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Informace o způsobu implementace Nařízení Komise (EU) č. 73/2010
1.

Účel AIC

Účelem tohoto Leteckého informačního oběžníku je seznámit všechny dotčené subjekty (letecká i neletecká
veřejnost včetně státní správy) se závěry Ministerstvem dopravy řízené mezirezortní pracovní skupiny pro implementaci
Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých
informací pro jednotné evropské nebe (dále jen „Nařízení ADQ“) v podmínkách České republiky.
2.

Závěry odsouhlasené k publikaci

2.1

Formát digitálního NOTAM

Nařízení ADQ definuje pojem „digitální NOTAM“ jako soubor dat obsahující informace zahrnuté v NOTAM ve
strukturovaném formátu, který lze plně interpretovat automatizovaným počítačovým systémem bez lidské interpretace.
V současné době není v České republice digitální NOTAM publikován, a proto Ministerstvo dopravy v souladu s článkem 5
odstavce 3 Nařízení ADQ vylučuje digitální NOTAM z formátu výměny dat uvedeného v článku 5 odstavci 2 Nařízení ADQ.
Dosavadní způsob vydávání NOTAM se nemění.
2.2

Bezpečnostní prověrka

Ustanovení článku 13 písm. a) Nařízení ADQ je třeba chápat tak, že subjekty uvedené v článku 2 odst. 2 písm. b)
a c) mají povinnost zajistit, aby jejich zaměstnanci splňovali všechny požadavky kladené platnými právními předpisy na
pořizování, vytváření, uchovávání, zpracovávání, přenos a distribuci leteckých dat a leteckých informací a zacházení s nimi.
Pokud platné právní předpisy pro pořizování, vytváření, uchovávání, zpracovávání, přenos a distribuci leteckých dat
a leteckých informací a zacházení s nimi nevyžadují žádný druh bezpečnostního prověření, pak subjekty uvedené v článku 2
odst. 2 písm. b) a c) takové prověření zajišťovat nemusí.
Pokud platné právní předpisy nestanoví jinak, považuje se za splnění požadavku na bezpečnostní prověrku
pracovníků odpovědných za úkoly v pořizování, vytváření, uchovávání, zpracovávání, přenosu a distribuci leteckých dat
a leteckých informací a v zacházení s nimi ve smyslu článku 13 písm. a) Nařízení ADQ školení provedené regulovanou
stranou v rozsahu odpovídajícímu činnostem vykonávaných konkrétním pracovníkem.
Žádná zvláštní bezpečnostní prověrka však není Nařízením ADQ požadována. Vzhledem k tomu, že se text
české jazykové verze Nařízení ADQ odchyluje od jiných jazykových znění, bude opraven v nejbližším možném
termínu prostřednictvím korigenda.
2.3

Horizontální referenční systém

Požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací Nařízení ADQ stanovují, že všechna sledovaná data se
musí vztahovat na WGS-84. Nařízení ADQ je v této oblasti plně konzistentní s platnými požadavky ICAO.
Nedochází proto k žádným změnám v požadavcích na horizontální referenční systém leteckých dat a leteckých
informací předávaných LIS ŘLP ČR, s.p. k publikaci.

-2-

2.4

Aplikace Nařízení ADQ na SNOWTAM

Pro účely Nařízení ADQ a jeho aplikace se NOTAMem rozumí „oznámení rozesílané telekomunikačními
prostředky, které obsahuje informace týkající se vytvoření, stavu nebo změny v jakémkoli leteckém zařízení, službách,
postupu nebo nebezpečí, o nichž včasná informovanost je pro pracovníky zabývající se letovým provozem důležitá“
(viz článek 3 bod 17 Nařízení ADQ). Tyto informace se tedy mohou týkat i podmínek na pohybové ploše způsobených
sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu nebo jejich odstranění
(SNOWTAM). Pro účely aplikace Nařízení ADQ se tedy na SNOWTAM vztahují všechna pravidla stanovená pro NOTAM.
Ministerstvo dopravy upozorňuje provozovatele letišť, kteří jsou pověření předáním SNOWTAM ŘLP ČR, s.p.
k distribuci, na povinnost dodržovat příslušná ustanovení Nařízení ADQ, při současném zohlednění vyloučení digitálního
NOTAM z formátu výměny dat uvedeného v článku 5 odstavci 2 Nařízení ADQ.
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