
Příloha č. 1  

Požadavky na SW pro správu dat v režimu ADQ (Aeronautical Data Quality) 

 

Splňuje požadavky na správu leteckých dat (ADQ) dle nařízení komise (EU) č. 139/2014, nařízení komise 

(EU) 2020/469, nařízení Komise (EU) 2017/373 pokud jde o pořizování a jakost dat. 

 

SW musí umožňovat:  

• Validace dat prostřednictvím validátoru leteckých dat, tisk protokolu a validaci. 

• Zpracování dat o překážkách a terénu z prostor pro sběr dat dle nařízení komise (EU) 
č. 139/2014, 

• Prohlížení dat a mapových podkladů a interpretace dat 

• Možnost pořizování záznamů a exportu dat 

• Analýza databázových informací s promítnutím výsledků do mapy 

• Zpracování dat ve formátu AIMX 5.1  

• Možnost exportu dat ve formátech AIMX 5.1 

• Zabezpečení dat a kontrola integrity dat prostřednictvím kontroly CRC32 při předávání 

• Schopnost zápisu dat do METADAT při práci s daty dle požadavků ADQ 

• Aplikace na běžném PC s OS Windows 10 (business verze)  a vyšší 

• Zabezpečený přístup pro definované uživatele, oprávnění. 

• K Datům poskytovaným ve strukturovaném formátu AIXM 5.1, musí být možné vytvořit popis 
datové sady ve formě specifikace datového produktu dle ČSN ISO 19131. 

• K datům poskytovaným ve strukturovaném formátu AIXM 5.1 a/nebo formátu GeoTiff, musí 
být možné vytvořit popis Datové sady ve formě specifikace datového produktu dle ČSN ISO 
19131. 

• Musí umožňovat export a předání prostřednictvím webového portálu AIM na internetové 
adrese https://aimdc.rlp.cz. 

• Data poskytovaná ve strukturovaném formátu AIXM 5.1, musí být v souladu s xml schématem 
uvedeným na https://aixm.aero. 

• Data překážek poskytovaná ve strukturovaném formátu AIXM 5.1, musí být v souladu s xml 
schématem uvedeným na https://aixm.aero.  

• Exportovaná data terénu musí být poskytována ve formátu GeoTIFF v souřadnicovém systému 
WGS84. 

• Exportovaná data musí splňovat požadavky na jakost stanovené v dodatku 1 přílohy III 
Katalogu leteckých dat, příloze VI PNK (EU) 2017/373, hlavě 3 leteckého předpisu L 15 a hlavě 
4 a doplňku 1 leteckého předpisu L 10066. 

• Exportovaná data terénu a překážek musí splňovat kvalitativní a numerické požadavky 
stanovené v dodatku 1 přílohy III Katalogu leteckých dat, doplňku R předpisu L 15 a požadavky 
na kvalitu dat definované v příloze 14 a 15 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 108/1997 Sb. 

 

Nabídka musí obsahovat: 

1) Požadavky na  SW vybavení serveru a HW požadavky 
2) Popis, zda SW využívá těžkého nebo lehkého klienta a množství licencí v nabídce 
3) Návrh smlouvy na pořízení SW vč. podpory systému na dobu neurčitou. 
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