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ÚVODNÍ ČÁST  PŘEDPIS L 18 

i 24.11.2005 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Ministerstvo dopravy, jako příslušný správní orgán, uveřejňuje dle ustanovení § 102, zákona č. 49/1997 Sb. 

o civilním letectví (letecký zákon) a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů letecký předpis: 

BEZPEČNÁ LETECKÁ DOPRAVA NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ  

L 18 

1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:  
 
 Annex 18, The Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 

 Ministerstvo dopravy provedlo redakci shora uvedeného dokumentu tak, aby jednotlivé části textu na sebe 
plynule a systematicky navazovaly. 

2. Tam, kde dokument neobsahuje určení adresátů jednotlivých pravidel (práv a povinností) a nositelů 
pravomocí, jsou tito adresáti a nositelé pravomocí uvedeni ve vlastním textu leteckého předpisu.  

3. Pokud se v tomto předpisu vyskytuje slovo „mezinárodní“, platí příslušná ustanovení rovněž pro vnitrostátní 
podmínky, není-li uvedeno jinak. 

4. Tam, kde se v dokumentu vyskytují odvolávky na technické instrukce, se míní konkrétní pokyny uvedené 
v Doc 9284 – Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 

5. Pro řešení případných sporů o pravomoc nebo příslušnost je třeba využít příslušných ustanovení platných 
právních předpisů České republiky, zejména pak zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

Datum účinnosti tohoto předpisu je: 24.11.2005 
 
 
 
Datem účinnosti tohoto předpisu se zrušuje, včetně pozdějších změn a oprav, předpis L18 – Bezpečná přeprava 
nebezpečného zboží vzduchem ve znění Změn č. 1-7 a Opravy č. 1/ČR, který byl schválen opatřením 
Ministerstva dopravy a spojů č.j. 1706/99 ze dne 22.1.1999. 
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HLAVA 1 - DEFINICE 

Výrazy použité v tomto předpisu mají následující 
význam: 

Balík (Package) 

Konečný výsledek balení tvořený obalem a jeho 
obsahem připraveným k dopravě. 

Člen letové posádky (Flight crew member) 

Člen posádky s průkazem způsobilosti, pověřený 
povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla během 
doby letové služby. 

Člen posádky (Crew member) 

Osoba určená provozovatelem do služby v letadle 
během doby letové služby.  

Incident s nebezpečným zbožím (Dangerous 

goods incident) 

Událost jiná než letecká nehoda s nebezpečným 
zbožím spojená a vztahující se k letecké dopravě 
nebezpečného zboží, k níž nemusí nutně dojít 
na palubě letadla, mající za následek zranění osoby, 
škodu na majetku nebo životním prostředí, požár, 
rozbití, rozlití, únik kapaliny nebo záření nebo jiný 
důkaz, že nebyla zachována neporušenost obalu. 
Každá událost vztahující se k dopravě nebezpečného 
zboží, která vážně ohrozí letadlo nebo jeho 
osazenstvo se rovněž pokládá za incident 
s nebezpečným zbožím. 

Jednotkové nákladové zařízení (Unit load device) 

Každý druh nákladového kontejneru, letadlového 
kontejneru, letadlové palety se sítí nebo letadlové 
palety se sítí přes iglú. 

Poznámka: Přebal není zahrnut v definici. 

Letecká nehoda s nebezpečným zbožím 

(Dangerous goods accident) 

Událost spojená a vztahující se k letecké dopravě 
nebezpečného zboží mající za následek smrtelné 
nebo těžké zranění osoby nebo velké škody na 
majetku nebo životním prostředí. 

Nákladní letadlo (Cargo aircraft) 

Každé letadlo, jiné než osobní letadlo, dopravující 
zboží nebo majetek. 

Nebezpečné zboží (Dangerous goods) 

Předměty nebo látky, které mohou ohrožovat zdraví, 
bezpečnost, majetek nebo životní prostředí  
a které jsou uvedeny na seznamu nebezpečného 
zboží v technických instrukcích nebo které jsou takto 
v těchto instrukcích klasifikovány. 

 

 

Obaly (Packaging) 

Schránky a všechny ostatní součásti a materiály 
nezbytné k tomu, aby schránka mohla plnit svoji 
funkci obalu. 

Poznámka: Pro radioaktivní materiál viz Část 2,  
ust. 7.2 Technických instrukcí. 

Osobní letadlo (Passenger aircraft) 

Letadlo dopravující jakoukoliv osobu jinou než je člen 
posádky, zaměstnanec provozovatele ve službě, 
oprávněný zástupce příslušného vnitrostátního úřadu 
nebo osoba doprovázející zásilku nebo jiné zboží. 

Provozovatel (Operator) 

Právnická nebo fyzická osoba, která provozuje letadlo 
nebo zaměstnává osoby k jeho provozu. 

Přebal (Overpack) 

Pouzdro použité jedním odesílatelem, aby obsahovalo 
jeden nebo více balíků a tvořilo manipulační celek 
k usnadnění manipulace a uložení. 

Poznámka: Jednotkové nákladové zařízení není v této 
definici zahrnuto. 

Schválení (Approval) 

Povolení udělené příslušným vnitrostátním úřadem 
pro: 

a) osobním a/nebo nákladním letadlem zakázanou 
dopravu nebezpečného zboží, pokud je 
v technických instrukcích uvedeno, že toto zboží 
může být dopravováno na základě schválení;  
nebo 

b) jiné účely uvedené v technických instrukcích. 

Poznámka: Neobsahují-li technické instrukce 
konkrétní odkaz, na jehož základě by bylo uděleno 
schválení, lze žádat o úlevu. 

Stát provozovatele (State of the operator) 

Stát, ve kterém má provozovatel hlavní místo 
obchodní činnosti nebo stát, ve kterém je registrován, 
nemá-li takové hlavní místo obchodní činnosti. 

Stát původu (State of origin) 

Stát, na jehož území má být zásilka poprvé naložena 
do letadla. 

Stát určení (State of destination) 

Stát, na jehož území má být zásilka naposledy 
vyložena z letadla. 



PŘEDPIS L 18  HLAVA 1 

12.11.2015 
Změna č. 12 1 - 2  

Systém řízení bezpečnosti (Safety management 

system (SMS)) 

Systematický přístup k řízení bezpečnosti zahrnující 
nezbytné organizační struktury, odpovědnosti, zásady 
a postupy. 

Technické instrukce (Technical instructions) 

Dokument Technical Instructions for the Safe 
Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) 
schválený a pravidelně uveřejňovaný v souladu 
s postupem stanoveným Radou ICAO. 

Těžké zranění (Serious injury) 

Zranění, které utrpěla osoba při letecké nehodě  
a které: 
 
a) vyžaduje hospitalizaci delší než 48 hodin, 

započatou do 7 dnů od vzniku zranění; nebo 
b) mělo za následek zlomeninu jakékoli kosti 

(s výjimkou jednoduchých zlomenin prstů na ruce, 
na noze nebo zlomení nosu); nebo 

c) způsobilo tržnou ránu mající za následek silné 
krvácení, poškození nervů, svalů nebo šlach; nebo 

d) způsobilo vnitřní zranění některého orgánu; nebo 
způsobilo popáleniny druhého nebo třetího stupně, 
nebo jakékoliv popáleniny zahrnující více než 5 % 
povrchu těla; nebo 

e) způsobilo prokazatelné vystavení se infekčním 
látkám nebo nebezpečné radiaci. 

Úleva (Exemption) 

Povolení, jiné než schválení, udělené příslušným 
vnitrostátním úřadem poskytující úlevu od ustanovení 
technických instrukcí.  

UN číslo (UN number) 

Čtyřmístné číslo přidělené k identifikaci předmětu 
nebo látky nebo zvláštní skupiny předmětů nebo látek 
Výborem expertů OSN pro dopravu nebezpečného 
zboží a podle Globálního harmonizovaného systému 
klasifikace a označování chemických látek. 

 

Určený poštovní provozovatel (Designated postal 

operator) 

Jakýkoliv vládní nebo nevládní subjekt oficiálně 
jmenovaný členskou zemí Světové poštovní unie 
(UPU) k provozování poštovních služeb a plnění 
příslušných povinností vyplývajících z Akt Úmluvy 
Světové poštovní unie na jejím území. 

Velitel letadla (Pilot-in-command) 

Pilot určený provozovatelem nebo v případě 
všeobecného letectví vlastníkem k velení a pověřený 
provedením bezpečného letu. 

Výjimka (Exception) 

Ustanovení tohoto předpisu, která vyjímají určité 
položky nebezpečného zboží z požadavků jinak 
vyžadovaných. 

Zásilka (Consignment) 

Jeden nebo více balíků nebezpečného zboží přijatých 
provozovatelem od jednoho odesílatele v určitou chvíli 
a na jednom určitém místě, které bylo najednou 
potvrzeno při jednom přijetí a jež má být dopraveno 
jedinému odběrateli na jednu určitou adresu. 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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HLAVA 2 - POUŽITELNOST 

2.1 Obecná použitelnost 

2.1.1  Standardy a další postupy tohoto 
předpisu jsou použitelné v celém mezinárodním 
provozu civilního letectví.  

2.1.2 Pokud je tak v technických instrukcích 
výslovně stanoveno, mohou dotčené státy udělit 
schválení za předpokladu, že bude v těchto případech 
dosaženo celkové úrovně bezpečnosti rovnocenné 
úrovni bezpečnosti stanovené v technických 
instrukcích. 

2.1.3 V případech: 

a) výjimečně naléhavých; nebo  

b) kdy jsou jiné formy dopravy nevhodné; nebo  

c) kdy je úplná shoda s předepsanými požadavky 
v rozporu s veřejným zájmem, 

může Ministerstvo dopravy poskytnout úlevu 
z ustanovení technických instrukcí za předpokladu, že 
v takovýchto případech bude vynaložena veškerá 
snaha k dosažení celkové úrovně bezpečnosti 
rovnocenné úrovni bezpečnosti stanovené  
v technických instrukcích.  

2.1.4 Pokud stát přeletu nemůže poskytnout 
úlevu na základě výše uvedených kritérií, může být 
úleva udělena pouze na základě přesvědčení, že byla 
dosažena příslušná úroveň bezpečnosti. 

Poznámka 1: „Dotčenými státy“ pro vydání schválení 
jsou stát původu a stát provozovatele, pokud není 
v technických instrukcích uvedeno jinak. 

Poznámka 2: „Dotčenými státy“ pro udělení úlevy, 
jsou stát původu, provozovatele, transitu, přeletu 
a destinace.  

Poznámka 3: Pokyny pro zpracování úlev, včetně 
příkladů výjimečně naléhavých případů, lze nalézt 
v Dodatku k technickým instrukcím (Část S-1, Hlava 
1, ust. 1.2 a 1.3). 

Poznámka 4: Nebezpečné zboží zcela vyloučené 
z letecké dopravy viz ust. 4.3. 

Poznámka 5: Nemá se za to, že má být tento předpis 
interpretován tak, že provozovatel musí převážet 
určité předměty či látky nebo  že provozovatel nesmí 
přijmout zvláštní požadavky pro dopravu určitých 
předmětů či látek. 

2.2 Technické instrukce pro nebezpeč-

né zboží 

2.2.1 Ministerstvo dopravy je povinno učinit 
nutná opatření k dosažení souladu s podrobnými 
ustanoveními obsaženými v technických instrukcích. 
Ministerstvo dopravy přijme taková opatření, kterými 
se dosáhne souladu s jakoukoliv změnou technických 
instrukcí, která může být publikována v průběhu určité 
doby platnosti technických instrukcí. 

2.2.2 Ministerstvo dopravy by mělo 
informovat ICAO o komplikacích při aplikaci 
technických instrukcí a jakýchkoliv vhodných 
změnách, které by se měly přijmout. 

2.2.3 Ministerstvo dopravy by mělo s cílem 
usnadnění pohybu nebezpečného zboží na území ČR, 
které je zasláno z druhého smluvního státu vyhovět 
upraveným požadavkům  technických instrukcí i když 
změna s okamžitou použitelností v nich provedená 
nemůže být z bezpečnostních důvodů v ČR 
uskutečněna. 

2.3 Civilní letecký provoz v tuzemsku 

Je v zájmu bezpečnosti a v zájmu minimalizace 
přerušení mezinárodní dopravy nebezpečného zboží, 
aby Ministerstvo dopravy přijalo nutná opatření 
k dosažení souladu s tímto předpisem a s technickými 
instrukcemi v tuzemském provozu civilního letectví. 

2.4 Výjimky 

2.4.1 Předměty a látky, které by sice byly 
klasifikovány jako nebezpečné zboží, ale které jsou 
v souladu s příslušnými požadavky na letovou 
způsobilost a provozními předpisy vyžadovány na 
palubě letadla nebo jsou pro tyto zvláštní účely určené 
v technických instrukcích, musí být vyjmuty 
z ustanovení tohoto předpisu. 

2.4.2 Pokud se v letadle nacházejí předměty 
či látky sloužící jako náhrady za předměty a látky dle 
ust. 2.4.1 nebo které již byly předmětem výměny, 
musí být dopravovány v souladu s ustanoveními 
tohoto předpisu, pokud není povoleno jinak 
v technických instrukcích. 

2.4.3 Určité předměty a látky převážené 
cestujícími nebo členy posádky se vyjímají 
z ustanovení tohoto předpisu v rozsahu uvedeném 
v technických instrukcích. 

2.5 Oznamování odchylek od techni-

ckých instrukcí 

2.5.1 Pokud Ministerstvo dopravy přijme 
rozdílná ustanovení od těch uvedených v technických 
instrukcích, musí tyto odchylky bez odkladu oznámit 
ICAO z důvodu zveřejnění v technických instrukcích. 

Poznámka: Od smluvních států se očekává, že 
v souladu s článkem 38 Úmluvy budou oznamovat 
pouze rozdíly od ust. 2.2.1, pokud nejsou schopny 
přijmout závazný charakter technických instrukcí. 
Státy, které přijaly rozdílná ustanovení od těch  
v technických instrukcích, oznamují skutečnosti pouze 
ve smyslu ust. 2.5. 
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2.5.2 Pro odchylné požadavky 
provozovatelů, přísnější než jak jsou uvedeny 
v technických instrukcích, zajišťuje Ministerstvo 
dopravy jejich oznamování ICAO a zveřejňování 
v technických instrukcích. 

2.6 Pozemní doprava 

Pro nebezpečné zboží, které je určené a připravené 
pro leteckou dopravu, se Ministerstvo dopravy v rámci 
zajištění přijetí k pozemní dopravě na a z letiště řídí 

předpisy postavenými na Doporučeních pro přepravu 
nebezpečných věcí Organizace spojených národů  
a Směrnicích pro bezpečnou přepravu radioaktivních 
materiálů Mezinárodní agentury pro atomovou energii. 

 

2.7 Národní úřad 

Příslušným úřadem veřejné správy odpovědným za 
zajištění souladu s tímto předpisem je Ministerstvo 
dopravy. 
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HLAVA 3 - KLASIFIKACE 

Klasifikace předmětů a látek musí být v souladu 
s ustanoveními technických instrukcí. 
Poznámka. - Podrobné definice tříd nebezpečného 
zboží jsou obsaženy v technických instrukcích. Tyto 

třídy identifikují možné riziko spojené s leteckou 
dopravou nebezpečného zboží a jsou to třídy 
doporučené Výborem expertů Spojených národů pro 
přepravu nebezpečného zboží. 
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HLAVA 4 - OMEZENÍ PRO LETECKOU DOPRAVU NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ 

4.1 Nebezpečné zboží povolené 

k letecké dopravě 

Letecká doprava nebezpečného zboží musí být až na 
výjimky uvedené v tomto předpisu a podrobné 
specifikace a postupy uvedené v technických 
instrukcích zakázána. 

4.2 Nebezpečné zboží vyloučené až na 

výjimky z letecké dopravy 

Nebezpečné zboží popsané níže musí být v letadle 
zakázáno, pokud státy, kterých se to týká, 
neposkytnou úlevu podle ust. 2.1 nebo pokud 
schválení ustanovení technických instrukcí neindikují, 

že může být dopravováno na základě schválení 
uděleného státem původu: 
a) nebezpečné zboží identifikované v technických 

instrukcích jako zakázané pro dopravu za 
normálních okolností; 

b) infikovaná živá zvířata. 

4.3 Nebezpečné zboží zakázané 

pro leteckou dopravu za všech okolností 

Předměty a látky, které jsou konkrétně označené 
názvem nebo obecným popisem v technických 
instrukcích jako zakázané pro leteckou dopravu za 
všech okolností, nesmí být letadlem dopravovány. 
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HLAVA 5 - BALENÍ

5.1 Obecné požadavky 
Nebezpečné zboží musí být baleno v souladu 
s ustanoveními této hlavy a technických instrukcí. 

5.2 Obaly 

5.2.1 Obaly používané pro leteckou dopravu 
nebezpečného zboží musí být dobré jakosti a musí být 
konstruovány a bezpečně uzavřeny tak, aby se 
předcházelo prosakování, které může za normálních 
podmínek dopravy nastat při změně teploty, vlhkosti, 
tlaku nebo v důsledku vibrací. 

5.2.2 Obaly musí být vhodné pro daný 
obsah. Obaly, které jsou v přímém kontaktu 
s nebezpečným zbožím musí být odolné vůči 
chemikáliím a jiným skutečnostem, které mohou nastat 
vzhledem k charakteru zboží. 

5.2.3 Obaly musí splňovat materiálové a 
konstrukční specifikace technických instrukcí. 

5.2.4 Obaly musí být zkoušeny v souladu 
s ustanoveními technických instrukcí. 

5.2.5 Obaly, jejichž základní funkcí je 
zadržování tekutiny musí být schopny vydržet tlak 

stanovený v technických instrukcích, a to bez 
prosakování. 

5.2.6 Vnitřní obaly musí být zabaleny, 
zabezpečeny a vypolstrovány tak, aby zabránily 
poškození nebo prosakování a aby zamezily pohybům 
v rámci vnějšího obalu za normálních podmínek 
letecké dopravy. Polstrování a absorbční materiály 
nesmí nebezpečně reagovat s obsahem obalů. 

5.2.7 Žádný obal nesmí být znovu použit, 
aniž by prošel kontrolou a byl shledán prostým koroze 
či jiného poškození. Pokud je obal znovu použit, musí 
být provedena všechna nezbytná opatření pro 
zamezení kontaminace všech následujících obsahů. 
 
5.2.8 Pokud mohou prázdné obaly 
nevyčištěné po předchozím použití představovat 
z důvodu jejich předchozího obsahu riziko, musí být 
pevně uzavřeny a musí s nimi být nakládáno podle 
rizik, která představují. 

5.2.9 Na vnější straně balíku nesmí ulpět 
žádné škodlivé množství nebezpečné látky. 
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HLAVA 6 – OPATŘENÍ ŠTÍTKY A OZNAČENÍ

6.1 Štítky 
Pokud není uvedeno v technických instrukcích jinak, 
každý balík nebezpečného zboží musí být opatřen 
příslušnými štítky v souladu s ustanoveními 
uvedenými v těchto instrukcích. 

6.2 Označení 

6.2.1 Pokud není v technických instrukcích 
uvedeno jinak, každý balík nebezpečného zboží musí 
být označen přesným odesílacím názvem v návaznosti 
na jeho obsah a UN číslem, pokud je přiděleno, a 
případně dalším jiným označením podle těchto 
instrukcí. 

6.2.2 Specifikace označování obalů. 
Pokud není v technických instrukcích uvedeno jinak, 
každý obal vyrobený podle podmínek uvedených 
v těchto instrukcích musí být označen v souladu 
s příslušnými ustanoveními těchto instrukcí a 
současně žádný z obalů nesmí být takto označen 
pokud některou z těchto podmínek nesplňuje.  

6.3 Jazyky užívané k označování 
Kromě jazyků požadovaných státem původu by měla 
být pro označování spojené s nebezpečným zbožím 
z důvodu univerzálnosti použita angličtina. 
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HLAVA 7 - ODPOVĚDNOST ODESÍLATELE

7.1 Obecné požadavky 
Předtím než osoba předloží balík nebo přebal 
s nebezpečným zbožím k letecké dopravě, musí tato 
osoba zaručit, že dané nebezpečné zboží není pro 
leteckou dopravu zakázané a že je řádně 
klasifikováno, zabaleno, označeno, opatřeno štítky a 
vypraveno s řádně zpracovaným dokladem o dopravě 
nebezpečného zboží tak, jak je uvedeno v tomto 
předpisu a technických instrukcích. 

7.2 Doklad o dopravě nebezpečného 
zboží 

7.2.1 Pokud není v technických instrukcích 
uvedeno jinak, osoba, která předkládá nebezpečné 
zboží k dopravě, musí vyplnit, podepsat a odevzdat 
provozovateli doklad o dopravě nebezpečného zboží, 

který musí obsahovat veškeré informace požadované 
podle těchto instrukcí. 

7.2.2 Doklad o dopravě musí obsahovat 
prohlášení podepsané osobou, která předkládá 
nebezpečné zboží k letecké dopravě, uvádějící, že 
nebezpečné zboží je popsáno plným a přesným 
odesílacím názvem, je klasifikováno, zabaleno, 
označeno, opatřeno štítky a způsobilé k letecké 
dopravě v souladu s příslušnými předpisy. 

7.3 Použitelné jazyky 
Kromě jazyků, které by mohly být požadovány státem 
původu, by měla být v dokladu o dopravě 
nebezpečného zboží z důvodu univerzálnosti použita 
angličtina. 
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HLAVA 8 - ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE 

Poznámka 1:  Ustanovení týkající se řízení 
bezpečnosti pro letecké provozovatele jsou obsažena 
v Předpisu L 19. Další poradenský materiál je uveden 
v dokumentu Safety Management Manual (SMM)  
(Doc 9859). 

Poznámka 2:  Přeprava nebezpečného zboží je 
zahrnuta v rámci systému řízení bezpečnosti (SMS) 
provozovatele. 

8.1 Přejímka k dopravě 

Provozovatel nesmí přijmout nebezpečné zboží 
k letecké dopravě: 

a) pokud není nebezpečné zboží doprovázeno řádně 
vyplněným dokladem o dopravě nebezpečného 
zboží, kromě případů, kdy technické instrukce tento 
dokument nevyžadují; 

b) dokud nebyly balíky, přebaly nebo nákladové 
kontejnery obsahující nebezpečné zboží podrobeny 
inspekci v souladu s přijímacími procedurami 
uvedenými v technických instrukcích. 

Poznámka 1: Viz Hlava 12, která se týká 
oznamování leteckých nehod a incidentů 
s nebezpečným zbožím. 

Poznámka 2: Zvláštní ustanovení týkající se 
přijímání přebalů jsou obsaženy v technických 
instrukcích. 

8.2 Seznam přejímky 

Provozovatel je povinen v souladu s ust. 8.1 vytvořit  
a používat pomocný seznam přejímky. 

8.3 Nakládání a uložení 

Balíky a přebaly obsahující nebezpečné zboží  
a nákladové kontejnery obsahující radioaktivní materiál 
musí být naloženy a uloženy do letadel v souladu 
s ustanoveními obsaženými v technických instrukcích. 

8.4 Kontrola  ke zjištění poškození nebo 

prosakování  

8.4.1 Balíky a přebaly obsahující nebezpečné 
zboží a nákladové kontejnery obsahující radioaktivní 
materiál musí být předtím, než budou naloženy do 
letadla nebo do jednotkového nákladového zařízení 
zkontrolovány zda nejsou poškozené nebo neprosakují. 
Poškozené nebo prosakující balíky, přebaly  
a nákladové kontejnery nesmí být do letadla naloženy. 

8.4.2 Jednotkové nákladové zařízení nesmí 
být naloženo na palubu letadla, pokud nebylo 
zkontrolováno a nebylo zjištěno žádné prosakování 
nebo poškození nebezpečného zboží obsaženého 
uvnitř.  

8.4.3 Pokud existuje podezření, že je balík 
obsahující nebezpečné zboží naložený do letadla 
poškozený nebo prosakuje, je provozovatel povinen 

odstranit tento balík z letadla nebo zajistit jeho 
odstranění příslušným úřadem nebo organizací a dále 
musí zajistit, že zbytek zásilky je v řádném stavu pro 
leteckou dopravu a že žádný další balík nebyl 
kontaminován. 

8.4.4 Balíky a přebaly obsahující nebezpečné 
zboží a nákladové kontejnery obsahující radioaktivní 
materiál musí být zkontrolovány, zda po vyložení 
z letadla nebo jednotkového nákladového zařízení 
nevykazují známky poškození nebo prosakování. Je-li 
zjištěno poškození nebo prosakování, musí být prostor, 
kde bylo nebezpečné zboží nebo jednotkové nákladové 
zařízení v letadle uloženo, zkontrolován z důvodu 
možného poškození nebo kontaminace. 

8.5 Omezení při dopravě v kabině pro 

cestující nebo v pilotním prostoru 

Nebezpečné zboží nesmí být dopravováno v kabině pro 
cestující nebo v pilotním prostoru, které jsou obsazeny 
cestujícími s výjimkami uvedenými v technických 
instrukcích. 

8.6 Odstranění kontaminace 

8.6.1 Jakákoli nebezpečná v letadle nalezená 
kontaminace, jež je následkem prosakování nebo 
poškození nebezpečného zboží, musí být bez odkladu 
odstraněna. 

8.6.2 Letadlo kontaminované radioaktivním 
materiálem musí být okamžitě vyloučeno z provozu  
a nesmí být zprovozněno, dokud úroveň radiace 
jakéhokoliv přístupného povrchu a stupeň kontaminace 
nedosahují hodnot uvedených v technických 
instrukcích. 

8.7 Oddělení a izolace 

8.7.1 Balíky obsahující nebezpečné zboží, 
které může nebezpečně reagovat jedno s druhým, 
nesmí být v letadle uloženy vedle sebe nebo tak, aby 
v případě prosakování mohlo dojít k jejich vzájemné 
interakci. 

8.7.2 Balíky s jedovatými a infekčními látkami 
musí být v letadle uloženy v souladu s ustanoveními 
technických instrukcí. 

8.7.3 Balíky s radioaktivním materiálem musí 
být v letadle uloženy v souladu s ustanoveními 
technických instrukcí odděleně od osob, živých zvířat  
a nevyvolaných filmů. 

8.8 Zabezpečení nákladu nebezpečného 

zboží 

Pokud je nebezpečné zboží, které je předmětem zde 
uvedených ustanovení, naloženo do letadla, musí 
provozovatel ochránit toto nebezpečné zboží před 
poškozením a musí jej v letadle zajistit před pohybem 



PŘEDPIS L 18  HLAVA 8 

12.11.2015   
Změna č. 12 8 - 2  

při letu, který by mohl mít za následek změnu  polohy 
balíku. V případě radioaktivního materiálu je navíc vždy 
nutné zajistit oddělení tohoto zboží v souladu  
s ust. 8.7.3. 

8.9 Nakládání nákladního letadla 

Balíky s nebezpečným zbožím nesoucí štítek „Pouze 
nákladní letadlo“ musí být naloženy v souladu 
s ustanoveními technických instrukcí. 
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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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HLAVA 10 - VÝCVIKOVÉ PROGRAMY

10.1 Vytváření výcvikových programů 

Počáteční a opakovací výcvikové programy letecké 
dopravy nebezpečného zboží musí být vytvářeny 
a udržovány v souladu s Technickými instrukcemi. 

10.2 Schvalování výcvikových programů 

10.2.1 Výcvikové programy letecké dopravy 
nebezpečného zboží pro provozovatele musí být 
schváleny příslušným úřadem státu provozovatele. 
V ČR je tímto úřadem Úřad pro civilní letectví. 

Poznámka: Výcvikové programy letecké dopravy 
nebezpečného zboží jsou požadovány pro všechny 
provozovatele bez ohledu na to, zda jsou schváleni 
pro dopravu nebezpečného zboží. 

10.2.2 Výcvikové programy letecké dopravy 
nebezpečného zboží pro určené poštovní 
provozovatele musí být schváleny příslušným úřadem 
pro civilní letectví toho státu, kde je tato pošta 
určeným poštovním provozovatelem přijata. V ČR je 
tímto úřadem Ministerstvo dopravy. 

10.2.3 Výcvikové programy letecké dopravy 
nebezpečného zboží pro jiné subjekty, než jsou 
provozovatelé a určení poštovní provozovatelé, musí 
být schváleny, pokud tak stanoví Ministerstvo 
dopravy. 

Poznámka 1: Viz ust. 11.4 pro nebezpečné zboží 
v letecké poště. 

Poznámka 2: Viz příslušné požadavky týkající se 
dozorování provozu prováděného cizím 
provozovatelem.  
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HLAVA 11 – SOULAD

11.1 Kontrolní systémy 

Ministerstvo dopravy musí vytvořit postupy pro 
kontrolu, dozor a prosazování pro všechny subjekty 
vykonávající jakýkoliv úkol stanovený v národních 
předpisech pro leteckou dopravu nebezpečného 
zboží, za účelem dosažení souladu s těmito předpisy.    

Poznámka 1: Předpokládá se, že tyto postupy 
budou zahrnovat ustanovení o: 

- kontrole zásilek s nebezpečným zbožím, které jsou 
připravovány, předkládány, přijímány nebo 
dopravovány subjekty uvedenými v ust. 11.1; 

- kontrole postupů subjektů uvedených v ust. 11.1; 
a 

- vyšetřování údajného porušení předpisů (viz 
ust. 11.3). 

Poznámka 2: Poradenský materiál o kontrolách 
nebezpečného zboží a prosazování je možné nalézt 
v Doplňku k Technickým instrukcím (Část S-5, 
Hlava 1 a Část S-7, Hlava 5 a 6). 

11.2 Spolupráce mezi státy 

Ministerstvo dopravy by se mělo v případě porušování 
pravidel při dopravě nebezpečného zboží podílet na 
spolupráci s ostatními státy s cílem vyloučit taková 
porušování. Snaha o spolupráci by měla zahrnovat 
koordinaci mezi vyšetřováním a opatřeními pro 
prosazování, výměnu informací o záznamech 
o souladu regulovaných subjektů s předpisy pro 
leteckou dopravu nebezpečného zboží, společné 
kontroly a ostatní technickou spolupráci, výměnu 
technického personálu a společné schůzky 
a konference. Příslušné informace, které by mohly být 
vyměňovány, zahrnují bezpečnostní varování, 
věstníky nebo výměny informací mezi odbornými 
poradci pro dopravu nebezpečného zboží, 
navrhovaná a konečná regulační opatření, hlášení 
o incidentech, dokumenty a ostatní důkazy získané při 
vyšetřování incidentů, navrhnutá a dokončená 
opatření pro prosazování a vydávání studijních 
materiálů vhodných pro veřejné šíření. 

11.3 Sankce 

11.3.1 Ministerstvo dopravy musí přijmout 
taková opatření, která považuje za dostačující 
k dosažení souladu s předpisy o nebezpečném zboží, 
včetně stanovení příslušných sankcí za porušení 
těchto předpisů. 

11.3.2 Ministerstvo dopravy by mělo přijmout 
taková opatření, kterými dosáhne souladu s národními 
předpisy o dopravě nebezpečného zboží, včetně 
stanovení příslušných sankcí za jejich porušení 
v případě obdržení informace o jejich porušení od 
jiného smluvního státu, například kdy zásilka 
obsahující nebezpečné zboží je shledána jako 
nevyhovující ustanovením Technických instrukcí při 
vstupu do jiného smluvního státu a tento smluvní stát 
tuto událost ohlásí státu původu. 

11.4 Nebezpečné zboží v letecké poště 

Postupy určených poštovních provozovatelů pro 
řízené zavádění nebezpečného zboží do letecké 
dopravy prostřednictvím poštovních služeb musí být 
schváleny úřadem pro civilní letectví toho státu, v 
němž je tato pošta přijata. V ČR je tímto úřadem 
Ministerstvo dopravy. 

Poznámka 1: V souladu s Úmluvou Světové 
poštovní unie (UPU) nesmí být nebezpečné zboží 
přepravováno v poště, není-li v Technických 
instrukcích stanoveno jinak. 

Poznámka 2: Světová poštovní unie stanovila 
postupy pro řízené zavádění nebezpečného zboží do 
letecké dopravy prostřednictvím poštovních služeb 
(viz dokumenty Světové poštovní unie (UPU) Řád 
poštovních balíků a Řád listovních zásilek). 

Poznámka 3: Poradenský materiál pro schvalování 
postupů vytvořených určenými poštovními 
provozovateli pro řízené zavádění nebezpečného 
zboží do letecké dopravy lze nalézt v Dodatku 
k Technickým instrukcím (Část S-1, Hlava 3). 
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 12 - 1 Oprava č. 1/ČR 

HLAVA 12 - OHLAŠOVÁNÍ LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ S NEBEZPEČNÝM ZBOŽÍM

12.1 V zájmu zamezení opakování 
leteckých nehod a incidentů při převozu 
nebezpečného zboží musí Ministerstvo dopravy 
vytvořit postupy pro zjišťování a shromažďování 
informací týkajících se všech leteckých nehod 
a incidentů, k nimž dojde na území ČR. Pro 
ohlašování se aplikují postupy v souladu 
s použitelnými požadavky pro obchodní leteckou 
dopravu a postupy uvedené v Dodatku N Předpisu 
L 13. 

 

12.2 V zájmu zamezení opakování výskytu 
nedeklarovaného nebo nesprávně deklarovaného 
nebezpečného zboží v nákladovém prostoru musí 
Ministerstvo dopravy vytvořit postupy zjišťování 
a shromažďování informací týkajících se všech 
výskytů nedeklarovaného nebo nesprávně 
deklarovaného nebezpečného zboží v nákladovém 
prostoru, k nimž dojde na území ČR. Pro ohlašování 
se aplikují postupy v souladu s použitelnými 
požadavky pro obchodní leteckou dopravu 
a postupy uvedené v Dodatku N Předpisu L 13.  
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 24.11.2005 
13 - 1  

HLAVA 13 – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ

Ministerstvo dopravy musí stanovit bezpečnostní 
opatření pro dopravu nebezpečného zboží použitelná 
pro odesílatele, provozovatele a jiné osoby 
(jednotlivce) zabývající se leteckou dopravou 
nebezpečného zboží, která mají být přijata za účelem 

minimalizace odcizení nebo zneužití nebezpečného 
zboží, které může ohrozit osoby, majetek nebo životní 
prostředí. Tato opatření musí odpovídat 
bezpečnostním opatřením specifikovaným v jiných 
předpisech a v technických instrukcích. 
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DODATEK N  PŘEDPIS L 18 

 
 

 

  1.1.2019 
 Dod. N - 1  Změna č. 1/ČR 

 
ČR: 

DODATEK N - STÁTNÍ KONCEPCE VÝCVIKU V OBLASTI LETECKÉ DOPRAVY NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ 
(Doplňující Hlavu 10) 

 
 
 

1.  Použité zkratky a definice 

1.1 Zkratky  

MD – Ministerstvo dopravy ČR 

ÚCL – Úřad pro civilní letectví ČR 

IATA – Mezinárodní sdružení leteckých dopravců 

(International Air Transport Association) 

ICAO – Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

(International Civil Aviation Organization) 

ISD – Návrh systému výuky  

(Instructional System Design) 

QA – Zabezpečení jakosti  

(Quality Assurance) 

SARPs – Standardy a doporučené postupy 

(Standards and Recommended Practices) 

SMS – Systém řízení bezpečnosti  

(Safety Management System) 

SRM – Řízení bezpečnostních rizik  

(Safety Risk Management) 

TDG – Příručka pro tvorbu výcvikových programů 

(“Training Development Guide” (ICAO Doc 9941)) 

TI – Technické instrukce pro bezpečnou dopravu 

nebezpečného zboží letecky  
(“Technical Instructions for the Safe Transport of 
Dangerous Goods by Air” (ICAO Doc 9284)) 

TIC – Výcvikový kurz pro instruktory  

(Training Instructors Course) 

TPM – Příručka pro výcvik a postupy  

(Training and Procedures Manual) 

1.2 Definice 

Odpovědný vedoucí (Accountable executive) 

Osoba mající statutární pravomoc zajistit, aby 

veškeré činnosti a výcvikové závazky byly 

financovány a prováděny v souladu s příslušnými 

požadavky a standardy vyžadovanými Ministerstvem 

dopravy a jakýmikoli dodatečnými požadavky 

stanovenými akreditovanou organizací pro výcvik 

letecké dopravy nebezpečného zboží (dále jen 

„akreditovaná organizace pro výcvik DGs“).  

Výcvik a hodnocení založené na kompetentnosti 
(Competency-based training and assessment) 

Výcvik a hodnocení, které se vyznačují orientací na 

výkon, důrazem na plnění výkonu na požadované 

úrovni a jejich měřením a konstrukcí výcviku podle 

stanovených výkonnostních standardů.  

Kompetentnost (Competency)   

Kombinace znalostí, dovedností a postojů požadovaná 

k provedení úkolu na předepsané úrovni.  

Výukový soubor (Courseware)  

Vzdělávací materiál v podobě samostatných sad 

určených pro instruktory a účastníky kurzu a použitých 

k výuce s využitím jednoho nebo více technických 

prostředků. Výukový soubor obsahuje: materiály pro 

instruktory, materiály pro účastníky kurzu a doplňující 

podpůrné materiály.  

Vedoucí výciku (Head of training)  

Osoba odpovídající za činnosti, strategii, praktiky  

a postupy organizace a současně zajišťující trvalé 

udržení statusu akreditované organizace pro výcvik 

DGs.   

Návrh systému výuky (Instructional systems 
design (ISD)) 

Formální proces konstrukce výcviku, který zahrnuje 

analýzu, návrh, produkci a vyhodnocení.  

Znalost, dovednost a postoj (Knowledge, skill and 
attitude (KSA)) 

Tři výkonnostní domény, které jsou konstantně 

vyhodnocovány a tvoří základ pro stanovení 

výkonnostních kritérií.  

Používání externích služeb - Outsourcing (Third - 
party providers)  

Ujednání akreditované organizace pro výcvik DGs  

o externí součinnosti při tvorbě a zajištění výukových 

souborů, či případně dalších činnostech, ke kterým je 

akreditovaná organizace pro výcvik DGs oprávněna. 

Jakost (Quality)  

Souhrn rysů a charakteristik produktu nebo služby 

mající schopnost uspokojit stanovené nebo 

předpokládané potřeby.     

Zabezpečení jakosti (Quality assurance (QA)) 

Všechna plánovaná a systematická opatření 

nezbytná k zajištění adekvátního přesvědčení, že 

všechny vzdělávací aktivity odpovídají příslušným 

standardům a požadavkům, včetně těch, které jsou 

stanoveny akreditovanou organizací pro výcvik DGs 

v příslušných příručkách.   
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Řízení jakosti (Quality Management) 

Přístup k řízení zaměřený na prostředky k dosažení 

cílové jakosti výrobků nebo služeb, prostřednictvím 

čtyř základních komponentů: plánování jakosti, 

kontrola jakosti, zajištění jakosti a zvyšování jakosti.     

Systém řízení bezpečnosti (Safety management 
system (SMS))  

Systematický přístup k řízení bezpečnosti zahrnující 

nezbytné organizační struktury, odpovědnosti, zásady 

a postupy.   

Technické instrukce (Technical Instructions (TI)) 

Dokument “Technical Instructions for the Safe 
Transport of Dangerous Goods by Air” (ICAO Doc 
9284), schválený a pravidelně uveřejňovaný v souladu 
s postupem stanoveným Radou ICAO.  

Příručka pro výcvik a postupy (Training and 
procedures manual (TPM)) 

Základní dokument v organizaci pro výcvik DGs, 

který poskytuje vedení a personálu organizace jasné 

pokyny ohledně strategie výcviku, stejně tak jako 

zásady a postupy, které jsou při poskytování výcviku 

užívány. 

2. Účinnost 

2.1 Tento dodatek stanoví požadavky, které musí 
splňovat organizace poskytující výcvik v oblasti 
letecké dopravy nebezpečného zboží podle Hlavy 10 
tohoto leteckého předpisu.   

Tento dodatek je účinný od 1. ledna 2019. 

3. Úvod 

3.1 Výcvikové organizace žádající Ministerstvo 

dopravy o vydání akreditace pro výcvik letecké 

dopravy nebezpečného zboží v ČR musí splnit 

příslušné kroky a požadavky pro udělení oprávnění 

akreditované organizace pro výcvik DGs  jak je 

definováno v prováděcím dokumentu MD.  Ačkoli se 

rozumí, že tyto akreditované organizace pro výcvik 

DGs neposkytují “licencovaný” výcvik, kritéria zmíněná 

v tomto dodatku se použijí z důvodu velkého dopadu 

letecké dopravy nebezpečného zboží na provozní 

bezpečnost.  

4. Charakteristika akreditované organizace 
pro výcvik letecké dopravy nebezpečného zboží  

4.1 Akreditovaná organizace pro výcvik DGs je 
organizace oprávněná Ministerstvem dopravy  
k poskytování výcviku dle schválených výcvikových 
programů letecké dopravy nebezpečného zboží. Jako 
nezbytný předpoklad schvalovacího procesu musí 
organizace prokázat, že má dostatečné personální, 
finanční a materiální vybavení a že je řízena 
způsobem, který vede k dosažení požadovaných 
standardů. 

5. Organizační struktura a určené vedení 
organizace 

5.1 Organizační struktura akreditované 
organizace pro výcvik DGs  se může lišit v závislosti 
na rozsahu poskytovaného výcviku letecké dopravy 
nebezpečného zboží.  Organizační struktura 
organizace pro výcvik DGs musí být znázorněna 
v aktuálním organizačním schématu, ve kterém jsou 
rovněž vyznačeny funkční linie dohledu  
a odpovědnosti. Dále jsou k dispozici popisy 
pracovních míst uvedených v organizační struktuře.     

5.2 Složení a počet pracovníků vedení 
organizace závisí na velikosti akreditované organizace 
pro výcvik DGs. V každé akreditované organizaci pro 
výcvik DGs je jmenován odpovědný vedoucí a vedoucí 
výcviku, jejichž pozice lze kombinovat. Další klíčové 
vedoucí pozice typicky zahrnují: vedoucí výcvikových 
služeb, vedoucí řízení jakosti, případně vedoucí 
bezpečnosti. V malých organizacích mohou být 
klíčové pozice kombinovány za předpokladu, že to 
nebude nepříznivě ovlivňovat roli a odpovědnost dané 
pozice. Akreditovaná organizace pro výcvik DGs 
zaměstnává kvalifikovaný a způsobilý personál 
nezbytný pro plánování, provádění a dozor výcviku 
letecké dopravy nebezpečného zboží.  

6. Výcvik a hodnocení založené na 
kompetentnosti (“Competency-based training and 
testing in DGs”) 
6.1 Obecné pojetí a přístup k návrhu systému 
výuky (ISD) počátečních a opakovacích výcvikových 
programů letecké dopravy nebezpečného zboží jsou 
založeny a udržovány v souladu se zásadami ICAO 
tak, jak jsou uvedeny v  Annexu 18 - Safe Transport of 
Dangerous Goods by Air, ICAO Technických 
instrukcích (ICAO Doc 9284 Technical Instructions for 
the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) a 
schválených předpisech v souladu s ustanoveními 
Předpisu L18, Hlava 10. V návaznosti na Hlavu 10 
Předpisu L18, odstavec 10.2.3 se stanoví, že veškerý 
personál jiných DGs subjektů, který vykonává 
jakoukoli funkci v oblasti nebezpečného zboží 
(outsourcing), musí být vyškolen a posouzen  
v souladu s funkcemi za něž odpovídá v rámci 
dopravy nebezpečného zboží pouze prostřednictvím 
akreditované organizace pro výcvik DGs. 

6.2 Aby bylo zajištěno, že systém letecké 
dopravy je zabezpečován dostatečným počtem 
kvalifikovaných a kompetentních pracovníků, je 
nezbytné, pro tak zásadní činnost z pohledu 
bezpečnosti jakou doprava nebezpečného zboží je, 
zavést systém výcviku a hodnocení založený na 
kompetentnosti. Výcvikové programy musí být 
vytvářeny v souladu s postupy výcviku a hodnocení 
založeném na kompetentnosti. Formální proces řízení 
bezpečnostního rizika (Safety Risk Management 
(SRM)) musí být součástí výcvikových programů 
letecké dopravy nebezpečného zboží v souladu 
s Předpisem L19, podle kterého je přeprava 
nebezpečného zboží zahrnuta v systému řízení 
bezpečnosti (SMS) leteckého provozovatele. Hloubka 
výcviku každého jednotlivce musí být odpovídající 
funkci, kterou vykonává. Podrobná ustanovení  
o výcviku a hodnocení založených na kompetentnosti  
a související poradenský materiál jsou publikovány 
v Technických instrukcích část 1, kapitola 4 (Technical 
Instructions, Part 1, Chapter 4) a v dokumentu ICAO 
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Guidance on a Compentency-based Approach to 
Dangerous Goods Training and Assessment  
(Doc 10147). 

6.3 Výcvikové programy letecké dopravy 
nebezpečného zboží včetně výukových souborů a 
používaných zařízení musí být náležitě 
zdokumentovány a zahrnuty v Příručce pro výcvik  
a postupy (Training and Procedures Manual (TPM)) ve 
všech organizacích pro výcvik DGs. 

6.4 Další pokyny ohledně metodologie výcviku a 
hodnocení založených na kompetentnosti je možné 
nalézt v následujících referenčních dokumentech 
ICAO:   

TRAINAIR PLUS Training Development Guide (Doc 
9941) 

Manual on the Approval of Training Organizations 
(Doc 9841), Appendix E 

TRAINAIR PLUS Operational Manual (Doc 10052) 

7. Postup pro vydání akreditace organizaci 
pro výcvik letecké dopravy nebezpečného zboží  

7.1 Ministerstvo dopravy uveřejní prováděcím 
dokumentem Postupy k získání akreditace organizace 
pro výcvik DGs s popisem celého procesu akreditace, 
který sestává z následujících fází: 

Fáze 1. – Žádost  

Fáze 2. – Předběžné hodnocení (“Pre-assessment”) 

Fáze 3. – Hodnocení (“Assessment”) 

Fáze 4. - Akreditace 

7.2 Vydáním Osvědčení o akreditaci MD 
schvaluje akreditovanou organizaci pro výcvik DGs  
k provádění výcvikových kurzů letecké dopravy 
nebezpečného zboží v určených kategoriích  
a v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu  
o akreditaci. Akreditační dokument se skládá  
z Osvědčení o akreditaci a podmínek akreditace.  

7.3 Po obdržení akreditace podléhá organizace 
pro výcvik DGs soustavnému dohledu MD, aby bylo 
zajištěno dodržování příslušných podmínek 
akreditace.  

7.4 V případě, že je organizace pro výcvik 
držitelem aktivního a platného “Osvědčení schválené 
organizace pro výcvik” vydaného ÚCL, bude se 
hodnotící proces MD vztahovat pouze na výcvikové 
programy letecké dopravy nebezpečného zboží. 

7.5 Stávající vydaná schválení výcvikových 
programů letecké dopravy nebezpečného zboží budou 
předmětem revize podle těchto nových ustanovení 
Předpisu L18, a to do dvou let od účinnosti tohoto 
Dodatku. Akreditované organizace pro výcvik DGs  
s platným Osvědčením o akreditaci budou v době 
uplynutí platnosti tohoto osvědčení předmětem 
opětovného hodnocení podle k tomu příslušných 
postupů publikovaných Ministerstvem dopravy.  

8. Příručka pro výcvik a postupy (“Training 
and Procedures Manual” (TPM)) 

8.1 Příručka pro výcvik a postupy (TPM) 
poskytuje pokyny a nařízení pro každodenní provoz 

výcvikové organizace a je základním dokumentem  
k zajištění konzistence a kvality produktů a služeb. Za 
tímto účelem, TPM popisuje nabízené výcvikové 
programy a způsob, jakým výcviková organizace 
provádí své činnosti v oblasti nebezpečného zboží bez 
ohledu na velikost organizace. Jako taková, je 
příručka pro výcvik a postupy základním dokumentem 
organizace, jelikož poskytuje vedení společnosti  
i personálu organizace jasné pokyny ohledně strategie 
organizace, stejně tak jako zásady a postupy, které 
jsou při poskytování výcviku užívány. Dokument ICAO 
Manual on the approval of Training Organizations 
(Doc 9841) a další zdroje jsou referenčními materiály 
při tvorbě TPM. 

8.2 Organizace pro výcvik DGs zajistí, že 
příručku pro výcvik a postupy (TPM) má veškerý 
zainteresovaný personál k dispozici a že se podle ní 
řídí. TPM může být vydána v oddělených částech  
a musí obsahovat nejméně následující informace:  

a) obecný popis rámce výcviku schváleného v rozsahu 

akreditačního dokumentu; 

b) obsah nabízených výcvikových programů včetně 

výukových souborů a používaných zařízení; 

c) popis systému zabezpečení jakosti organizace v 

souladu s kapitolou 4 ICAO Manual on the Approval of 

Training Organizations (Doc 9841); 

d) popis zařízení a vybavení organizace v souladu  

s kapitolou 6 (Doc 9841); 

e) jméno, povinnosti a kvalifikace určené osoby, která 

je zodpovědná za dodržování požadavků pro 

schválení v souladu s kapitolou 1 (Doc 9841); 

f) popis povinností a kvalifikace určeného personálu 

odpovědného za plánování, provádění a dozor 

výcviku; 

g) popis postupů použitých pro získání a udržování 

požadované kompetentnosti instruktorů; 

h) popis metody použité pro sběr a uchovávání 

požadovaných záznamů o výcviku v souladu  

s kapitolou 8 (Doc 9841). 

8.3 Organizace pro výcvik DGs zajistí, že 

příručka pro výcvik a postupy (TPM) je změnována 

tak, aby informace v ní byly aktuální. Kopie veškerých 

změn příručky pro výcvik a postupy musí být včas 

poskytnuty všem organizacím (tj. MD) nebo osobám, 

kterým byla příručka vydána. 

8.4 Detailní informace o struktuře a obsahu 
příručky pro výcvik a postupy (TPM) a definování 
požadavků na TPM  je možné nalézt v následujícím 
referenčním dokumentu ICAO:   

Manual on the Approval of Training Organizations 
(Doc 9841), Chapter 3 and Appendix A.  

9. Systém zabezpečení jakosti (QA) 

9.1 Organizace pro výcvik DGs zavede systém 
zabezpečení jakosti, který zajistí, že výcvikové  



PŘEDPIS L 18  DODATEK N 

4.11.2021 
Oprava č. 3/ČR Dod. N - 4   

a výukové postupy splňují všechny příslušné požadavky. Organizace pro výcvik DGs poskytne 
stručný popis postupů zabezpečení jakosti odkazem 
na samostatnou příručku nebo zahrnutím postupů 
zabezpečení jakosti do TPM.    

Alespoň následující prvky QA musí být 
identifikovatelné v TPM: 

a) strategie výcviku organizace pro výcvik DGs; 

b) výcvikové standardy; 

c) rozdělení odpovědnosti; 

d) zdroje, organizační a provozní procesy; 

e) postupy zajišťující soulad výcviku se strategií 
výcviku; 

f) postupy pro identifikaci odchylek od strategie  
a standardů a přijímání nápravných opatření; 

g) vyhodnocování a analýza zkušeností a trendů 
týkajících se strategie a standardů výcviku, s 
cílem poskytnout do systému zpětnou vazbu pro 
neustálé zlepšování kvality výcviku.  

9.2 Detailní informace o struktuře a obsahu 
systému zabezpečení jakosti (QA) je možné nalézt  
v následujícím referenčním dokumentu ICAO:  

Manual on the Approval of Training Organizations 
(Doc 9841), Chapter 4 and Appendix B. 

10. Systém řízení bezpečnosti (SMS)    

10.1 Požadavek na zavedení SMS je určený 

pouze těm organizacím, jejichž každodenní činnost – 

poskytování výcviku – je přímo vystavena 

bezpečnostnímu riziku. Pokud se tento požadavek na 

organizaci pro výcvik DGs vztahuje, musí příručka pro 

výcvik a postupy (TPM) odkazovat ve věci popisu 

SMS organizace pro výcvik DGs  buď na samostatnou 

příručku nebo postupy SMS musí být zahrnuty do 

TPM. Rozsah SMS organizace pro výcvik DGs musí 

být přímo úměrný velikosti organizace a složitosti 

jejích operací.   

10.2 Organizace pro výcvik DGs poskytne stručný 
popis postupů SMS odkazem na samostatnou 
příručku nebo zahrnutím postupů SMS do TPM, 
přičemž alespoň následující základní prvky SMS musí 
být identifikovatelné v TPM: 

a) Politika/strategie a cíle bezpečnosti (Safety policy 
and objectives) 

- Závazek vedení (Management commitment) 

- Odpovědnost za bezpečnost a povinnosti 
(Safety accountability and responsibilities) 

- Jmenování klíčového personálu ve vztahu  
k bezpečnosti (Appointment of key safety 
personnel) 

- Koordinace plánu reakce na nouzové situace 
(Coordination of emergency response 
planning) 

- SMS dokumentace (SMS documentation) 

b) Řízení bezpečnostního rizika (Safety risk 
management) 

- Identifikace nebezpečí (Hazard identification) 

- Vyhodnocení a zmírnění bezpečnostního 
rizika (Safety risk assessment and mitigation) 

c) Zajištění úrovně bezpečnosti (Safety assurance) 

- Sledování a hodnocení výkonnosti 
bezpečnosti (Safety performance monitoring 
and measurement) 

- Řízení změn (The mamagement of change) 

- Průběžné zdokonalování SMS (Continuous 
monitoring of the SMS) 

d) Podpora bezpečnosti (Safety promotion) 

- Výcvik a vzdělávání (Training and education) 

- Bezpečnostní komunikace (Safety 
communication) 

10.3 Detailní informace o struktuře a obsahu SMS 
je možné nalézt v následujících referenčních 
dokumentech ICAO:  

Manual on the Approval of Training Organizations 
(Doc 9841), Chapter 5;   

Safety Management Manual (Doc 9859);  

Technical Instructions, Part 1;4 (Doc 9284) and other 
applicable National and TI regulations; 

Guidance on a Competency-based Approach to 
Dangerous Goods Training and Assessment  
(Doc 10147).  

11. Zařízení a vybavení 

11.1 Zařízení, pracovní prostředí a vybavení 
organizace pro výcvik DGs musí být vhodné  
a dostatečně moderní k provádění výcvikových 
programů, pro které je organizace pro výcvik DGs 
akreditována. Toto zahrnuje: 

a) dostatečné kancelářské prostory organizace pro 
výcvik DGs pro řídící pracovníky, administrativní 
personál a personál odpovědný za výcvik  
s náležitým vybavením (tj. počítače, internetové 
připojení, rozmnožovací technika, skener atd.); 

b) odborné a referenční materiály/knihovna; 

c) skladovací prostory, včetně zabezpečených 
prostor pro záznamy o výcviku a personálu; 

d) učebny dostatečné velikosti odpovídající počtu 
posluchačů, náležitě vybavené pro efektivní 
provádění výcvikových programů v souladu  
s TPM; 

e) pro každý výcvikový program musí mít organizace 
pro výcvik DGs odpovídající vzdělávací materiály 
v dostatečném množství.  

12. Požadavky na instruktory 

12.1 Instruktoři počátečních a opakovacích 
výcvikových programů letecké dopravy nebezpečného 
zboží musí prokázat kompetentnost v oblasti vedení 
výuky a odbornou způsobilost v příslušné oblasti pro 
jimi poskytovaný výcvik, a to před zahájením 
poskytování výcvikových programů letecké dopravy 
nebezpečného zboží.  

Podmínky a kvalifikační předpoklady jsou následující: 
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a) úroveň vzdělání – minimálně ukončené 
středoškolské vzdělání nebo jeho ekvivalent, 
optimálně v oboru/předmětu, ve kterém bude 
prováděn výcvik; 

b) odborník na požadovanou oblast výuky a rozsáhlá 
znalost ICAO SARPs a souvisejících 
poradenských materiálů týkajících se požadované 
oblasti výuky; 

c) zkušenosti/praxe (minimálně tři roky)  
v oblasti/oblastech, ve kterých bude instruktor 
provádět výcvik a udržování kontinuity těchto 
praktických zkušeností; 

d) znalost výpočetní techniky a používání 
současného programového vybavení; 

e) dobrá písemná i ústní znalost jazyka užívaného 
pro výuku; 

f) instruktoři počátečních a opakovacích 
výcvikových programů letecké dopravy 
nebezpečného zboží musí minimálně každých 24 
měsíců provádět tento výcvik a zároveň musí 
absolvovat opakovací výcvik v odpovídající 
oblasti/kategorii 6, a to nejméně jednou za 
posledních 24 měsíců; 

g) kompetentnost (v oblasti vedení výuky  
a v odborné oblasti) musí být následující: 

- v oblasti vedení výuky: úspěšně ukončený 

uznávaný instruktorský kurz  

“ICAO TRAINAIR Plus - Training Instructors Course 

(TIC)”, 

“IATA - Professional Skills for DGR Instructors”, 

nebo jiný rovnocenný kurz výcvikových technik, který 

vede k dosažení výkonnostních kritérií obsažených  

v “ICAO Instructor Competency Framework”; 

- v odborné oblasti: úspěšně ukončený kurz 

letecké dopravy nebezpečného zboží 
odpovídající oblasti/kategorii 6 

“ICAO TRAINAIR Plus - Dangerous Goods Course”, 

“IATA - Dangerous Goods Regulations Course”. 

12.2 Akreditovaná organizace pro výcvik DGs 

zajistí, že všichni instruktoři absolvují počáteční  

a opakovací výcvik odpovídající jim přiděleným 

úkolům a odpovědnostem. Dále akreditovaná 

organizace pro výcvik DGs zajistí, že všichni 

instruktoři, za účelem udržení kompetentnosti 

v odborné oblasti, obdrží a jsou náležitě obeznámeni 

s jakýmikoli změnami a pravidelnými ročními 

aktualizacemi předpisů v oblasti nebezpečného zboží. 

12.3 Navíc kromě výcviku svého stálého 

personálu, akreditovaná organizace pro výcvik DGs 

zajistí, že před zahájením výkonu povinností ze strany 

dočasných zaměstnanců po přerušení v délce  

6 měsíců a více, je pro dočasné zaměstnance na 

pozicích instruktorů prováděn plánovaný udržovací 

výcvik. Znovu seznámení se se systémem 

zabezpečení jakosti organizace a očekávanou úrovní 

služeb musí být zahrnuto do tohoto plánovaného 

výcvikového schématu. Strategie, zásady a postupy 

používané pro dočasné zaměstnance na pozicích 

instruktorů musí být rovněž zdokumentovány v TPM 

organizace. 

13. Používání externích služeb (Outsourcing) 

13.1 Výukové soubory (Courseware) 

13.1.1 Akreditovaná organizace pro výcvik DGs 
využívající externích služeb při tvorbě a zajištění 
výukových souborů zůstává odpovědná za kvalitu  
a vhodnost těchto výukových souborů. Činnost 
prováděná prostřednictvím externích služeb musí být 
zahrnuta v systému zabezpečení jakosti organizace,  
a tudíž musí být pod stejnou kontrolou, schválením  
a dohledem, jaké uplatňuje akreditovaná organizace 
pro výcvik DGs na svou vlastní činnost.  

13.2  Zařízení a vybavení  

13.2.1 Na zařízení a vybavení pronajatá 
akreditované organizaci pro výcvik DGs se uplatňují 
stejné postupy kontroly, schvalování a dohledu, jaké 
uplatňuje akreditovaná organizace pro výcvik DGs na 
své vlastní zařízení a vybavení. 

13.3 Personál  

13.3.1 Detailní strategie, zásady a postupy 

uplatňované společně s počátečním výcvikem  

a používané pro dočasné zaměstnance musí být 

rovněž zdokumentovány v TPM organizace.  

13.3.2 Externí personál musí splňovat příslušné 

požadavky, které si organizace pro výcvik DGs 

stanovila v TPM. V případě instruktorů jsou to pak 

zejména standardy specifikované v části “Požadavky 

na instruktory” tohoto dodatku. 

14. Vedení záznamů  

14.1 Akreditovaná organizace pro výcvik DGs 
zavede takové standardy a postupy pro vytvoření a 
spravování systému záznamů, které zajistí  

 - úplnost – záznamy uchovávané organizací 
jsou dostatečné k poskytnutí zdokumentované 
evidence každého jednotlivého výcviku a umožňují 
rekonstrukci výcvikové historie každého posluchače 
nebo instruktora; 

- integritu – systém vedení záznamů 
zajišťuje, že záznamy nemohou být odstraněny nebo 
upravovány, zároveň zajišťuje odpovídající zálohování 
záznamů. 

14.2 Akreditovaná organizace pro výcvik DGs 
vede detailní záznamy studentů, které musí prokázat, 
že všechny požadavky výcvikového kurzu byly 
splněny. Záznamy musí být uchovávány po dobu 
minimálně 3 let po ukončení výcviku.  

14.3 Akreditovaná organizace pro výcvik DGs 
vede detailní záznamy personálu, které musí prokázat, 
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že požadované kvalifikace jsou splněny a jsou 
aktuální. Záznamy musí být uchovávány po dobu 
minimálně 2 let poté, co instruktor přestane vykonávat 
svoji funkci pro akreditovanou organizaci pro výcvik 
DGs. 

14.4 Zaměstnavatel vede systém záznamů  
o výcviku svého personálu, který vykonává jakoukoli 
funkci v nebezpečném zboží (DGs). Záznamy  
o výcviku musí být společnostmi uchovávány po dobu 
minimálně 3 let od posledního měsíce ukončení 
výcviku, musí být na vyžádání k dispozici zaměstnanci 
nebo MD a obsahují:   

a) jméno a příjmení osoby; 
b) poslední měsíc ukončení výcviku; 
c) popis, kopie nebo odkaz na učební materiály 

použité k dosažení požadované úrovně výcviku; 
d) název a adresu akreditované organizace pro 

výcvik DGs, která výcvik poskytla, a 
e) důkaz prokazující, že požadované kompetence 

byly dosaženy. 

15. Dohled nad akreditovanou organizací pro 
výcvik DGs 

15.1 Po úspěšném prvotním hodnocení 
organizace pro výcvik DGs a vydání příslušného 
Osvědčení o akreditaci a podmínek akreditace 
organizace pro výcvik DGs a za účelem zajištění 
soustavného dodržování podmínek akreditace  
a příslušných požadavků, provádí MD plánovaná 
opětovná hodnocení organizace pro výcvik DGs. 

Za tímto účelem akreditovaná organizace pro výcvik 

DGs musí předkládat: 

a) formální “rutinní” (pokud nedošlo k žádným 

změnám v dotčené organizaci pro výcvik DGs) 

roční a podrobné informace o činnostech ve 

formě oficiální zprávy ve standartním formátu. 

Taková zpráva obsahuje: detailní  

a zdokumentovanou evidenci kurzů, výcvikových 

programů, počtu účastníků kurzů, certifikaci 

instruktorů (vlastních a/nebo externích) a veškeré 

další údaje, které MD považuje za důležité pro 

zachování akreditace;  

b) mimořádnou zprávu, pokud nastane jakákoli 

změna týkající se struktury organizace pro výcvik 

DGs nebo výcvikového programu anebo nastanou 

jiné významné změny, které MD považuje za 

důležité pro zachování akreditace; 

c) zprávu na vyžádání, ohledně aktuálních 

konkrétních událostí, které MD potřebuje zjistit 

nebo k poskytnutí informace za účelem objasnění 

jakékoli okolnosti ovlivňující akreditaci (tj. stížnosti 

od zákazníků, rutinní negativní hlášení, 

incident/nehoda spojená s výcvikem atd.);  

d) zprávy, které musí organizace pro výcvik DGs 

vypracovat z důvodu negativního výsledku 

provedené neplánované inspekce. 

Tyto zprávy nenahrazují pravidelná hodnocení  

na místě ani inspekce a MD si vyhrazuje právo na 

provádění dohledu nad akreditovanou organizací pro 

výcvik DGs kdykoli a za jakýchkoli okolností bez 

předchozího vysvětlení nebo oznámení. 

15.2 Pozastavení a zrušení akreditace organizace 

pro výcvik DGs 

15.2.1 Pokud se MD dozví o nedodržení podmínek 

akreditace ze strany organizace pro výcvik DGs nebo 

neschopnosti pokračovat v aktivitách akreditované 

organizace pro výcvik DGs (tj. nečinnost po dobu 

jednoho roku), MD dočasně pozastaví akreditaci.  

15.2.2 MD písemně oznámí akreditované organizaci 

pro výcvik DGs jakékoli zjištěné nedostatky a/nebo 

nesplnění požadavků. 

15.2.3 Akreditovaná organizace pro výcvik DGs je 

povinna předložit plán nápravných opatření (CAP), 

k posouzení MD. Pokud opětovné hodnocení, které 

může být omezeno pouze na související požadavek, je 

pro MD uspokojivé, bude organizace pro výcvik DGs 

akceptována a znovu plně akreditována.  

15.2.4 Není-li ve stanoveném termínu podniknuto 

organizací pro výcvik DGs žádné opatření, MD 

akreditaci zruší.  

16. Výcvik založený na kompetentnosti 
(„Competency-based training“) pro státní 
zaměstnance zapojené v regulaci a dohledu nad 
leteckou dopravou nebezpečného zboží   

16.1 Aby bylo zajištěno, že systém letecké 
dopravy je zabezpečován dostatečným počtem 
kvalifikovaných a kompetentních pracovníků, je 
nezbytné, pro tak zásadní činnost z pohledu 
bezpečnosti jakou přeprava nebezpečného zboží je, 
zavést systém výcviku založený na kompetentnosti.  

16.2 Všichni státní zaměstnanci zapojení ve 
strategii, regulaci, inspekci a dohledu spojenými  
s leteckou dopravou nebezpečného zboží musí pro 
provádění těchto funkcí absolvovat specifický výcvik.   

16.3 Poradenství k výcviku založenému na 
kompetentnosti pro státní zaměstnance zapojené v 
regulaci a dohledu nad leteckou dopravou 
nebezpečného zboží je dále specifikováno v dodatku  
k Technickým instrukcím – Supplement to Technical 
Instructions (ICAO Doc 9284SU), Chapter 5. 

 

 




