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Údaje z letecké dopravy v boji proti závažné trestné činnosti  
 
Anotace 
 
Článek se zabývá sběrem údajů z letecké dopravy a jejich využíváním v boji se závažnou 
trestnou činností. Systém sběru dat o cestujících v současné době již využívají některé státy, 
jako například Spojené království, Spojené státy americké, Kanada, kterým se využitelnost 
dat velmi osvědčila. V rámci Evropské unie se jedná o téma diskutované již několik let. 
Směrnice upravující sběr a využití dat z letecké dopravy byla již prodiskutována v rámci 
pracovních skupin Rady. Článek se zaměřuje na vysvětlení základních principů využitelnosti 
PNR údajů, dále pak jsou představeny jednotlivé hlavní body navrhované právní úpravy. 
Největší diskuse se vedly zejména o zpracování údajů a jejich využívání pro účely odhalování 
závažné trestné činnosti a terorismu. Velké diskuse vzbudila také otázka, z jakých letů se mají 
údaje shromažďovat, zda pouze z letů ze třetích zemí či zda i v rámci letů uskutečněných 
v Evropské unii. Článek se rovněž zaobírá kritikou systému sběru PNR údajů.  
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Summary  
 
The aim of the article is to introduce the future PNR system within European Union. 
Discussion about the new directive has been held since five years and the directive is still not 
finished. However the most difficult questions have been already discussed. Passenger name 
records should be used only for the purpose of investigating serious crime and terrorism 
such as defined in the directive. Also the scope of the directive is limited only on the flights 
from the third countries; however member states can include also intra EU flights in their 
own national legislation. Articles also mention main criticism of the PNR system. However 
the experience of the states using PNR system clearly shows usefulness of the PNR data for 
the law enforcement purposes.  
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Úvod 
 
Sběr údajů z letecké dopravy pro účely vymáhání práva není v Evropské unii žádnou 
novinkou. Původní návrh rámcového rozhodnutí byl předložen již v roce 2007, projednávání 
tohoto návrhu bylo i jedním ze stěžejních bodů předsednictví České republiky v Radě 
Evropské unie v prvním pololetí roku 2009. Vstupem Smlouvy o fungování Evropské unie dne 
1. prosince 2009 v platnost bylo třeba původní rámcové rozhodnutí přepracovat do podoby 
směrnice. K předložení návrhu opatření Evropské unie, týkajícího se jmenné evidence 
cestujících (passenger name record, dále jen PNR) pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti, který zároveň 
zajistí vysokou úroveň ochrany údajů, byla Komise vyzvána Evropskou radou ve 
Stockholmském programu1. I vzhledem k problematičnosti celé problematiky si Komise 
dávala na čas a nový návrh představila téměř po dvou letech, které uběhly od posledního 
jednání k rámcovému rozhodnutí. Na počátku loňského roku předložila Evropská komise 
opětovně návrh na zavedení evropského systému PNR, tedy systému, v rámci něhož by byla 
využívána data z  PNR pro stanovené účely v boji s trestnou činností a terorismem2. Návrh 
navazuje na předchozí diskuse v rámci pracovních struktur Rady a v Evropském parlamentu 
k rámcovému rozhodnutí o využívání PNR pro účely vymáhání práva. Předsednictví Dánska 
avizovalo připravenost posunout se v projednávání dokumentu co nejdále tak, aby mohla být 
směrnice do konce letošního roku schválena. Při čtení návrhu normativního textu je třeba si 
uvědomit, že se jedná o směrnici, tudíž každý členský stát, tedy i Česká republika, bude mít 
dostatek prostoru pro ústavně konformní implementaci.  
 
Ačkoliv se Komise snažila zohlednit všechny předchozí výtky Evropského parlamentu, 
Evropského inspektora ochrany údajů, Agentury pro lidská práva a dalších, vyvolal návrh 
rozporuplné reakce a sklízí velkou kritiku za snahu zavést další plošné opatření k omezení 
soukromí. Diskuse vzbudila směrnice rovněž v Parlamentu České republiky a kritické hlasy 
zazní občas i z řad občanské společnosti či Úřadu na ochranu osobních údajů.  
 
Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s klíčovými body této směrnice, poukázat na 
problematické aspekty navrhované úpravy a zhodnotit, zda je směrnice opravdu důvodem 
k obavám o naše soukromí.  
 
Charakteristika údajů PNR  
 
Údaje PNR jsou neověřené informace o cestujících, které má každý letecký dopravce pro 
svoji vlastní potřebu. Jedná se o ty údaje, které sdělíte prodejci v okamžiku, kdy si kupujete 
letenku. Údajů může být celá řada, záleží na konkrétním rezervačním systému, který daný 
dopravce využívá. Tyto informace uchovává a shromažďuje ve svém rezervačním 
a odbavovacím systému, přičemž jde o údaje, které cestující dobrovolně dopravci sdělí. 
Návrh směrnice omezuje kategorie údajů, které by byl letecký dopravce povinen předat, ve 
své příloze na 19 položek. Návrh však nestanovuje dopravci povinnost sdělovat všechny 
údaje, které jsou v příloze stanoveny, jedná se o maximální rozsah údajů, které mohou být 

                                                 
1
 Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je. Dokument 17024/09, s. 38 – 

39.  
2
 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci, 

odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. Dokument 6007/11.  
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jednotce informací o cestujících sděleny. Povinností dopravců by tedy bylo pouze předání 
těchto údajů jednotce informací o cestujících (passenger information unit – PIU). Pokud 
dopravce údaje nemá k dispozici, tak je nesdělí.  
 
Údaje se tak značně liší od předběžných údajů o cestujících (API)3. Ve zkratce lze říci, že API 
údaje jsou ty údaje, které máte ve vašem cestovním dokladu, zatímco PNR údaje jsou ty, 
které jsou obsaženy v rezervačním systému pro účely vašeho odletu. API a PNR údaje se 
částečně překrývají, ale není tomu tak ve všech položkách. Analytická hodnota API údajů je 
minimální. API údaje neobsahují informaci o místě příletu, váhu zavazadla ani údaje o 
rezervaci letu, což jsou přesně ty údaje, které se při analýze PNR pro účely odhalování 
závažné trestné činnosti velmi využívají.  
 
Zpracování údajů PNR  
 
Kompetentní orgány, které si každý stát definuje podle svých potřeb, pak tyto údaje mohou 
následně využívat pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných 
činů a závažné trestné činnosti, přičemž ze směrnice vyplývají následující možnosti, jak 
orgány prosazující právo mohou tyto údaje využít: 
 

 reaktivně, tedy při vyšetřování trestného činu poté, co byl spáchán.  

 v reálném čase, tedy před příjezdem nebo odjezdem cestujících. V tomto případě jsou 
údaje nezbytné pro porovnání na základě předem určených hodnotících kritérií pro 
identifikaci podezřelého a pro porovnání s různými databázemi hledaných osob.  

 proaktivně lze údaje použít k analýze a vytváření hodnotících kritérií a rizik, které 
mohou být poté použity pro posouzení cestujících před příjezdem a odjezdem.  

 
Z hlediska zpracování údajů je nejdůležitější čl. 4 návrhu, který upravuje zpracování dat a čl. 
9, který upravuje uchovávání dat, a to s ohledem právě na účel zpracování podle čl. 4. Během 
projednávání návrhu dochází stále k dílčím úpravám, nicméně lze předpokládat, že základní 
princip zůstane zachován. 
 
Jak tedy bude analýza údajů probíhat? Podle návrhu lze rozlišit tři základní situace, a to (a) 
před a těsně po příletu cestujícího, (b) informování se případ od případu, (c) analýza údajů 
pro tvorbu kritérií, které se následně využívají k analýze před a po příletu cestujícího. Pro 
tyto rozdílné situace je i rozdílná doba uchování údajů. Po předání údajů dopravcem 
jednotce pro informace o cestujících budou plná data k dispozici po dobu dvou let4 . Během 
této doby tak budou mít všechny údaje, které dopravce předal a které jsou v souladu se 
seznamem údajů podle přílohy. Údaje mohou být v této fázi hodnoceny z hlediska toho, zda 
je osoba zapojena v teroristickém činu nebo závažném trestném činu, přičemž závažný 
trestný čin je ve směrnici definován odkazem na eurozatykač. Za tímto účelem mohou být 
rovněž porovnávány tyto údaje s jinými relevantními databázemi (např. SIS, VIS, národní 
databáze). Pouze pokud by osoba mohla být zapojena do teroristického činu nebo závažného 

                                                 
3
 Sběr údajů API upravuje směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje o 

cestujících. Směrnice má však účel omezený na využití v boji s nelegální migrací, členské státy si však mohly působnost 
rozšířit.  
4
 O době uchování údajů se stále diskutuje. V návrhu komise byla původně zakotvena lhůta 30 dnů, během vyjednávání 

došlo k rozšíření na dva roky. Lze však předpokládat, že tato lhůta se může ještě změnit.  
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trestného činu podle přílohy 2, může jednotka PIU zkoumat z hlediska předdefinovaných 
kritérií. Profilig tedy bude možné dělat pouze při konkrétním podezření na kriminální 
jednání. Důležité je, že pouze na základě pozitivní shody vyšlé za automatického porovnání 
údajů nebude možné proti osobě přímo zakročit, informace musí být ověřeny ještě 
manuálně. V praxi je takováto osoba následně podrobena důkladnější kontrole při 
překračování hranic.  
 
Po uplynutí třiceti dnů dojde k maskování dat, to znamená, že budou odstraněny ty údaje, 
které by mohly vést ke ztotožnění osoby. Jednotka PIU již tedy neubude vidět konkrétní 
jména, ale pouze destinaci, váhu zavazadla, datum, kdy byla letenka rezervována, kdy se let 
uskutečnil apod. V této formě je pak údaje možné uchovávat dalších pět let. V případě 
odůvodněné žádosti bude moci pracovník jednotky pro cestující požádat o spojení údajů  
a zjistit i konkrétní jméno cestujícího. Funkčnost systému tak bude zachována, neboť i zpětně 
bude moci dojít ke ztotožnění konkrétních osob, zároveň však návrh vychází maximálně 
vstříc ochraně soukromí, když zaručuje, že s konkrétními údaji o cestujícím se nebudou moci 
seznamovat všichni pracovníci PIU libovolně. Navíc bude samozřejmě zachována bezpečnost 
databáze, do které bude každý vstupovat pod svými přihlašovacími údaji, a tyto údaje se 
budou uchovávat.  
 
Zamaskované údaje bude možné podle návrhu použít v případě odůvodněných konkrétních 
žádostí a k tvorbě rizikových kritérií. Konkrétní odůvodněné žádosti pak opět musí směřovat 
k zpracování dat ve specifických případech pro účely prevence, odhalování a vyšetřování 
teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti.  
 
Jednotka PIU bude získávat údaje od leteckých přepravců metodou „dodávání“, to znamená, 
že nebude přímý přístup do databází cestujících.  
 
Užitečnost analýzy PNR  
 
Systém analýzy PNR údajů již využívají Spojené státy, Kanada, Austrálie, Jižní Korea, Spojené 
království, částečně pak i Španělsko, Francie, Nizozemsko a Dánsko. Státy, které systém již 
provozují, se shodují na tom, že přínos systému je obrovský. V současné době totiž dochází 
ke stále větší sofistikovanosti pachatelů trestné činnosti, a to zejména organizované. Je na 
konkrétních pracovnících jednotky, aby posoudili, které ukazatelé jsou rizikové. Díky systému 
PNR lze vysledovat, přes které agentury si kupují letenky pašeráci, jakými prostředky letenky 
platí, důležitým kritériem mohou být časté cesty na poslední chvíli bez zavazadel. Častým 
jevem je také setkávání se pachatelů organizované trestné činnosti v tranzitních prostorách, 
což lze odhalit pouze díky analýze PNR.  Zkušenosti států ukazují na přínos sběru těchto dat 
např. v boji s drogovou kriminalitou. Belgie uvádí, že 95 % všech zabavených drog v roce 
2009 bylo zabaveno zejména nebo především na základě zpracování PNR údajů. Švédsko 
uvádí za stejné období 65 – 75 % drog zabavených na základě PNR, Spojené království za 
prvních 6 měsíců roku 2010 zabavilo 212 kilo kokainu a 20 kilo heroinu na základě PNR dat. 
Ani stávající instrumenty policejní spolupráce (SIS, VIS, API, Europol) ani připravované 
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systémy ochrany hranic (Entry/Exit sytém) nemohou roli PNR nahradit z hlediska 
analytického vyhledávání neznámých pachatelů.5  
 
Na podzim 2009 zadržely Spojené státy Davida Headleyho, který se podílel na přípravě útoků 
na hotely a další cíle v Bombaji uskutečněných v roce 2008 a na přípravě dalších útoků na 
evropské cíle. Na jaře 2010 zadržely Spojené státy Fajsala Šazáda, který nastražil vozidlo 
s výbušninami v centru New Yorku a ihned poté se snažil odletět do Asie. Na těchto 
úspěšných zásazích se podle sdělení amerických orgánů výrazně podílel právě systém PNR.  
 
Systému bývá často vytýkáno narušování práv velké většiny cestujících. Zde je však dobré 
zdůraznit, že prevence a detekce trestné činnosti vychází z údajů, které již letecké 
společnosti mají. Poloautomatické zpracování se zaměřuje na předem definované rizikové 
faktory, což vede k tomu, že většina osobních údajů není dále zpracovávána, neboť velká 
většina cestujících opravdu nepředstavuje bezpečnostní riziko. Jako alternativní nástroj 
místo analýzy údajů, které jsou o cestujícím známy, patří úřední pohovory s cestujícími, 
cílené sledování chování cestujících v letadle a na letištních, využívání informací o peněžních 
platbách, tělesné skenery a prohlídky. Tyto prohlídky velmi výrazně zasahují do soukromí. Je 
přitom zjevné, že limitované, poloautomatické zpracování údajů z rezervačních systémů 
soukromí narušují daleko méně.   
 
Při analýze je třeba rozlišovat dvě základní situace. V prvním případě nám je pachatel trestné 
činnosti znám, je např. uveden v databázi hledaných osob či v jiném systému. Druhá situace 
se pak týká případů, kdy pachatel znám není, a na základě různých faktorů se vytipovává. 
Z analýzy jmenné evidence cestujících lze například vyvodit nejčastější trasy cest pro obchod 
s lidmi a drogami. Informace o platebních kartách, kterými byly placeny letenky, mohou 
pomoci prokázat vazby mezi určitou osobou a známým pachatelem nebo organizacemi.  
 
Kritika sběru systému  
 
Vzhledem k tomu, že zpracování údajů PNR představuje z hlediska ochránců soukromí sběr 
dalšího množství údajů o nevinných cestujících, má systém i celou řadu kritiků. První  
a zásadní námitkou proti systému jako takovému je argumentace založená na 
neprovázanosti efektivity systému. Dle odpůrců nebyla prokázána účelnost a nezbytnost 
navrhovaného řešení, které však velmi agresivně zasahuje do soukromí.  
 
Je pravdou, že prokázání efektivity systému bývá velmi diskutabilní otázkou. Česká republika 
takovýto systém nemá, proto těžko může vyhodnocovat přínos systému. Na druhou stranu, 
jak bylo zmíněno výše, systém sběru a analýzy dat má celá řada států, které jistě nezavádějí 
tento velmi drahý systém neúčelně. Systém PNR se osvědčil při rozkrývání organizovaných 
skupin, pašeráků drog, při hledání známých pachatelů, jak je uvedeno výše. Údaje z letecké 
dopravy jsou často jednou z informací, které ve spojení s dalšími poznatky vedou k cíli, tedy 
k odhalení protiprávního chování. Důležité je uvědomit si, že ze systému PNR nevypadávají 
rozsudky, příkazy k zatčení apod. Zpracování údajů o cestujících může vyvolat nějaké 

                                                 
5
 Viz hodnocení dopadů zpracované Evropskou komisí k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů 

ze jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti.  
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podezření, může vést k potvrzení nějakého podezření, poskytnout stopu k místu pobytu 
známého pachatele atd.  
 
Analýza údajů probíhá poloautomatickým způsobem. Systém na základě zadaných kritérií 
odhaluje rizikové cestující, na základě toho následně příslušný pracovník manuálně 
zkontroluje, zda je cestující opravdu zájmovou osobou. Podle výsledků pak může dojít 
k velmi rozdílným typům následující akce ze strany policie. Reakce policie musí být na každou 
tuto situaci jiná, přiměřená konkrétnímu poznatku. Řešením tak může být kontrola 
zavazadla, výslech, mezinárodní zatykač, kontrola před nástupem do letadla. Je důležité si 
uvědomit, že drtivá většina cestujících rizikovým faktorům vyhovovat nebude a nebude tak 
předmětem další pozornosti. Systém umožňuje rychlejší odbavení na letišti, bez dlouhých 
bezpečnostních prohlídek každého cestujícího, prohlídky zavazadel a tělesných skenerů.  
 
Další námitkou ze strany odpůrců je protiústavnost celého systému. Plošným sběrem dat 
dochází k monitoringu nevinných lidí, což je v rozporu s ústavním pořádkem. K tomu je nutno 
uvést, že omezení práva na soukromí je jistě možné. Podle ustálené judikatury Ústavního 
soudu musí omezení tohoto práva splňovat následující kritéria: (1) zásah musí být vhodný  
a nezbytný svému účelu, (2) narušení práv musí být přiměřené přínosu, (3) opatření musí do 
soukromí osob zasahovat méně než alternativní nástroje, (4) opatření se musí pravidelně 
přezkoumávat, aby se zaručila jeho přiměřenost. Tolik tedy obecná kritéria Ústavního soudu. 
Podíváme-li se podle těchto kritérií na systém PNR, lze konstatovat, že prevence  
a odhalování terorismu jsou legitimním účelem, kvůli němuž lze právo na soukromí omezit. 
Zkušenosti ze zahraničí opakovaně ukázaly, že systém PNR výrazně zvyšuje pravděpodobnost 
odhalení nebo identifikace osob podezřelých z terorismu a závažné trestné činnosti, zejména 
drogové trestné činnosti, obchodování s lidmi. Narušení práv velké většiny cestujících je 
minimalizováno, protože se využívá poloautomatického zpracování, které sleduje předem 
definované rizikové faktory. Většina osobních údajů není dále zpracovávána, neboť velká 
většina cestujících nepředstavuje bezpečnostní riziko. Navíc po přesně stanovené době dojde 
k zamaskování údajů. Alternativními nástroji k dosažení stejného stavu, tedy zamezení 
terorismu, závažné trestné činnosti, by mohly být úřední pohovory s cestujícími, cílené 
sledování chování cestujících v letadlech, tělesné skenery a prohlídky. Je zjevné, že 
poloautomatické zpracování údajů, které již jednou byly zadány do rezervačního  
a odbavovacího sytému, narušuje soukromí osob daleko méně.  
 
Rovněž je nutno upozornit na to, že zpracování je omezeno pouze na potírání terorismu  
a závažné trestné činnosti. Závažná trestná činnost je definována jako čin podle národního 
práva tak, jak je vymezen v eurozatykači, u něhož je hranice trestní sazby trestu odnětí 
svobody stanovena na tři roky, přičemž analýzu podle předem definovaných vzorců chování 
bude možné provádět pouze pro trestné činy, které budou uvedeny v příloze směrnice6.  
Typově se tedy jedná opravdu o závažné protiprávní jednání, nástroj nebude moci být použit 
na všechno nezákonné chování, např. na odhalování přestupků apod. Otázkou je využití 
systému na odhalování nelegální migrace, která v návrhu směrnice zahrnuta není, nicméně 

                                                 
6
 Mezi vyjmenovanými trestnými činy je tak např. účast na zločinném spolčení, obchod s lidmi, pohlavní zneužívání dětí  

a dětská pornografie, nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami apod. Jedná se v podstatě rovněž o 
trestné činy vymezené v eurozatykači, přičemž jsou v seznamu zahrnuty jen ty trestné činy, kdy se lze domnívat, že analýza 
povede k relevantním odpovídajícím výsledkům. Vynecháno ja tak např. žhářství.   
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pokud si rozšíření účelu tímto směrem bude členský stát přát, může si takto upravit svoji 
národní legislativu.  
 
V úvodních ustanoveních směrnice je pak rovněž zdůrazněn princip nediskriminace a čl. 21 
Charty lidských práv Evropské unie. Žádné rozhodnutí tak nemůže být podniknuto na základě 
diskriminačních důvodů. 
 
Dalším častým protiargumentem je zaměření se pouze na leteckou dopravu. Efektivitu 
systému tak může velmi narušit změněné chování pachatelů trestné činnosti, pokud začnou 
používat jiné způsoby dopravy. Tento argument je jistě pravdivý. Na druhou stranu letecká 
doprava přece jen má jistou výlučnost, cesta lodí z jižní Ameriky jistě není zcela 
plnohodnotnou náhradou za pohodlný let. Navíc ani zkušenosti států, které již systém PNR 
používají, nenasvědčují tomu, že zločinci přestanou používat letadla. USA zavedly systém 
PNR po 11. září 2001 a teroristu z Times Square zadržely v letadle v roce 2010. Letecká 
doprava je totiž rychlá, pohodlná a nenápadná. Když někdo cestuje k hranicím EU letadlem a 
pak najednou jede autem, může být na vnější schengenské hranici jeho pas ještě nápadnější, 
než kdyby přiletěl letadlem až do Unie.  
 
Komise se rozhodla omezit návrh jen na leteckou dopravu právě proto, aby nezaváděla 
nepřiměřeně rozsáhlý systém. Některé členské státy uvažují do budoucna o rozšíření 
systému i na sběr dat z lodí příp. vlakové dopravy. Pokud bude takovéto rozšíření 
vyhodnoceno jako efektivní, je možné do budoucna i rozšíření ve směrnici.  
 
Závěr  
 
Sběr údajů z letecké dopravy může představovat velmi užitečný nástroj při potírání terorismu 
a závažné trestné činnosti. Během předchozích let proběhla celá řada diskusí o efektivnosti  
a přiměřenosti celého systému, přičemž výsledný návrh Komise byl kompromisem, který 
reaguje na většinu výtek ochránců soukromí. Návrh směrnice tak obsahuje celou řadu záruk 
pro to, aby nedocházelo k neopodstatněným zásahům do soukromí cestujících a zároveň aby 
nebyla omezena funkčnost celého systému. Směrnice navíc bude nechávat dostatečný 
prostor pro implementaci tak, jak bude vyhovovat jednotlivým členským státům. V rámci 
České republiky tak bude nezbytné respektovat současnou judikaturu Ústavního soudu, a to 
v tématech souvisejících, jako jsou např. nálezy ve věci uchovávání provozních a lokalizačních 
údajů. Současné znění však nebrání ústavně konforní implementaci za současného zachování 
funkčnosti systému. Pro orgány vymáhající právo může systém PNR usnadnit boj zejména 
s organizovanou trestnou činností, o čemž svědčí případy ze zahraničí.  
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Vzor PNR údajů z rezervačního systému  
 

 
 

--- RLR ---                                                      
RP/HDQ1S/HDQ1SLOKGDX/5MWA/5054347 LH/SU    09OCT09/1345Z  

274R93 
HDQ1S1TTY/22AUG09                                                
  1.AHMER/AMYLOUISE  2.AHMER/BRIAN                               
  3  UA 557 S 02OCT09 5 CMHORD HK2      FLWN                     
  4  LH9335 S 02OCT09 5 ORDCDG HK2      FLWN                     
     OPERATED BY UA 942 S                                        
  5  LH4363 S 09OCT09 5 MRSMUC HK2      FLWN                     
  6  LH 414 S 09OCT09 5 MUCIAD HK2      FLWN                     
  7  UA7821 S 09OCT09 5 IADCMH HK2      FLWN                     
  8 SSR NSST LH HK2 MUCIAD /49EN,P1/49FN,P2/S6                   
  9 SSR NSST LH HK2 ORDCDG /38JN,P1/38KN,P2/S4                   
 10 SSR TKNE LH HK1 2207699761738C2/738-739/S4/P1                
 11 SSR TKNE LH HK1 2207699761738C4/738-739/S5/P1                
 12 SSR TKNE LH HK1 2207699761739C1/738-739/S6/P1                
 13 SSR TKNE LH HK1 2207699761740C2/740-741/S4/P2                
 14 SSR TKNE LH HK1 2207699761740C4/740-741/S5/P2                
 15 SSR TKNE LH HK1 2207699761741C1/740-741/S6/P2                
 16 OSI LH CTCP LAS404 728 8787 A EXPEDIA TRAVEL 1161727         
 17 OSI LH CTCH LAS1 614 5927336 H                               
 18 OSI LH CTCP LAS1 740 3240214 EMERGENCY CONTACT  


