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HLAVA 9 - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

9.1 Informace poskytované veliteli 
letadla 
Provozovatel letadla, kterým má být převáženo 
nebezpečné zboží, musí veliteli letadla písemně 
poskytnout informace dle technických instrukcí, a to co 
nejdříve před odletem letadla. 

9.2 Informace a pokyny poskytované 
členům letové posádky 
Provozovatel musí členům letové posádky poskytnout 
v Provozní příručce takové informace, které jim 
umožní převzít odpovědnost spojenou s dopravou 
nebezpečného zboží. Musí jim též dát pokyny ohledně 
jednání v případě mimořádné události spojené  
s nebezpečným zbožím. 

9.3 Informace poskytované cestujícím 
Každý členský stát musí zajistit, aby cestující byli 
náležitým způsobem informováni o všech typech 
nebezpečného zboží, které je podle technických 
instrukcí zakázáno převážet na palubě letadla. 

9.4 Informace poskytované ostatním 
osobám 
Provozovatelé, odesílatelé nebo jiné organizace 
zapojené do letecké dopravy nebezpečného zboží 
musí poskytovat svým zaměstnancům veškeré 
informace nutné k tomu, aby tito zaměstnanci mohli 
převzít odpovědnost za dopravu nebezpečného zboží. 
Musí jim též dát pokyny ohledně jednání v případě 
mimořádné události spojené s nebezpečným zbožím. 

9.5 Informace poskytované velitelem 
letadla provozovateli letiště 
V případě mimořádné události za letu musí velitel 
letadla, jakmile to situace dovolí, informovat přes 
příslušné stanoviště řízení letového provozu 

provozovatele letiště o nebezpečném zboží na palubě 
letadla tak, jak je uvedeno v technických instrukcích. 

9.6 Informace poskytované v případě 
letecké nehody či incidentu letadla 
 
9.6.1 V případě: 
a) letecké nehody; nebo   
b) vážného incidentu letadla, který se může týkat 

nebezpečného zboží dopravovaného jako náklad, 
 
musí provozovatel letadla, které dopravuje 
nebezpečné zboží jako náklad, bez prodlení 
poskytnout informace o nebezpečném zboží na palubě 
příslušným pohotovostním službám podle daných 
písemných informací určených pro velitele letadla. 
Provozovatel letadla dále musí, jakmile je to možné, 
poskytnout tyto informace Ústavu pro odborně 
technické zjišťování příčin leteckých nehod a Úřadu 
pro civilní letectví a příslušnému úřadu státu, v němž 
k letecké nehodě nebo vážnému incidentu došlo. Pro 
oznámení se použije postup uvedený v Dodatku E 
předpisu L13. 

9.6.2 V případě incidentu letadla musí 
provozovatel letadla, které dopravuje nebezpečné 
zboží jako náklad, pokud je o to požádán, bez prodlení 
poskytnout informace o nebezpečném zboží na palubě 
příslušným pohotovostním službám  
a příslušnému úřadu státu, v němž došlo k incidentu, 
podle daných písemných informací určených pro 
velitele letadla. 
Poznámka. - Výrazy „letecká nehoda“, „vážný 
incident“ a „incident“ jsou definovány v předpisu L 13 
(Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod 
a incidentů). 
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