Podmínky užití aplikace AisView
1. Úvodní ustanovení
Níže uvedený text je ujednáním, které upravuje podmínky užívání aplikace AisView, kterou vlastní a
provozuje Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (dále jen „provozovatel“), který je
v souladu se z.č. 121/2000 Sb., autorského zákona ve znění pozdějších předpisů oprávněn vykonávat
majetková práva k této aplikaci. AisView zprostředkovává grafické zobrazení informací o:





prostorech a vybraných objektech LKAA
platných R&W a letištních NOTAM LKAA
plánu aktivací prostorů LKAA (AUP/UUP)
meteorologických datech (OPMET), která poskytuje Český hydrometeorologický ústav (dále jen
„ČHMÚ“), jenž je jejich vlastníkem a tudíž vykonavatelem autorských práv k nim.

Používáním webových stránek se uživatel aplikace AisView zavazuje dodržovat pravidla v něm
stanovená (dále jen „Podmínky užití“). V případě porušení Podmínek užití kterýmkoliv uživatelem může
provozovatel uplatnit opatření obsažená v těchto Podmínkách užití.

2. Uživatelský účet
Uživatel, který má zájem o využívání registrovaných částí AisView, je povinen vytvořit si uživatelský
účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání uživatelského jména a hesla, vyplnění příslušných
osobních údajů, přečtení těchto Podmínek užití a zakliknutí pole „Souhlasím s podmínkami užití“
umístěného na registrační stránce.
Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet, pokud uživatel:
 používá AisView v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a
morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných
prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků
či jiných deliktů,
 užívá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly v konečných důsledcích poškodit
provozovatele,
 zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv část AisView,
 pokusil se narušit stabilitu, chod nebo data AisView,
 porušuje jiným způsobem práva provozovatele či třetích osob.

3. Bezpečnost a ochrana informací
Osobní údaje poskytnuté uživatelem jsou provozovatelem považovány za důvěrné a budou jím použity
pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Za interní
potřebu se v tomto případě považuje i ochrana autorských práv ČHMÚ k meteorologickým datům.
Při nakládání s osobními daty se provozovatel řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
ve znění pozdějších předpisů. Při registraci jsou pořizovány jen údaje nezbytné pro technologické
zabezpečení funkce AisView. Informace o uživateli a o jeho činnostech v aplikaci jsou ukládány
v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám (vyjma ČHMÚ v případě ochrany jeho
autorských práv k meteorologickým datům).
Uživatel při registraci v AisView dává souhlas ke shromažďování a zpracování určitého okruhu osobních
údajů. Uživatel má právo zažádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

4. Vymezení odpovědnosti
Provozovatel nebere jakékoliv záruky za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost
webové stránky v jakémkoliv čase a místě. Provozovatel však vyvine maximální úsilí pro bezodkladné
odstranění nahlášených chyb.
Provozovatel není v žádném ohledu zodpovědný za škody vzniklé užitím AisView.
Užití AisView pro předletovou přípravu je v plné odpovědností uživatele.
Webové stránky AisView mohou uživatele odkázat na jiné internetové stránky, přičemž provozovatel
není v žádném ohledu zodpovědný za obsah, dostupnost nebo jiné aspekty těchto jiných stránek.
Informace uvedené na těchto jiných stránkách nevyjadřují názor provozovatele.
Uživatel nese zodpovědnost za své aktivity spojené s užíváním AisView a přihlášením se prohlašuje, že
nebude AisView používat k žádným aktivitám, které by mohly nebo dokonce jsou v rozporu s právním
řádem či zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
Uživatel se dále zavazuje:




učinit vše proto, aby webové stránky nebyly ohroženy nebo postiženy počítačovými viry,
neohrožovat bezpečné užívání webových stránek provozovatelem nebo jinými uživateli,
uvést své skutečné identifikační a osobní údaje, jsou-li provozovatelem vyžadovány.

5. Copyright
Informace získané prostřednictvím AisView mohou být využity výhradně pro předletovou přípravu, jiné
využití ani šíření není dovoleno.

6. Meteo data
Zdrojem leteckých meteorologických dat (tj. zpráv METAR/SPECI, předpovědí TAF, informací SIGMET,
výstrah) a dalších doplňkových meteorologických dat (obrazové meteoradarové informace, pozorování
staničních sítí SYNOP a AKS) je ČHMÚ, který je certifikovaným poskytovatelem letecké meteorologické
služby v ČR, a zároveň vlastníkem a vykonavatelem autorských práv k těmto datům.
Veškerá poskytovaná meteorologická data jsou pouze informativního charakteru, v žádném případě
nenahrazují standardní meteorologický briefing. Automaticky generovaná meteorologická data data
(stanice AKS, část pozorování SYNOP, meteoradar) neprocházejí manuální kontrolou kvality a není
zaručena jejich dostupnost. Interpretace a případné využití těchto dat je pouze na vlastní nebezpečí
uživatele.
Meteorologická data jsou určena výhradně pro potřeby civilního letectví; jiné využívání a/nebo další
rozšiřování těchto dat není povoleno.

7. Závěrečná ustanovení
Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit tyto Podmínky užití. Účinnost změny nastane okamžikem
jejich zveřejnění na webových stránkách, nebude-li na webových stránkách a/nebo v těchto
Podmínkách užití výslovně uvedeno jinak.
Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek užití a/nebo z užívání webových stránek se řídí českým
právním řádem.
Tyto Podmínky užití se v souladu se zněním tohoto článku uplatní přiměřeně i pro používání mobilní
aplikace. Rozsah práv a povinností, odpovědnost za porušení autorských práv nebo jiných práv na
ochranu duševního vlastnictví, odpovědnost provozovatele a závaznost Podmínek užití včetně možnosti
jejich změny, prorogace a výběr rozhodného práva se však v plné míře řídí těmito Podmínkami užití,
a to bez ohledu na znění předchozí věty.

8. Technické požadavky
Doporučený operační systém je Windows.
Internet Explorer 11 (nebo jeho vyšší verze), Mozilla Firefox 45.0 (nebo jeho vyšší verze), Google
Chrome 49.0 (nebo jeho vyšší verze) jsou doporučenými webovými prohlížeči. Na jiných prohlížečích
nebyla aplikace AisView testována.
Webový prohlížeč musí mít aktivovanou podporu JavaScriptu (ve výchozí instalaci doporučených
prohlížečů je aktivována).
Z důvodu snahy o maximální kvalitu služeb poskytovaných prostřednictvím AisView je nutné provádět
nepravidelnou údržbu aplikace. Provozovatel dává uživatelům na vědomí, že v době provádění údržby
není aplikace dostupná.

9. Kontakty
Airspace Management Control:
AMC Praha, tel. +420 220 373 954
amcpraha@ans.cz

Předletové informace:
ARO Praha, tel +420 220 374 101
briefinglkpr@ans.cz
NOF +420 220 374 311, +420 220 374 312
notof@ans.cz

Technická podpora:
aisview@ans.cz

Podmínky užití jsou platné od 1. 7 2016 včetně pozdějších úprav.

