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1. Úvod
Podle právních předpisů České republiky musí letecký dopravce poskytovat
českým imigračním orgánům informace o cestujících.
Kdykoliv ředitelství Služby cizinecké policie rozhodne, že z důvodů intenzity
migračních toků a za účelem boje s ilegálním přistěhovalectvím a zajištění vnitřní
bezpečnosti je to v případě určité země mimo schengenský prostor nutné, každá
společnost, dopravní podnik nebo nákladní přepravce jsou povinni po odbavení a
před odletem dopravního prostředku zaslat českým imigračním orgánům informace
týkající se převážených cestujících a to bez ohledu na to, zda je Česká republika
cílovou destinací nebo jen tranzitním územím.
Tyto informace musí obsahovat jméno a příjmení každého cestujícího,
jeho datum narození, státní příslušnost, a druh a číslo cestovního dokladu,
jímž prokazuje svoji totožnost.
Ředitelství služby cizinecké policie vytvořilo systém, který umožňuje
dopravním společnostem poskytovat telematickou cestou informace nezbytné pro
vymáhání práva. Všechny společnosti jsou povinny poskytovat informace o
každém jednotlivém letu v samostatném souboru v předem stanoveném formátu v
souladu se standardem UN/EDIFACT.
Následující příručka popisuje prostředky předávání informací o cestujících
každého letu.
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2. Metody zasílání souborů
Informace lze ředitelství Služby cizinecké policie zasílat dvěma níže
uvedenými způsoby. Jednotlivé společnosti si mohou vybrat ten, který lépe
vyhovuje jejich potřebám.
2.1. Dálnopisná síť
Jedná se o možnost zasílat soubory cestou telekomunikačních sítí letecké dopravy
provozovaných společností SITA nebo ARINC.
Odesilatel musí:
a) mít přístup do schránky TYPE B,
b) dodržet specifikaci (formát, omezení
provozovatelem sítě poskytující TYPE B.

velikosti

zprávy)

stanovenou

Adresa TypeB schránky je :
PRGCZ2X
Poznámka: Tato metoda zasílání informací je použitelná pouze pro zprávy
UN/EDIFACT (viz níže) ve formátu odpovídající specifikaci IATA PAXLST.
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3. Formáty souborů
Podporováno je několik formátů:
a) UN/EDIFACT, pro zasílání údajů cestou dálnopisné sítě leteckých dopravců
nebo elektronickou poštou, odpovídající specifikaci v příloze I,
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Příloha I. Formát UN/EDIFACT
FORMÁT DOKUMENTU UN/EDIFACT
Každá z položek (segmentů) dokumentu UN/EDIFACT je na jednom řádku.
Jednotlivé řádky jsou v UN/EDIFACT odděleny znakem „ ’ ” na konci každého
řádku, jak lze vidět v příkladu. Toto oddělení je povinné a je podmínkou pro
úspěšnou validaci souboru UN/EDIFACT.
Pro úspěšnou validaci UN/EDIFACT je dále třeba, aby odeslané nebo předávané
soubory odpovídaly formátu specifikovanému níže, přičemž se musí jednat
o soubor s příponou .txt.
Údaje psané tučným písmem jsou pevně dané, tj. musí vždy zůstat stejné.
Údaje psané kurzivou obsahují informace týkající se letu, cestujícího nebo
společnosti a mění se případ od případu.
UNA:+.? '
UNB+UNOA:4+SenderName:CarrierCode+CZAPIS:CarrierCode+PrepareDate:Pr
epareHour+InterchangeReference++APIS'
UNG+PAXLST+SenderName:CarrierCode+CZAPIS:CarrierCode+PrepareDate:Pr
epareHour +1+UN+D:02B'
UNH+Reference+PAXLST:D:02B:UN:IATA+IATACode+01:C'
BGM+745'
NAD+MS+++PartyName'
COM+Phone:TE+Fax:FX'
TDT+20+Flight'
LOC+125+DepartureAirport'
DTM+189:DepartureDate:201'
LOC+87+ArrivalAirport'
DTM+232:ArrivalDate:201'
NAD+FL+++PassengerData'
ATT+2++PassengerSex'
DTM+329:BirthDate'
LOC+178+DeparturePassenger'
LOC+179+ArrivalPassenger'
NAT+2+PassengerCountry'
RFF+AVF:PassengerNumber'
DOC+PassengerType:110:111+IdNumber'
DTM+36:ExpirateDate'
LOC+91+DocCountry'
NAD+FL+++PassengerData'
.
.
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.
LOC+91+DocCountry'
CNT+42:NumberOfPassengers'
UNT+NumberOfSegments+Reference'
UNE+1+1'
UNZ+1+InterchangeReference'
Popis položek, které mají být vyplněny.
Položka
SenderName/ Jméno odesilatele
Carrier/Code/ Kód dopravce
PrepareDate/ Datum přípravy

PrepareHour/Čas přípravy

InterchangeReference/ Referenční
údaj předání informací

Reference

IATACode/Kód IATA

PartyName/Jméno společnosti
Phone/Telefon
Fax/Fax

Popis
Jméno společnosti odpovědné za
zaslání informací.
Kód dopravce dané společnosti.
Datum přípravy zasílaného souboru,
ve formátu RRMMDD
RR = Rok
MM = Měsíc
DD = Den
Čas přípravy zasílaného souboru, ve
formátu HHMM
HH = Hodina
MM = Minuta
Jedinečný referenční údaj přidělený
společností odpovědnou za zaslání
informací.
Tato hodnota musí být stejná pro
řádky UNZ i UNB.
Jedinečný referenční údaj zprávy
přidělený odesilatelem. Tato hodnota
musí být stejná pro řádky UNH i UNT.
Kód letu IATA.
Příklad: OK0012/070915/1210
Kód dopravce = OK
Číslo letu = 0012
Datum příletu = 15/09/2007
Čas příletu = 12:10:00
Celé jméno společnosti odpovědné za
předání informací.
Telefonní číslo společnosti odpovědné
za předání informací.
Číslo faxu společnosti odpovědné za
předání informací.
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Flight/Let

Kód dopravce/Číslo letu.
Například: OK051

DepartureAirport/Letiště odletu

Letiště odletu. Kód IATA o třech
znacích.
Datum a čas odletu. Formát je
RRMMDDhhmm.
RR = Rok
MM = Měsíc
DD = Den
hh = Hodina
mm = Minuta
Letiště příletu. Kód IATA o třech
znacích.
Datum a čas příletu. Formát je
RRMMDDhhmm.
RR = Rok
MM = Měsíc
DD = Den
hh = Hodina
mm = Minuta
Obsahuje osobní údaje cestujícího.
Minimálně by zde mělo být uvedeno
jméno a příjmení. Tato položka může
obsahovat všechny osobní údaje
cestujícího nebo lze některé z nich
vynechat. Tyto údaje jsou
specifikovány níže, pod tabulkou 1.
Pohlaví cestujícího. Jeden znak.
Platnými znaky jsou:
M = muž
F =žena
Datum narození cestujícího, ve
formátu RRMMDD
RR = Rok
MM = Měsíc
DD = Den
Letiště odletu cestujícího. Kód IATA o
třech znacích.
Letiště příletu cestujícího. Kód IATA o
třech znacích.
Státní příslušnost cestujícího. Kód
země cestujícího o třech znacích,

DepartureDate/Datum odletu

ArrivalAirport/ Letiště příletu
ArrivalDate/ Datum příletu

PassengerData/ Údaje o cestujícím

PassengerSex/ Pohlaví cestujícího

BirthDate/ Datum narození

DeparturePassenger/ Místo odletu
cestujícího
ArrivalPassenger/ Místo příletu
cestujícího
PassengerCountry/ Země cestujícího
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PassengerNumber / Číslo cestujícího
PassengerType/ Doklad cestujícího

IdNumber/ Číslo průkazu totožnosti
ExpirateDate/ Datum ukončení
platnosti

DocCountry/ Země vydání dokladu
NumberOfPassengers/ Počet
cestujících
NumberOfSegments/ Počet segmentů

podle ISO 3166.
Číslo rezervace. Maximálně 35 znaků.
Doklad cestujícího. Typ dokladu
cestujícího může být vyjádřen kódem
podle tabulky 1 níže.
Jedinečné číslo dokladu totožnosti
předloženého cestujícím.
Datum ukončení platnosti dokladu
totožnosti předloženého cestujícím, ve
formátu RRMMDD
RR = Rok
MM = Měsíc
DD = Den
Kód země, která vydala předložený
doklad, podle ISO 3166.
Celkový počet cestujících, jejichž
údaje jsou v dokumentu uváděny.
Počet segmentů zprávy. Segmentem
zprávy se rozumí každý z řádků mezi
řádky UHN a UNT (včetně obou
těchto řádků), přičemž řádky UNA,
UNB, UNG, UNE a UNZ se do tohoto
počtu nezahrnují.
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Tabulka 1: APIS kódy cestovních dokladů
P

Passport

V

Visa

A

Identity Card

(exact use defined by the Issuing State)

C

Identity Card

(exact use defined by the Issuing State)

I

Identity Card

(exact use defined by the Issuing State)

AC

Crew Member Certificate

IP

Passport Card’

T

Refugee Travel Document

F

Approved non-standard
identity documents used for
travel

(exact use defined by the Issuing State)

“PassengerData” – Údaje o cestujícím
Jak již bylo uvedeno výše, “PassengerData” obsahují osobní údaje o cestujícím:
příjmení:křestní jméno:druhé jméno+ulice a číslo+město+kód státu+poštovní
směrovací číslo+kód země
Kód země má tři znaky, podle ISO 3166.
Tyto údaje by měly obsahovat minimálně křestní jméno a příjmení cestujícího.
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