PODMÍNKY
pro pověřování právnických osob podle § 55c odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
ve znění pozdějších předpisů, k provádění shromažďování a analyzování informací
o incidentech a leteckých nehodách, při nichž nedošlo k usmrcení osob, určování jejich příčin
a vypracovávání závěrů a bezpečnostních doporučení
Pro zabezpečení jednotného postupu právnických osob, žádajících o pověření podle § 55c
odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žadatel“),
k provádění shromažďování a analyzování informací o incidentech a leteckých nehodách, při nichž
nedošlo k usmrcení osob, určování jejich příčin a vypracovávání závěrů a bezpečnostních
doporučení (dále jen „odborné zjišťování příčin“) Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých
nehod (dále jen „Ústav“) stanovuje:
Článek 1
Podmínky pro pověření k provádění odborného zjišťování příčin
1) Žadatel musí být právnickou osobou.
2) Žadatel musí, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropských společenství nebo zákon
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, alespoň jedno z níže
uvedených oprávnění:
- Osvědčení leteckého dopravce;
- Povolení k provozování letiště;
- Povolení k provozování leteckých prací;
- Oprávnění k provádění údržby a oprav letadel a letadlových částí;
- Oprávnění k poskytování letových a provozních služeb;
vydané Úřadem pro civilní letectví a platné po celou dobu trvání pověření nebo je pověřen
výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení.
3) Žadatel musí být vybaven odpovídajícím technickým vybavením pro zajištění řádného výkonu
činností, jimiž byl pověřen.
4) Žadatel musí mít zpracované pracovní metody a provozní postupy, které používají a jimiž se
řídí zaměstnanci při provádění odborného zjišťování příčin a zajistí, aby obsahovaly pokyny
a informace potřebné k řádnému plnění povinností.
5) Žadatel zaměstnává kvalifikované pracovníky, aby zajistil, že v případě potřeby určí jednoho
nebo více odborně způsobilých zaměstnanců, kteří budou řídit provádění odborného zjišťování
příčin a budou oprávněni jménem právnické osoby podepisovat vydávané závěry. Tím není
dotčeno právo statutárního orgánu právnické osoby jednat ve všech záležitostech právnické
osoby ve smyslu příslušných právních předpisů.
6) Žadatel musí být schopen zajistit, aby zaměstnanci bezodkladně oznamovali Ústavu veškeré
výsledky činností, jimiž byla pověřena.

Článek 2
Žádost o pověření k provádění odborného zjišťování příčin
1) Žádost o vydání pověření k provádění odborného zjišťování příčin (Pověření) podává žadatel na
ÚZPLN, Beranových 130, Praha 99, PSČ 199 01.
2) Optimální obsah žádosti:
a) žadatel – název a přesná adresa sídla, IČO nebo obdobný údaj, číslo telefonu, e-mail, číslo
faxu,
b) předmět požadovaného pověření (vymezení rozsahu událostí v civilním letectví významných
pro vydání pověření pro žadatele),
c) jméno a příjmení zaměstnance, popř. jmenný seznam zaměstnanců, kteří budou řídit
provádění odborného zjišťování příčin a budou oprávněni jménem právnické osoby
podepisovat vydávané závěry, včetně jejich zařazení v rámci organizační struktury žadatele.
d) kvalifikační předpoklady zaměstnance, popř. zaměstnanců (jejich nejvyšší dosažené
vzdělání, druh a délku odborné praxe a jejich odbornou způsobilost k činnostem při
odborném zjišťování příčin.
3) Žádost musí být dále doložena
a) výpisem z obchodního rejstříku nebo registrací u MV,
b) aktuálním schématem organizační struktury žadatele.
Článek 3
Podmínky pro činnost právnické osoby
1) Ústav posoudí žádost a stanoví v Pověření zejména tyto podmínky:
a) zaměstnanec právnické osoby nesmí provádět odborné zjišťování příčin letadel, na jejichž
návrhu, vývoji, výrobě, schválení do provozu, opravě nebo modernizaci se podílel,
b) právnická osoba je povinna
1.

dodržovat podmínky stanovené v Pověření,

2.

při provádění nezbytných zkoušek a testů letadel a letadlových částí a zařízení
postupovat podle postupovat podle platných leteckých předpisů a ověřených zkušebních
metod a postupů,

3.

zajistit, aby zaměstnanci, kteří provádějí odborné zjišťování příčin, nebyli ovlivněni
komerčními, finančními a jinými zájmy, které by mohly ovlivnit jejich odborný úsudek,

4.

zajistit, aby zaměstnanci, prováděli odborné zjišťování příčin kvalitně a objektivně
v souladu s Předpisem o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů L 13,

5.

vést záznamy o všech původních pozorováních, důkazech, výpočtech a odvozených
údajích; záznamy o každé zkoušce nebo testu musí obsahovat takové informace, aby
bylo možné zkoušku nebo test za stejných podmínek opakovat; v záznamech musí být
uvedeny i osoby zúčastněné na odběru vzorků, přípravě nebo provádění zkoušky nebo
testů letadel a letadlových částí a zařízení,

2/3

6.

vyhotovit o provedení odborného zjišťování příčin zkoušky zprávu včetně závěru a
bezpečnostních doporučení, je-li to vhodné,

7.

na žádost Ústavu vyhotovit zprávu, která byla vyhotovena v listinné podobě též
v elektronické podobě,

8.

archivovat záznamy o odborném zjišťování příčin, včetně záznamů o výsledcích
provedených zkoušek a testů, nejméně po dobu 10 let a uložit je tak, aby nemohly být
znehodnoceny nebo zneužity,

9.

umožnit zaměstnancům Ústavu, pověřeným k výkonu dozoru a kontroly ve věcech
odborné zjišťování příčin, v termínu stanoveném Ústavem, provádění kontroly
naplňování podmínek pro pověření,

10.

oznámit bez zbytečného odkladu Ústavu změnu všech skutečností rozhodných pro
pověření k provádění odborného zjišťování příčin.

2) Ústav si při zjištění, že právnická osoba:
a) není způsobilá zajistit řádný výkon Pověření, nestrannost, nezávislost a věrohodnost závěrů,
nebo
b) nadále nesplňuje podmínky stanovené v Pověření, nebo
c) o odejmutí Pověření požádal
vyhrazuje možnost právnické osobě pozastavit platnost Pověření, Pověření změnit nebo
odejmout.
Článek 4
Závěrečné ustanovení
1) Ústav v Pověření uvede činnosti, jimiž je právnická osoba pověřena. Při výkonu činností, jimiž
byla pověřena, je právnická osoba podřízena Ústavu.
2) Pověření není přenositelné na jinou osobu.
3) Ústav může dát souhlas k potřebné úpravě podmínek, podle kterých bude držitel Pověření dále
pokračovat v činnosti pouze za předpokladu, že zjištěný stav nevyžaduje, aby platnost Pověření
byla omezena nebo Pověření zrušeno.
4) Seznamy právnických osob pověřených k provádění odborného zjišťování příčin zveřejňuje
Ústav způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5) Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. ledna 2018.

V Praze dne 15. ledna 2018

Ing. Pavel Štrůbl
ředitel ústavu
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