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ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I. Bod 3 
3. V § 2 se odstavec 9 zrušuje. 

 

Dosavadní odstavce 10 až 15 se označují jako odstavce 9 

až 14. 

32014R0376 Čl. 23 Směrnice 2003/42/ES, nařízení (ES) č. 1321/2007 a nařízení 

(ES) č. 1330/2007 se zrušují. Použijí se však až do dne 

použitelnosti tohoto nařízení podle čl. 24 odst. 3. 

Čl. I bod 8 

 

8. § 42a a 42b včetně poznámek pod čarou č. 35 a 36 

znějí: 

 

„§ 42a 

 

(1) Provozovatel letiště stanoveného přímo 

použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

pravidla a postupy pro zavedení provozních omezení ke 

snížení hluku na letištích35) zpracuje za každý kalendářní 

rok zprávu obsahující údaje o provozu a hlukové situaci 

na letišti a o zavedených a zamýšlených opatřeních ke 

snížení hluku a zhodnocení jejich dopadů (dále jen 

„zpráva o hlukové situaci“) a zašle ji do konce měsíce 

března následujícího kalendářního roku Úřadu. Pro 

zpracování zprávy o hlukové situaci využije provozovatel 

letiště údaje získané za použití metody podle přímo 

32014R0598 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 odst. 1 1.   Členský stát, v němž se nachází letiště ve smyslu čl. 2 

bodu 2, určí jeden či více příslušných orgánů odpovědných 

za postup, který se použije pro přijímání provozních 

omezení. 
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použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

pravidla a postupy pro zavedení provozních omezení ke 

snížení hluku na letištích35). 

 

(2) Jsou-li na letišti podle odstavce 1 po dobu dvou 

po sobě jdoucích kalendářních let překračovány 

hygienické limity hluku stanovené zákonem upravujícím 

ochranu veřejného zdraví36), doplní provozovatel letiště 

zprávu o hlukové situaci údaji o odhadovaném počtu osob 

vystavených hluku za předcházející dva kalendářní roky, 

plánovaném rozvoji letiště, předpokládaném vývoji 

hlukové situace na letišti a o možnostech zavedení 

nových opatření ke snížení hluku a zhodnocení jejich 

dopadů. Zprávu o hlukové situaci provozovatel letiště 

doplní do konce kalendářního roku, ve kterém ji zaslal 

Úřadu. 

 

(3) Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci a v 

jejím doplnění stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 42b 

 

(1) Jsou-li v souvislosti s provozováním letiště 

stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím pravidla a postupy pro zavedení provozních 

omezení ke snížení hluku na letištích35) po dobu tří po 

sobě jdoucích kalendářních let překračovány hygienické 

limity hluku stanovené zákonem upravujícím ochranu 

veřejného zdraví36), Úřad rozhodne z moci úřední a za 

podmínek stanovených tímto přímo použitelným 

předpisem o zavedení provozních omezení ke snížení 

hluku na takovém letišti. 

 

(2) Účastníky řízení o zavedení provozních omezení 
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ke snížení hluku na letišti jsou pouze zúčastněné strany 

stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím pravidla a postupy pro zavedení provozních 

omezení ke snížení hluku na letištích35); to neplatí, jde-li o 

místní obyvatele, jejich zástupce a příslušné místní 

orgány (dále jen „místní obyvatelé“). O zahájení řízení 

uvědomí Úřad účastníky veřejnou vyhláškou. Řízení je 

zahájeno uplynutím lhůty stanovené v oznámení o 

zahájení řízení; lhůta nesmí být kratší než 15 dnů ode dne 

vyvěšení oznámení o zahájení řízení na úřední desce. 

Písemnosti se v řízení doručují účastníkům veřejnou 

vyhláškou; to se netýká provozovatele letiště. 

 

(3) Úřad v rozhodnutí uvede den, od kterého mají být 

provozní omezení ke snížení hluku na letišti zavedena. 

 

(4) Úřad před vydáním rozhodnutí zveřejní na úřední 

desce koncept výrokové části a odůvodnění rozhodnutí 

s uvedením, v jaké lhůtě, kde a jakým způsobem mohou 

účastníci řízení proti konceptu podávat námitky a 

navrhovat doplnění řízení a místní obyvatelé mohou 

uplatňovat připomínky. Po vyhodnocení námitek a 

připomínek uplatněných ke konceptu výrokové části 

a odůvodnění rozhodnutí a návrhů na doplnění řízení 

Úřad upravený koncept opětovně zveřejní na úřední desce 

a zašle jej v souladu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím pravidla a postupy pro 

zavedení provozních omezení ke snížení hluku na 

letištích35) příslušným orgánům členských států Evropské 

unie a Evropské komisi. K opětovně zveřejněnému 

konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí nelze 

námitky ani připomínky uplatnit; to platí i pro návrhy na 

doplnění řízení. 
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(5) Pokud to vyžaduje nebo umožňuje hluková 

situace na letišti, Úřad z moci úřední rozhodnutí změní. 

Na řízení o změně rozhodnutí se odstavce 2 až 4 použijí 

obdobně. Umožňuje-li to hluková situace na letišti, Úřad 

rozhodnutí zruší. Na řízení o zrušení rozhodnutí se 

odstavec 2 a odstavec 4 věta první použijí obdobně. 

____________________ 
35) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

598/2014. 
36) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.“. 

 

  32014R0598 Čl. 6 
1. Příslušné orgány zajistí, aby byla pravidelně posuzována 

hluková situace na letištích, za něž jsou odpovědné, v 

souladu se směrnicí 2002/49/ES a s platnými právními 

předpisy v každém členském státě. Příslušné orgány mohou 

požádat o podporu ze strany orgánu pro kontrolu výkonnosti 

uvedeného v článku 3 nařízení Komise (EU) č. 691/2010. 

2. Pokud z posouzení uvedeného v odstavci 1 vyplyne, že 

pro řešení problému hluku na daném letišti budou zřejmě 

zapotřebí nová opatření spočívající v provozních omezeních, 

příslušné orgány zajistí, aby:  

a) byly před zavedením provozních omezení použity 

metoda, ukazatele a informace uvedené v příloze I tak, aby 

byl náležitě zohledněn podíl jednotlivých druhů opatření v 

rámci vyváženého přístupu;  

b) za účelem posouzení opatření ke zmírnění hluku byla na 

patřičné úrovni navázána technická spolupráce mezi 

provozovateli letišť, provozovateli letadel a poskytovateli 

letových navigačních služeb. Příslušné orgány rovněž zajistí, 

aby byli konzultováni místní obyvatelé či jejich zástupci a 

příslušné místní orgány a aby jim byly poskytnuty technické 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA89LJGC5)



 

 5 

informace o opatřeních ke zmírnění hluku;  

c) byla v souladu s přílohou II posouzena nákladová 

efektivnost veškerých nových provozních omezení. Méně 

významné technické změny opatření, jež nemají podstatné 

dopady na kapacitu ani provoz letišť, se za nová provozní 

omezení nepovažují;  

d) postup konzultací se zúčastněnými stranami, který může 

mít formu mediačního řízení, je zorganizován včas a 

náležitým způsobem, přičemž je zajištěna otevřenost a 

transparentnost, pokud jde o údaje a metody výpočtu. 

Nejméně tři měsíce před přijetím nových provozních 

omezení k nim mohou zúčastněné strany předkládat 

připomínky. Mezi zúčastněné strany musí patřit alespoň: 

i) místní obyvatelé žijící v blízkosti letišť, kteří jsou zasaženi 

hlukem z letecké dopravy, nebo jejich zástupce a příslušné 

místní orgány,  

ii) představitelé místních podniků se sídlem v blízkosti 

letišť, jejichž činnost je ovlivněna leteckou dopravou a 

provozem letiště,  

iii) příslušní provozovatelé letišť,  

iv) představitelé provozovatelů letadel, kteří mohou být 

dotčeni opatřeními ke snížení hluku,  

v) příslušní poskytovatelé letových navigačních služeb,  

vi) manažer struktury vzdušného prostoru ve smyslu 

nařízení Komise (EU) č. 677/2011 

vii) případně určený koordinátor letištních časů. 

3. Příslušné orgány sledují a kontrolují provádění 

provozních omezení a přijímají nezbytná opatření. Zajistí, 

aby byly obyvatelům žijícím v blízkosti letišť a příslušným 

místním orgánům zdarma a neprodleně zpřístupněny 

náležité informace.  

4. K těmto náležitým informacím mohou patřit rovněž:  

a) při dodržení vnitrostátních právních předpisů informace o 

údajném nesplnění povinností v důsledku změn letových 
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postupů, pokud jde o způsobené dopady a o důvody těchto 

změn;  

b) obecná kritéria používaná při organizaci a řízení provozu 

na jednotlivých letištích do té míry, do jaké mohou mít 

dopad na životní prostředí nebo na hladinu hluku, a  

c) údaje shromážděné systémy měření hluku, jsou-li 

dostupné. 

  32014R0598 Čl. 8 
1. Příslušné orgány informují o zavedení provozního 

omezení pro dané letiště na dané plánovací období členské 

státy, Komisi a příslušné zúčastněné strany v šestiměsíční 

lhůtě, jež končí nejpozději dva měsíce před určením 

koordinačních parametrů pro přidělování letištních časů 

uvedených v čl. 2 písm. m) nařízení Rady EHS č. 95/93. 

 

 

2. Po posouzení provedeném v souladu s článkem 6 musí být 

k oznámení přiložena písemná zpráva v souladu s 

požadavky uvedenými v článku 5 uvádějící důvody pro 

zavedení provozního omezení, cíl týkající se snížení hluku 

stanovený pro dané letiště, opatření, jež byla za účelem 

splnění tohoto cíle zvážena, a hodnocení pravděpodobné 

nákladové efektivnosti různých zvažovaných opatření, 

včetně jejich případných přeshraničních dopadů. 

 

 

3. Na žádost členského státu nebo z vlastní iniciativy může 

Komise během tří měsíců ode dne obdržení informací podle 

odstavce 1 postup pro zavedení provozního omezení 

přezkoumat. Pokud Komise zjistí, že zavedení provozního 

omezení ke snížení hluku neodpovídá postupu stanovenému 

v tomto nařízení, může tuto skutečnost oznámit dotčenému 

příslušnému orgánu. Dotčený příslušný orgán oznámení 

Komise posoudí a před zavedením provozních omezení 

informuje Komisi o svých záměrech. 
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4. V případě, že se provozní omezení týkají stažení letadel 

téměř vyhovujících předpisům z určitého letiště, nesmí být 

na tomto letišti po dobu šesti měsíců po daném oznámení 

podle odstavce 1 povoleny žádné dodatečné služby nad 

rámec počtu pohybů s letadly téměř vyhovujícími 

předpisům. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 

rozhodly o každoročním rozsahu snižování počtu pohybů 

letadel dotyčných provozovatelů, téměř vyhovující 

předpisům, na daném letišti, přičemž náležitě přihlédnou ke 

stáří letadla a ke složení celé flotily. Aniž je dotčen čl. 5 

odst. 4, nesmí být tento rozsah větší než 25 % počtu pohybů 

letadel téměř vyhovujících předpisům pro jednotlivé 

provozovatele obsluhující dané letiště. 

    
 

Čl. I bod 9 9. V § 55a odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou 

č. 37 zní: 

 

„b) plní úkoly příslušného orgánu podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení 

událostí v civilním letectví37), včetně úkolů kontaktního 

místa a zveřejňování bezpečnostní zprávy. 

____________________ 

37) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

376/2014.“. 

 

32014R 0376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Každý členský stát určí jeden nebo více příslušných 

orgánů, které zřídí systém nezávislého shromažďování, 

hodnocení, zpracování, analýzy a uchovávání údajů o 

událostech hlášených podle článků 4 a 5. Zpracování těchto 

hlášení musí být prováděno tak, aby se předešlo používání 

informací pro jiné účely, než je bezpečnost, přičemž je 

odpovídajícím způsobem chráněna totožnost osoby 

podávající hlášení a osob uvedených v hlášení o události s 

cílem podpořit uplatňování zásady „spravedlivého 

posouzení“. Orgány, jež mohou být určeny, společně nebo 

samostatně, podle prvního pododstavce, jsou:  

a) vnitrostátní úřad pro civilní letectví nebo  

b) orgán pro šetření nebo  

c) jakýkoliv jiný nezávislý orgán nebo subjekt usazený v 

Unii pověřený touto funkcí.  

Určí-li členský stát více než jeden orgán nebo subjekt, 

rozhodne, který z nich bude kontaktním místem pro 

předávání informací podle čl. 8 odst. 2. 
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32014R 0376 Čl. 13 odst. 11 
11.   Za účelem informování veřejnosti o úrovni bezpečnosti 

v oblasti civilního letectví zveřejní každý členský stát 

alespoň jednou ročně bezpečnostní zprávu, která musí: 

a) obsahovat souhrnné a anonymizované informace o 

typu událostí a jiné informace týkající se bezpečnosti 

nahlášené prostřednictvím jeho vnitrostátních 

systémů povinného a dobrovolného hlášení; 

b) pojmenovat trendy; 

c) uvádět opatření, která členský stát přijal. 
 

Čl. I bod 10 10. § 55d se zrušuje. 

 

32014R 0376 Čl. 23 
Směrnice 2003/42/ES, nařízení (ES) č. 1321/2007 a nařízení 

(ES) č. 1330/2007 se zrušují. Použijí se však až do dne 

použitelnosti tohoto nařízení podle čl. 24 odst. 3. 

Čl. I bod 13 13. V § 88 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a 

doplňuje se písmeno n), které zní: 

„n) předává Evropské komisi zprávu o uplatňování 

přístupu spravedlivého posouzení podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení 

událostí v civilním letectví37).“. 

 

32014R0376 Čl. 16 odst. 13 
Dne 15. května 2019 a poté každých pět let předá každý 

členský stát Komisi zprávu o uplatňování tohoto článku, a 

zejména o činnostech subjektu určeného podle odstavce 12. 

Tato zpráva nesmí obsahovat žádné osobní údaje. 

Čl. I bod 14 14. V § 89 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou 

a doplňují se písmena u) až w), která znějí: 

 

„u) vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o zavedení 

provozních omezení ke snížení hluku na letišti a plní další 

úkoly příslušného orgánu podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího pravidla a postupy 

pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na 

letištích35), 

v) dohlíží na plnění povinností zaměstnavatelů a 

32014R0598 Čl. 3 odst. 1 1.   Členský stát, v němž se nachází letiště ve smyslu čl. 2 

bodu 2, určí jeden či více příslušných orgánů odpovědných 

za postup, který se použije pro přijímání provozních 

omezení. 
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organizací při uplatňování přístupu spravedlivého 

posouzení podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie upravujícího hlášení událostí v civilním letectví37), 

w) je příslušným úřadem pro osvědčování osob a 

organizací a vykonávání dohledu nad nimi podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

společná pravidla v oblasti civilního letectví1c).“. 

 

  32014R0376 

 

 

 

 

 

 

32011R1178 

 

Čl. 16 odst. 12 

 

 

 

 

 

 

Čl. 11b odst. 1 

 

12. Každý členský stát určí subjekt odpovědný za provádění 

odstavců 6, 9 a 11. Zaměstnanci a najatý personál mohou 

tomuto subjektu oznamovat údajná porušení pravidel 

stanovených tímto článkem. Zaměstnanci a najatý personál 

nesmí být za taková hlášení údajného porušení trestáni. Při 

podávání hlášení takového údajného porušení mohou 

zaměstnanci a najatý personál informovat Komisi. Určený 

subjekt případně poskytne příslušným orgánům dotčeného 

členského státu poradenství ohledně opravných prostředků 

či sankcí při použití článku 21. 

 

1.  Členské státy určí jeden nebo více subjektů, které budou 

v tomto členském státě plnit funkci příslušného úřadu, jemuž 

jsou přiděleny potřebné pravomoci a odpovědnost za 

osvědčování osob a organizací, na něž se vztahuje nařízení 

(ES) č. 216/2008 a jeho prováděcí pravidla, a vykonávání 

dohledu nad nimi. 

Čl. I bod 19 19. V § 92 se na konci textu odstavce 3 tečka nahrazuje 

slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní: 

„f) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 

unie upravujícím hlášení událostí v civilním letectví37)  

32014R0376 Čl. 21 
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení. 

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy oznámí Komisi tato ustanovení a veškeré 

jejich následné změny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA89LJGC5)



 

 10 

1. jako osoba povinná nahlásit událost nenahlásí tuto 

událost nebo ji nenahlásí ve stanovené lhůtě nebo 

stanoveným způsobem, nebo 

2. jako zúčastněná osoba použije informace poskytnuté 

z evropské centrální evidence.“. 

 

Čl. I bod 21 21. V § 92b odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod 

čarou č. 28 zní: 

„a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 

unie upravujícím udělování průkazu způsobilosti a 

podmínky výkonu činnosti řídícího letového provozu28) 

vykonává činnost řídícího letového provozu, řídícího 

letového provozu – žáka, instruktora nebo hodnotitele 

1. přesto, že ví o nemoci nebo o takových změnách 

zdravotního stavu, které omezují nebo vylučují výkon této 

činnosti,  

2. aniž by oznámila poskytovateli letových navigačních 

služeb svoji zdravotní indispozici, nebo 

3. bez platného průkazu způsobilosti, 

_________________ 
28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

216/2008, v platném znění. 

Nařízení Komise (EU) 2015/340.“. 

32008R0216 Čl. 68 
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a 

prováděcích pravidel k němu. Sankce musí být účinné, 

přiměřené a odrazující. 

Čl. I bod 27 
27. V § 93 odst. 2 písm. d) se za slova „provozovatel 

letiště“ vkládají nové body 1 až 3, které znějí: 

„1. nezašle zprávu o hlukové situaci na letišti ve 

stanovené lhůtě Úřadu podle § 42a odst. 1,  

2. nedoplní zprávu o hlukové situaci na letišti podle § 42a 

odst. 2,  

3. nezavede provozní omezení ke snížení hluku na letišti 

32014R0598 Čl. 5 odst. 2 
2. Členské státy zajistí, aby byl přijat vyvážený přístup k 

regulaci hluku z letadel na letištích, kde byl identifikován 

problém hluku. Za tímto účelem zajistí, aby:  

a) byl pro dané letiště vymezen cíl týkající se snížení hluku, 

v případě potřeby s přihlédnutím k článku 8 a příloze V 

směrnice 2002/49/ES;  

b) byla určena možná opatření ke zmírnění dopadu hluku;  
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stanovené v rozhodnutí Úřadu vydaném na základě § 42b 

odst. 1,“ 

 

Dosavadní body 1 a 2 se označují jako body 4 a 5. 

 

 

c) byla důkladně zhodnocena pravděpodobná nákladová 

efektivita opatření ke snížení hluku;  

d) byla zvolena opatření zohledňující veřejný zájem v 

oblasti letecké dopravy, pokud jde o vyhlídky budoucího 

rozvoje letišť, bez negativního dopadu na bezpečnost;  

e) byly ohledně zamýšlených opatření transparentním 

způsobem konzultovány zúčastněné strany;  

f) byla přijímána příslušná opatření a byly o nich k dispozici 

dostatečné informace;  

g) byla prováděna příslušná opatření a  

h) bylo zajištěno řešení sporů. 

 

  32014R0598 Čl. 6 odst. 1 
1. Příslušné orgány zajistí, aby byla pravidelně posuzována 

hluková situace na letištích, za něž jsou odpovědné, v 

souladu se směrnicí 2002/49/ES a s platnými právními 

předpisy v každém členském státě. Příslušné orgány mohou 

požádat o podporu ze strany orgánu pro kontrolu výkonnosti 

uvedeného v článku 3 nařízení Komise (EU) č. 691/2010 ( 1 

). 

 

Čl. I bod 32 32. V § 93 se na konci textu odstavce 3 tečka nahrazuje 

čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí: 

„g) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 

unie upravujícím hlášení událostí v civilním letectví37) 

1. jako osoba povinná nahlásit událost nenahlásí tuto 

událost nebo ji nenahlásí ve stanovené lhůtě nebo 

stanoveným způsobem, nebo 

2. jako zúčastněná osoba použije informace poskytnuté 

z evropské centrální evidence, 

h) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 

unie upravujícím hlášení událostí v civilním letectví37) 

jako organizace 

1. nezřídí povinný systém podávání hlášení usnadňující 

32014R0376 Čl. 21 
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení. 

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy oznámí Komisi tato ustanovení a veškeré 

jejich následné změny. 
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shromažďování údajů o událostech nebo nezřídí systém 

dobrovolného hlášení usnadňující shromažďování údajů o 

událostech a jiných informacích souvisejících se 

skutečnou nebo potenciální hrozbou pro bezpečnost 

letectví, 

2. neohlásí Ústavu ve stanovené lhůtě údaje o události 

nebo jiné informace související se skutečnou nebo 

potenciální hrozbou pro bezpečnost letectví shromážděné 

prostřednictvím povinného nebo dobrovolného systému 

hlášení,  

3. neurčí jednu nebo více osob zabývajících se 

shromažďováním, hodnocením, zpracováváním, analýzou 

a uchováváním údajů o událostech a jiných informací 

souvisejících se skutečnou nebo potenciální hrozbou 

pro bezpečnost letectví, 

4. nezajistí, aby informace získané při zpracovávání 

hlášení o událostech nebyly používány k jiným než 

bezpečnostním účelům, nebo nezajistí ochranu osobních 

údajů nebo totožnosti osoby podávající hlášení nebo 

osoby v hlášení uvedené, 

5. nezajistí, aby hlášení o událostech vypracovaná na 

základě údajů shromážděných z povinného nebo 

dobrovolného systému hlášení událostí obsahovala 

stanovené informace, nebo aby tato hlášení o událostech 

byla uchovávána stanoveným způsobem, 

6. nezavede postupy pro kontrolu kvality shromážděných 

a uchovávaných údajů o událostech, 

7. neinformuje své zaměstnance nebo další osoby o 

analýze údajů o událostech shromážděných z povinného 

nebo dobrovolného systému hlášení událostí nebo o 

přijatých nápravných nebo preventivních opatřeních, 

8. nevypracuje postup pro analýzu údajů o událostech 

shromážděných z povinného nebo dobrovolného systému 

hlášení událostí, nepřijme na základě této analýzy vhodná 
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nápravná nebo preventivní opatření, nerealizuje tato 

opatření bez zbytečného prodlení nebo nezavede postup 

pro sledování provádění a účinnosti těchto opatření, 

9. postihne svého zaměstnance nebo jinou osobu, kteří 

podali hlášení o události nebo kteří jsou v tomto hlášení 

uvedeni, 

10. nepředá Ústavu ve stanovené lhůtě předběžné 

výsledky analýzy údajů o událostech shromážděných 

z povinného nebo dobrovolného systému hlášení událostí 

nebo opatření, která mají být na základě této analýzy 

přijata, nebo neoznámí Ústavu ve stanovené lhůtě 

konečné výsledky provedené analýzy, nebo 

11. nepřijme po konzultaci se zaměstnanci interní 

předpisy popisující způsob zajištění a realizace přístupu 

spravedlivého posouzení, nebo přijme takové interní 

předpisy, které realizaci tohoto přístupu nezajišťují.“. 

Čl. I bod 34 
34. V § 93b odst. 2 písmena a) a b) znějí: 

 

„a) jako poskytovatel letových navigačních služeb 

1. nezajistí, aby činnost řídícího letového provozu nebo 

řídícího letového provozu – žáka vykonávala osoba s 

platným průkazem způsobilosti,  

2. nevytvoří místní systémy odborné způsobilosti nebo 

tyto systémy či jejich změny nepředloží Úřadu ke 

schválení, 

3. nevede záznamy o hodinách, ve kterých každý držitel 

průkazu způsobilosti vykonává práva vyplývající 

z průkazu způsobilosti, nebo neposkytne tyto údaje Úřadu 

nebo držiteli průkazu způsobilosti, nebo 

4. nevypracuje nebo neprovádí objektivní, transparentní a 

nediskriminační postupy pro oznámení zdravotní 

indispozice řídícího letového provozu, řídícího letového 

provozu žáka, instruktora nebo hodnotitele, které omezují 

nebo vylučují výkon této činnosti, nebo 

32008R0216 Čl. 68 
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a 

prováděcích pravidel k němu. Sankce musí být účinné, 

přiměřené a odrazující. 
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b) jako organizace pro výcvik řídících letového provozu, 

řídících letového provozu – žáků nebo výcvik instruktorů 

nebo hodnotitelů, 

1. provádí výcvik řídících letového provozu, řídících 

letového provozu – žáků nebo výcvik instruktorů nebo 

hodnotitelů bez osvědčení nebo v rozporu s podmínkami 

v něm stanovenými, 

2. pověří prováděním výcviku řídících letového provozu, 

řídících letového provozu – žáků, instruktorů nebo 

hodnotitelů fyzickou osobu, která nesplňuje podmínky 

stanovené pro tuto činnost, 

3. nepředloží Úřadu ke schválení změny v osnovách 

výcvikových kurzů nebo v plánech vstupního, místního 

nebo průběžného výcviku, 

4. neoznámí Úřadu ukončení své činnosti, 

5. nevrátí ve stanovené lhůtě Úřadu osvědčení po jeho 

zrušení nebo po ukončení své činnosti, 

6. neprovádí bezpečnostní opatření uložená Úřadem, 

7. nenahlásí ve stanovené lhůtě nehodu, vážný incident 

nebo událost vyplývající ze své výcvikové činnosti nebo 

nevyhotoví následné hlášení, 

8. nevytvoří, nezavede nebo nespravuje systém řízení 

anebo tak neučiní stanoveným způsobem, 

9. nejmenuje odpovědného vedoucího nebo osobu 

odpovědnou za výcvik, 

10. nevede záznamy o instruktorech nebo osobách 

kvalifikovaných pro hodnocení odborné způsobilosti 

instruktorů praktického výcviku a odborné způsobilosti 

hodnotitelů nebo nevytvoří postup pro zachování odborné 

způsobilosti instruktorů teoretické výuky, 

11. nezajistí, aby instruktoři praktického výcviku a 

hodnotitelé absolvovali udržovací výcvik, 

12. neuchovává záznamy o osobách, které podstupují 

nebo podstoupily výcvik,  
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13. nevytvoří nebo nespravuje systém pro záznamy 

kvalifikací instruktorů a hodnotitelů a hodnocení jejich 

dovedností a předmětů, které jsou oprávněni vyučovat, 

nebo tyto záznamy neuchovává, nebo 

14. nemá uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou v souvislosti s poskytováním výcviku a 

zaplacené pojistné.“. 

 

 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 

 

Název předpisu EU 

32008R0216 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o 

zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č.1592/2002 a směrnice 

2004/36/ES 

32014R0376 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení 

a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 

32014R0598 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních 

omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES 

32011R1178 Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v 

civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 
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