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HLAVA 9 – SYSTÉM VÝMĚNY ÚDAJŮ O CESTUJÍCÍCH 

 
A. Všeobecně 

9.1 Smluvní státy, které požadují výměnu 
informací ze systému předávání údajů o cestujících 
(API) / interaktivního API (iAPI) a/nebo záznamů 
o knihování cestujících (PNR) od provozovatelů 
letadel, musí vytvořit systém jednotného portálu pro 
údaje o cestujících buď pro každou kategorii dat, nebo 
kombinovaný pro obě kategorie dat. Tento má 
zúčastněným stranám umožnit předkládání 
standardizovaných informací prostřednictvím 
společného vstupního bodu pro přenos dat tak, aby 
byly splněny všechny související požadavky jurisdikce 
na údaje o cestujících a posádce.  

9.1.1 Smluvní státy, které požadují od 
provozovatelů letadel výměnu údajů o cestujících a 
posádce, by měly vzít v úvahu vytvoření systému 
jednotného portálu pro údaje o cestujících pro sdílení 
dat obou kategorií.  

9.2 Smluvní státy a provozovatelé letadel by měli, 
zajišťovat na příslušné úrovni 24/7 (nepřetržitě) 
provozní a technickou podporu, která by analyzovala a 
reagovala na jakýkoliv výpadek nebo selhání systému, 
aby došlo k obnovení běžného provozu, v nejkratší 
možné době. 

9.3 Smluvní státy a provozovatelé letadel by měli 
stanovit a zavést vhodná oznámení a postupy 
obnovení provozu, jak při údržbě informačního 
systému, tak neplánovaných výpadcích nebo selhání 
systému. 

9.4 Smluvní státy a provozovatelé letadel by měli 
poskytovat příslušnou úroveň kontaktní podpory (je-li 
to proveditelné, provoz 24/7). 

9.5 Smluvní státy nesmí jako součást poskytování 
API, iAPI a/nebo PNR po provozovatelích letadel 
požadovat poskytování nestandardních údajů. 

9.6 Pokud smluvní státy považují poskytování 
prvků odchylujících se od standardu za žádoucí, musí 
podat žádost kontaktnímu výboru WCO/IATA/ICAO 
spolu s procesem DMR (Data Maintenance Request) 
Světové celní organizace (WCO) prostřednictvím 
procesu přezkoumání a schválení, jehož cílem je 
začlenění datového prvku do směrnic. 

B. Předávání údajů o cestujících (API) 

9.7 Každý smluvní stát musí zavést systém 
předávání údajů o cestujících (API). 
Poznámka: Viz rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2178 
(2014) odstavec 9. 

9.8 Systém API každého smluvního státu musí 
být podporován příslušnými právními orgány (mimo 
jiné legislativou, předpisy, rozhodnutími) a musí být 
v souladu s mezinárodně uznávanými standardy pro 
API. 

Poznámka 1: API vyžaduje získávání osobních 
údajů cestujících a posádky a podrobnosti o letu od 
provozovatele letadla před odletem. Tyto informace 
jsou elektronicky přenášeny orgánům hraniční kontroly 
v místě příletu nebo odletu. Údaje o cestujících 
a posádce jsou tedy obdrženy před odletem nebo 
příletem letadla.  
Poznámka 2: Zpráva UN/EDIFACT PAXLST je 
standardní elektronická zpráva vyvinutá speciálně jako 
podmnožina UN/EDIFACT pro zajištění 
(elektronického) přenosu seznamu cestujících. 
UN/EDIFACT je zkratka pro „United Nations rules for 
Electronic Data Interchange For Administration, 
Commerce and Transport“. Pravidla zahrnují soubor 
mezinárodně uznávaných standardů, adresářů 
a pokynů pro elektronickou výměnu strukturovaných 
údajů a zejména informací týkajících se obchodu se 
zbožím a službami mezi nezávislými, počítačovými 
informačními systémy. WCO, IATA a ICAO společně 
odsouhlasily maximální soubor údajů API, které by 
měly být začleněny do zprávy PAXLST používané 
provozovatelem letadla pro přenášení těchto údajů 
úřadům hraniční kontroly v místě odletu nebo příletu. 
Lze očekávat, že standard UN/EDIFACT může být 
doplněn moderními technickými zprávami, kterými jsou 
například mezinárodní standardy xml nebo webové 
aplikace. 
Poznámka 3: Ve své současné struktuře formátu 
nebude zpráva UN/EDIFACT PAXLST využitelná pro 
oblast všeobecného civilního letectví. 
Poznámka 4: Zpráva UN/EDIFACT PAXLST je 
v současné době definována mezinárodně 
uznávanými pokyny organizací WCO/IATA/ICAO. 

9.9 Každý smluvní stát zavádějící legislativu za 
účelem implementace systému API by měl zvážit 
vytvoření harmonizovaných předpisů splňujících 
potřeby všech zúčastněných úřadů, definování 
společného souboru datových prvků API 
požadovaných jurisdikcí v souladu se standardy pro 
vytváření zpráv a určit jeden úřad státní správy 
k přijímání údajů API jménem všech ostatních úřadů. 

9.10 Při stanovování identifikačních informací 
cestujících, které mají být přenášeny, musí smluvní 
stát požadovat pouze takové údaje nebo jejich části, 
které jsou k dispozici ve strojově čitelných cestovních 
dokladech, a které jsou v souladu se specifikacemi 
uvedenými v dokumentu ICAO Doc 9303, Machine 
Readable Travel Documents. Všechny požadované 
informace musí splňovat podmínky pro zprávy 
UN/EDIFAC PAXLST uvedené v pokynech 
WCO/IATA/ICAO API. 

9.11 Smluvní státy by neměly postihovat nebo 
činit jinak odpovědným provozovatele letadla za 
nesrovnalosti ve vyměňovaných datech o cestujících, 
pokud provozovatel letadla shromáždil a poskytl 
správné předběžné údaje o cestujícím na základě 
jednoho předloženého platného cestovního dokladu, 
ale tento cestující se na příletu prokáže druhým 
platným cestovním dokladem. 
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9.12 Smluvní státy by měly usilovat 
o minimalizaci počtu přenosů údajů API pro konkrétní 
let. 

9.13 Pokud smluvní stát vyžaduje vzájemnou 
výměnu API údajů, pak musí v souvislosti  
s usnadněním procesu pro cestující usilovat v co 
největší možné míře o omezení provozní 
a administrativní zátěže pro provozovatele letadel. 

9.14 V případě jakýchkoliv chyb způsobených 
výpadkem systému, který může mít za následek, že 
údaje nebyly státním úřadům přeneseny v souladu 
s API systémem nebo byly poškozeny, by smluvní 
státy neměly ukládat provozovatelům letadel žádné 
pokuty ani penále. 

9.15 Smluvní státy vyžadující přenos údajů 
o cestujících elektronickou formou prostřednictvím 
systému API už nesmí vyžadovat seznam cestujících 
v listinné podobě. 

9.16 Každý smluvní stát by měl zvážit zavedení 
systému interaktivního API (iAPI). 

9.17 Smluvní státy usilující o zavedení 
interaktivního systému předávání údajů o cestujících 
(iAPI): 
a)  by se měly snažit minimalizovat dopad na stávající 

systémy provozovatele letadla a technickou 
infrastrukturu prostřednictvím konzultací 
s provozovateli letadel ještě před vývojem 
a zavedením systému iAPI; 

b) by měly spolupracovat s provozovateli letadel na 
rozvoji systému iAPI, který se integruje do 
odbavovacích systémů provozovatelů letadel; a 

c) by se měly řídit Pokyny pro předávání údajů 
o cestujících (API) přijatých WCO/ICAO/IATA, 
vyžadují-li iAPI. 

9.18 Systémy API smluvních států a 
provozovatelů letadel, včetně iAPI, by měly být 
schopny provozu 24/7 se zavedenými postupy, které 
minimalizují přerušení v případě výpadku nebo selhání 
systému.  

C. Elektronické cestovní systémy (ETS) 

9.19 Smluvní státy usilující o vytvoření 
elektronického cestovního systému by měly integrovat 
systém ověření před cestou se systémem iAPI. 
Poznámka: To umožní státům vzájemnou 
integraci se systémy kontroly před odletem leteckých 
společností, které využívají standardní formát 
datových zpráv v souladu s mezinárodními 
poradenskými materiály tak, aby v reálném čase 
poskytly reakci letecké společnosti za účelem ověření 
pravosti oprávnění cestujícího při odbavovací kontrole. 

9.20 Smluvní státy usilující o zavedení ETS by 
měly: 
a) zajistit stabilní elektronickou platformu, 

prostřednictvím které bude možné podat úřadům 
žádost o vycestování. Stát by měl deklarovat tuto 
platformu jako preferovaný prostředek pro on-line 
podávání žádostí, aby tak omezil působení 
neoficiálních prodejců, kteří mohou za jednotlivé 
podání žádosti účtovat další poplatek; 

b) zajistit, že tato platforma obsahuje nástroje 
pomáhající předcházet chybám při vyplňování 
formuláře žádosti, jasné pokyny tak, jak jsou 
použitelné pro dané státní příslušnosti, které ETS 
vyžadují a nástroje které zabrání zpracování 
žádostí neoprávněných cestujících (např. státní 
příslušnost a/nebo typ dokumentu); 

c) zavést automatické a nepřetržité prověřování 
příslušných seznamů výstrahy; 

d) poskytnout cestujícímu elektronické oznámení 
o schválení žádosti, jako nahrazení papírového 
dokladu o schválení cesty; 

e) zajistit, aby informace požadované od cestujících 
byly snadno srozumitelné a v souladu 
s vnitrostátními zákony a předpisy daného státu. 

9.21 Smluvní státy by měly ve spolupráci s jinými 
orgány státní správy, průmyslem cestovního ruchu, 
leteckými společnostmi a dalšími organizacemi 
umožnit zavedení programu, který bude zvyšovat 
informovanost o nadcházejících změnách a rozvíjet 
komunikaci ve více jazycích, za účelem výměny 
informací vztahujících se k plánované implementaci 
ETS. 

9.22 Po uplynutí počáteční doby pro zavedení 
ETS by smluvní státy měly zahájit období, po které 
bude cestujícím umožněn vstup do země až poté, co 
budou informováni o nových požadavcích, např. 
prostřednictvím rozdávání informačních materiálů.  

9.23 Každý smluvní stát požadující ETS by měl 
přijmout opatření, která zajistí, že cestující budou 
informováni o požadavcích ETS v čase rezervace, a 
měl by podporovat provozovatele letadel, aby 
prováděli ověřovací kontrolu ETS raději v místě 
počátečního nástupu na cestu, než v bodě nástupu na 
poslední část cesty před vstupem do země, na kterou 
se povolení ETS vztahuje. 
Poznámka: Toto bude záviset na schopnostech 
odbavovacích kapacit jiných provozovatelů letadel 
a na vztazích mezi provozovateli letadel. 

D. Záznamy o knihování cestujících (PNR) 

9.24 Každý smluvní stát musí: 
a) dokázat shromažďovat, používat, zpracovávat a 

chránit záznamy o knihování cestujících 
(Passenger Name Record – PNR) na letech z na 
jeho území a z jeho území, která má oporu 
v příslušném právním a správním rámci (jako jsou, 
mezi jinými, legislativa, předpis nebo vyhláška) a je 
v souladu se všemi standardy uvedenými v oddílu 
D Hlavy 9 tohoto předpisu; 

b) uvést své požadavky na údaje PNR a manipulaci 
s takovými údaji v soulad s pokyny obsaženými 
v ICAO Doc 9944 (Guidelines on passenger Name 
Record (PNR) Data), a v poradenském materiálu 
k zavedení zprávy PNRGOV uveřejněném a 
aktualizovaném WCO a schváleném organizacemi 
ICAO a IATA; a 

c) přijmout a zavést zprávy PNRGOV pro přenos 
údajů PNR mezi leteckou společností a orgánem 
státní správy k zajištění globální interoperability. 

Poznámka 1: Rada bezpečnosti OSN, v bodě 12 
rezoluce 2396 (2017), rozhodla, že členské státy musí 
dokázat v rámci standardů a doporučených postupů 
ICAO shromažďovat, zpracovávat a analyzovat údaje 
záznamů o knihování cestujících (PNR) a zajistit, aby 
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tyto údaje používaly a sdílely všechny jejich příslušné 
vnitrostátní orgány a plně přitom dbaly na dodržování 
lidských práv a základních svobod za účelem 
prevence, odhalování a vyšetřování teroristických 
trestných činů a s nimi souvisejících cest. 
Poznámka 2: Zpráva PNRGOV je standardní 
elektronická zpráva společně schválená organizacemi 
WCO/ICAO/IATA. V závislosti na druhu rezervačního a 
odbavovacího systému letecké společnosti mohou být 
datové prvky, které letecká společnost shromáždila 
a uložila, efektivně přenášeny prostřednictvím tohoto 
standardizovaného formátu zpráv. 

 

9.25 Smluvní státy musí, při plném dodržování 
lidských práv a základních svobod: 
a) ve svém právním a správním rámci jasně 

identifikovat údaje PNR, které mají být použity při 
jejich činnosti; 

b) jasně stanovit účely, pro které mohou orgány údaje 
PNR používat, které by neměly být širší, než je 
nezbytné s ohledem na cíle, kterých má být 
dosaženo, zejména za účelem bezpečnosti hranic 
v boji proti terorismu a závažné trestné činnosti; a 

c) omezit zpřístupnění údajů PNR jiným orgánům ve 
stejném státě nebo v jiných smluvních státech, 
které vykonávají funkce související s účelem, pro 
který jsou údaje PNR zpracovávány, zejména za 
účelem ochrany hranic, a zajistit srovnatelnou 
ochranu, jakou poskytuje orgán poskytující 
informace. 

9.26 Smluvní státy musí: 
a) zabránit neoprávněnému přístupu, zveřejnění a 

použití údajů PNR a jejich právní rámec musí 
stanovovat sankce za zneužití, neoprávněný 
přístup a neoprávněné zveřejnění; 

b) zajistit, aby se záruky uplatňované na jejich sběr, 
používání, zpracování a ochranu údajů PNR 
vztahovaly na všechny jednotlivce bez protiprávní 
diferenciace; 

c) přijmout opatření k zajištění informování jednotlivců 
o sběru, používání, zpracování a ochraně údajů 
PNR a souvisejících použitých standardech 
ochrany soukromí; 

d) přijmout opatření k zajištění toho, aby 
provozovatelé letadel informovali své zákazníky 
o předávání údajů PNR; 

e) stanovit správní a soudní mechanismy nápravy, 
které jednotlivcům umožní hledat nápravu 
v případě protiprávního zpracování jejich údajů 
PNR orgány veřejné moci; a 

f) zajistit vhodné mechanismy stanovené jejich 
právním a správním rámcem, aby jednotlivci získali 
přístup ke svým údajům PNR a aby v případě 
potřeby požadovali opravy, výmazy nebo zápisy. 

9.27 S výhradou nezbytných a přiměřených 
omezení by smluvní státy měly informovat jednotlivce 
o zpracování jejich údajů PNR a informovat je 
o právech a prostředcích nápravy, která jim jsou dána, 
jak jsou stanovena v jejich právním a správním rámci. 

9.28 Smluvní státy: 
a) musí založit automatické zpracování údajů PNR na 

objektivních, přesných a spolehlivých kritériích, 
která účinně indikují existenci rizika, aniž by 
docházelo k protiprávní diferenciaci; a 

b) nesmí přijímat rozhodnutí, která vedou 
k významným nepříznivým opatřením ovlivňujícím 
právní zájmy jednotlivců, pouze na základě 
automatizovaného zpracování údajů PNR. 

9.29 Smluvní státy musí určit jeden (nebo více) 
příslušných vnitrostátních orgánů definovaných v jejich 
právním a správním rámci, které mají pravomoc 
provádět nezávislý dohled nad ochranou údajů PNR a 
určovat, zda jsou údaje PNR shromažďovány, 
používány, zpracovávány a chráněny při plném 
respektování lidských práv a základních svobod. 

9.30 Smluvní státy nesmí: 
a) požadovat, aby provozovatelé letadel 

shromažďovali údaje PNR, které nejsou 
požadovány jako součást běžných provozních 
postupů jejich podnikání, ani aby údaje před 
předáním filtrovali; and 

b) používat údaje PNR odhalující rasový nebo etnický 
původ jednotlivce, politické názory, náboženské 
nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech 
nebo údaje týkající se jeho zdraví, sexuálního 
života nebo sexuální orientace jinak než za 
výjimečných a naléhavých okolností k ochraně 
životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 
fyzické osoby. Za okolností, kdy jsou takové 
informace předány, musí smluvní státy tyto údaje 
co nejdříve vymazat. 

9.31 Smluvní státy musí: 
a) uchovávat údaje PNR po stanovenou dobu, jak je 

definováno v jejich právním a správním rámci, což 
musí být doba nezbytná a přiměřená účelům, pro 
které se údaje PNR používají; 

b) depersonalizovat po stanovených lhůtách 
uchovávané údaje PNR, které umožňují přímou 
identifikaci subjektu údajů, což nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné ve smyslu jejich vnitrostátních 
zákonů a zásad, s výjimkou případů, kdy jsou 
použity v souvislosti s identifikovatelným 
probíhajícím případem, hrozbou nebo rizikem 
souvisejícími s účely uvedenými v ust. 9.25 b); 

c) opětovně personalizovat nebo odmaskovat údaje 
PNR pouze, pokud jsou použity v souvislosti 
s identifikovatelným probíhajícím případem, 
hrozbou nebo rizikem pro účely uvedené v ust. 
9.25 b); a 

d) smazat nebo anonymizovat údaje PNR na konci 
doby uchovávání údajů, s výjimkou případů, kdy 
jsou použity v souvislosti s identifikovatelným 
probíhajícím případem, hrozbou nebo rizikem pro 
účely uvedené v ust. 9.25 b). 

Poznámka 1: Depersonalizace údajů PNR je 
maskování informací, které umožňují přímou 
identifikaci jednotlivce, aniž by to bránilo použití údajů 
PNR donucovacími orgány, zatímco anonymizace 
údajů PNR je trvalé odstranění údajů o totožnosti 
osoby ze záznamu PNR. 
Poznámka 2: Účelem tohoto standardu není 
omezit procesní řízení v trestních věcech ve smluvních 
státech, jako jsou vyšetřování, stíhání a trestní řízení, 
týkající se účelů uvedených v ust. 9.25 b). 

9.32 Smluvní státy by měly uchovávat údaje 
PNR po dobu nejvýše pěti let po předání údajů PNR, 
kromě případů, kdy je to nutné v průběhu vyšetřování, 
stíhání nebo soudního řízení. 
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9.33 Smluvní státy by měly údaje PNR 
depersonalizovat do šesti měsíců a nejpozději do dvou 
let po předání údajů PNR.  

9.34 Smluvní státy musí: 
a) zpravidla získávat údaje PNR metodou „push“ za 

účelem ochrany osobních údajů, které jsou 
obsaženy v systémech provozovatelů, a aby 
provozovatelé měli nadále kontrolu nad svými 
systémy; 

b) v maximální možné míře usilovat o omezení 
provozní a administrativní zátěže provozovatelů 
letadel při současném zvýšení zjednodušení 
formalit pro cestující; 

c) neukládat pokuty a postihy provozovatelům letadel 
za jakékoli nevyhnutelné chyby způsobené 
selháním systémů, které by mohlo mít za následek 
přenos žádných nebo poškozených údajů PNR; a 

d) minimalizovat počet opakování přenosu stejných 
údajů PNR pro konkrétní let. 

Poznámka 1: Termínem „push“ je myšlena metoda 
používaná provozovateli letadel k přenosu zpráv 
PNRGOV do systému jednotného portálu pro údaje 
o cestujících (Passenger Data Single Window). 
Poznámka 2: Za výjimečných okolností, a pokud 
není přenosová metoda PNR „push“ proveditelná, 
například když letadlo nouzově přistane, může smluvní 
stát použít alternativní způsoby získávání údajů PNR 
za účelem zachování nepřetržitosti provozu. 

9.35 Smluvní státy musí: 
a) nebránit nebo znemožňovat předávání údajů PNR 

provozovatelem letadel nebo jinou příslušnou 
stranou, ani nesankcionovat, neukládat postihy ani 
vytvářet nepřiměřené překážky provozovatelům 
letadel nebo jiným příslušným stranám, které 
předávají údaje PNR jinému smluvnímu státu za 
předpokladu, že systém údajů PNR smluvních 
států vyhovuje standardům obsaženým v oddíle D 
Hlavy 9 tohoto předpisu; a 

b) rovněž si ponechat schopnost zavádět nebo 
udržovat vyšší úroveň ochrany údajů PNR 
v souladu s jejich právním a správním rámcem a 
uzavírat dodatečné dohody s ostatními smluvními 
státy, zejména s cílem: podporovat kolektivní 

bezpečnost; dosáhnout vyšší úrovně ochrany údajů 
PNR, včetně uchovávání údajů; nebo zavést 
podrobnější ustanovení týkající se předávání údajů 
PNR, pokud tato opatření nebudou jinak v rozporu 
se standardy obsaženými v oddíle D Hlavy 9 tohoto 
předpisu.  

Poznámka: Pojem „další příslušné strany“ 
označuje subjekty, které předávají údaje PNR do 
smluvních států, jako jsou cestovní kanceláře a 
cestovní agentury. 

9.36 Smluvní státy musí prokázat kterémukoli 
smluvnímu státu, který o to požádá, své vyhovění 
standardům obsaženým v oddíle D Hlavy 9 tohoto 
předpisu. Průkaz shody se standardy PNR se na 
žádost musí předložit co nejdříve. Smluvní státy musí 
při tomto procesu postupovat v dobré víře a včas.  
Poznámka: K prokázání souladu může dojít 
mimo jiné na základě dvoustranných jednání a/nebo 
informací v online kontrolním seznamu vyhovění 
Příloze (Annexu) 9 ICAO (Facilitation) obsaženém 
v systému EFOD (Electronic Filing of Differences). 

9.36.1 Smluvní státy by měly umožnit ostatním 
smluvním státům, které splňují standardy PNR, přijímat 
údaje PNR, alespoň prozatímně, a podle potřeby se 
zapojit do jednání. 

9.37 Pokud smluvní státy určily, že musí 
znemožnit, nedovolit přenos údajů PNR, nebo mu jinak 
bránit, nebo mohou pokutovat provozovatele letadel, 
musí tak učinit transparentně a s úmyslem vyřešit 
situaci, která toto zjištění způsobila. 

9.38 Smluvní státy, které zavádějí program PNR 
nebo provádějí významné změny stávajícího 
programu, by podle těchto SARPs měly proaktivně 
informovat ostatní smluvní státy, které mezi sebou 
udržují leteckou dopravu, před přijetím údajů, a to 
včetně toho, zda vyhovují těmto SARPs, aby vyvolaly 
nebo usnadnily rychlé jednání, kde je to potřeba. 

9.39 Pokud se pokouší o vyřešení neshod 
ohledně přenosu údajů PNR, neměly by smluvní státy 
provozovatele letadel penalizovat. 
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