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HLAVA 2 – POUŽITELNOST PRAVIDEL LÉTÁNÍ 

2.1 Teritoriální použitelnost pravidel 

létání  

2.1.1 Tato pravidla létání se použijí na 
letadla s národním označením a poznávacími 
značkami smluvního státu, ať se nachází kdekoli, 
v rozsahu, který není v rozporu s pravidly 
publikovanými daným státem, který má pravomoc nad 
přelétávaným teritoriem. Navíc: 

a) EU: uživatelé vzdušného prostoru EU, letadla 
provozovaná v rámci všeobecného letového 
provozu provádějící lety do EU, v rámci EU 
a z EU, letadla se značkami státní příslušnosti 
a poznávacími značkami členského státu EU 
a letadla provádějící lety v jakémkoli vzdušném 
prostoru v rozsahu, který není v rozporu 
s pravidly zveřejněnými zemí, která má 
pravomoc nad přelétávaným územím, dále 
příslušné úřady členských států EU, 
poskytovatelé letových navigačních služeb, 
provozovatele letišť a příslušný pozemní 
personál podílející se na provozu těchto letadel 
se musí řídit prováděcími nařízeními Komise 
(EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým 
se stanoví společná pravidla létání a provozní 
předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti 
letecké navigace, v platném znění; a 

 

b) ČR: ve vzdušném prostoru České republiky 
dodatečnými národními požadavky, které 
doplňují standardy a doporučené postupy ICAO 
v těch oblastech pravidel létání, které nejsou 
předmětem úpravy příslušnými právními 
předpisy EU. 

Poznámka: Rada Mezinárodní organizace pro 
civilní letectví při schvalování Přílohy 2 v dubnu 1948 
a změny č. 1 k této Příloze v listopadu 1951 rozhodla, 
že Příloha stanovuje pravidla týkající se letů a pohybů 
letadel ve smyslu článku 12 Úmluvy. Tato pravidla se 
proto aplikují bez výjimky i nad volným mořem. 

2.1.2 Jestliže smluvní stát neoznámí 
Mezinárodní organizaci pro civilní letectví svůj 
nesouhlas, předpokládá se, že pokud se týká letadel 
jeho registrace, souhlasí s následujícím: 

Při letu nad těmi částmi volného moře, nad nimiž 
převzal smluvní stát v souladu s regionálními 
leteckými dohodami odpovědnost za poskytování 
letových provozních služeb, „příslušný úřad ATS“ 
uvedený v Příloze 2 je tím příslušným úřadem 
pověřeným daným státem, který nese odpovědnost za 
poskytování těchto služeb. 

Poznámka: Výraz „regionální letecká dohoda“ se 
vztahuje k dohodě, schválené Radou ICAO, běžně po 
doporučení regionálního leteckého zasedání. 

2.2 Dodržování pravidel létání 

Provoz letadel za letu nebo na pohybové ploše letiště 
musí být v souladu s všeobecnými pravidly a navíc 
pokud jde o provoz za letu v souladu: 

a) s pravidly letu za viditelnosti; nebo 

b) s pravidly letu podle přístrojů. 

Poznámka 1: Informace, které se týkají služeb 
poskytovaných letadlům letícím jak podle pravidel letu 
za viditelnosti, tak i pravidel letu podle přístrojů 
v sedmi třídách vzdušného prostoru ATS, jsou 
obsaženy v ust. 2.6.1 a ust. 2.6.3 Předpisu L 11. 

Poznámka 2: Za meteorologických podmínek pro let 
za viditelnosti se pilot může rozhodnout provést let 
podle přístrojů nebo to tak smí vyžadovat příslušný 
úřad ATS. 

2.3 Odpovědnost za dodržování 

pravidel létání 

2.3.1 Odpovědnost velitele letadla 

Velitel letadla, bez ohledu na to, ať už řídí-li letadlo či 
nikoli, odpovídá za daný let v souladu s pravidly 
létání, vyjma případů, kdy velitel letadla se smí 
odchýlit od těchto pravidel za absolutně nezbytných 
okolností v zájmu bezpečnosti. 

2.3.2 Předletová příprava 

Před zahájením letu je velitel letadla povinen seznámit 
se se všemi dostupnými informacemi, které se týkají 
zamýšleného letu. Předletová příprava pro lety mimo 
letištní okruh a pro všechny lety IFR musí zahrnovat 
pečlivé prostudování dostupných aktuálních 
meteorologických zpráv a předpovědí, s uvážením 
požadavku na palivo a určení náhradního postupu pro 
případ, že nebude možné let dokončit tak, jak byl 
plánován. 

2.4 Pravomoc velitele letadla 

Velitel letadla musí mít s konečnou platností právo 
rozhodnout o provedení letu. 

2.5 Problematické požívání psycho-

aktivních látek 

Kterákoli osoba ve funkci, která je rozhodující pro 
bezpečnost letectví (personál ovlivňující bezpečnost) 
nesmí tuto funkci vykonávat, pokud je pod vlivem 
jakýchkoli psychoaktivních látek snižujících schopnost 
k výkonu funkce. Takováto osoba se musí vyvarovat 
jakéhokoli problematického požívání těchto látek.  
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