
HLAVA 3  PŘEDPIS L 15 

  10.9.2020 
 3 - 1 Změna č. 8/ČR 

HLAVA 3 - SPRÁVA LETECKÝCH INFORMACÍ

3.1 Požadavky na správu informací 

3.1.1 Zdroje a procesy pro správu informací 
zřízené Leteckou informační službou Řízení letového 
provozu ČR, s. p. musí být odpovídající k zajištění 
včasného sběru, zpracování, uložení, integrace, 
výměny a poskytování leteckých dat a leteckých 
informací se zajištěnou úrovní jakosti v rámci celého 
systému ATM. 

3.2 Specifikace jakosti dat 

3.2.1 Přesnost dat 

Řád přesnosti leteckých dat musí být v souladu se 
zamýšleným použitím. 

Poznámka: Specifikace týkající se řádu 
přesnosti (včetně úrovně spolehlivosti) leteckých dat 
jsou uvedeny v Doplňku 1 Předpisu L 10066.  

3.2.2 Rozlišení dat 

Rozlišení leteckých dat musí být přiměřené skutečné 
přesnosti dat. 

Poznámka 1: Specifikace týkající se rozlišení 
leteckých dat jsou uvedeny v  Doplňku 1 Předpisu L 
10066.  

Poznámka 2: Rozlišení dat obsažených v databázi 
může být stejné nebo lepší než publikované rozlišení. 

3.2.3 Integrita dat 

3.2.3.1 Integrita leteckých dat musí být zachována 
po celou dobu zpracování dat od zdroje po distzribuci 
k dalšímu zamýšlenému uživateli.  

Poznámka: Specifikace týkající se Klasifikace 
integrity související s leteckými daty jsou uvedeny v  
Doplňku 1 Předpisu L 10066.  

3.2.3.2 Na základě příslušné klasifikace integrity 
musí být zavedeny postupy s cílem: 

a) pro běžná data: zamezit poškození dat po celou 
dobu jejich zpracování; 

b) pro význačná data: zajistit, že nedojde 
k poškození dat v žádné fázi celého procesu, 
což může dle potřeby zahrnovat i další procesy 
k vypořádání se s možnými riziky v celé 
architektuře systému a dalšímu zajištění integrity 
dat této úrovně; a 

c) pro kritická data: zajistit, že nedojde k poškození 
dat v žádné fázi celého procesu, včetně dalších 
procesů zajišťujících integritu k úplnému 
potlačení vlivů vad zjištěných v rámci zevrubné 
analýzy celé architektury systému, 
představujících možná rizika pro integritu dat; 

3.2.4 Sledovatelnost dat  

Sledovatelnost leteckých dat musí být zajištěna a 
zachována po celou dobu jejich použití.  

3.2.5 Včasnost dat  

Včasnost musí být zajištěna prostřednictvím zahrnutí 
omezení doby účinnosti datových prvků.  

Poznámka 1: Tato omezení se mohou pojit 
s jednotlivými datovými prvky nebo datovými soubory.  

Poznámka 2: Pokud je pro datový soubor 
stanovena doba účinnosti, bude se počítat jako data 
účinnosti pro všechny jednotlivé datové prvky.  

3.2.6 Úplnost dat  

Úplnost leteckých dat musí být zajištěna s cílem 
podpořit zamýšlené použití.  

3.2.7 Formát dat  

3.2.7.1 Formát doručených dat musí být dostatečný 
k zajištění toho, aby data byla interpretována 
způsobem odpovídajícím jejich zamýšlenému použití. 

3.3 Potvrzení platnosti a ověřování leteckých 

dat a leteckých informací 

3.3.1 Materiál, který má být vydán jako součást 
produktu leteckých informací, musí být před předáním 
letecké informační službě důkladně prověřen, aby se 
zajistilo, že obsahuje všechny potřebné informace a 
že ty jsou v podrobnostech správné.  

3.3.2 Letecká informační služba musí ustanovit 
postupy pro potvrzení platnosti a ověřování, které 
zajistí, že v návaznosti na obdržení leteckých dat 
a leteckých informací jsou splněny požadavky na 
jakost. 

3.4 Detekce chyb dat 

3.4.1 Techniky detekce chyb digitálních dat musí 
být používány během přenosu a/nebo uložení 
leteckých dat a souborů digitálních dat. 

3.4.2 Techniky detekce chyb digitálních dat musí 
být používány, aby se udržely úrovně integrity 
stanovené v ust. 3.2.3. 

Poznámka: Podrobné specifikace týkající se 
technik detekce chyb digitálních dat jsou obsaženy 
v Předpisu L 10066. 

3.5 Použití automatizace 

3.5.1 Cílem použití automatizace je zajistit jakost, 
výkonnost a finanční efektivnosti letecké informační 
služby.  
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Poznámka: Poradenský materiál pro vývoj 
databází a ustanovení služeb pro výměnu dat je 
k nalezení v dokumentu ICAO Aeronautical 
Information Services Manual (Doc 8126). 

3.5.2 Pokud jsou zaváděny automatizované 
procesy a při identifikaci rizik přijímána zmírňující 
opatření, musí být náležitá pozornost věnována 
integritě dat a informací. 

Poznámka: V případě neočekávaného chování 
systémů mohou automatizované procesy vnášet rizika 
změny integrity dat a informací. 

3.5.3 Pro zajištění souladu s požadavky na jakost 
dat musí automatizace: 

a) umožňovat digitální výměnu leteckých dat mezi 
všemi složkami, které se účastní řetězce 
zpracování dat; a 

b) využívat modely pro výměnu leteckých informací 
a modely pro výměnu dat navržené za účelem 
globální interoperability. 

3.6 Systém řízení jakosti 

3.6.1 Musí být zaveden a udržován systém řízení 
jakosti, který zahrnuje všechny funkce letecké 
informační služby, uvedené v ust. 2.2. Vykonávání 
systému řízení jakosti musí být prokazatelné v každé 
fázi činnosti. 

Poznámka: Poradenský materiál je obsažen 
v dokumentu ICAO Manual on the Quality 
Management System for Aeronautical Information 
Services (Doc 9839) (jeho vytvoření se plánuje 
na listopad 2019). 

3.6.2 Řízení jakosti by mělo být uplatňováno na 
celý datový řetězec leteckých informací od jejich 
vzniku až po jejich rozesílání dalšímu zamýšlenému 
uživateli s přihlédnutím k jejich zamýšlenému použití. 

3.6.3 V zájmu zachování bezpečnosti je žádoucí, 
aby systém řízení jakosti zavedený v souladu 
s ust. 3.6.1 byl v souladu s normami ověřování jakosti 
série 9000 dle Mezinárodní organizace pro 
standardizaci (ISO) a certifikovaný akreditovaným 
certifikačním orgánem. 

3.6.4 V souvislosti se zavedením systému řízení 
jakosti musí být pro každou funkci stanoveny 
požadovaná způsobilost a související znalosti, 

dovednosti a schopnosti. Personál určený 
k vykonávání těchto funkcí musí projít odpovídajícím 
výcvikem. Musí být zaveden proces, který zajistí, že je 
personál způsobilý k vykonávání konkrétně 
přidělených funkcí. Musí být vedeny příslušné 
záznamy, které prokáží kvalifikovanost personálu. 
Musí být zavedeno počáteční a periodické hodnocení, 
při kterém personál prokáže požadované dovednosti 
a způsobilost. Periodické hodnocení personálu musí 
být použito jako prostředek k zjištění a nápravě 
nedostatků znalostí, dovedností a schopností. 

3.6.5 Každý systém řízení jakosti musí obsahovat 
nezbytnou politiku přístupu, procesy a postupy, včetně 
postupů pro použití metadat, které zajistí a ověří 
sledovatelnost leteckých dat v datovém řetězci 
leteckých informací a umožní tak odhalení hlavní 
příčiny zjištěných odchylek nebo chyb, jejich opravení 
a informování dotčených uživatelů. 

3.6.6 Stanovený systém řízení jakosti musí 
uživatelům poskytnout potřebné ujištění a důvěru, že 
rozesílané letecká data a letecké informace vyhovují 
požadavkům na jakost leteckých dat. 

3.6.7 Musí být přijata všechna nezbytná opatření 
pro sledování souladu se systémem řízení jakosti.  

3.6.8 Prokázání souladu s aplikovaným systémem 
řízení jakosti musí být prostřednictvím auditu. Je-li 
zjištěna neshoda, musí se bez zbytečných odkladů 
určit postup k nápravě nesouladu nebo jeho příčiny. 
Všechna zjištění auditu a kroky k nápravě musí být 
evidovány a vhodně zdokumentovány. 

3.7 Principy zohledňující lidské činitele 

3.7.1 Organizace leteckých informačních služeb 
stejně jako forma, obsah, zpracování a distribuce 
leteckých dat a leteckých informací musí brát v úvahu 
principy zohledňující lidské činitele, které usnadní 
jejich optimální využití. 

3.7.2 V případě, že je požadována vzájemná lidská 
vazba, musí být věnována náležitá pozornost integritě 
informací a v případě, že jsou zjištěna rizika, jsou 
přijaty kroky, které je zmírňují. 

Poznámka: Toho může být dosaženo 
prostřednictvím návrhu systémů, provozními postupy 
nebo zlepšením provozního prostředí. 
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