopravy tak, aby byly 
nalezeny zbraně, výbušniny a jiná nebezpečná 
zařízení, která mohou být umístěna na palubě. Stupeň 
bezpečnostní kontroly nebo prohlídky je prováděn na 
základě výsledků posouzení bezpečnostního rizika. Za 
provedení bezpečnostní kontroly odpovídá letecký 
dopravce s tím, že minimální rozsah a další 
podrobnosti stanoví NBP. Provozovatel letiště má 
právo kontrolovat potvrzení o provedení kontroly. Toto 
potvrzení vydává fyzická nebo právnická osoba, která 
provádí kontrolu. Zjištěné nedostatky se oznámí 
leteckému dopravci, který musí zajistit nápravu.   

4.3.2 Letecký dopravce je povinen zajistit, že jsou 
přijata opatření, která zajistí, že cestující vystupující 
z letadla při tranzitních letech nezanechají v letadle 
žádné předměty nebo že je s takovými předměty 
vhodně naloženo před odletem letadla zapojeného do 
obchodní letecké dopravy. 

4.3.3 Letecký dopravce provozující lety obchodní 
letecké dopravy je odpovědný za přijetí takových 
opatření, která zajistí, aby během letu bylo zabráněno 
neoprávněným osobám ve vstupu do pilotního 
prostoru.  
Poznámka: Bezpečnostní opatření pro pilotní 
prostor letadla, používaného pro obchodní leteckou 
dopravu jsou uvedena v Předpisu L 6/I, Hlavě 13, 
ust. 13.2. 

4.3.4 Letecký dopravce je odpovědný za přijetí 
takových opatření, která zaručí, že letadla, u nichž 
byla provedena bezpečnostní kontrola nebo prohlídka 
dle ust. 4.3.1, jsou chráněna před protiprávními činy 
v době od provedení bezpečnostní kontroly nebo 
prohlídky do odletu letadla.  
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4.3.5 Letecký dopravce by měl zajistit, aby také 
ta jeho letadla, která jsou umístěna v prostorech mimo 
vyhrazený bezpečnostní prostor (SRA), byla chráněna 
před protiprávními činy. 

4.3.6 Každý smluvní stát musí, v souladu 
s posouzením rizika prováděným jeho příslušnými 
národními nebo místními úřady, zajistit, že jsou 
stanovena přiměřená opatření na zemi nebo provozní 
postupy ke zmírnění rizika možných útoků proti 
letadlům pomocí přenosných systémů protivzdušné 
obrany (MANPADS) a jiných zbraní představujících 
podobnou hrozbu pro letadla na letišti nebo v jeho 
blízkosti. 

4.4 OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE 
K CESTUJÍCÍM A JEJICH KABINOVÝM 
ZAVAZADLŮM 

4.4.1 Letecký dopravce musí zavést taková 
opatření, aby všichni cestující a posádky letadel 
obchodní letecké dopravy, včetně jejich kabinových 
zavazadel, byli v místě, kde začínají svůj let, 
podrobeni detekční kontrole před nastoupením do 
letadla, odlétajícího z vyhrazeného bezpečnostního 
prostoru. 

4.4.2 Každý smluvní stát musí zajistit použití 
vhodných detekčních metod, které umožňují zjištění 
přítomnosti výbušnin a výbušného zařízení na 
vlastním těle nebo v příručním zavazadle. Pokud 
nejsou tyto detekční metody aplikovány nepřetržitě, 
musí být používány nepředvídatelným způsobem. 
Zodpovědnou autoritou v této věci je Úřad pro civilní 
letectví.  

4.4.3 Všichni transferoví cestující obchodní 
letecké dopravy musí projít znovu detekční kontrolou 
včetně jejich kabinových zavazadel, aby se předešlo 
vnesení zakázaných předmětů na palubu letadla. Za 
splnění tohoto požadavku odpovídá letecký dopravce.  

4.4.4 Provozovatel letiště je povinen zajistit, aby 
po průchodu detekční kontrolou nemohla nastat 
možnost promísení přilétajících a odlétajících 
cestujících, nebo styku mezi cestujícími, kteří prošli 
detekční kontrolou, a jinými osobami, které takové 
kontrole nepodléhají. V případě, že k takovému 
promísení nebo styku dojde, pak cestující, kterého se 
to týká, musí projít před vstupem na palubu letadla 
znovu detekční kontrolou včetně jeho kabinových 
zavazadel.  

4.4.5 Provozovatel letiště je povinen vydat taková 
opatření, týkající se tranzitního provozu, aby byli 
tranzitní cestující včetně jejich kabinových zavazadel 
chráněni před protiprávními činy a zároveň zachována 
komplexnost a posloupnost bezpečnostních opatření 
na tranzitním letišti. 

4.4.6 Letecký dopravce by měl ve spolupráci 
s provozovatelem letiště zajistit, že jsou na letištích 
a palubách letadel stanoveny postupy, které 
napomáhají identifikaci a řešení podezřelého chování, 
které může představovat hrozbu pro civilní letectví. 

4.5 OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE  
K ZAPSANÝM ZAVAZADLŮM 

4.5.1 Letecký dopravce musí zajistit, aby všechna 
zapsaná zavazadla včetně zavazadel posádek letadel 
byla podrobena v místě, kde začínají svůj let, detekční 
kontrole dříve, než budou naložena do letadla, 
odlétajícího z vyhrazeného bezpečnostního prostoru. 

4.5.2 Každý smluvní stát musí zajistit použití 
vhodných detekčních metod, které umožňují zjištění 
přítomnosti výbušnin a výbušného zařízení 
v zapsaném zavazadle. Vhodné detekční metody ve 
spojitosti s ust. 4.5 musí být stanoveny příslušným 
úřadem. 

4.5.3  Letecký dopravce je povinen stanovit 
opatření pro zajištění toho, aby zapsaná zavazadla, 
určená pro přepravu při obchodní letecké dopravě, 
byla chráněna před neoprávněným zásahem od místa, 
kde byla odbavena, až do jejich umístění na palubě 
a odletu letadla. V případě, že došlo k neoprávněnému 
zásahu nebo existuje podezření na ohrožení integrity 
zapsaného zavazadla, musí být takové zavazadlo 
před umístěním na palubu letadla znovu podrobeno 
detekční kontrole. 

4.5.4 Letečtí dopravci při obchodní letecké 
dopravě nesmí přepravovat zavazadla cestujících, 
kteří nejsou na palubě letadla, pokud tato zavazadla 
nejsou předem identifikována jako nedoprovázená 
a podrobena požadovaným speciálním bezpečnostním 
kontrolám včetně dodatečné detekční kontroly. 

4.5.5 Transferová zapsaná zavazadla, určená pro 
přepravu při obchodním letu, musí být podrobena 
stejným detekčním kontrolám, jako zavazadla přijatá 
na daném letišti, aby se předešlo vnesení zakázaných 
předmětů na palubu letadla. Toto opatření není nutno 
provádět, pokud jsou mezinárodními dohodami 
stanoveny postupy, které zajistí, že tato zapsaná 
zavazadla byla podrobena detekční kontrole na 
odpovídající úrovni v místě počátku letu a zároveň 
jsou od letiště odletu do odletu letadla na transferovém 
letišti chráněna před neoprávněným zásahem.  
Za provedení bezpečnostní kontroly transferových 
zavazadel a následnou ochranu odpovídá letecký 
dopravce.  

4.5.6 Letečtí dopravci, provozující pravidelnou 
i nepravidelnou obchodní leteckou dopravu jsou 
oprávněni dopravovat pouze taková zapsaná 
zavazadla, která byla jednotlivě posouzena jako 
doprovázená nebo nedoprovázená, podrobena 
detekční kontrole na příslušné úrovni a přijata 
k přepravě na daném letu. U všech těchto zavazadel 
by mělo být zaznamenáno, že splňují předepsané 
požadavky a že jsou schválena pro přepravu na 
daném letu. 

4.6 OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K NÁKLADU, 
POŠTĚ A JINÝM DRUHŮM ZBOŽÍ 

4.6.1 Každý letecký dopravce je povinen zajistit, 
že náklad a pošta, pokud jsou přepravovány při 
obchodní letecké dopravě, jsou podrobeny příslušné 
bezpečnostní kontrole, včetně detekční, je-li to 
proveditelné.      
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4.6.2 Stát musí stanovit zákonné bezpečnostní 
předpisy pro dodavatelské subjekty (dodavatelský 
řetězec), které upravují uznávání schválených agentů 
nebo známých odesilatelů, jsou-li tyto subjekty 
zapojeny do zavádění detekčních nebo jiných 
bezpečnostních kontrol nákladu a pošty. 

4.6.3 Každý letecký dopravce je povinen zajistit, 
že náklad a pošta, pokud jsou přepravovány při 
obchodní letecké dopravě, jsou chráněny před 
neoprávněným zásahem od místa, kde byla 
provedena bezpečnostní kontrola, až do jejich 
umístění na palubě a odletu letadla. 

4.6.4 Schválený agent nebo subjekt schválený 
příslušným úřadem musí zajistit, aby byla vůči nákladu 
a poště s vysokým rizikem uplatňována zvýšená 
bezpečnostní opatření, která by vhodně snižovala 
hrozby s nimi spojené. 

4.6.5 Letecký dopravce nesmí přijmout náklad 
nebo poštu k přepravě při obchodní letecké dopravě, 
pokud není provedení detekční nebo jiné 
bezpečnostní kontroly potvrzeno a odsouhlaseno 
schváleným agentem, známým odesílatelem nebo 
subjektem schváleným příslušným úřadem. Náklad  
a pošta, které nemohou být potvrzeny a odsouhlaseny 
schváleným agentem, známým odesílatelem nebo 
subjektem schváleným příslušným úřadem, musí být 
podrobeny detekční kontrole. 

4.6.6 Každý letecký dopravce je povinen zajistit, 
že catering, zásoby a materiál, dodávané na palubu 
a určené pro obchodní lety s cestujícími, jsou 
podrobeny odpovídajícím bezpečnostním kontrolám  
a následně chráněny před neoprávněným zásahem  
až do jejich umístění na palubě a odletu letadla. 
Odpovídající bezpečnostní kontroly mohou zahrnovat 
postup zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce 
nebo detekční kontrolu. 

4.6.7 Provozovatel letiště musí zajistit, že jsou 
zboží a zásoby vnášené do vyhrazených 
bezpečnostních prostorů podrobeny příslušným 
bezpečnostním kontrolám, které mohou zahrnovat 
postup zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce 
nebo detekční kontrolu. 

4.6.8 Každý letecký dopravce musí zajistit, aby 
byl nákladu a poště po jejich potvrzení a odsouhlasení 
vystaven bezpečnostní statut, který bude náklad 
a poštu doprovázet, buď v elektronické, nebo psané 
podobě, během celého zabezpečeného 
dodavatelského řetězce. 

4.6.9 Každý letecký dopravce musí zajistit, že 
transferovaný náklad a pošta jsou podrobeny 
odpovídajícím bezpečnostním kontrolám před 
naložením do letadla zapojeného do provozu 
obchodní letecké dopravy, které odlétá z jeho území. 

4.6.10 Letecký dopravce nebo schválený agent 
musí zajistit, že detekční kontrola nákladu a pošty je 
prováděná pomocí odpovídající metody nebo 
odpovídajících metod, které zohledňují povahu zásilky. 

4.6.11 Stát by měl stanovit odpovídající 
mechanizmy, které potvrdí, že transferovaný náklad a 

pošta vstupující na jeho území byly podrobeny 
odpovídajícím bezpečnostním kontrolám. 

4.7 OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE  
KE ZVLÁŠTNÍM SKUPINÁM CESTUJÍCÍCH 

4.7.1 Každý letecký dopravce je povinen 
vypracovat a zahrnout do svého bezpečnostního 
programu opatření a postupy pro přepravu potenciálně 
nebezpečných cestujících, kteří jsou nuceni cestovat 
v souvislosti s trestním nebo správním řízením. 

4.7.2 Každý letecký dopravce, který provádí 
dopravu z České republiky, je povinen vypracovat 
a zahrnout do svého bezpečnostního programu 
opatření a postupy k zajištění bezpečnosti na palubě 
svého letadla při dopravě cestujících, kteří jsou nuceni 
cestovat na základě soudního nebo správního 
rozhodnutí. 

4.7.3 Příslušný státní orgán nebo jiná odpovědná 
osoba je povinna oznámit písemně leteckému 
dopravci a veliteli letadla, že na palubě budou 
cestující, kteří jsou nuceni cestovat na základě 
správního nebo soudního rozhodnutí, aby letecký 
dopravce i velitel letadla mohli realizovat potřebné 
bezpečnostní kontroly. 

4.7.4 Přeprava ozbrojených osob na palubě 
letadel, určených pro civilní leteckou dopravu je 
zakázána, pokud se nejedná o příslušníky Policie 
České republiky, kteří zde vykonávají svoji služební 
povinnost nebo k tomu není vydáno výslovné povolení 
nebo pověření Ministerstvem vnitra. V takovém 
případě musí používat zbraně a střelivo, speciálně 
určené pro tyto účely. Za dodržení této zásady 
odpovídá letecký dopravce. 

4.7.5 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií 
České republiky posoudí požadavky kteréhokoliv 
jiného státu o povolení letecké přepravy ozbrojených 
osob včetně bezpečnostních doprovodů letů na území 
České republiky a stanoví podmínky, za nichž mohou 
být tyto ozbrojené osoby na území České republiky 
vpuštěny 

4.7.6 Přeprava zbraní v ostatních případech bude 
povolena jen tehdy, když způsobilá a odpovídajícím 
způsobem vyškolená osoba zkontroluje, že tyto 
zbraně nejsou nabity a když budou zároveň uloženy 
po celou dobu letu na místě nepřístupném jakékoli 
osobě a v souladu s požadavky pro přepravu 
nebezpečného zboží. 

4.7.7 Bezpečnostní doprovody letů mohou být 
pouze státní zaměstnanci (government personnel), 
kteří jsou speciálně vybráni a vycvičeni. Přitom je 
třeba brát v úvahu všechna bezpečnostní hlediska na 
palubě letadla. Výběr a výcvik těchto pracovníků je 
v kompetenci Ministerstva vnitra ve spolupráci s Policií 
České republiky, jejich rozmisťování na palubách 
letadel musí být koordinováno s ostatními 
zúčastněnými státy a musí být drženo v tajnosti.  

4.7.8 V případě, že na palubě letadla jsou 
ozbrojené osoby, velitel letadla musí být informován 
o jejich počtu a rozmístění na palubě. 
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4.8  OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE  
K VEŘEJNÉMU PROSTORU LETIŠTĚ 

4.8.1 Každý smluvní stát je povinen zajistit 
identifikaci veřejných prostorů letiště. 

4.8.2  Každý provozovatel letiště musí zajistit, že 
jsou pro veřejné prostory letiště v souladu 
s posouzením rizika provedeným příslušnými úřady 
nebo subjekty stanovena opatření ke zmírnění rizika 
možného protiprávního činu a k jeho předcházení. 

4.8.3 Stát musí v souladu s ust. 3.1.7, 3.2.2 a 3.2.3 
zajistit koordinaci bezpečnostních opatření ve 
veřejném prostoru letiště mezi dotčenými orgány státu 
a dalšími subjekty a určit příslušné odpovědnosti za 
ochranu veřejných prostorů letiště před protiprávními 
činy v NBP. 

4.9 OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S KYBER 
HROZBAMI 

4.9.1 Stát musí zajistit, aby provozovatelé letišť, 
letečtí dopravci nebo subjekty stanovené v NBP určili 
své kritické informace a systémy a data 
komunikačních technologií používaných v civilním 
letectví a, v souladu s posouzením rizika, vytvořili  
a podle vhodnosti zavedli opatření na jejich ochranu 
před protiprávními činy.  

4.9.2 Stát by měl zajistit, že zavedená opatření 
podle vhodnosti chrání důvěrnost, integritu  
a dostupnost určených kritických systémů a/nebo dat. 
Tato opatření by měla, podle vhodnosti a v souladu 
s posouzením rizika provedeným příslušnými 
národními úřady, mezi jinými zahrnovat zabezpečení 
dané samotným návrhem, bezpečnost dodavatelského 
řetězce, oddělení sítě a ochranu a/nebo omezení 
jakékoli možnosti dálkového přístupu.  
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