
bezpečné?



-- Každé vyrobené letadlo musí od úřadů pro bezpečnost letectví získat osvědčení a teprve poté 
je mu povoleno létat. Osvědčení je výsledkem nezávislého posouzení konstrukce a potvrzení, že 
letadlo splňuje normy bezpečnosti, které se vytvářejí desítky let. Agentura EASA je odpovědná 
za vydávání osvědčení všem letadlům vyrobeným a zkonstruovaným v Evropě.

Práce agentury EASA nekončí okamžikem uvedení výrobku do provozu, její práce v tento 
okamžik právě začíná. Původní úroveň bezpečnosti se udržuje po celou dobu životnosti výrobku.

Protože letadla předtím, 
než jim je povoleno létat, 
musejí získat osvědčení

Protože bezpečnost letectví 
se neustále sleduje

-- Veškeré otázky týkající se bezpečnosti letectví se sledují. Od provozovatelů letadel, což jsou 
organizace provádějící údržbu letadla, ale i od dalších subjektů působících v oblasti letectví 
se požaduje, aby oznamovali veškeré bezpečnostní problémy, které odhalí. Zprávy jsou ana-
lyzovány s cílem odhalit veškeré znepokojující záležitosti. Toto průběžné sledování umožňuje 
včasné odhalení případných problémů. Agentura EASA okamžitě přijme příslušná opatření, 
aby zabezpečila, že jsou dodržovány nejvyšší normy bezpečnosti.



-- Zkvalitňování norem bezpečnosti letectví a ochrany životního prostředí vyžaduje, aby pravidla 
byla na základě nejnovějších vědeckých poznatků průběžně přezkoumávána a zkvalitňována. 
Pravidla jsou navrhována a upravována tak, aby odrážela měnící se technologie a potřeby 
letectví, přičemž nejvyšší prioritou je bezpečnost. Agentura EASA poskytuje Evropské komisi 
poradenství v oblasti bezpečnostních pravidel a z právního hlediska je odpovědná za popis 
nejlepších možností jak dosáhnout vysoké úrovně bezpečnosti. Pravidla se přezkoumávají na 
základě konzultací s průmyslovým odvětvím a občany, aby bylo zajištěno, že jsou úměrná cílům, 
o které usilují. 

-- I když trvale zkvalitňovaná pravidla vytvářejí dobrý základ bezpečného systému letectví, 
existuje zde jeden mechanismus, který zajišťuje jejich jednotné uplatňování. Agentura EASA je 
odpovědná za sledování uplatňování pravidel pro bezpečnost letectví vnitrostátními leteckými 
úřady ve všech členských státech. Agentura toho dosahuje tím, že provádí proaktivní kontroly. 
Zároveň však úřadům poskytuje odbornou přípravu a poradenství.

Provádějí se kontroly neevropských operátorů, aby se zajistilo, že splňují stejné vysoké nor-
my bezpečnosti jako jejich evropští partneři. Agentura EASA koordinuje tyto kontroly na evropské 
úrovni. Pokud dojde k narušení bezpečnosti, Evropská komise přijme příslušná opatření.

Protože bezpečnostní pravidla 
se průběžně přezkoumávají a 
zkvalitňují

Protože stejná pravidla pro 
bezpečnost letectví platí v celé 
Evropě

Protože mezinárodní 
spolupráce je přínosem pro 
bezpečnost

-- Letecká doprava je mezinárodní činností, a bezpečnost letectví tedy vyžaduje soustředěné 
úsilí mnoha organizací na mezinárodní úrovni. Agentura EASA poskytuje odborné znalosti a 
zastoupení mezinárodním organizacím, odborným komisím a pracovním skupinám. Agentura 
také těsně spolupracuje s úřady pro bezpečnost letectví v zemích mimo Evropskou unii, aby dále 
posilovala bezpečnost na celosvětové úrovni.
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Adresa pro osobní 
návštěvu
Ottoplatz 1
D-50679 Cologne
Germany

Tel.  +49_221_8999- 0000
Fax  +49_221_8999- 0999
E-Mail info@easa.europa.eu

easa.europa.eu

Poštovní adresa
Postfach 10 12 53 
D-50452 Cologne
Germany 

Agentura Evropské unie.


	EASA_General Information Brochure_CS-1
	EASA_General Information Brochure_CS
	EASA_General Information Brochure_CS-5
	EASA_General Information Brochure_CS

