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HLAVA 5 – ČINNOSTI PŘI PROTIPRÁVNÍCH ČINECH

5.1 PREVENCE 

5.1.1  Všechny dotčené subjekty musí přijmout 
opatření k ochraně letadel v těch situacích, kdy 
existují spolehlivé informace, že by letadlo mohlo 
být během jeho pobytu na zemi vystaveno 
protiprávnímu činu a poskytnout o příletu takového 
letadla co nejvíce informací příslušným 
provozovatelům letišť a službě řízení letového 
provozu příslušných zemí, pokud letadlo již odletělo.  

5.1.2 Součástí letištního pohotovostního plánu 
každého letiště musí být postupy pro bezpečnostní 
prohlídku letadla za účelem nalezení ukrytých 
zbraní, výbušnin nebo jiných nebezpečných 
zařízení, předmětů nebo látek v případě, že existují 
spolehlivé informace, že by letadlo mohlo být 
vystaveno protiprávnímu činu. Přednostní informace 
o bezpečnostní prohlídce musí být předána 
provozovateli letadla.   

5.1.3 Každý provozovatel letiště je povinen 
přijmout opatření k prošetření, a pokud je to nutné, 
i k odstranění podezřelých a nebezpečných 
předmětů, nebo takových, které představují jinou 
potenciální hrozbu na letišti.   

5.1.4 Provozovatel letiště je povinen ve 
spolupráci s Policií České republiky vypracovat 
v souladu s NBP letištní pohotovostní plán pro 
ochranu civilního letectví před protiprávními činy a 
zajistit potřebné technické prostředky. Letištní 
pohotovostní plány musí být pravidelně 
procvičovány ve spolupráci s Policií České 
republiky.  

5.1.5 Provozovatel letiště je povinen zajistit, 
aby jím určení a vhodně vycvičení pracovníci byli 
k dispozici pro případ potřeby řešení spáchaného 
protiprávního činu nebo podezření, že došlo ke 
spáchání protiprávního činu. 

5.1.6 Každý smluvní stát je povinen zajistit,  
aby NBP definoval procesy pro hlášení informací 
týkajících se incidentů spojených s protiprávními 
činy a jejich přípravou, a to subjekty zodpovědnými  
za implementaci NBP, jež při zohlednění ustanovení 
2.1.4 předávají dané informace praktickým a 
včasným způsobem odpovědným úřadům. Za tímto 
účelem zajišťuje Úřad pro civilní letectví (ÚCL) 
v souladu s NBP možnost hlásit jakoukoli událost, 
která by mohla ohrozit bezpečnost civilního letectví, 
incidenty týkající se protiprávních činů a jejich 
přípravu. Konkretizované postupy uvedou subjekty 
podílející se na ochraně civilního letectví před 
protiprávními činy v jejich bezpečnostních 
programech. Pro hlášení se využívá webový 
formulář na internetových stránkách ÚCL. 

5.2 REAKCE NA PROTIPRÁVNÍ ČIN 

5.2.1 Každý provozovatel letiště v součinnosti s 
Policií České republiky je povinen přijmout 
přiměřená opatření pro bezpečnost cestujících a 
posádky letadla, které bylo vystaveno protiprávnímu 
činu a nalézá se na území České republiky do té 
doby, než je schopné pokračovat v letu.  Zároveň je 
povinen spolupracovat s Policií České republiky po 
celou dobu řešení vzniklé situace.   

5.2.2 Právnická osoba, poskytující letové 
provozní služby musí shromáždit nezbytné 
informace o letu letadla, které bylo vystaveno 
protiprávnímu činu za letu a předat je všem dalším 
státům, kde jsou dotčená stanoviště letových 
provozních služeb, včetně stanovišť těchto služeb 
na známém nebo předpokládaném letišti určení, 
aby mohly být provedeny včasné a vhodné 
ochranné akce na trati a ve známém, 
pravděpodobném nebo možném cíli letu. Současně 
musí předat tyto informace všem členským státům 
Evropské konference pro civilní letectví (ECAC) 
podle adres, uvedených v SECLIST 3.  

5.2.3  Právnická osoba poskytující letové 
provozní služby musí poskytnout letadlu, které bylo 
vystaveno protiprávnímu činu pomoc, jakou vyžadují 
okolnosti, včetně pomoci navigační, letových 
provozních služeb a povolení k přistání.  

5.2.4 Krizový štáb příslušného letiště, případně 
další dotčené složky Policie České republiky, které 
jsou příslušné k řešení této krizové situace, musí 
učinit všechna prakticky proveditelná opatření, aby 
bylo zajištěno, že letadlo vystavené protiprávnímu 
činu, které přistálo na území letiště, bude zadrženo 
na zemi, pokud jeho odlet nebude vynucen 
povinnostmi chránit lidské životy. Zároveň musí být 
dle možnosti neprodleně zahájeny konzultace mezi 
státem, kde toto letadlo přistálo a tím státem kde je 
letadlo provozováno a předány potřebné informace 
státu předpokládaného nebo určeného cíle.  

5.2.5 V případě, že na některém letišti České 
republiky přistane letadlo, které je vystaveno 
protiprávnímu činu, musí právnická osoba 
poskytující letové provozní služby předat informace 
o jeho přistání co nejrychlejším způsobem Státu 
zápisu do rejstříku a Státu provozovatele letadla. 
Současně je nutno předat co nejrychlejším 
způsobem všechny ostatní závažné informace: 

a) dvěma výše uvedeným státům, 

b) každému státu, jehož občané zemřeli nebo 
jsou zraněni, 

c) každému státu, jehož občané jsou zadržováni 
jako rukojmí, 
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d) každému státu, o jehož občanech je známo, že 
jsou na palubě, 

e) mezinárodním organizacím ICAO a ECAC.  

5.2.6 Každá fyzická nebo právnická osoba, 
zúčastněná na civilním letectví v České republice, 
která obdrží ze zahraničí informace o protiprávním 
činu podle ust. 5.2.2, je povinna neprodleně tyto 
předat místně příslušné právnické osobě, 
poskytující letové provozní služby, provozovatelům 
letišť, leteckým dopravcům a dalším dotčeným 
subjektům. 

5.2.7  Všechny dotčené subjekty v České 
republice jsou povinny spolupracovat s ostatními 
státy za účelem poskytnutí jednotné reakce 
v souvislosti s protiprávními činy v civilním letectví. 
Pokud jsou činěna opatření na území jiných států 
k osvobození cestujících a členů posádky letadla, 
které bylo vystaveno protiprávnímu činu, je povinen 
každý členský stát využít dle potřeby zkušenosti a 
schopnosti Státu provozovatele letadla, Státu 
výroby letadla a Státu zápisu do rejstříku. 

5.3 VÝMĚNA INFORMACÍ A HLÁŠENÍ 

5.3.1 Každý smluvní stát je povinen poskytnout 
mezinárodním organizacím civilního letectví ICAO 
všechny relevantní informace, týkající se tohoto 
protiprávního činu a bezpečnostních problémů 
s ním souvisejících tak brzo po vyřešení tohoto činu, 
jak je to prakticky možné.  

5.3.2 V případě protiprávního činu Stát alespoň 
dvakrát opakovaně prověří účinnost příslušných 
bezpečnostních kontrol a postupů a během krátké 
doby přijme opatření k odstranění nedostatků a 
předcházení jejich opakování.  

5.3.3 Každý smluvní stát by si měl vyměňovat 
s obdobnými organizacemi ostatních členských 
států informace, týkající se způsobu reakce na 
protiprávní čin a současně tyto informace předávat 
ICAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 


	5.1 Prevence
	5.2 Reakce na protiprávní čin
	5.3 Výměna informací a hlášení

