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HLAVA 2 - ODPOVĚDNOSTI A VÝKON FUNKCE 

2.1 Odpovědnosti státu 

2.1.1 Ministerstvo dopravy ČR musí: 

a) poskytovat leteckou informační službu; nebo 

b) dohodnout s jedním nebo více členskými státy 

ICAO společné poskytování služeb; nebo 

c) přenést oprávnění k poskytování letecké 

informační služby na nevládní organizaci za 

podmínky plnění ustanovení tohoto předpisu. 

2.1.1.1 Leteckou informační službu poskytuje pro 
celé území ČR v rozsahu ust. 2.1.3 se souhlasem 
Úřadu pro civilní letectví Řízení letového provozu ČR, 
s.p. 

2.1.1.2 Poskytováním letecké informační služby pro 
území jiného státu v rozsahu ust. 2.1.3 může pověřit 
Řízení letového provozu ČR, s.p. pouze Úřad pro 
civilní letectví. Úřad pro civilní letectví může 
dohodnout s příslušným úřadem jiného státu/států 
společné poskytování letecké informační služby. 

2.1.1.3 Přenesení oprávnění k částečnému 
poskytování letecké informační služby na jinou 
organizaci může provést pouze Úřad pro civilní 
letectví na základě získání potřebných znalostí 
o kvalifikaci žadatele a na základě písemné dohody 
mezi žadatelem a Řízením letového provozu ČR, s.p. 

2.1.1.4 Vydáváním informací o vzniku a pominutí 
nebezpečných podmínek způsobených sněhem, 
ledem nebo vodou původem ze sněhu na pohybových 
plochách letišť formou SNOWTAM pověřuje Úřad pro 
civilní letectví provozovatele letišť. Ti jsou povinni 
předat SNOWTAM, zpracovaný podle Doplňku 4 
Předpisu L 10066, jako zprávu pro AFTN k dopravě 
příslušné podací stanici AFTN Řízení letového 
provozu ČR, s.p., která je rozešle na adresy 
stanovené střediskem Letecké informační služby. 

Poznámka: Uvedené informace budou 
zveřejňovány formou SNOWTAM v zimním období, 
tj. od 1. 11. do 30. 4. Pokud uvedené podmínky 
nastanou blízko těchto dat, bude zahájeno vydávání 
SNOWTAM nebo bude v jejich vydávání 
pokračováno. 

2.1.2  Ministerstvo dopravy ČR je odpovědné za to, 
že poskytování leteckých dat a leteckých informací 
pokrývá celé území státu a ty oblasti mimo stát, pro 
které je stát zodpovědný za poskytování letových 
provozních služeb. 

2.1.3 Ministerstvo dopravy ČR je odpovědné za 
poskytovaná letecká data a letecké informace dle 
ust. 2.1.2. Letecká data a letecké informace vydávané 
pro stát nebo v jeho zastoupení musí být jasně 
označené, že jsou poskytnuté z pověření státu, bez 
ohledu na formát, ve kterém jsou poskytovány. 

2.1.4  Ministerstvo dopravy ČR musí zajistit, že 
poskytnutá letecká data a letecké informace 
odpovídají jakosti požadované ust. 3.2.  

2.1.5 Ministerstvo dopravy ČR musí zajistit, že jsou 
ustanoveny formální dohody mezi původci leteckých 
dat a leteckých informací a leteckou informační 
službou v souvislosti s včasným a úplným 
poskytováním leteckých dat a leteckých informací. 

Poznámka: Rozsah leteckých dat a leteckých 
informací, které by byly předmětem formálních dohod, 
je uveden v Hlavě 4 tohoto předpisu. 

2.2 Odpovědnosti Letecké informační služby 

a výkon funkce 

2.2.1 Letecká informační služba musí zajistit, aby 
letecká data a letecké informace nutné pro 
bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost letového 
provozu byly dány k dispozici ve formě vyhovující 
provozním požadavkům komunity ATM, včetně: 

a) osobám, které se účastní letového provozu včetně 

letových posádek, plánování letů a letových 

simulátorů, 

b) stanovištím letových provozních služeb 

odpovědným za letovou informační službu a za 

služby odpovědné za předletové informace. 

Poznámka: Popis komunity ATM je obsahem 
dokumentu ICAO Global ATM Operational Concept 
(Doc 9854). 

2.2.2 Letecká informační služba musí získávat, 
soustřeďovat nebo shromažďovat, editovat, 
formátovat, vydávat/ukládat a rozesílat letecká data 
a letecké informace/data z celého území státu stejně 
tak z těch oblastí mimo území státu, kde je stát 
odpovědný za poskytování letových provozních 
služeb. Letecká data a letecké informace musí být 
poskytovány jako produkty leteckých informací. 

Poznámka: Letecká informační služba může 
vykonávat i funkci původce. 

2.2.3 Tam, kde není zajištěna letecká informační 
služba po dobu 24 hodin, musí být tato služba 
zajištěna po celou dobu letu letadla v prostoru 
působnosti letecké informační služby, prodlouženou 
o období nejméně dvou hodin před a po této době. 
Tato služba musí také být k dispozici v čase 
vyžádaném příslušnou pozemní službou.  

2.2.4 Letecká informační služba je povinna 
přijmout letecká data a letecké informace pro 
poskytování předletové informační služby a informací 
potřebných za letu: 

a) od leteckých informačních služeb jiných států, a 

b) z jiných zdrojů, které mohou být k dispozici. 

Poznámka: Jeden z takových zdrojů je uveden 
v ust. 5.6 tohoto Předpisu. 
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2.2.5 Letecká data a letecké informace obdržené 
podle ust. 2.2.4 a), jsou-li dále rozesílány, musí být 
jasně označeny svým původem. 

2.2.6 Letecká data a letecké informace získané 
podle ust. 2.2.4 b) musí být, je-li to možné, před 
rozesíláním ověřeny. Pokud je nelze ověřit a budou 
rozesílány, musí být označeny jako neověřené. 

2.2.7 Letecká informační služba je povinna dávat 
urychleně k dispozici leteckým informačním službám 
ostatních států jakákoli letecká data a letecké 
informace potřebné pro bezpečnost, pravidelnost 
a hospodárnost letového provozu, které si tyto služby 
pro zajištění požadavku ust. 2.2.1 vyžádají. 

2.3 Výměna leteckých dat a leteckých 

informací 

2.3.1 Všechny části produktů leteckých informací 
poskytovaných jinými státy jsou zasílány Letecké 
informační službě Řízení letového provozu ČR, s. p. 
Ta je rovněž oprávněná projednávat a vyřizovat 
žádosti o poskytování leteckých dat a leteckých 
informací vydaných jinými státy.  

2.3.2 Mezi Leteckou informační službou poskytující 
letecká data a letecké informace a jejími uživateli by 
měla být v souvislosti s poskytovanými službami 
uzavřena formální dohoda. 

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
formálních dohod je uveden v dokumentu ICAO 
Aeronautical Information Services Manual (Doc 8126). 

2.3.3 Působnost Letecké informační služby Řízení 
letového provozu ČR, s.p. a Mezinárodní kanceláře 
NOTAM je pro celé území České republiky. 

2.3.4 Letecká informační služba musí uspořádat 
vydávání a příjem NOTAM tak, aby vyhovovalo 
provozním požadavkům distribuce po telekomunikační 
síti. 

2.3.5 Pro usnadnění mezinárodní výměny 
leteckých dat a leteckých informací se zavádí, podle 
možností, přímé spojení mezi leteckými informačními 
službami. 

2.3.6 S výjimkou případů uvedených v ust. 2.3.8 
musí dát Letecká informační služba Řízení letového 
provozu ČR, s. p. k dispozici jeden výtisk každého 
z následujících produktů leteckých informací (je-li k 
dispozici), podle požadavku letecké informační služby 
smluvního státu ICAO, ve vzájemně dohodnuté formě 
bez poplatku i v případě, že byla 
vydáváním/ukládáním a distribucí státem pověřena 
nevládní organizace: 

a) Leteckou informační příručku (AIP), včetně AIP 
Amendment a AIP Supplement; 

b) Letecké informační oběžníky (AIC); 

c) NOTAM; a 

d) Letecké mapy. 

2.3.7 V zájmu zachování bezpečnosti je žádoucí, 
aby se výměna více než jednoho výtisku jednotlivých 
částí produktů leteckých informací a jiných leteckých 
dokumentů včetně těch, které obsahují letecké zákony 

a předpisy, řídila dvoustrannými dohodami 
uzavřenými mezi zúčastněnými smluvními státy ICAO 
a subjekty. 

2.3.8 Pokud jsou letecké informace a letecká data 
ve formě souborů digitálních dat, které má letecká 
informační služba používat, musí být poskytnuty na 
základě dohody mezi dotčenými smluvními státy. 

Poznámka: Záměrem je, aby měly státy přístup 
k zahraničním datům, za účelem uvedeným v ust. 
2.2.4. 

2.3.9 Získání leteckých dat a leteckých informací 
včetně částí produktů leteckých informací a dalších 
leteckých dokumentů včetně leteckých zákonů a 
předpisů státem, který není smluvním státem ICAO 
nebo jinými subjekty, by mělo být upraveno 
samostatnou dohodou mezi zúčastněnými smluvními 
státy ICAO a subjekty. 

2.3.10 Pro poskytování datových souborů mohou 
být používána globálně interoperabilní letecká data 
a modely pro výměnu informací. 

Poznámka 1: Specifikace týkající se globálně 
interoperabilních modelů pro výměnu leteckých 
informací a výměnu dat jsou uvedeny v Předpisu L 
10066. 

Poznámka 2: Poradenský materiál ke globálně 
interoperabilním modelům pro výměnu leteckých 
informací a výměnu dat je k nalezení v dokumentu 
ICAO Aeronautical Information Services Manual (Doc 
8126). 

2.4 Autorské právo 

Poznámka: Z důvodu ochrany investic jakož 
i k zajištění lepšího řízení jejich využívání, může 
Letecká informační služba uplatnit autorské právo na 
své produkty v souladu s národními zákony. 

2.4.1 Jakýkoliv produkt leteckých informací jiného 
státu, získaný dle ust. 2.3, který je chráněn autorským 
právem státu původu a vydávající letecká informační 
služba tento produkt takto označila, nesmí Letecká 
informační služba Řízení letového provozu ČR, s. p. 
poskytnout třetí straně bez upozornění, že produkt je 
chráněn autorským právem. 

2.4.2 Pokud jsou letecké informace a letecká data 
poskytovány v souladu s ust. 2.3.8, nesmí přijímající 
stát poskytnout soubory digitálních dat poskytujícího 
státu žádné třetí straně bez souhlasu poskytujícího 
státu. 

2.5 Náhrada nákladů 

2.5.1 Režijní náklady na shromažďování 
a zpracování leteckých dat a leteckých informací jsou 
zahrnuty do nákladové báze letištních poplatků 
a poplatků za letové navigační služby v souladu 
s principy uvedenými v dokumentu ICAO Policies on 
Charges for Airports and Air Navigation Services (Doc 
9082). 

Poznámka: Cena pro individuálního zákazníka 
jednotlivých produktů leteckých informací Letecké 
informační služby Řízení letového provozu ČR, s. p. je 
založena na nákladech za tisk papírových výtisků, na 
výrobu elektronického media a nákladů na distribuci. 

 


