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DODATEK N – PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ SPADAJÍCÍCH DO PŮSOBNOSTI  
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Č. 73/2010 

1. Použitelnost 

Tento dodatek stanovuje subjekty v ČR podléhající 
nařízení Komise (EU) č. 73/2010, kterým se stanoví 
požadavky na jakost leteckých dat a leteckých 
informací pro jednotné evropské nebe (dále jen 
„nařízení ADQ“), a vymezuje požadavky na procesy 
při pořizování, vytváření, uchovávání, zpracovávání, 
přenosu a distribuci leteckých dat a leteckých 
informací a zacházení s nimi. 

2. Definice 

2.1 Viz ust 1.1 tohoto předpisu a článek 3 nařízení 
ADQ.  

3. Subjekty v ČR podléhající nařízení ADQ  

3.1 Identifikované subjekty 

Subjekty, které lze podle článku 2 nařízení ADQ 
identifikovat jako strany, na něž se vztahují požadavky 
stanovené tímto nařízením (dále jen „ADQ strana“), 
jsou uvedeny v tabulce N-1. 

3.2 Ostatní subjekty 

Ostatní subjekty, které se podílí na pořizování, 
vytváření, uchovávání, zpracovávání, přenosu a 
distribuci leteckých dat a leteckých informací a 
zachází s nimi, se identifikují jako ADQ strana podle 
schématu uvedeného na obr. N-1. 

4. Oficiální ujednání 

Subjekty v ČR podléhající nařízení ADQ dle ust. 3 
tohoto dodatku musí při vzájemné výměně leteckých 
dat a/nebo leteckých informací uzavřít oficiální 
ujednání v souladu s nařízením ADQ. Oficiální 
ujednání musí být uzavřeno ve formě dvoustranné 
dohody o poskytování dat a jeho obligatorními 
náležitostmi jsou: 

a) označení smluvních stran; 

b) rozsah poskytovaných leteckých dat a/nebo 
leteckých informací; 

c) požadavky na přesnost, rozlišení a integritu pro 
každou předávanou datovou položku; 

d) nezbytné způsoby prokázání, že poskytovaná data 
splňují specifikované požadavky; 

e) opatření, které je třeba učinit v případě zjištění 
chyby nebo neúplnosti poskytovaných dat; 

f) minimální kritéria pro oznamování změn dat 
v rozsahu: 

 - kritéria pro určení včasnosti poskytování dat na 
základě důležitosti změny pro funkčnost nebo 
bezpečnost, 

 - jakékoli předcházející oznámení očekávaných 
změn, 

 - prostředky, které je třeba přijmout pro 
oznamování, 

g) strana odpovědná za dokumentování dat; 

h) prostředky pro řešení jakýchkoli potenciálních 
nejednoznačností způsobených v případech, kdy 
se používají různé formáty pro výměnu leteckých 
dat a/nebo leteckých informací; 

i) jakákoli omezení v používání dat; 

j) požadavky na zpracování zpráv o jakosti 
poskytovatelem dat s cílem usnadnit ověřování 
jakosti dat jejich uživateli; 

k) požadavky na metadata; 

l) požadavky pro nepředvídané události týkající se 
kontinuity poskytování dat. 

Konkrétní obsah výše jmenovaných položek a) až l) 
lze v rámci jednotlivých oficiálních ujednání 
modifikovat, a to s ohledem na povahu spolupráce při 
výměně leteckých dat a/nebo leteckých informací mezi 
dotčenými subjekty.  
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Tabulka N-1. ADQ strany  

ADQ strana Poznámka 

Ministerstvo dopravy – odbor civilního letectví Poskytovatel dat i schvalující subjekt 

Úřad pro civilní letectví Poskytovatel dat i schvalující subjekt 

Ministerstvo obrany Poskytovatel dat i schvalující subjekt 

Řízení letového provozu s. p. Poskytovatel dat i poskytovatel letecké 
informační služby 

Letiště Praha/Ruzyně Poskytovatel dat 

Letiště Praha/Vodochody Poskytovatel dat 

Letiště Brno/Tuřany Poskytovatel dat 

Letiště Ostrava/Mošnov Poskytovatel dat 

Letiště Karlovy Vary Poskytovatel dat 

Letiště Kunovice Poskytovatel dat 

Letiště Pardubice Poskytovatel dat 

Heliporty HEMS s IFR provozem Poskytovatel dat 

Vojenské základny publikované v AIP ČR Poskytovatel dat 

Ostatní letiště s postupy IFR publikovanými v AIP ČR Poskytovatel dat 

Poskytovatel zajišťující tvorbu letových postupů Poskytovatel dat 

 

 
 

Obr. N-1 Diagram pro identifikace subjektů podléhajících nařízení ADQ 
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