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DOPLNĚK 1 – KRITICKÉ PRVKY (CE) STÁTNÍHO SYSTÉMU DOZORU NAD BEZPEČNOSTÍ (SSO) 

(viz Hlava 3) 

Poznámka 1: Poradenský materiál ke kritickým 
prvkům (CE) systému, který státu umožňuje plnit jeho 
zodpovědnost za dozor nad bezpečností, je obsažen 
v dokumentu ICAO Safety Oversight Manual, Part A: 
The Establishment and Management of a State’s 
Oversight System (Doc 9734).  

Poznámka 2: Termín „příslušné úřady nebo 
agentury“ je použit v obecném smyslu a zahrnuje 
všechny úřady se zodpovědností za řízení 
bezpečnosti letectví a dozor nad ní, které mohou být 
zřízeny státy jako samostatné celky, jako např.: 
letecké úřady, letištní úřady, úřady ATS, ústavy pro 
odborné zjišťování příčin leteckých nehod, 
meteorologický úřad apod. 

Poznámka 3: Kritické prvky systému SSO se použijí, 
podle vhodnosti, na úřady vykonávající funkce dozoru 
nad bezpečností, stejně jako úřady provádějící 
odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů 
nebo jiné činnosti související s řízením bezpečnosti na 
úrovni státu. 

Poznámka 4: Specifické požadavky pro dozor nad 
bezpečností leteckých provozovatelů jsou uvedeny 
v ICAO Annex 6, Part I, Appendix 5 a v ICAO Annex 
6, Part III, Appendix 1. 

1. Základní letecká legislativa (CE-1) 

1.1 Státy musí uveřejnit a prosazovat ucelené 
právní předpisy v oblasti letectví, přiměřené objemu a 
složitosti jejich činností v oblasti letectví, které jsou 
v souladu s požadavky uvedenými v Úmluvě 
o mezinárodním civilním letectví, s cílem umožnit 
dozor nad bezpečností v civilním letectví a její řízení 
a vynucování předpisy prostřednictvím příslušných 
úřadů nebo agentur zřízených za tímto účelem. 

Poznámka: To zahrnuje zajištění, že právní 
předpisy v oblasti letectví zůstanou pro daný stát 
odpovídající a přiměřené. 

1.2 Právní předpisy v oblasti civilního letectví 
musí umožňovat personálu vykonávajícímu funkce 
dozoru nad bezpečností dle potřeby přístup 
k letadlům, provozu, zařízením, personálu a 
souvisejícím záznamům jednotlivců a organizací 
vykonávajícím činnosti v oblasti letectví. 

2. Zvláštní provozní předpisy (CE-2) 

Státy musí uveřejnit a prosazovat předpisy k řešení 
minimálně národních požadavků vycházejících ze 
základní letecké legislativy, standardizovaných 
provozních postupů, výrobků, služeb, vybavení 
a infrastruktury v souladu s přílohami (Annexy) 
Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. 

Poznámka: Termín „předpisy“ je použit v obecném 
smyslu a zahrnuje, kromě jiného, instrukce, pravidla, 
dekrety, směrnice, soubory zákonů, požadavky, 
politiky a další. 

3. Systém a funkce státu (CE-3) 

3.1 Státy musí dle vhodnosti zřídit příslušné 
úřady nebo agentury pro řízení bezpečnosti 
podpořené dostatečným a kvalifikovaným personálem 
a odpovídajícími finančními zdroji.  

3.2 Úřady nebo agentury státu musí mít 
stanoveny bezpečnostní funkce a cíle k plnění jejich 
zodpovědnosti v řízení bezpečnosti. 

Poznámka: To zahrnuje účast státních leteckých 
organizací ve specifických činnostech souvisejících 
s řízením bezpečnosti v ČR a určení postavení, 
zodpovědností a vzájemných vztahů těchto 
organizací.  

3.3 Státy by měly přijmout taková opatření, 
jakými jsou například systém odměňování a podmínek 
práce, aby zajistil, že je přijat a udržen kvalifikovaný 
personál k výkonu funkcí dozoru nad bezpečností. 

3.4 Státy musí zajistit, že personál vykonávající 
funkce dozoru nad bezpečností má k dispozici pokyny 
řešící etiku, osobní vystupování a vyvarování se 
skutečných nebo vnímaných střetů zájmů ve výkonu 
jejich úředních povinností. 

3.5 Státy by měly používat metodologii k určení 
personálních požadavků pro personál vykonávající 
funkce dozoru nad bezpečností, která bere v potaz 
velikost a složitost činností v oblasti letectví v jejich 
státu. 

Poznámka: ICAO Annex 6, Part I, Appendix 5 a 
v ICAO Annex 6, Part III, Appendix 1 navíc vyžadují, 
aby stát provozovatele využil takovouto metodologii 
k určení požadavků na počet inspektorů. Inspektoři 
jsou podmnožinou personálu vykonávajícího funkce 
dozoru nad bezpečností. 

4. Odborně kvalifikovaný personál (CE-4) 

4.1 Státy musí ustanovit minimální kvalifikační 
požadavky pro odborný personál vykonávající funkce 
vztahující se k bezpečnosti a poskytovat odpovídající 
počáteční a opakovací výcvik k udržení a zvyšování 
způsobilosti personálu na požadované úrovni. 

4.2 Státy musí zavést systém pro uchovávání 
záznamů o výcviku odborného personálu. 

5. Odborný poradenský materiál, nástroje 

a zajištění informací kritických z hlediska 

bezpečnosti (CE-5) 

5.1 Státy musí dle vhodnosti poskytnout svému 
odbornému personálu odpovídající zařízení, ucelený 
a aktuální odborný poradenský materiál, příručky 
a postupy, informace kritické z hlediska bezpečnosti, 
nástroje a vybavení a přepravní prostředky k zajištění 
toho, že je personál schopen standardním způsobem 
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v souladu se zavedenými postupy a efektivně 
vykonávat funkce dozoru nad bezpečností. 

5.2 Státy musí poskytnout informace leteckému 
průmyslu k implementaci příslušných předpisů. 

6.  Závazky licencování, osvědčování, 

schvalování a/nebo opravňování (CE-6) 

Státy musí zavést zdokumentované procesy a 
postupy k zajištění, že jednotlivci a organizace 
vykonávající letecké činnosti splňují zavedené 
požadavky před tím, než je jim povoleno užívat výsad 
průkazu způsobilosti, osvědčení, schválení nebo 
oprávnění k výkonu odpovídající letecké činnosti.  

7. Závazky dohledu (CE-7) 

Státy musí zavést zdokumentované procesy dohledu 
definováním a plánováním průběžných inspekcí, 
auditů a monitorovacích činností, aby bylo proaktivně 
zajištěno, že držitelé průkazů způsobilosti, osvědčení, 

schválení a/nebo oprávnění průběžně plní stanovené 
požadavky. Toto zahrnuje také dohled nad 
personálem určeným příslušným úřadem k výkonu 
funkcí dozoru nad bezpečností jeho jménem. 

8. Řešení problémů souvisejících 

s bezpečností (CE-8) 

8.1 Státy musí používat dokumentovaný proces 
pro přijetí příslušných nápravných opatření, která 
směřují k vyřešení zjištěných problémů souvisejících 
s bezpečností, a to až do stupně donucovacích 
opatření včetně. 

8.2 Státy musí zajistit, že zjištěné problémy 
související s bezpečností jsou včas vyřešeny 
prostřednictvím systému, který sleduje 
a zaznamenává vývoj, včetně opatření přijatých 
jednotlivci a organizacemi vykonávajícími činnosti 
v oblasti letectví při řešení těchto problémů. 
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