
Dodatek k uskutečňování odborné přípravy pracovníků podílejících se na 

zajištění bezpečnosti civilního  letectví 
 

Odbor bezpečnostní sekce správní a bezpečnostní Úřadu pro civilní letectví  

(dále jen „ÚCL“) v souvislosti s pandemií  COVID 19 a protiepidemickými opatřeními 

přijatými vládou ČR  v rámci Nouzového stavu (vyhlášeného v souladu se zákonem č. 

110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky v platném znění) jako 

místně příslušná a odpovědná autorita upřesňuje postup prodloužení platnosti 

odborných příprav v souladu s doporučeními, které vydal v březnu 2020 a  lednu 2021 

takto: 

 

- prodloužení platnosti odborné přípravy je po dobu nouzového stavu možné  

(Pozn.: Akceptovatelné datum odborných příprav s propadlým datem platnosti bude za 

níže uvedených podmínek.); 

- odborná příprava a přezkoušení bude provedeno neprodleně po ukončení nouzového 

stavu anebo za podmínek stanovených ÚCL, o kterých jsou školitelé informováni; 

- datum aktualizačního školení bude korespondovat s datem provedení závěrečného testu 

tohoto školení.  

 

Časovou prodlevu mezi koncem platnosti předchozího školení a termínem školení 

aktualizačního uskutečněného po této prodlevě doporučujeme doložit takto: 

- prodloužení platnosti odborné přípravy je podmíněno čestným prohlášením školitele  

a školeného, ve kterém je uveden důvod, který bránil možnost provést anebo se účastnit 

odborné přípravy; 

- čestná prohlášení školitele a školených osob uloží subjekt podílející se na zajištění 

ochrany bezpečnosti civilního letectví před protiprávními činy ve své dokumentaci 

odborné přípravy tak aby je mohl předložit ke kontrole orgánu státního dozoru; 

 

V čestném prohlášení tedy uvedou školitel i školený důvod, pro který vznikla časová prodleva 

mezi koncem platnosti školení a platností  školení aktualizačního tak, aby termín aktualizačního 

školení plynule navazoval na prodlouženou platnost školení předchozího. Cílem uvedeného 

opatření je zabránit „falzifikaci“ doby provedení školení, která je v rozporu se zákonným 

ustanovením a zároveň je neopodstatněná.  



ÚCL při výkonu státního dozoru v rámci kontrol provádění odborné přípravy provede kontrolu 

platnosti aktualizačního školení a zároveň i kontrolu dokumentů, které prokážou důvody 

vedoucí k časové prodlevě mezi ukončením platnosti propadlých odborných příprav dle 

Národního programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky a 

aktualizačním školením. 

 


