MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTECH LETOVÝCH
NAVIGAČNÍCH SLUŽEB
Ministerstvo dopravy
se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO: 66003008
zastoupené: Ing. Danem Ťokem, ministrem dopravy
a
Ministerstvo obrany
se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
zastoupené: MgA. Martinem Stropnickým, ministrem obrany,
dále společně jen jako „účastníci Memoranda“,
se společně dohodli tak, jak je uvedeno níže:

I.
Účel Memoranda
Účelem tohoto Memoranda o spolupráci v oblastech letových navigačních služeb (dále jen
„Memorandum“) je vytvoření příznivých podmínek k efektivní, účelné a trvalé spolupráci mezi
účastníky Memoranda v rámci jejich věcné působnosti v oblastech letových navigačních služeb
(dále jen „LNS“), která je nezbytným předpokladem rozvoje letectví v České republice (dále
jen „ČR“) jako celku.

II.
Obecný rozsah a předmět spolupráce
1. Cílem spolupráce je využít současný potenciál rozvoje letectví s ohledem na řešení a
zabezpečení civilního a vojenského letectví v dobách míru, vojenských a nevojenských krizí.
Spolupráce mezi účastníky Memoranda tak má zajistit dlouhodobou synergii aktivit resortů
dopravy a obrany s pozitivními důsledky pro oblast LNS, včetně aspektů hospodářské
výkonnosti, zlepšování podmínek životního prostředí a zaměstnanosti, a to s důrazem na
maximální a vyvážené zohlednění potřeb civilního sektoru na straně jedné a Armády České
republiky (dále jen „AČR“) a Severoatlantické aliance (dále jen „Aliance“) na straně druhé,
k čemuž účastníci Memoranda nabízejí poskytnout své kapacity a expertízu.
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2. Účastníci Memoranda jsou připraveni vyvíjet úsilí k odstraňování překážek spojených
s naplňováním účelu spolupráce a realizovat úkoly, které pro ně ze spolupráce vyplynou,
a vzájemně se propagovat jako partneři spolupráce.
III.
Oblasti spolupráce
Spolupráce mezi účastníky Memoranda bude probíhat v následujících oblastech:
•

poskytování LNS v ČR
o podpora a realizace projektů zabezpečujících celé spektrum LNS v dobách míru,
vojenských a nevojenských krizí;
o podpora společného výcviku specialistů LNS a jeho dalšího rozvoje;
o technická a personální podpora při poskytování LNS ve prospěch AČR a Aliance
v celém spektru dob krizí;
o technické a personální zabezpečení letového ověřování leteckých pozemních zařízení;

•

pokračování v realizaci společných projektů, zejména v oblasti výzkumu a vývoje –
SES/SESAR s důrazem na zvyšující se požadavky na kapacitu vzdušného provozu
a efektivitu jeho využívání;

•

hájení společných zájmů na národní a mezinárodní úrovni
o koordinace přístupu a jednotné prosazování společných zájmů v oblastech LNS.
IV.
Zabezpečení a formy spolupráce

1. Koordinací spolupráce se pověřují následující osoby:
zmocněnec Ministerstva obrany pro řízení letového provozu plukovník gšt. Ing. Jaroslav Míka,
náčelník odboru bojové přípravy velitelství vzdušných sil AČR, a
stálý odpovědný zástupce resortu dopravy pro civilně vojenskou spolupráci při poskytování
letových provozních služeb Mgr. Petr Fajtl, ředitel divize plánování a rozvoje letových
navigačních služeb státního podniku Řízení letového provozu České republiky (dále jen
„zmocněnec“ či společně „zmocněnci“).
2. Zmocněnci jsou zodpovědní za ustanovení expertní pracovní skupiny, která bude pověřena
prováděním konkrétní spolupráce v rámci jednotlivých oblastí uvedených v čl. III tohoto
Memoranda s důrazem zejména na tuto problematiku:
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•

legislativní definování a stanovení poskytování LNS v ČR v dobách nevojenských
a vojenských krizí;

•

zpracování studie proveditelnosti a případně následná podpora výstavby vojenského
střediska řízení letového provozu AČR (MATCC – Military Air Traffic Control Centre)
v lokalitě Národního integrovaného střediska řízení letového provozu (IATCC – Integrated
Air Traffic Control Centre) Jeneč, které povede k hlubší vzájemné interoperabilitě
CIV/MIL systémů ATM a k usnadnění sdílení komunikačních tras a datové výměny
(radiolokační čidla, FPL – letových plánů, FUA – flexibilního využívání vzdušného
prostoru, atd.) mezi oběma poskytovateli letových provozních služeb;

•

podpora vzájemné spolupráce při rozvoji a nasazení technologie Remote Tower a při
poskytování letištních služeb řízení letového provozu, včetně zvážení možnosti vybudování
střediska (Remote Tower Centre) v lokalitě IATCC Jeneč. Cílem bude společná definice
technologických požadavků s ohledem na možné využití pracoviště pro další účely
(Contingency, Hi-Fi Simulátory);

•

podpora výzkumu a vývoje ve spolupráci Řízení letového provozu České republiky,
státního podniku, a Vojenského technického ústavu, státního podniku, a to například
hlubším zapojením se do programů jakými jsou SESAR 2020.

3. Výsledkem činnosti ve smyslu odst. 2 bude vypracování materiálu do vlády, který vymezí
jednotlivé projekty spolupráce a stanoví jejich věcný, finanční a časový rámec.
4. Výsledky a průběh spolupráce podle tohoto Memoranda budou vyhodnocovány
v pravidelných šestiměsíčních intervalech oběma účastníky prostřednictvím zmocněnců.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Memorandum je platné a účinné dnem jeho podpisu oběma účastníky Memoranda a je
sjednáno na dobu neurčitou.
2. Memorandum může být měněno či doplňovány pouze písemnými dodatky podepsanými
oběma účastníky Memoranda.
3. Účastníci Memoranda mohou Memorandum kdykoliv vypovědět. Výpovědní lhůta činí 6
(šest) měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po doručení písemné
výpovědi druhému účastníku Memoranda.
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4. Memorandum je pouze proklamativní, neobsahuje právně vymahatelné závazky a žádnému
z účastníků Memoranda nezakládá povinnost k uzavření či k vyjednávání o uzavření
jakéhokoliv závazného dokumentu.
5. Memorandum je vyhotoveno ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z
účastníků Memoranda obdrží po jednom z nich.
6. Uzavření Memoranda bude zveřejněno na internetových stránkách účastníků Memoranda.
V ………………….. dne …………………….
Za Ministerstvo dopravy:
…………………
Dan Ťok
ministr dopravy

V ………………….. dne …………………….
Za Ministerstvo obrany:
……………………
Martin Stropnický
ministr obrany
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