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466
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 26. zaÂrÏõÂ 2006
o bezpecÏnostnõÂ letoveÂ normeÏ
Ministerstvo dopravy stanovõÂ podle § 22a odst. 1
zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ
a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm
podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 225/2006 Sb.:

e)
f)

Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Ï EDMEÏT UÂPRAVY
PR
§1
Touto vyhlaÂsÏkou se stanovõÂ pravidla pro urcÏenõÂ
maximaÂlnõÂ doby ve sluzÏbeÏ, doby letoveÂ sluzÏby, doby
letu, minimaÂlnõÂ pozÏadavky na odpocÏinek vcÏetneÏ odpocÏinku prÏi prÏekracÏovaÂnõÂ võÂce cÏasovyÂch paÂsem, principy
deÏleneÂ sluzÏby, principy pro pouzÏitõÂ zesõÂleneÂ a zdvojeneÂ
posaÂdky a pravidla pro urcÏovaÂnõÂ letoveÂ zaÂlohy cÏlenuÊ
posaÂdek letadel (daÂle jen ¹bezpecÏnostnõÂ letovaÂ
normaª):
a) leteckeÂho dopravce vykonaÂvajõÂcõÂho svou cÏinnost
letouny,
b) leteckeÂho dopravce vykonaÂvajõÂcõÂho svou cÏinnost
vrtulnõÂky a provozovatele leteckyÂch pracõÂ,
c) provozovatele leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
Â NORMA
BEZPECÏNOSTNIÂ LETOVA
LETECKEÂHO DOPRAVCE
Â VAJIÂCIÂHO SVOU CÏINNOST
VYKONA
LETOUNY
§2
ZaÂkladnõÂ pojmy
a)

b)
c)
d)

Pro uÂcÏely cÏaÂsti druheÂ teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ
blokovou dobou letu doba mezi prvnõÂm pohybem
letadla prÏi opousÏteÏnõÂ parkovacõÂho staÂnõÂ s cõÂlem
vzleteÏt azÏ k zastavenõÂ na urcÏeneÂm parkovacõÂm
staÂnõÂ a po zastavenõÂ vsÏech motoruÊ nebo vrtulõÂ,
cÏasovyÂm rozdõÂlem cÏasovyÂ posun mezi dveÏma cÏasovyÂmi paÂsmy podle zimnõÂho cÏasu,
cÏaÂstecÏnyÂm odpocÏinkem doba bez jakyÂchkoli sluzÏebnõÂch povinnostõÂ, kteraÂ se zapocÏõÂtaÂvaÂ jako
sluzÏba a kteraÂ je kratsÏõÂ nezÏ doba odpocÏinku,
cÏlenem aktivnõÂ posaÂdky letadla cÏlen posaÂdky leta-

g)
h)
i)

j)

k)

l)
m)

n)
o)

dla v dobeÏ, kdy plnõÂ sveÂ povinnosti na palubeÏ letadla beÏhem letu,
cÏlenem letoveÂ posaÂdky pilot, palubnõÂ technik a leteckyÂ navigaÂtor, urcÏenyÂ do sluzÏby v letadle beÏhem
doby letu,
cÏlenem posaÂdky letadla cÏlen letoveÂ posaÂdky a palubnõÂ pruÊvodcÏõÂ,
deÏlenou letovou sluzÏbou letovaÂ sluzÏba sestaÂvajõÂcõÂ
ze dvou cÏaÂstõÂ, ktereÂ jsou od sebe oddeÏleny cÏaÂstecÏnyÂm odpocÏinkem,
dnem cÏasovyÂ uÂsek dvaceti cÏtyrÏ hodin po sobeÏ
jdoucõÂch zacÏõÂnajõÂcõÂ v 0.00 hod. jednotneÂho sveÏtoveÂho cÏasu,
dnem volna kalendaÂrÏnõÂ den vyznacÏenyÂ v rozpisu
sluzÏeb domovskeÂho letisÏteÏ, kdy nejsou cÏlenu posaÂdky letadla ulozÏeny leteckyÂm dopravcem sluzÏebnõÂ povinnosti,
dobou letoveÂ sluzÏby je jakaÂkoli doba, beÏhem nõÂzÏ
cÏlen posaÂdky letadla plnõÂ sveÂ povinnosti na palubeÏ
letadla jako cÏlen jeho posaÂdky, kteraÂ zacÏõÂnaÂ v cÏase,
kdy leteckyÂ dopravce od cÏlena posaÂdky letadla
pozÏaduje, aby se prÏihlaÂsil k letu nebo seÂriõÂm letuÊ,
a kteraÂ koncÏõÂ okamzÏikem skoncÏenõÂ poletoveÂ cÏinnosti po poslednõÂm letu, beÏhem neÏhozÏ cÏlen posaÂdky letadla plnõÂ sveÂ povinnosti jako cÏlen jeho
posaÂdky,
dobou sluzÏby doba, kteraÂ zacÏõÂnaÂ okamzÏikem, ke
ktereÂmu leteckyÂ dopravce pozÏaduje od cÏlena posaÂdky, aby nastoupil do sluzÏby, a koncÏõÂ, jakmile
cÏlen posaÂdky letadla nemaÂ zÏaÂdneÂ dalsÏõÂ sluzÏebnõÂ
povinnosti,
domovskyÂm letisÏteÏm letisÏteÏ v mõÂsteÏ urcÏeneÂm cÏlenu
posaÂdky letadla leteckyÂm dopravcem, v neÏmzÏ cÏlen
posaÂdky obvykle zacÏõÂnaÂ sluzÏbu nebo seÂrii sluzÏeb,
intervalem cirkadiaÂnnõÂho uÂtlumu cÏasovyÂ uÂsek od
2.00 hod. do 5.59 hod. mõÂstnõÂho cÏasu, kteryÂ se
v raÂmci trÏõÂ cÏasovyÂch paÂsem vztahuje k cÏasu domovskeÂho letisÏteÏ, prÏi prÏekrocÏenõÂ trÏõÂ a võÂce cÏasovyÂch paÂsem se do 48 hodin vztahuje k cÏasu domovskeÂho letisÏteÏ a po jejich uplynutõÂ k mõÂstnõÂmu
cÏasu,
kalendaÂrÏnõÂm dnem cÏasovyÂ uÂsek dvaceti cÏtyrÏ hodin
po sobeÏ jdoucõÂch zacÏõÂnajõÂcõÂ v 0.00 hod. mõÂstnõÂho
cÏasu,
letovou zaÂlohou plaÂnovanyÂ cÏasovyÂ uÂsek, beÏhem
neÏhozÏ muÊzÏe leteckyÂ dopravce nasadit cÏlena posaÂdky letadla k letu, narÏõÂdit prÏemõÂsteÏnõÂ, prÏõÂpadneÏ
jinou sluzÏbu, nezasahujõÂcõÂ do doby odpocÏinku,
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p) mõÂstnõÂ nocõÂ neprÏetrzÏityÂ cÏasovyÂ uÂsek osmi hodin
mezi 22.00 hod. azÏ 8.00 hod. mõÂstnõÂho cÏasu,
q) prÏemõÂsteÏnõÂm prÏesun cÏlena posaÂdky letadla z jednoho mõÂsta vyÂkonu sluzÏby do druheÂho, s vyÂjimkou
jeho prÏepravy,
r) prÏepravou prÏesun cÏlena posaÂdky letadla z mõÂsta
vyÂkonu sluzÏby do mõÂsta vhodneÂho ubytovaÂnõÂ
nebo cÏaÂstecÏneÂho odpocÏinku a zpeÏt,
s) sektorem uÂsek letu mezi vzletem a naÂslednyÂm prÏistaÂnõÂm,
t) sluzÏbou plneÏnõÂ povinnostõÂ narÏõÂzenyÂch cÏlenu posaÂdky letadla leteckyÂm dopravcem v souvislosti
s jeho podnikaÂnõÂm jako drzÏitelem osveÏdcÏenõÂ leteckeÂho dopravce,
u) vhodnou mõÂstnostõÂ pro cÏaÂstecÏnyÂ odpocÏinek a letovou zaÂlohu prÏimeÏrÏeneÏ vybavenyÂ prostor, umõÂsteÏnyÂ
v nehlucÏneÂm prostrÏedõÂ a neprÏõÂstupnyÂ verÏejnosti,
v) vhodnyÂm ubytovaÂnõÂm samostatnaÂ mõÂstnost pro
kazÏdeÂho cÏlena posaÂdky letadla, umõÂsteÏnaÂ v nehlucÏneÂm prostrÏedõÂ, vybavenaÂ luÊzÏkem, s dostatecÏnou
ventilacõÂ, poprÏõÂpadeÏ zarÏõÂzenõÂm pro regulaci teploty a intenzity sveÏtla,
w) zaÂkladnõÂm odpocÏinkem neprÏetrzÏitaÂ doba, beÏhem
nõÂzÏ nejsou cÏlenu posaÂdky letadla ulozÏeny zÏaÂdneÂ
sluzÏebnõÂ povinnosti ani nevykonaÂvaÂ letovou zaÂlohu,
x) zaÂkladnõÂ posaÂdkou letadla posaÂdka letadla, jejõÂzÏ
slozÏenõÂ a pocÏet cÏlenuÊ stanovõÂ leteckyÂ dopravce ve
sveÂ provoznõÂ prÏõÂrucÏce,
y) zdvojenou posaÂdkou letadla posaÂdka, v nõÂzÏ jsou
vsÏechny funkce zaÂkladnõÂch cÏlenuÊ posaÂdky stanoveneÂ leteckyÂm dopravcem pro danyÂ typ letadla
zdvojeny tak, zÏe kazÏdyÂ cÏlen posaÂdky letadla muÊzÏe
opustit sveÂ mõÂsto a byÂt nahrazen jinyÂm cÏlenem
posaÂdky letadla s odpovõÂdajõÂcõÂ kvalifikacõÂ, a
z) zesõÂlenou posaÂdkou letadla posaÂdka, kteraÂ maÂ võÂce
cÏlenuÊ nezÏ zaÂkladnõÂ posaÂdka letadla, ale meÂneÏ nezÏ
zdvojenaÂ posaÂdka letadla.
§3
Doba sluzÏby
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(1) Doba sluzÏby zahrnuje
dobu letoveÂ sluzÏby,
dobu cÏaÂstecÏneÂho odpocÏinku,
dobu prÏemõÂsteÏnõÂ nebo prÏepravy,
dobu letoveÂ zaÂlohy,
dobu sÏkolenõÂ, povinneÂho prÏezkusÏovaÂnõÂ a vyÂcviku,
dobu povinneÂho posuzovaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti,
dobu vyÂkonu jineÂ cÏinnosti vyzÏadovaneÂ leteckyÂm
dopravcem, zejmeÂna cÏinnost souvisejõÂcõÂ s vyÂkonem
rÏõÂdõÂcõÂch a kontrolnõÂch funkcõÂ opraÂvneÏnyÂch osob,
naprÏ. administrativnõÂ praÂce v kancelaÂrÏi, uÂcÏast na
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poradaÂch vedenõÂ nebo mezinaÂrodnõÂch konferencõÂch, zastupovaÂnõÂ leteckeÂho dopravce vuÊcÏi kontrolnõÂm pracovnõÂkuÊm,
kteraÂ se zapocÏõÂtaÂvaÂ do doby sluzÏby plneÏ, nenõÂ-li v § 7
odst. 4 a v § 13 odst. 4 stanoveno jinak.
(2) LeteckyÂ dopravce zajistõÂ, aby celkovaÂ doba
sluzÏby cÏlena posaÂdky letadla neprÏesaÂhla
a) 60 hodin v pruÊbeÏhu sedmi kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ po
sobeÏ jdoucõÂch,
b) 190 hodin v pruÊbeÏhu dvaceti osmi kalendaÂrÏnõÂch
dnuÊ po sobeÏ jdoucõÂch, pokud mozÏno rovnomeÏrneÏ
rozlozÏenyÂch na stanoveneÂ obdobõÂ,
c) 2000 hodin v pruÊbeÏhu dvanaÂcti kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ po sobeÏ jdoucõÂch.
§4
BlokovaÂ doba letu
LeteckyÂ dopravce zajistõÂ, aby celkovaÂ blokovaÂ
doba letu vsÏech letuÊ, na ktereÂ je cÏlen posaÂdky letadla
urcÏen jako cÏlen aktivnõÂ posaÂdky, neprÏekrocÏila
a) 100 hodin v pruÊbeÏhu dvaceti osmi kalendaÂrÏnõÂch
dnuÊ po sobeÏ jdoucõÂch,
b) 280 hodin v pruÊbeÏhu devadesaÂti kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ
po sobeÏ jdoucõÂch,
c) 900 hodin v kalendaÂrÏnõÂm roce.
§5
Doba letoveÂ sluzÏby
a)
b)
c)
d)
e)

(1) Doba letoveÂ sluzÏby zahrnuje
dobu letu vcÏetneÏ prÏedletoveÂ prÏõÂpravy,
dobu cÏekaÂnõÂ na odlet letadla prÏi zpozÏdeÏnõÂ letu,
dobu staÂnõÂ letadla prÏi meziprÏistaÂnõÂ,
dobu poletoveÂ cÏinnosti,
dobu vyÂkonu cÏinnostõÂ uvedenyÂch v § 3 odst. 1,
naÂsleduje-li po nich let bez prÏedchaÂzejõÂcõÂho zaÂkladnõÂho odpocÏinku.

(2) LeteckyÂ dopravce stanovõÂ cÏas zahaÂjenõÂ letoveÂ
sluzÏby tak, aby umozÏnil provedenõÂ dostatecÏneÂ prÏedletoveÂ prÏõÂpravy podle typu letadla a druhu provozu.
PrÏedletovou prÏõÂpravou se rozumõÂ kontrola stavu letadla prÏed provedenõÂm letu a navigacÏnõÂ a jinaÂ prÏõÂprava na
let provaÂdeÏnaÂ v souladu se schvaÂlenou ProvoznõÂ prÏõÂrucÏkou leteckeÂho dopravce. DeÂlka prÏedletoveÂ prÏõÂpravy
cÏinõÂ nejmeÂneÏ 60 minut na domovskeÂm letisÏti a 45 minut
na ostatnõÂch letisÏtõÂch.
(3) LeteckyÂ dopravce stanovõÂ dobu poletoveÂ cÏinnosti po skoncÏenõÂ poslednõÂho letu daneÂ sluzÏby podle
typu letadla a druhu provozu. Poletovou cÏinnostõÂ se
rozumõÂ uvedenõÂ letadla do stavu schopneÂho prÏedaÂnõÂ
pozemnõÂm technickyÂm slozÏkaÂm po skoncÏenõÂ vsÏech aktivit na jeho palubeÏ, rozbor letu s posaÂdkou a podaÂnõÂ
hlaÂsÏenõÂ o pruÊbeÏhu letu a mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostech,
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ktereÂ beÏhem neÏho nastaly. DeÂlka doby poletoveÂ cÏinnosti cÏinõÂ alesponÏ 30 minut.

(7) JestlizÏe doba letoveÂ sluzÏby koncÏõÂ v intervalu
cirkadiaÂnnõÂho uÂtlumu, nebo jej plneÏ zahrnuje, leteckyÂ
dopravce daÂle snõÂzÏõÂ maximaÂlnõÂ dennõÂ limit doby letoveÂ
sluzÏby pro posaÂdku letadla o polovinu doby, kterou do
tohoto intervalu zasahuje.

cÏaÂstecÏneÂho odpocÏinku alesponÏ 4 hodiny nebo zasahuje-li cÏaÂstecÏnyÂ odpocÏinek alesponÏ trÏemi hodinami do intervalu od 22.00 hod. do 6.00 hod. mõÂstnõÂho cÏasu v mõÂsteÏ cÏaÂstecÏneÂho odpocÏinku, zajistõÂ
leteckyÂ dopravce cÏlenuÊm posaÂdky letadla vhodneÂ
ubytovaÂnõÂ,
c) jestlizÏe celkovaÂ doba prÏepravy v obou smeÏrech
mezi mõÂstem vyÂkonu sluzÏby a mõÂstem vhodneÂho
ubytovaÂnõÂ prÏekrocÏõÂ jednu hodinu, musõÂ byÂt doba
prÏesahujõÂcõÂ jednu hodinu odecÏtena od doby cÏaÂstecÏneÂho odpocÏinku, prÏicÏemzÏ se zapocÏõÂtaÂvaÂ do
doby letoveÂ sluzÏby,
d) cÏasovyÂ rozdõÂl mezi mõÂstem zahaÂjenõÂ deÏleneÂ letoveÂ
sluzÏby a mõÂstem cÏaÂstecÏneÂho odpocÏinku neprÏekracÏuje 3 hodiny a
e) do doby cÏaÂstecÏneÂho odpocÏinku nenõÂ leteckyÂm dopravcem zahrnuta doba jedneÂ hodiny slouzÏõÂcõÂ
k provedenõÂ poletoveÂ cÏinnosti po poslednõÂm letu
prÏed cÏaÂstecÏnyÂm odpocÏinkem a prÏedletoveÂ prÏõÂpravy prÏed letem, kteryÂ po neÏm naÂsleduje.

§6
PlaÂnovaneÂ prodlouzÏenõÂ doby letoveÂ sluzÏby

(2) DeÏlenou letovou sluzÏbu nelze v rozpisu sluzÏeb plaÂnovat pro zesõÂlenou posaÂdku letadla a zdvojenou
posaÂdku letadla.

(4) MaximaÂlnõÂ zaÂkladnõÂ dennõÂ limit doby letoveÂ
sluzÏby pro posaÂdku letadla je 13 hodin.
(5) JestlizÏe letovou sluzÏbu tvorÏõÂ trÏi a võÂce sektoruÊ,
snõÂzÏõÂ leteckyÂ dopravce maximaÂlnõÂ dennõÂ limit doby letoveÂ sluzÏby pro posaÂdku letadla pocÏõÂnaje trÏetõÂm absolvovanyÂm sektorem za kazÏdyÂ dalsÏõÂ sektor o 30 minut,
nejvyÂsÏe vsÏak o 2 hodiny.
(6) JestlizÏe doba letoveÂ sluzÏby zacÏõÂnaÂ v intervalu
cirkadiaÂnnõÂho uÂtlumu, leteckyÂ dopravce daÂle snõÂzÏõÂ maximaÂlnõÂ dennõÂ limit doby letoveÂ sluzÏby pro posaÂdku
letadla o dobu, kterou do tohoto intervalu zasahuje,
nejvyÂsÏe vsÏak o 2 hodiny.

(1) LeteckyÂ dopravce muÊzÏe v rozpisu sluzÏeb nejvyÂsÏe dvakraÂt v obdobõÂ sedmi po sobeÏ naÂsledujõÂcõÂch kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ plaÂnovaneÏ navyÂsÏit maximaÂlnõÂ dennõÂ limity doby letoveÂ sluzÏby stanoveneÂ dle § 5, a to nejvyÂsÏe
o jednu hodinu za dodrzÏenõÂ teÏchto podmõÂnek:
a) doba zaÂkladnõÂho odpocÏinku se zvysÏuje
1. prÏed prodlouzÏenou letovou sluzÏbou a po nõÂ
o 2 hodiny, nebo
2. po prodlouzÏeneÂ letoveÂ sluzÏbeÏ o 4 hodiny,
b) jestlizÏe doba prodlouzÏeneÂ letoveÂ sluzÏby zasahuje
do intervalu cirkadiaÂnnõÂho uÂtlumu
1. dveÏma hodinami a meÂneÏ, muÊzÏe prodlouzÏenaÂ
letovaÂ sluzÏba zahrnovat nejvyÂsÏe 4 sektory,
2. võÂce nezÏ dveÏma hodinami, muÊzÏe prodlouzÏenaÂ
letovaÂ sluzÏba zahrnovat nejvyÂsÏe 2 sektory,
c) doba prodlouzÏeneÂ letoveÂ sluzÏby muÊzÏe byÂt nejvyÂsÏe
12 hodin 15 minut, jestlizÏe zacÏõÂnaÂ v intervalu od
22.00 hod. do 4.59 hod.
(2) MaximaÂlnõÂ dennõÂ limit doby letoveÂ sluzÏby pro
posaÂdku letadla nelze zvyÂsÏit, jestlizÏe letovou sluzÏbu
tvorÏõÂ 6 a võÂce sektoruÊ.
§7
DeÏlenaÂ letovaÂ sluzÏba
(1) LeteckyÂ dopravce muÊzÏe stanovit letovou
sluzÏbu jako deÏlenou letovou sluzÏbu za dodrzÏenõÂ teÏchto
podmõÂnek:
a) cÏaÂstecÏnyÂ odpocÏinek nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ 3 hodiny,
b) leteckyÂ dopravce zajistõÂ cÏlenuÊm posaÂdky letadla
k odpocÏinku vhodnou mõÂstnost, je-li vsÏak deÂlka

(3) JestlizÏe leteckyÂ dopravce stanovõÂ letovou
sluzÏbu jako deÏlenou letovou sluzÏbu, soucÏet doby letoveÂ sluzÏby prÏed a po cÏaÂstecÏneÂm odpocÏinku nesmõÂ prÏekrocÏit 12 hodin.
(4) Do doby sluzÏby zapocÏte leteckyÂ dopravce polovinu doby cÏaÂstecÏneÂho odpocÏinku trvajõÂcõÂho alesponÏ
8 hodin.
§8
ZesõÂlenaÂ posaÂdka letadla
(1) LeteckyÂ dopravce muÊzÏe urcÏit zesõÂlenou posaÂdku letadla do letoveÂ sluzÏby, kteraÂ zahrnuje nejvyÂsÏe
4 sektory.
(2) SlozÏenõÂ zesõÂleneÂ posaÂdky letadla musõÂ umozÏnÏovat, aby kazÏdyÂ jejõÂ cÏlen mohl byÂt na cÏaÂst doby letoveÂ
sluzÏby vystrÏõÂdaÂn jinyÂm cÏlenem posaÂdky letadla.
(3) DennõÂ limit doby letoveÂ sluzÏby pro zesõÂlenou
posaÂdku letadla je 16 hodin.
(4) PrÏi vyÂkonu letoveÂ sluzÏby zesõÂlenou posaÂdkou
letadla leteckyÂ dopravce zajistõÂ splneÏnõÂ teÏchto podmõÂnek:
a) kazÏdyÂ cÏlen zesõÂleneÂ posaÂdky letadla odpocÏõÂvajõÂcõÂ
za letu maÂ beÏhem odpocÏinku k dispozici sedadlo
s nastavitelnyÂm sklonem opeÏradla v kabineÏ cestujõÂcõÂch pokud mozÏno vysÏsÏõÂ trÏõÂdy nezÏ ekonomickeÂ,
nachaÂzõÂ-li se v letadle,
b) v jedneÂ skupineÏ spojenyÂch sedadel sedõÂ cÏlen zesõÂleneÂ posaÂdky letadla odpocÏõÂvajõÂcõÂ za letu samostatneÏ, prÏõÂpadneÏ jen vedle jinyÂch odpocÏõÂvajõÂcõÂch
cÏlenuÊ zesõÂleneÂ posaÂdky letadla a
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c) sedadla v ekonomickeÂ trÏõÂdeÏ urcÏenaÂ odpocÏõÂvajõÂcõÂm
cÏlenuÊm zesõÂleneÂ posaÂdky letadla jsou oddeÏlena od
ostatnõÂch rÏad sedadel cestujõÂcõÂch a pilotnõÂ kabiny
prÏepaÂzÏkou nebo jinyÂm vhodnyÂm zpuÊsobem.
§9
ZdvojenaÂ posaÂdka
(1) LeteckyÂ dopravce muÊzÏe urcÏit zdvojenou posaÂdku letadla do letoveÂ sluzÏby, kteraÂ zahrnuje nejvyÂsÏe
6 sektoruÊ.
(2) SlozÏenõÂ zdvojeneÂ posaÂdky letadla musõÂ umozÏnÏovat, aby kazÏdyÂ jejõÂ cÏlen mohl byÂt prÏiblizÏneÏ v polovineÏ
doby letoveÂ sluzÏby vystrÏõÂdaÂn jinyÂm cÏlenem posaÂdky
letadla.
(3) DennõÂ limit doby letoveÂ sluzÏby pro zdvojenou
posaÂdku letadla je 18 hodin.
(4) PrÏi vyÂkonu letoveÂ sluzÏby zdvojenou posaÂdkou
letadla leteckyÂ dopravce kromeÏ splneÏnõÂ podmõÂnek podle § 8 odst. 4 zajistõÂ, aby kazÏdyÂ cÏlen zdvojeneÂ posaÂdky
letadla odpocÏõÂvajõÂcõÂ za letu meÏl k dispozici prostor vybavenyÂ luÊzÏkem, kteryÂ je umõÂsteÏn mimo kabinu cestujõÂcõÂch a pilotnõÂ kabinu.
§ 10
ZmeÏny v plaÂnovaÂnõÂ posaÂdek
LeteckyÂ dopravce musõÂ rozpis letovyÂch sluzÏeb sestavovat reaÂlneÏ tak, aby kazÏdyÂ jednotlivyÂ let mohl byÂt
dokoncÏen prÏi dodrzÏenõÂ maximaÂlnõÂch dennõÂch limituÊ letoveÂ sluzÏby. V prÏõÂpadeÏ, zÏe v plaÂnovaneÂm sezonnõÂm obdobõÂ dojde ve skutecÏneÂm provozu k prÏekrocÏenõÂ maximaÂlnõÂ dennõÂ doby letoveÂ sluzÏby u võÂce nezÏ 33 % stejneÏ
plaÂnovanyÂch jednotlivyÂch letuÊ, musõÂ leteckyÂ dopravce
prÏijmout tomu odpovõÂdajõÂcõÂ zmeÏny v plaÂnovaÂnõÂ posaÂdek.
§ 11
PozÏadavky na odpocÏinek
(1) LeteckyÂ dopravce zajistõÂ, aby byl cÏlenu posaÂdky letadla prÏed zahaÂjenõÂm letoveÂ sluzÏby poskytnut
zaÂkladnõÂ odpocÏinek v deÂlce doby prÏedchaÂzejõÂcõÂ sluzÏby,
zvyÂsÏenyÂ o dobu cÏaÂstecÏneÂho odpocÏinku, byla-li prÏedchozõÂ sluzÏba deÏlenaÂ, nejmeÂneÏ vsÏak v deÂlce jedenaÂcti
hodin. Bylo-li cÏlenu posaÂdky letadla beÏhem cÏaÂstecÏneÂho
odpocÏinku zajisÏteÏno vhodneÂ ubytovaÂnõÂ s mozÏnostõÂ odpocÏinku na luÊzÏku po dobu alesponÏ osmi hodin, tak se
doba cÏaÂstecÏneÂho odpocÏinku pro uÂcÏely stanovenõÂ zaÂkladnõÂho odpocÏinku nezapocÏõÂtaÂvaÂ.
(2) LeteckyÂ dopravce prodlouzÏõÂ dobu zaÂkladnõÂho
odpocÏinku o dobu, o kterou doba prÏepravy prÏekrocÏila
2 hodiny.
(3) LeteckyÂ dopravce muÊzÏe zkraÂtit dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku o dobu, o kterou je doba prÏepravy
kratsÏõÂ nezÏ 2 hodiny, pokud doba prÏepravy neprÏekrocÏila
jednu hodinu trÏicet minut na cestu tam a zpeÏt, prÏicÏemzÏ
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vsÏak doba odpocÏinku straÂveneÂho cÏlenem posaÂdky letadla v mõÂsteÏ vhodneÂho ubytovaÂnõÂ nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ
10 hodin.
(4) LeteckyÂ dopravce prodlouzÏõÂ dobu zaÂkladnõÂho
odpocÏinku
a) na 36 hodin zahrnujõÂcõÂch 2 mõÂstnõÂ noci v obdobõÂ
sedmi kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ po sobeÏ jdoucõÂch, ktereÂ
zacÏõÂnaÂ v 0.00 hod. jednotneÂho sveÏtoveÂho cÏasu ve
dni naÂsledujõÂcõÂm po dni, v neÏmzÏ cÏlen posaÂdky letadla nastoupil do sluzÏby po ukoncÏenõÂ prÏedchozõÂho prodlouzÏeneÂho zaÂkladnõÂho odpocÏinku podle
tohoto ustanovenõÂ nebo podle põÂsmene b),
b) na 60 hodin zahrnujõÂcõÂch 3 mõÂstnõÂ noci v obdobõÂ
deseti kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ po sobeÏ jdoucõÂch, ktereÂ
zacÏõÂnaÂ v 0.00 hod. jednotneÂho sveÏtoveÂho cÏasu ve
dni naÂsledujõÂcõÂm po dni, v neÏmzÏ cÏlen posaÂdky letadla nastoupil do sluzÏby po ukoncÏenõÂ prÏedchozõÂho prodlouzÏeneÂho zaÂkladnõÂho odpocÏinku podle
põÂsmene a) nebo podle tohoto ustanovenõÂ.
(5) JestlizÏe cÏasovyÂ rozdõÂl mezi mõÂstem zahaÂjenõÂ
a mõÂstem ukoncÏenõÂ letoveÂ sluzÏby je 4 a võÂce hodin,
prodlouzÏõÂ leteckyÂ dopravce dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku na 14 hodin a za kazÏdeÂ prÏekrocÏeneÂ cÏasoveÂ paÂsmo, pocÏõÂnaje paÂtyÂm cÏasovyÂm paÂsmem, o dalsÏõÂch
30 minut.
(6) LeteckyÂ dopravce stanovõÂ cÏlenu posaÂdky letadla, kteryÂ vykonal jednu nebo võÂce letovyÂch sluzÏeb,
beÏhem nõÂzÏ cÏasovyÂ rozdõÂl mezi mõÂsty zacÏaÂtku a konce
sluzÏeb cÏinil nejmeÂneÏ 4 hodiny, a kteryÂ ukoncÏil vyÂkon
letoveÂ sluzÏby v mõÂsteÏ s cÏasovyÂm rozdõÂlem mensÏõÂm nezÏ
jedna hodina od mõÂsta jeho domovskeÂho letisÏteÏ, dobu
zaÂkladnõÂho odpocÏinku za dodrzÏenõÂ teÏchto podmõÂnek:
a) jestlizÏe doba straÂvenaÂ cÏlenem posaÂdky letadla
mimo domovskeÂ letisÏteÏ byla 60 hodin nebo kratsÏõÂ,
cÏinõÂ doba zaÂkladnõÂho odpocÏinku nejmeÂneÏ 24 hodin nebo cÏtyrÏnaÂsobek cÏasoveÂho rozdõÂlu mezi cÏasem v mõÂsteÏ domovskeÂho letisÏteÏ a cÏasem v mõÂsteÏ,
ktereÂ se nachaÂzõÂ v nejvzdaÂleneÏjsÏõÂm cÏasoveÂm paÂsmu, v neÏmzÏ cÏlen posaÂdky letadla absolvoval zaÂkladnõÂ odpocÏinek, podle toho, kteraÂ hodnota je
vysÏsÏõÂ,
b) jestlizÏe doba straÂvenaÂ cÏlenem posaÂdky letadla
mimo domovskeÂ letisÏteÏ byla delsÏõÂ nezÏ 60 hodin,
cÏinõÂ doba zaÂkladnõÂho odpocÏinku nejmeÂneÏ 48 hodin nebo osminaÂsobek cÏasoveÂho rozdõÂlu mezi cÏasem v mõÂsteÏ domovskeÂho letisÏteÏ a cÏasem v mõÂsteÏ,
ktereÂ se nachaÂzõÂ v nejvzdaÂleneÏjsÏõÂm cÏasoveÂm paÂsmu, v neÏmzÏ cÏlen posaÂdky letadla absolvoval zaÂkladnõÂ odpocÏinek, podle toho, kteraÂ hodnota je
vysÏsÏõÂ,
c) jestlizÏe doba zaÂkladnõÂho odpocÏinku absolvovaneÂho cÏlenem posaÂdky letadla mimo domovskeÂ letisÏteÏ cÏinila alesponÏ 48 hodin a odpocÏinek byl absolvovaÂn v mõÂsteÏ s cÏasovyÂm rozdõÂlem mensÏõÂm nezÏ
4 hodiny od mõÂsta domovskeÂho letisÏteÏ, muÊzÏe zkraÂ-
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tit leteckyÂ dopravce dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku
stanoveneÂho podle põÂsmene b) cÏtyrÏnaÂsobneÏ.
(7) JestlizÏe nebyla letovaÂ sluzÏba, beÏhem nõÂzÏ rozdõÂl
prÏi prÏekrocÏenõÂ cÏasovyÂch paÂsem cÏinil nejmeÂneÏ 4 hodiny,
a jejõÂzÏ vyÂkon byl ukoncÏen v mõÂsteÏ s cÏasovyÂm rozdõÂlem
mensÏõÂm nezÏ jedna hodina od mõÂsta domovskeÂho letisÏteÏ,
ukoncÏena na domovskeÂm letisÏti, umozÏnõÂ leteckyÂ dopravce na zÏaÂdost velitele letadla po vyjaÂdrÏenõÂ cÏlenuÊ
posaÂdky letadla vykonat navõÂc jednu letovou sluzÏbu
tak, aby jejõÂ vyÂkon byl ukoncÏen v mõÂsteÏ jejich domovskeÂho letisÏteÏ, kde musõÂ byÂt cÏlenu posaÂdky letadla poskytnut odpocÏinek v souladu s odstavcem 6.
(8) LeteckyÂ dopravce stanovõÂ v rozpisu sluzÏeb
cÏlenu posaÂdky letadla dny volna v rozsahu
a) 7 dnuÊ v kalendaÂrÏnõÂm meÏsõÂci, do kteryÂch lze zahrnout dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku, a
b) 24 dnuÊ v kalendaÂrÏnõÂm cÏtvrtletõÂ, do kteryÂch lze zahrnout dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku.
(9) Den volna musõÂ zahrnovat dveÏ mõÂstnõÂ noci.
Den volna stanovenyÂ v rozpisu sluzÏeb, kteryÂ nebyl
z provoznõÂch duÊvoduÊ poskytnut, musõÂ byÂt cÏlenu posaÂdky letadla v nejblizÏsÏõÂm mozÏneÂm termõÂnu nahrazen
jinyÂm dnem volna.
(10) Nad raÂmec dnuÊ volna podle odstavce 8 muÊzÏe
leteckyÂ dopravce poskytnout cÏlenu posaÂdky letadla
dalsÏõÂ dny volna, do kteryÂch lze zahrnout dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku.
§ 12
PozÏadavky na ubytovaÂnõÂ
LeteckyÂ dopravce zajistõÂ cÏlenu posaÂdky letadla
vhodneÂ ubytovaÂnõÂ, jestlizÏe
a) za domovskeÂ letisÏteÏ cÏlena posaÂdky letadla docÏasneÏ
stanovõÂ zaÂkladnu v zahranicÏõÂ,
b) cÏlen posaÂdky letadla traÂvõÂ dobu odpocÏinku mimo
domovskeÂ letisÏteÏ na zaÂkladeÏ prÏõÂkazu leteckeÂho dopravce, nebo
c) na domovskeÂm letisÏti aplikuje pravidla stanovenaÂ
pro pouzÏitõÂ deÏleneÂ sluzÏby.
§ 13
LetovaÂ zaÂloha
(1) LeteckyÂ dopravce muÊzÏe cÏlenu posaÂdky letadla
stanovit letovou zaÂlohu
a) na pracovisÏti,
b) v mõÂsteÏ vhodneÂho ubytovaÂnõÂ, nebo
c) v mõÂsteÏ bydlisÏteÏ.
(2) LeteckyÂ dopravce muÊzÏe cÏlenu posaÂdky letadla
stanovit letovou zaÂlohu nejvyÂsÏe v deÂlce
a) 12 hodin v raÂmci jedneÂ sluzÏby,
b) 72 hodin v obdobõÂ dvaceti osmi kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ
po sobeÏ jdoucõÂch,
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c) 400 hodin v kalendaÂrÏnõÂm roce.
(3) Do doby letoveÂ sluzÏby zapocÏte leteckyÂ dopravce dobu letoveÂ zaÂlohy
a) polovinou, jde-li o letovou zaÂlohu na pracovisÏti,
b) nezapocÏõÂtaÂvaÂ se, jde-li o letovou zaÂlohu v mõÂsteÏ
vhodneÂho ubytovaÂnõÂ nebo v mõÂsteÏ bydlisÏteÏ.
(4) Do doby sluzÏby zapocÏte leteckyÂ dopravce
dobu letoveÂ zaÂlohy
a) plneÏ, jde-li o letovou zaÂlohu na pracovisÏti,
b) polovinou jejõÂ deÂlky, jde-li o letovou zaÂlohu v mõÂsteÏ vhodneÂho ubytovaÂnõÂ, nebo
c) po uplynutõÂ prvnõÂch cÏtyrÏ hodin polovinou jejõÂ
deÂlky, jde-li o letovou zaÂlohu v mõÂsteÏ bydlisÏteÏ.
§ 14
NeplaÂnovaneÂ prodlouzÏenõÂ doby letoveÂ sluzÏby
(1) JestlizÏe z duÊvoduÊ neprÏedvõÂdatelnyÂch okolnostõÂ
v letoveÂm provozu po zahaÂjenõÂ letoveÂ sluzÏby hrozõÂ
prÏekrocÏenõÂ maximaÂlnõÂho dennõÂho limitu doby letoveÂ
sluzÏby, velitel letadla rozhodne
a) po vyjaÂdrÏenõÂ cÏlenuÊ posaÂdky letadla o provedenõÂ
jednoho prÏistaÂnõÂ navõÂc nad stanoveneÂ limity
a o prodlouzÏenõÂ doby letoveÂ sluzÏby, prÏicÏemzÏ maximaÂlnõÂ dennõÂ limit doby letoveÂ sluzÏby pro zaÂkladnõÂ posaÂdku letadla lze zvyÂsÏit nejvyÂsÏe o 2 hodiny a pro zesõÂlenou a zdvojenou posaÂdku letadla
nejvyÂsÏe o 3 hodiny,
b) po vyjaÂdrÏenõÂ cÏlenuÊ posaÂdky letadla o zkraÂcenõÂ
doby zaÂkladnõÂho odpocÏinku nejvyÂsÏe o 2 hodiny,
prÏicÏemzÏ doba zaÂkladnõÂho odpocÏinku musõÂ cÏinit
alesponÏ 10 hodin.
(2) JestlizÏe beÏhem poslednõÂho letu v raÂmci letoveÂ
sluzÏby nastanou v letoveÂm provozu neprÏedvõÂdaneÂ
okolnosti a let nebude mozÏneÂ dokoncÏit v raÂmci stanovenyÂch limituÊ, prÏõÂpadneÏ jejich mozÏneÂho prodlouzÏenõÂ
podle odstavce 1 põÂsm. a), muÊzÏe velitel letadla rozhodnout o jejich dalsÏõÂm prodlouzÏenõÂ za uÂcÏelem prÏistaÂnõÂ na
plaÂnovaneÂm nebo jineÂm vhodneÂm letisÏti.
(3) JestlizÏe byla doba zaÂkladnõÂho odpocÏinku zkraÂcena podle odstavce 1 põÂsm. b), prodlouzÏõÂ leteckyÂ dopravce dobu naÂsledujõÂcõÂho zaÂkladnõÂho odpocÏinku
o dobu zkraÂcenõÂ zaÂkladnõÂho odpocÏinku, prÏicÏemzÏ dobu
naÂsledujõÂcõÂho zaÂkladnõÂho odpocÏinku jizÏ nelze zkraÂtit.
PrÏi zkraÂcenõÂ doby zaÂkladnõÂho odpocÏinku leteckyÂ dopravce zajistõÂ cÏlenu posaÂdky letadla mozÏnost odpocÏinku na luÊzÏku po dobu alesponÏ 8 hodin.
(4) Nastanou-li beÏhem doby letoveÂ sluzÏby okolnosti, za nichzÏ nelze pokracÏovat ve vyÂkonu letoveÂ
sluzÏby, muÊzÏe velitel letadla letovou sluzÏbu prÏerusÏit
a narÏõÂdit cÏlenu posaÂdky letadla cÏaÂstecÏnyÂ odpocÏinek.
ZbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂst letoveÂ sluzÏby se povazÏuje za deÏlenou
letovou sluzÏbu.
(5) PrÏi postupu podle odstavcuÊ 1 azÏ 4 upravõÂ le-
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teckyÂ dopravce rozpis letovyÂch sluzÏeb s ohledem na
zmeÏny doby letoveÂ sluzÏby.
j)
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
Â NORMA
BEZPECÏNOSTNIÂ LETOVA
LETECKEÂHO DOPRAVCE PROVOZUJIÂCIÂHO
OBCHODNIÂ LETECKOU DOPRAVU
VRTULNIÂKY A PROVOZOVATELE
LETECKYÂCH PRACIÂ
§ 15
ZaÂkladnõÂ pojmy
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

Pro uÂcÏely cÏaÂsti trÏetõÂ teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ
cÏasem zahaÂjenõÂ sluzÏby hodina urcÏenaÂ leteckyÂm
dopravcem nebo provozovatelem leteckyÂch pracõÂ
k naÂstupu cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla do
sluzÏby,
cÏlenem letoveÂ posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla pilot, palubnõÂ technik a leteckyÂ navigaÂtor, urcÏenyÂ do
sluzÏby ve vrtulnõÂku nebo letadle beÏhem doby letu,
cÏlenem posaÂdky letadla cÏlen letoveÂ posaÂdky s prÏõÂslusÏnyÂm pruÊkazem zpuÊsobilosti, kteryÂ se uÂcÏastnõÂ
letu na palubeÏ letadla,
cÏlenem posaÂdky vrtulnõÂku cÏlen letoveÂ posaÂdky
a palubnõÂ pruÊvodcÏõÂ s prÏõÂslusÏnyÂm pruÊkazem zpuÊsobilosti, kteryÂ se uÂcÏastnõÂ letu na palubeÏ vrtulnõÂku,
dnem cÏasovyÂ uÂsek dvaceti cÏtyrÏ hodin po sobeÏ
jdoucõÂch zacÏõÂnajõÂcõÂ v 0.00 hod. jednotneÂho sveÏtoveÂho cÏasu,
dnem volna kalendaÂrÏnõÂ den vyznacÏenyÂ v rozpisu
sluzÏeb domovskeÂho letisÏteÏ, kdy nejsou cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla ulozÏeny leteckyÂm
dopravcem nebo provozovatelem leteckyÂch pracõÂ
sluzÏebnõÂ povinnosti,
dobou letoveÂ sluzÏby cÏasovyÂ uÂsek zacÏõÂnajõÂcõÂ v hodineÏ urcÏeneÂ leteckyÂm dopravcem nebo provozovatelem leteckyÂch pracõÂ nebo skutecÏnyÂm zahaÂjenõÂm sluzÏby prÏihlaÂsÏenõÂm se cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla do sluzÏby, kteraÂ zahrnuje let
nebo seÂrii letuÊ, a koncÏõÂcõÂ uplynutõÂm doby poletoveÂ
cÏinnosti po poslednõÂm letu teÂto letoveÂ sluzÏby,
dobou letu cÏasovyÂ uÂsek od okamzÏiku, kdy se rotory vrtulnõÂku zacÏnou otaÂcÏet do okamzÏiku, kdy
vrtulnõÂk naposledy zastavõÂ na konci tohoto letu
a rotory se zastavõÂ, nebo cÏasovyÂ uÂsek od okamzÏiku
zahaÂjenõÂ prvnõÂho pohybu letadla za uÂcÏelem provedenõÂ vzletu azÏ do okamzÏiku zastavenõÂ letadla na
urcÏeneÂm mõÂsteÏ staÂnõÂ nebo do vypnutõÂ poslednõÂho
motoru, nastane-li pozdeÏji,
dobou sluzÏby cÏasovyÂ uÂsek zacÏõÂnajõÂcõÂ naÂstupem
cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla do sluzÏby
v hodineÏ a mõÂsteÏ narÏõÂzeneÂm leteckyÂm dopravcem
nebo provozovatelem leteckyÂch pracõÂ a koncÏõÂcõÂ

k)

l)
m)
n)
o)
p)

q)

r)
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okamzÏikem, kdy cÏlen posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla nemaÂ zÏaÂdneÂ sluzÏebnõÂ povinnosti,
domovskyÂm letisÏteÏm pro letadla letisÏteÏ v mõÂsteÏ
urcÏeneÂm cÏlenu posaÂdky letadla provozovatelem
leteckyÂch pracõÂ,
domovskyÂm letisÏteÏm pro vrtulnõÂky uÂzemneÏ vymezenaÂ plocha nebo plocha vymezenaÂ na konstrukci,
urcÏenaÂ pro vzlety a prÏistaÂnõÂ vrtulnõÂkuÊ, nachaÂzejõÂcõÂ
se v mõÂsteÏ urcÏeneÂm cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku leteckyÂm dopravcem nebo provozovatelem leteckyÂch
pracõÂ,
kalendaÂrÏnõÂm dnem cÏasovyÂ uÂsek dvaceti cÏtyrÏ hodin
po sobeÏ jdoucõÂch zacÏõÂnajõÂcõÂ v 0.00 hod. mõÂstnõÂho
cÏasu,
mõÂstnõÂ nocõÂ neprÏetrzÏityÂ cÏasovyÂ uÂsek osmi hodin
mezi 22.00 hod. azÏ 8.00 hod. mõÂstnõÂho cÏasu,
prÏemõÂsteÏnõÂm prÏesun cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku nebo
letadla z jednoho mõÂsta vyÂkonu sluzÏby do druheÂho, s vyÂjimkou jeho prÏepravy,
prÏepravou prÏesun cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku nebo
letadla z mõÂsta vyÂkonu sluzÏby do mõÂsta vhodneÂho
ubytovaÂnõÂ a zpeÏt,
sluzÏbou plneÏnõÂ povinnostõÂ narÏõÂzenyÂch cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla leteckyÂm dopravcem
nebo provozovatelem leteckyÂch pracõÂ souvisejõÂcõÂch s jejich podnikaÂnõÂm jako drzÏitele osveÏdcÏenõÂ
leteckeÂho dopravce nebo provozovatele leteckyÂch
pracõÂ,
vhodnyÂm ubytovaÂnõÂm samostatnaÂ mõÂstnost pro
kazÏdeÂho cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla,
umõÂsteÏnaÂ v nehlucÏneÂm prostrÏedõÂ, vybavenaÂ luÊzÏkem, s dostatecÏnou ventilacõÂ, poprÏõÂpadeÏ zarÏõÂzenõÂm
pro regulaci teploty a intenzity sveÏtla a
zaÂkladnõÂm odpocÏinkem neprÏetrzÏitaÂ doba, beÏhem
nõÂzÏ nejsou cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla
ulozÏeny zÏaÂdneÂ sluzÏebnõÂ povinnosti.
§ 16
Doba sluzÏby

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(1) Doba sluzÏby zahrnuje
dobu letoveÂ sluzÏby,
dobu cÏaÂstecÏneÂho odpocÏinku,
dobu prÏemõÂsteÏnõÂ nebo prÏepravy,
dobu sÏkolenõÂ, povinneÂho prÏezkusÏovaÂnõÂ a vyÂcviku,
dobu povinneÂho posuzovaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti,
dobu vyÂkonu jineÂ cÏinnosti vyzÏadovaneÂ leteckyÂm
dopravcem nebo provozovatelem leteckyÂch pracõÂ,
zejmeÂna administrativnõÂ praÂce v kancelaÂrÏi, uÂcÏast na
pravidelnyÂch hodnotõÂcõÂch pohovorech provaÂdeÏnyÂch osobou poveÏrÏenou leteckyÂm dopravcem
nebo provozovatelem leteckyÂch pracõÂ, pravidelneÂ
prÏedklaÂdaÂnõÂ zaÂpisnõÂkuÊ letuÊ ke kontrole provaÂdeÏneÂ
osobou poveÏrÏenou leteckyÂm dopravcem nebo
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provozovatelem leteckyÂch pracõÂ, udrzÏovaÂnõÂ a aktualizace vlastnõÂ, leteckyÂmi prÏedpisy stanoveneÂ,
provoznõÂ dokumentace, u osob schvaÂlenyÂch do
Â rÏadem pro civilnõÂ letectvõÂ vlastnõÂ vyÂkon
funkcõÂ U
kontrolnõÂch opraÂvneÏnõÂ a provaÂdeÏnõÂ pravidelnyÂch
sÏkolenõÂ nebo sekaÂnõÂ traÂvy a dalsÏõÂ uÂdrzÏba vzletoveÂ
a prÏistaÂvacõÂ draÂhy cÏi mõÂsta pro vzlety a prÏistaÂnõÂ.
(2) LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ zajistõÂ, aby celkovaÂ doba sluzÏby cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla neprÏekrocÏila
a) 60 hodin v pruÊbeÏhu sedmi kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ po
sobeÏ jdoucõÂch,
b) 190 hodin v pruÊbeÏhu dvaceti osmi kalendaÂrÏnõÂch
dnuÊ po sobeÏ jdoucõÂch,
c) 1800 hodin v pruÊbeÏhu dvanaÂcti kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ po sobeÏ jdoucõÂch.
§ 17
Doba letu
(1) LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ zajistõÂ, aby celkovaÂ doba letu vsÏech letuÊ
nebo celkovyÂ pocÏet vsÏech startuÊ pro jednopilotnõÂ posaÂdku vrtulnõÂku nebo letadla neprÏekrocÏily
a) 7 hodin nebo 70 startuÊ v pruÊbeÏhu dvaceti cÏtyrÏ
hodin po sobeÏ jdoucõÂch,
b) 90 hodin v pruÊbeÏhu dvaceti osmi kalendaÂrÏnõÂch
dnuÊ po sobeÏ jdoucõÂch,
c) 900 hodin v pruÊbeÏhu dvanaÂcti kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ po sobeÏ jdoucõÂch.
(2) LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ muÊzÏe zvyÂsÏit limit podle odstavce 1 põÂsm. a)
nejvyÂsÏe o jednu hodinu nebo 10 startuÊ, a to maximaÂlneÏ
trÏikraÂt v sedmi kalendaÂrÏnõÂch dnech po sobeÏ jdoucõÂch.
(3) LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ zajistõÂ, aby celkovaÂ doba letu vsÏech letuÊ
nebo celkovyÂ pocÏet vsÏech startuÊ pro võÂcepilotnõÂ posaÂdku vrtulnõÂku nebo letadla neprÏekrocÏily 8 hodin
nebo 80 startuÊ v pruÊbeÏhu dvaceti cÏtyrÏ hodin po sobeÏ
jdoucõÂch.
(4) LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ muÊzÏe zvyÂsÏit limit podle odstavce 1 põÂsm. b)
se souhlasem cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla nejvyÂsÏe o 10 hodin, a to maximaÂlneÏ cÏtyrÏikraÂt v obdobõÂ
dvanaÂcti kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ po sobeÏ jdoucõÂch. Tento
limit nelze zvyÂsÏit ve dvou po sobeÏ jdoucõÂch kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcõÂch.
§ 18
Doba letoveÂ sluzÏby
(1) Doba letoveÂ sluzÏby zahrnuje
a) dobu letu vcÏetneÏ prÏedletoveÂ prÏõÂpravy,
b) dobu prostojuÊ po zapocÏetõÂ sluzÏby,
c) dobu staÂnõÂ vrtulnõÂku nebo letadla prÏi meziprÏistaÂnõÂ,

d) dobu bezpecÏnostnõÂch prÏestaÂvek,
e) dobu poletoveÂ cÏinnosti,
f) dobu vyÂkonu cÏinnostõÂ uvedenyÂch v § 16 odst. 1,
naÂsleduje-li po nich let bez prÏedchozõÂho zaÂkladnõÂho odpocÏinku.
(2) LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ stanovõÂ cÏas zahaÂjenõÂ letoveÂ sluzÏby tak, aby
umozÏnil provedenõÂ dostatecÏneÂ prÏedletoveÂ prÏõÂpravy podle typu vrtulnõÂku nebo letadla a druhu provozu. PrÏedletovou prÏõÂpravou se rozumõÂ kontrola stavu vrtulnõÂku
nebo letadla prÏed provedenõÂm letu a navigacÏnõÂ a jinaÂ
prÏõÂprava na let provaÂdeÏnaÂ v souladu se schvaÂlenou ProvoznõÂ prÏõÂrucÏkou leteckeÂho dopravce nebo provozovatele leteckyÂch pracõÂ. DeÂlka doby prÏedletoveÂ prÏõÂpravy
cÏinõÂ nejmeÂneÏ 15 minut.
(3) LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ stanovõÂ dobu poletoveÂ cÏinnosti po skoncÏenõÂ
poslednõÂho letu daneÂ sluzÏby podle typu vrtulnõÂku nebo
letadla a druhu provozu. Poletovou cÏinnostõÂ se rozumõÂ
uvedenõÂ vrtulnõÂku nebo letadla do stavu schopneÂho
prÏedaÂnõÂ pozemnõÂm technickyÂm slozÏkaÂm po skoncÏenõÂ
vsÏech aktivit na jejich palubeÏ, rozbor letu s posaÂdkou
a podaÂnõÂ hlaÂsÏenõÂ o pruÊbeÏhu letu a mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostech, ktereÂ beÏhem neÏho nastaly. DeÂlka doby poletoveÂ
cÏinnosti cÏinõÂ alesponÏ 15 minut.
(4) MaximaÂlnõÂ dennõÂ limit doby letoveÂ sluzÏby je
12 hodin.
(5) LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ poskytne cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla bezpecÏnostnõÂ prÏestaÂvku v deÂlce alesponÏ 30 minut
nejdeÂle po cÏtyrÏech hodinaÂch trÏiceti minutaÂch doby
letu.
(6) JestlizÏe pocÏet prÏistaÂnõÂ beÏhem doby letoveÂ
sluzÏby prÏesaÂhne 4 prÏistaÂnõÂ za hodinu, poskytne leteckyÂ
dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla bezpecÏnostnõÂ prÏestaÂvku
po kazÏdyÂch trÏech hodinaÂch doby letu. BezpecÏnostnõÂ
prÏestaÂvka slouzÏõÂ vyÂhradneÏ k odpocÏinku.
(7) Nastanou-li beÏhem doby letoveÂ sluzÏby podle
odstavce 3 okolnosti, za nichzÏ nelze poskytnout po
trÏech hodinaÂch doby letu bezpecÏnostnõÂ prÏestaÂvku, lze
bezpecÏnostnõÂ prÏestaÂvku zahaÂjit z duÊvodu dokoncÏenõÂ
letu pozdeÏji, nejdeÂle vsÏak po trÏech hodinaÂch patnaÂcti
minutaÂch.
(8) LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ muÊzÏe stanovit letovou sluzÏbu jako deÏlenou
letovou sluzÏbu. StanovõÂ-li leteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ letovou sluzÏbu jako deÏlenou
letovou sluzÏbu, muÊzÏe zvyÂsÏit maximaÂlnõÂ dennõÂ limit
doby letoveÂ sluzÏby na 15 hodin.
§ 19
PozÏadavky na odpocÏinek
(1) LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel letec-
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kyÂch pracõÂ zajistõÂ, aby byl cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku
nebo letadla poskytnut zaÂkladnõÂ odpocÏinek prÏed zahaÂjenõÂm letoveÂ sluzÏby v deÂlce alesponÏ jedenaÂcti hodin
s mozÏnostõÂ odpocÏinku na luÊzÏku nejmeÂneÏ osmi hodin.
(2) LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ muÊzÏe zkraÂtit dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku
azÏ na 9 hodin, jestlizÏe doba naÂsledujõÂcõÂho zaÂkladnõÂho
odpocÏinku bude o dobu zkraÂcenõÂ prodlouzÏena.
(3) LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ prodlouzÏõÂ dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku
a) na 36 hodin zahrnujõÂcõÂch 2 mõÂstnõÂ noci v obdobõÂ
sedmi kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ po sobeÏ jdoucõÂch, ktereÂ
zacÏõÂnaÂ v 0.00 hod. jednotneÂho sveÏtoveÂho cÏasu ve
dni naÂsledujõÂcõÂm po dni, v neÏmzÏ cÏlen posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla nastoupil do sluzÏby po ukoncÏenõÂ prÏedchozõÂho prodlouzÏeneÂho zaÂkladnõÂho odpocÏinku podle tohoto ustanovenõÂ nebo podle põÂsmene b),
b) na 60 hodin zahrnujõÂcõÂch 3 mõÂstnõÂ noci v obdobõÂ
deseti kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ po sobeÏ jdoucõÂch, ktereÂ
zacÏõÂnaÂ v 0.00 hod. jednotneÂho sveÏtoveÂho cÏasu ve
dni naÂsledujõÂcõÂm po dni, v neÏmzÏ cÏlen posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla nastoupil do sluzÏby po ukoncÏenõÂ prÏedchozõÂho prodlouzÏeneÂho zaÂkladnõÂho odpocÏinku podle põÂsmene a) nebo podle tohoto ustanovenõÂ.
(4) LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ stanovõÂ v rozpisu sluzÏeb cÏlenu posaÂdky
vrtulnõÂku nebo letadla dny volna v rozsahu
a) 7 dnuÊ v kalendaÂrÏnõÂm meÏsõÂci, do kteryÂch lze zahrnout dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku, a
b) 24 dnuÊ v kalendaÂrÏnõÂm cÏtvrtletõÂ, do kteryÂch lze zahrnout dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku.
(5) Den volna musõÂ zahrnovat dveÏ mõÂstnõÂ noci.
Den volna stanovenyÂ v rozpisu sluzÏeb, kteryÂ nebyl
z provoznõÂch duÊvoduÊ poskytnut, musõÂ byÂt cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla v nejblizÏsÏõÂm mozÏneÂm termõÂnu nahrazen jinyÂm dnem volna.
(6) Nad raÂmec dnuÊ volna podle odstavce 4 muÊzÏe
leteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ
poskytnout cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla dalsÏõÂ
dny volna, do kteryÂch lze zahrnout dobu zaÂkladnõÂho
odpocÏinku.
§ 20
PozÏadavky na ubytovaÂnõÂ
LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch
pracõÂ zajistõÂ cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla
vhodneÂ ubytovaÂnõÂ, jestlizÏe
a) docÏasneÏ zmeÏnõÂ cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla domovskeÂ letisÏteÏ,
b) poskytne cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla
cÏaÂstecÏnyÂ odpocÏinek, nebo
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c) cÏlen posaÂdky vrtulnõÂku nebo letadla traÂvõÂ dobu
odpocÏinku mimo domovskeÂ letisÏteÏ na zaÂkladeÏ prÏõÂkazu leteckeÂho dopravce nebo provozovatele leteckyÂch pracõÂ.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
Â NORMA
BEZPECÏNOSTNIÂ LETOVA
PROVOZOVATELE
Â CHRANNEÂ SLUZÏBY
LETECKEÂ ZA
§ 21
ZaÂkladnõÂ pojmy
Pro uÂcÏely cÏaÂsti cÏtvrteÂ teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ
a) cÏasem zahaÂjenõÂ sluzÏby hodina urcÏenaÂ provozovatelem leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby k naÂstupu cÏlena
posaÂdky vrtulnõÂku do sluzÏby,
b) cÏlenem letoveÂ posaÂdky vrtulnõÂku pilot, palubnõÂ
technik a leteckyÂ navigaÂtor, urcÏenyÂ do sluzÏby ve
vrtulnõÂku beÏhem doby letu,
c) cÏlenem posaÂdky vrtulnõÂku cÏlen letoveÂ posaÂdky
a palubnõÂ pruÊvodcÏõÂ s prÏõÂslusÏnyÂm pruÊkazem zpuÊsobilosti, kteryÂ se uÂcÏastnõÂ letu na palubeÏ vrtulnõÂku,
d) dnem cÏasovyÂ uÂsek dvaceti cÏtyrÏ hodin po sobeÏ
jdoucõÂch zacÏõÂnajõÂcõÂ v 0.00 hod. jednotneÂho sveÏtoveÂho cÏasu,
e) dnem volna kalendaÂrÏnõÂ den vyznacÏenyÂ v rozpisu
sluzÏeb domovskeÂho letisÏteÏ, kdy nejsou cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku ulozÏeny provozovatelem leteckeÂ
zaÂchranneÂ sluzÏby zÏaÂdneÂ sluzÏebnõÂ povinnosti,
f) dobou letoveÂ sluzÏby leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby cÏasovyÂ uÂsek zacÏõÂnajõÂcõÂ v hodineÏ, v nõÂzÏ cÏlen posaÂdky
vrtulnõÂku v pruÊbeÏhu sveÂ sluzÏby na zaÂkladneÏ leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby prÏijal vyÂzvu k letu nebo
seÂrii letuÊ leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby, a koncÏõÂcõÂ uplynutõÂm doby poletoveÂ cÏinnosti souvisejõÂcõÂ s tõÂmto
letem,
g) dobou letu cÏasovyÂ uÂsek od okamzÏiku, kdy se rotory vrtulnõÂku zacÏnou otaÂcÏet do okamzÏiku, kdy
vrtulnõÂk naposledy zastavõÂ na konci tohoto letu
a rotory se zastavõÂ,
h) dobou sluzÏby cÏasovyÂ uÂsek zacÏõÂnajõÂcõÂ naÂstupem
cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku do sluzÏby v hodineÏ a mõÂsteÏ narÏõÂzeneÂm provozovatelem leteckeÂ zaÂchranneÂ
sluzÏby a koncÏõÂcõÂ okamzÏikem, kdy cÏlen posaÂdky
vrtulnõÂku nemaÂ zÏaÂdneÂ sluzÏebnõÂ povinnosti,
i) domovskyÂm letisÏteÏm uÂzemneÏ vymezenaÂ plocha
nebo plocha vymezenaÂ na konstrukci, urcÏenaÂ pro
vzlety a prÏistaÂnõÂ vrtulnõÂkuÊ, nachaÂzejõÂcõÂ se v mõÂsteÏ
urcÏeneÂm cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku provozovatelem
leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby,
j) kalendaÂrÏnõÂm dnem cÏasovyÂ uÂsek dvaceti cÏtyrÏ hodin
po sobeÏ jdoucõÂch zacÏõÂnajõÂcõÂ v 0.00 hod. mõÂstnõÂho
cÏasu,
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k) mõÂstnõÂ nocõÂ neprÏetrzÏityÂ cÏasovyÂ uÂsek osmi hodin
mezi 22.00 hod. azÏ 8.00 hod. mõÂstnõÂho cÏasu,
l) prÏemõÂsteÏnõÂm prÏesun cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku z jednoho mõÂsta vyÂkonu sluzÏby do druheÂho, s vyÂjimkou
jeho prÏepravy,
m) prÏepravou prÏesun cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku z mõÂsta
vyÂkonu sluzÏby do mõÂsta vhodneÂho ubytovaÂnõÂ
a zpeÏt,
n) sluzÏbou plneÏnõÂ povinnostõÂ narÏõÂzenyÂch cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku provozovatelem leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby a souvisejõÂcõÂch s jeho podnikaÂnõÂm
jako drzÏitele osveÏdcÏenõÂ leteckeÂho dopravce,
o) sluzÏbou leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby sluzÏba zajisÏt'ujõÂcõÂ provaÂdeÏnõÂ letu leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby
vcÏetneÏ doby prÏipravenosti vrtulnõÂku a cÏlenuÊ posaÂdky vrtulnõÂku reagovat na vyÂzvu k letu leteckeÂ
zaÂchranneÂ sluzÏby,
p) vhodnyÂm ubytovaÂnõÂm samostatnaÂ mõÂstnost pro
kazÏdeÂho cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku, umõÂsteÏnaÂ v nehlucÏneÂm prostrÏedõÂ, vybavenaÂ luÊzÏkem, s dostatecÏnou ventilacõÂ, poprÏõÂpadeÏ zarÏõÂzenõÂm pro regulaci
teploty a intenzity sveÏtla,
q) zaÂkladnõÂm odpocÏinkem neprÏetrzÏitaÂ doba, beÏhem
nõÂzÏ nejsou cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku ulozÏeny zÏaÂdneÂ
sluzÏebnõÂ povinnosti,
r) zaÂkladnou pro leteckou zaÂchrannou sluzÏbu
uÂzemneÏ vymezenaÂ plocha nebo plocha vymezenaÂ
na konstrukci, urcÏenaÂ pro vzlety a prÏistaÂnõÂ vrtulnõÂkuÊ, na ktereÂ cÏlenoveÂ posaÂdky vrtulnõÂku vykonaÂvajõÂ leteckou zaÂchrannou sluzÏbu.
§ 22
Doba sluzÏby
(1) Doba sluzÏby zahrnuje
a) dobu vyÂkonu sluzÏby leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby,
b) dobu prÏemõÂsteÏnõÂ nebo prÏepravy,
c) dobu sÏkolenõÂ, povinneÂho prÏezkusÏovaÂnõÂ a vyÂcviku,
d) dobu povinneÂho posuzovaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti,
e) dobu vyÂkonu jineÂ cÏinnosti vyzÏadovaneÂ provozovatelem leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby, zejmeÂna administrativnõÂ praÂce v kancelaÂrÏi, udrzÏovaÂnõÂ a aktualizace vlastnõÂ, leteckyÂmi prÏedpisy stanoveneÂ, provoznõÂ dokumentace, sekaÂnõÂ traÂvy a dalsÏõÂ uÂdrzÏba
mõÂsta pro vzlety a prÏistaÂnõÂ, uÂklid hangaÂru, mytõÂ
vrtulnõÂku a dalsÏõÂ uÂdrzÏba techniky,
kteraÂ se zapocÏõÂtaÂvaÂ do doby sluzÏby plneÏ, nenõÂ-li v § 25
odst. 1 stanoveno jinak.
(2) Provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby zajistõÂ,
aby celkovaÂ doba sluzÏby cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku neprÏekrocÏila
a) 60 hodin v pruÊbeÏhu sedmi kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ po
sobeÏ jdoucõÂch,

b) 200 hodin v pruÊbeÏhu dvaceti osmi kalendaÂrÏnõÂch
dnõÂ po sobeÏ jdoucõÂch,
c) 1800 hodin v pruÊbeÏhu dvanaÂcti kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ po sobeÏ jdoucõÂch.
§ 23
Doba letu
Provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby zajistõÂ, aby
celkovaÂ doba letu vsÏech letuÊ pro cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku neprÏekrocÏila
a) 7 hodin v pruÊbeÏhu dvaceti cÏtyrÏ hodin po sobeÏ
jdoucõÂch,
b) 90 hodin v pruÊbeÏhu dvaceti osmi kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ
po sobeÏ jdoucõÂch,
c) 900 hodin v pruÊbeÏhu dvanaÂcti kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ po sobeÏ jdoucõÂch.
§ 24
Doba letoveÂ sluzÏby
a)
b)
c)
d)

Doba letoveÂ sluzÏby zahrnuje
dobu letu vcÏetneÏ prÏedletoveÂ prÏõÂpravy,
dobu cÏekaÂnõÂ na odlet vrtulnõÂku po vyÂzveÏ k letu
leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby,
dobu staÂnõÂ vrtulnõÂku prÏi meziprÏistaÂnõÂ,
dobu poletoveÂ cÏinnosti.

§ 25
Doba vyÂkonu sluzÏby leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby
(1) Doba vyÂkonu sluzÏby leteckeÂ zaÂchranneÂ
sluzÏby zahrnuje
a) dobu letoveÂ sluzÏby a
b) dobu prÏipravenosti k okamzÏiteÂmu vzletu k letu
leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby, kteraÂ se zapocÏõÂtaÂvaÂ do
doby sluzÏby polovinou sveÂ deÂlky.
(2) Provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby stanovõÂ cÏas zahaÂjenõÂ vyÂkonu sluzÏby leteckeÂ zaÂchranneÂ
sluzÏby tak, aby umozÏnil provedenõÂ dostatecÏneÂ prÏedletoveÂ prÏõÂpravy alesponÏ 15 minut prÏed prvnõÂ mozÏnou
vyÂzvou k letu leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby. PrÏedletovou
prÏõÂpravou se rozumõÂ kontrola stavu vrtulnõÂku prÏed
provedenõÂm letu a navigacÏnõÂ a jinaÂ prÏõÂprava na let provaÂdeÏnaÂ v souladu se schvaÂlenou ProvoznõÂ prÏõÂrucÏkou
provozovatele leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby.
(3) Provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby stanovõÂ dobu poletoveÂ cÏinnosti po ukoncÏenõÂ poslednõÂho
letu daneÂ sluzÏby leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby podle typu
vrtulnõÂku a druhu provozu. Poletovou cÏinnostõÂ se rozumõÂ uvedenõÂ vrtulnõÂku do stavu schopneÂho prÏedaÂnõÂ
pozemnõÂm technickyÂm slozÏkaÂm po skoncÏenõÂ vsÏech aktivit na jeho palubeÏ, rozbor letu s posaÂdkou a podaÂnõÂ
hlaÂsÏenõÂ o pruÊbeÏhu letu a mimorÏaÂdnyÂch udaÂlostech,
ktereÂ beÏhem neÏho nastaly. Doba poletoveÂ cÏinnosti cÏinõÂ
alesponÏ 15 minut.
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(4) Provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby zajistõÂ,
aby celkovaÂ doba vyÂkonu sluzÏby leteckeÂ zaÂchranneÂ
sluzÏby cÏlena posaÂdky vrtulnõÂku neprÏesaÂhla 15 hodin
v pruÊbeÏhu dvaceti cÏtyrÏ hodin po sobeÏ jdoucõÂch.
(5) Dobu vyÂkonu sluzÏby leteckeÂ zaÂchranneÂ
sluzÏby podle odstavce 1 lze prodlouzÏit, jestlizÏe cÏlen
posaÂdky vrtulnõÂku v jejõÂm pruÊbeÏhu obdrzÏõÂ vyÂzvu k letu
leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby, a to o dobu nezbytnou k jeho
provedenõÂ.
(6) MaximaÂlnõÂ dennõÂ limit doby letoveÂ sluzÏby pro
võÂcepilotnõÂ posaÂdku vrtulnõÂku je
a) u letuÊ provaÂdeÏnyÂch podle pravidel pro lety za viditelnosti 12 hodin a
b) u letuÊ provaÂdeÏnyÂch podle pravidel pro lety podle
prÏõÂstrojuÊ 10 hodin.
(7) MaximaÂlnõÂ dennõÂ limit doby letoveÂ sluzÏby pro
jednopilotnõÂ posaÂdku vrtulnõÂku je 10 hodin.
(8) MaximaÂlnõÂ dennõÂ limit doby letoveÂ sluzÏby pro
cÏlena letoveÂ posaÂdky vrtulnõÂku, kteryÂ vykonaÂvaÂ jednu
letovou sluzÏbu ve võÂcepilotnõÂ i jednopilotnõÂ posaÂdce
vrtulnõÂku, se stanovõÂ podle odstavce 4.
§ 26
PozÏadavky na odpocÏinek
(1) Provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby zajistõÂ,
aby byl cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku poskytnut zaÂkladnõÂ
odpocÏinek prÏed zahaÂjenõÂm letoveÂ sluzÏby v deÂlce alesponÏ jedenaÂcti hodin s mozÏnostõÂ odpocÏinku na luÊzÏku
nejmeÂneÏ osmi hodin.
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vrtulnõÂku nastoupil do sluzÏby po ukoncÏenõÂ prÏedchozõÂho prodlouzÏeneÂho zaÂkladnõÂho odpocÏinku
podle tohoto ustanovenõÂ nebo podle põÂsmene b),
b) na 60 hodin zahrnujõÂcõÂch 3 mõÂstnõÂ noci v obdobõÂ
deseti kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ po sobeÏ jdoucõÂch, ktereÂ
zacÏõÂnaÂ v 0.00 hod. jednotneÂho sveÏtoveÂho cÏasu ve
dni naÂsledujõÂcõÂm po dni, v neÏmzÏ cÏlen posaÂdky
vrtulnõÂku nastoupil do sluzÏby po ukoncÏenõÂ prÏedchozõÂho prodlouzÏeneÂho zaÂkladnõÂho odpocÏinku
podle põÂsmene a) nebo podle tohoto ustanovenõÂ.
(4) Provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby stanovõÂ v rozpisu sluzÏeb cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku dny
volna v rozsahu
a) 7 dnuÊ v kalendaÂrÏnõÂm meÏsõÂci, do kteryÂch lze zahrnout dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku, a
b) 24 dnuÊ v kalendaÂrÏnõÂm cÏtvrtletõÂ, do kteryÂch lze zahrnout dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku.
(5) Den volna musõÂ zahrnovat dveÏ mõÂstnõÂ noci.
Den volna stanovenyÂ v rozpisu sluzÏeb, kteryÂ nebyl
z provoznõÂch duÊvoduÊ poskytnut, musõÂ byÂt cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku v nejblizÏsÏõÂm mozÏneÂm termõÂnu nahrazen jinyÂm dnem volna.
(6) Nad raÂmec dnuÊ volna podle odstavce 4 muÊzÏe
provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby poskytnout
cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku dalsÏõÂ dny volna, do kteryÂch
lze zahrnout dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku.
§ 27
PozÏadavky na ubytovaÂnõÂ

(2) Provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby muÊzÏe
cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku zkraÂtit dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku azÏ na 9 hodin za dodrzÏenõÂ teÏchto podmõÂnek:
a) provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby zajisÏt'uje
sluzÏbu leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby pouze v dennõÂ
dobeÏ od vyÂchodu do zaÂpadu slunce,
b) provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby zajistõÂ
cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku v dobeÏ zaÂkladnõÂho odpocÏinku vhodneÂ ubytovaÂnõÂ prÏõÂmo na zaÂkladneÏ pro
leteckou zaÂchrannou sluzÏbu.

(1) Provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby zajistõÂ
cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku vhodneÂ ubytovaÂnõÂ na zaÂkladneÏ pro leteckou zaÂchrannou sluzÏbu.

(3) Provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby prodlouzÏõÂ dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku
a) na 36 hodin zahrnujõÂcõÂch 2 mõÂstnõÂ noci v obdobõÂ
sedmi kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ po sobeÏ jdoucõÂch, ktereÂ
zacÏõÂnaÂ v 0.00 hod. jednotneÂho sveÏtoveÂho cÏasu ve
dni naÂsledujõÂcõÂm po dni, v neÏmzÏ cÏlen posaÂdky
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(2) Provozovatel leteckeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby zajistõÂ
cÏlenu posaÂdky vrtulnõÂku vhodneÂ ubytovaÂnõÂ takeÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe cÏlen posaÂdky vrtulnõÂku nemuÊzÏe z provoznõÂch
duÊvoduÊ traÂvit dobu zaÂkladnõÂho odpocÏinku v mõÂsteÏ
bydlisÏteÏ.
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§ 28
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. listopadu
2006.

Ministr:
Ï ebõÂcÏek v. r.
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