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HLAVA 2 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Úvodní poznámka: Zajištění poskytování 
předpisem stanovených meteorologických informací 
mezinárodnímu letectví je povinností pověřeného 
poskytovatele meteorologických služeb, ale 
odpovědnost související s využíváním těchto 
informací je na straně uživatele. Regulování 
poskytování meteorologických služeb civilnímu 
letectví je povinností Meteorologického úřadu. 

2.1 Úkol, stanovení a poskytování 

meteorologické služby 

2.1.1 Úkolem meteorologické služby 
v mezinárodním letectví je přispívat k bezpečnosti, 
pravidelnosti a hospodárnosti mezinárodního letectví. 

2.1.2 Tento úkol je plněn dodáváním potřebných 
meteorologických informací následujícím uživatelům: 
provozovatelům, členům letových posádek, 
stanovištím letových provozních služeb, záchranným 
koordinačním střediskům, správám letišť a dalším 
složkám, které se podílejí na organizaci nebo rozvoji 
mezinárodního letectví. 
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2.1.2.1 Poskytovatel meteorologických služeb 
poskytuje provozovatelům, členům posádky, 
stanovištím letových provozních služeb, stanovištím 
služeb pátrání a záchrany, provozovatelům letišť, 
subjektům vyšetřujícím nehody a mimořádné události 
a dalším poskytovatelům služeb a subjektům v letectví 
meteorologické informace nutné k plnění jejich 
příslušných funkcí určených příslušným úřadem. 

2.1.3 Každý smluvní stát musí stanovit 
meteorologickou službu poskytovanou 
mezinárodnímu letectví tak, aby byly plněny potřeby 
mezinárodního letectví. Rozsah poskytovaných služeb 
musí být stanoven v souladu s ustanoveními tohoto 
předpisu a v souladu s regionálními postupy ICAO. 

Poznámka: Poskytovatele meteorologických 
služeb v podmínkách civilního letectví osvědčuje 
a pověřuje Úřad pro civilní letectví (ÚCL). 

2.1.4 Každý smluvní stát musí určit úřad, dále 
nazývaný Meteorologický úřad, který bude poskytovat, 
nebo zařídí poskytování meteorologické služby 
mezinárodnímu letectví. Podrobné informace o takto 
určeném Meteorologickém úřadu musí být uvedeny 
v Letecké informační příručce, v souladu s Předpisem 
L 15, Hlava 5. 

Poznámka 1: Podrobné specifikace týkající se 
prezentace a obsahu letecké informační příručky jsou 
uvedeny v Předpisu L 10066, Doplňku 2. 

Poznámka 2: Meteorologickým úřadem regulujícím 
poskytovaní meteorologické služby civilnímu letectví 
je Úřad pro civilní letectví (ÚCL). Podrobné informace 
o Meteorologickém úřadu a všech poskytovatelích 
meteorologické služby civilnímu letectví v ČR jsou 
uvedeny v Letecké informační příručce ČR. 

Poznámka 3: Na vojenských letištích s vojenským 
a civilním provozem je poskytování meteorologické 
služby vymezeno dohodou mezi Ministerstvem 
dopravy ČR a Ministerstvem obrany ČR a je 
v odpovědnosti vojenské meteorologické služby. 

2.1.5 Každý smluvní stát je povinen zajistit, aby 
pověření poskytovatelé meteorologické služby plnili 
požadavky Světové meteorologické organizace 
(WMO) týkající se kvalifikace, odborné způsobilosti, 
vzdělání a výcviku meteorologického personálu 
poskytujícího meteorologickou službu mezinárodnímu 
letectví. 

Poznámka: Požadavky týkající se kvalifikace, 
odborné způsobilosti, vzdělání a výcviku 
meteorologického personálu v letecké meteorologii 
jsou uvedeny v publikaci WMO č. 49, Technical 
Regulations, Volume I – General Meteorological 
Standards and Recommended Practices, Part V – 
Qualifications and Competencies of Personnel 
Involved in the Provision of Meteorological (Weather 
and Climate) and Hydrological Services, Part VI – 
Education and Training of Meteorological Personnel a 
Appendix A – Basic Instruction Packages. 

ČR: 

2.1.6 Každý pověřený poskytovatel meteorologické 
služby je povinen zajistit kvalifikaci, odbornou 
způsobilost, vzdělání a výcvik svého provozního 
personálu v souladu s požadavky WMO uvedenými 
v ust. 2.1.5. 

2.2 Dodávání, využívání, management jakosti 

a interpretace meteorologických informací 

2.2.1 Mezi dodavatelem a uživatelem 
meteorologických informací musí být udržována úzká 
spolupráce v otázkách, které ovlivňují dodávání 
meteorologické služby mezinárodnímu letectví. 

2.2.2  Poskytovatel meteorologické služby zmíněný 
v ust. 2.1.4 musí zřídit a zavést řádně organizovaný 
systém jakosti obsahující postupy, procesy a zdroje 
potřebné k zavedení managementu jakosti 
meteorologických informací, které jsou uživatelům 
uvedeným v ust. 2.1.2 dodávány. 

ČR: 

2.2.3  Systém jakosti zavedený v souladu 
s ust. 2.2.2 musí být v souladu s normami 
zabezpečování jakosti série 9000 dle Mezinárodní 
organizace pro standardizaci (ISO) a certifikovaný 
oprávněnou organizací. 

Poznámka: Standardy zabezpečování jakosti 
série 9000 Mezinárodní organizace pro standardizaci 
(ISO) poskytují základní rámec pro rozvoj programu 
zabezpečování jakosti. Podrobnosti úspěšného 
programu si má formulovat každý poskytovatel 
meteorologické služby a ve většině případů je 
jedinečný pro danou organizaci. Návod na zřízení 
a zavedení systému řízení jakosti je uveden 
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v publikaci WMO č. 1100, Guide to the 
Implementation of Quality Management Systems for 
National Meteorological and Hydrological Services 
and Other Relevant Service Providers. 
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2.2.4 Stanovený systém jakosti musí uživatelům 
poskytnout potřebné ujištění a důvěru, že dodávané 
meteorologické informace vyhovují stanoveným 
požadavkům na geografické a prostorové pokrytí, 
formát, obsah, čas a frekvenci vydávání a období 
platnosti stejně tak, jako požadavkům na přesnost 
měření, pozorování a předpovědí. Indikuje-li systém, 
že meteorologická informace, která má být dodána 
uživatelům, nevyhovuje stanoveným požadavkům  
a postupy automatické opravy chyb nemohou být 
aplikovány, příslušná informace by neměla být 
dodána uživatelům, aniž by její platnost byla 
potvrzena jejím původcem. 

Poznámka: Požadavky týkající se geografického 
a prostorového pokrytí, formátu, obsahu, času 
a frekvence vydávání a období platnosti 
meteorologických informací jsou uvedeny v Hlavách 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, v Doplňcích 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
a v příslušných regionálních leteckých plánech ICAO. 
Požadavky týkající se přesnosti měření a pozorování 
a přesnosti předpovědí jsou uvedeny v Dodatcích A  
a B. 

EU: 

2.2.5  Pokud se týká výměny meteorologických 
informací pro provozní účely, systém jakosti musí 
zahrnovat postupy pro ověřování a potvrzování 
platnosti a prostředky pro monitorování dodržování 
předepsaných časových rozvrhů pro přenos 
jednotlivých zpráv a/nebo bulletinů, požadovaných 
k výměně a časů jejich zařazování do výměny. 
Systém jakosti musí být schopen zjišťovat příliš 
dlouhé doby přenosu přijímaných zpráv a bulletinů. 

Poznámka: Požadavky týkající se výměny 
provozních meteorologických informací (OPMET) jsou 
uvedeny v Hlavě 11 a Doplňku 10. 

2.2.6 Soulad s aplikovaným systémem jakosti musí 
být prokázán prostřednictvím auditu. Je-li zjištěn 
rozdíl, je zapotřebí určit postup k nápravě nesouladu 
nebo jeho příčiny. Všechna zjištění auditu a kroky 
k nápravě musí být založeny na důkazech a vhodně 
dokumentovány. 

2.2.7 Vzhledem k proměnlivosti meteorologických 
prvků v prostoru a čase, vzhledem k omezením 
pozorovacích postupů a k omezením vyplývajícím 
z definic některých prvků je třeba, aby uživatelé 
chápali hodnoty všech prvků uvedených ve zprávách 
jako nejlepší aproximace aktuálních podmínek v čase 
pozorování. 

Poznámka: Přehled provozních požadavků na 
přesnost meteorologických měření a pozorování je 
uveden v Dodatku A. 

2.2.8 Vzhledem k proměnlivosti meteorologických 
prvků v prostoru a čase, k omezením vyplývajícím  
z používaných předpovědních metod a k omezením 
vyplývajícím z definic některých prvků je třeba, aby 
uživatelé chápali hodnoty všech prvků uvedených 
v předpovědi jako nejpravděpodobnější hodnoty, 
kterých může daný prvek nabýt v období platnosti 
předpovědi. Podobně, čas výskytu nebo čas změny, 

který je uváděn v předpovědi, je třeba chápat jako čas 
nejpravděpodobnější. 

Poznámka: Přehled požadavků na přesnost 
předpovědí je v Dodatku B. 

2.2.9 Meteorologické informace dodávané 
uživatelům uvedeným v ust. 2.1.2 musí být v souladu 
se zásadami lidských činitelů a musí být ve formě 
vyžadující minimální interpretaci ze strany těchto 
uživatelů tak, jak je stanoveno v následujících hlavách 
předpisu. 

Poznámka: Návod na aplikaci zásad lidských 
činitelů lze nalézt v publikaci the Human Factors 
Training Manual (Doc 9683).  

2.3 Oznámení požadovaná od provozovatelů 

2.3.1 Provozovatel vyžadující meteorologickou 
službu nebo změny v existující meteorologické službě 
je povinen tyto oznámit s dostatečným předstihem 
příslušnému poskytovateli meteorologické služby 
nebo letištní meteorologické služebně. Minimální 
obsah tohoto oznámení musí být v souladu s dohodou 
uzavřenou mezi poskytovatelem meteorologické 
služby nebo letištní meteorologickou služebnou 
a příslušným provozovatelem. 

2.3.2 Provozovatel vyžadující meteorologickou 
službu je povinen příslušnému poskytovateli 
meteorologické služby oznámit: 

a) plánování nových tratí nebo nových typů provozu; 

b) změny trvalého charakteru v pravidelném provozu;  

c) plánování dalších změn ovlivňujících poskytování 
meteorologické služby. 

Tato oznámení musí obsahovat všechny podrobnosti 
nezbytné pro plánování příslušných opatření 
poskytovatelem meteorologické služby. 

2.3.3 Pokud je poskytovatelem meteorologické 
služby po projednání s uživateli požadováno, je 
provozovatel nebo člen letové posádky povinen 
příslušné letištní meteorologické služebně oznámit: 

a) letové řády;  

b) plánování nepravidelných letů; 

c) zpoždění, zrušení nebo předčasné provedení letů. 

2.3.4 Oznámení jednotlivých letů letištní 
meteorologické služebně by mělo obsahovat 
následující informace (s výjimkou případu, kdy se 
jedná o lety pravidelné a některé nebo všechny tyto 
informace není třeba po dohodě mezi letištní 
meteorologickou služebnou a příslušným 
provozovatelem oznamovat): 

a) letiště odletu a předpokládaný čas odletu; 

b) cílové letiště a předpokládaný čas příletu; 

c) trať letu a předpokládané časy příletů na letiště 
mezipřistání a odletů z těchto letišť’;  

d) náhradní letiště potřebná k vyplnění provozního 
letového plánu a vybraná z příslušného seznamu 
regionálních postupů ICAO; 

e) cestovní hladinu; 

f) typ letu – jde-li o let VFR nebo IFR; 
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g) druh požadovaných meteorologických informací 
pro člena letové posádky – letová meteorologická 
dokumentace a/nebo briefing nebo konzultace; 

h) čas(y), kdy jsou briefing, konzultace a/nebo letová 
meteorologická dokumentace požadovány. 
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