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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
 
A. OBECNÁ ČÁST 
 

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích 
hlavních principů  

 
Základní charakteristika navrhované právní úpravy: 
 

Zákonem č. 261/2017 Sb., 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 některé další zákony 
(dále jen „novela zákona o civilním letectví“) došlo k implementaci sekundárních právních 
předpisů Evropské unie do vnitrostátního práva. V návaznosti na změny provedené novelou 
zákona o civilním letectví se předkládá návrh odpovídajících změn v prováděcím právním 
předpisu, a to ve vyhlášce č. 108/1997 Sb., kterou se provádí 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 (dále jen 
„vyhláška“). Navrhované změny vyhlášky lze rozdělit do dvou hlavních okruhů: 
(i) změny vyžadované změnami provedenými novelou zákona o civilním letectví   
(ii) změny nad rámec bodu Ad (i), které se jeví jako nezbytné nebo účelné s ohledem na obsah  
závazných právních předpisů EU, respektive s ohledem na praktické poznatky aktuální 
aplikační praxe. 
Návrh vyhlášky v rámci výše uvedeného zejména:  

• ruší ustanovení, která prováděla ta ustanovení zákona o civilním letectví, která 
byla novelou zákona o civilním letectví zrušena, především ta, která se týkají 
hlášení událostí v civilním letectví; 

• provádí terminologické změny a úpravy, především v návaznosti na změny zákona 
o civilním letectví;  

• upravuje obsahové náležitosti zprávy o hlukové situaci na letišti;  
• upravuje vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, která provádí zjišťování 

příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů; a 
• upravuje novou kategorizaci pozemních elektronických zabezpečovacích zařízení. 

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je v nezbytném rozsahu a v souladu 
s příslušnými zákonnými zmocněními provést příslušná ustanovení zákona o civilním letectví 
a dotvořit tak právní úpravu v mezích předvídaných zákonem a v souladu s mezinárodními 
závazky České republiky. Návrh vyhlášky dále přináší změny vycházející z aplikační praxe a 
drobné legislativně technické úpravy. 

Dotčenými subjekty navrhované právní úpravy jsou příslušné správní orgány v oblasti 
civilního letectví, to je Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“ nebo také „ÚCL“), 
Ministerstvo dopravy jako jemu nadřízený orgán (odvolací orgán vůči rozhodnutím ÚCL na 
prvním stupni řízení) a Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen 
„ÚZPLN“).  
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Dalšími dotčenými subjekty jsou provozovatelé velkých mezinárodních letišť a osoby 
povinné hlásit události v civilním letectví. 

 Dalším dotčeným subjektem je Ministerstvo obrany a pod něj spadající organizační 
útvary. 

 
Hlavní principy navrhované právní úpravy: 
 
  Zpráva o hlukové situaci na letišti  

Novela zákona o civilním letectví adaptuje 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 (dále jen  ,,nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014“). 
Tato adaptační úprava doplňuje již existující obecnou právní úpravu v oblasti ochrany zdraví 
proti škodlivým účinkům hluku (viz například strategické hlukové mapování a zpracovávání 
akčních plánů podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších, 
a jeho prováděcími právními předpisy). 

Pro zajištění pravidelného zjišťování některých informací potřebných k posuzování 
hlukové situace na letištích zákon volí formu zprávy, kterou má provozovatel letiště povinnost 
zpracovávat za každý kalendářní rok a je povinen ji zaslat Úřadu do 31. března roku 
následujícího po skončení kalendářního roku, jehož se zpráva o hlukové situaci týká. V této 
zprávě uvede údaje o provozu a hlukové situaci na letišti, zavedených a zamýšlených 
opatřeních ke snížení hluku a zhodnocení jejich dopadů (§ 42a zákona).  

 Zjistí-li se na základě těchto pravidelných zpráv, že byly po dobu dvou po sobě 
jdoucích kalendářních let překračovány hygienické limity hluku (stanovené zákonem 
upravujícím ochranu veřejného zdraví), má provozovatel letiště povinnost tuto zprávu doplnit 
o další údaje. Těmito údaji jsou údaje o odhadovaném počtu osob vystavených hluku 
za předcházející dva kalendářní roky, plánovaném rozvoji letiště, předpokládaném vývoji 
hlukové situace na letišti, možnostech zavedení nových opatření ke snížení hluku 
a zhodnocení jejich dopadů (rozšíření zprávy o hlukové situaci na letišti). Ustanovení 
§ 42a odst. 3 pak obsahuje zmocnění k rozpracování údajů, které mají být obsaženy ve zprávě 
o hlukové situaci a v jejím doplnění.  

Vyhláška proto nově obsahuje výčet údajů, které mají být ve zprávě o hlukové situaci 
na letišti uvedeny. Tyto údaje vychází z Přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 598/2014. Tato příloha stanovuje příslušnému orgánu povinnost posuzovat hlukovou 
situaci na letišti prostřednictvím určitých ukazatelů, metod a za použití určitých informací. 
K zajištění dostupnosti těchto informací pro kvalifikované hodnocení bude některé tyto údaje 
předávat příslušnému orgánu přímo provozovatel letiště.  

 
Hlášení událostí  
 
Vzhledem k nové úpravě hlášení událostí v přímo použitelném předpisu Evropské unie 

upravujícím hlášení událostí v civilním letectví, kterým je nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) č. 376/2014, které obsahuje komplexní úpravu hlášení událostí včetně stanovení 
okruhu povinných osob pro podávání hlášení o událostech, lhůt pro podávání těchto hlášení  
a postupu ÚZPLN coby příslušného orgánu členského státu ve smyslu tohoto nařízení, došlo 
novelou zákona o civilním letectví ke  zrušení celého stávajícího znění ustanovení § 55d 
zákona, včetně zmocnění k jeho provedení. 
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Seznam událostí, které je třeba hlásit, a který obsahuje Příloha 7 vyhlášky, je tedy 
nahrazován přímo použitelným předpisem, kterým je Prováděcí nařízení Komise (EU) 
2015/1018, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které 
podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 376/2014). Z tohoto důvodu je třeba jmenovanou přílohu a související ustanovení vyhlášky 
zrušit.  

 

2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu 
vydání 
 
Předkládaný návrh je v souladu se zákonným zmocněním obsaženým v ustanovení § 42a 

odst. 3 zákona o civilním letectví, který stanoví, že ,,údaje obsažené ve zprávě o hlukové 
situaci a v jejím doplnění stanoví prováděcí právní předpis.“ 

Ustanovení § 55c odst. 2 zákona o civilním letectví zní: ,,Právnická osoba pověřená podle 
odstavce 1 postupuje při zjišťování příčin leteckých nehod a vážných incidentů podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího šetření nehod a incidentů v civilním 
letectví19). Na výkon činností právnickou osobou pověřenou podle odstavce 1 se ustanovení     
§ 55a odst. 2 písm. a), § 55a odst. 3 a 4 a § 55b odst. 2 a 3 použijí obdobně. Fyzická osoba, 
jejímž prostřednictvím zajišťuje právnická osoba pověřená podle odstavce 1 zjišťování příčin 
leteckých nehod a incidentů, je povinna prokázat se při provádění této činnosti průkazem 
vydaným pověřenou právnickou osobou.“ 

Předkládaný návrh je v souladu se zákonným zmocněním obsaženým v ustanovení § 55c 
odst. 5 zákona o civilním letectví, který stanoví, že ,,vzor průkazu fyzické osoby podle 
odstavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.“  

Předkládaný návrh je v souladu se zákonem a nepřekračuje zákonná zmocnění k jeho 
vydání.  

 

3) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

 
Na navrhovanou právní úpravu se vztahují níže uvedené sekundární akty práva Evropské 
unie: 

- 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 (přímo 
použitelné ode dne 13. června 2016), 

- 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 (přímo použitelné ode dne 15. listopadu 2015),  
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- prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1018, kterým se stanoví seznam klasifikovaných 
událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, a 

- nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické 
požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.   
Předkládaný návrh je v souladu s primárním právem Evropské unie, výše uvedenými 

sekundárními právními akty Evropské unie i s obecnými zásadami práva Evropské unie. Na 
materii obsaženou v návrhu se nevztahuje žádná judikatura soudních orgánů Evropské unie. 

Návrh je tedy plně slučitelný s právem Evropské unie jako celkem. 
 

4) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Prováděcí vyhláška představuje dotvoření zákonných ustanovení a ve svém souhrnu 
představuje celistvou právní úpravu civilního letectví. Neprovedená ustanovení zákona by 
byla ve svém důsledku neaplikovatelnými a právní úprava v daných oblastech by byla 
nedostatečná.  

V těch případech, kdy dochází ke zrušení ustanovení, která obsahovala zmocnění k vydání 
prováděcího právního předpisu, by nezrušení příslušných ustanovení prováděcí vyhlášky 
představovalo neústavní úpravu, která by šla nad rámec zákonných zmocnění a která by navíc 
v kontextu přímo použitelných předpisů Evropské unie v dané oblasti byla neaplikovatelná. 
To je například případ rušení ustanovení § 16i a přílohy č. 7 vyhlášky.  

 

5) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, veřejné rozpočty 

a podnikatelské prostředí ČR je podrobně vyčíslen v důvodové zprávě k novele zákona 
o civilním letectví. Změna vyhlášky nemá nad rámec toho samostatné dopady. Zrovna tak 
nemá předkládaný návrh sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, jelikož 
navrhovaná právní úprava nemá vliv na postavení osob sociálně slabých, osoby se zdravotním 
postižením ani na národnostní menšiny. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 ve svém důsledku pouze 
nahrazuje rušenou směrnici 2002/30/ES. Návrh nepředpokládá zásadní rozdíl mezi dopady na 
životní prostředí, které má stávající nařízení. Část navrhované prováděcí úpravy se však 
vztahuje k hodnocení hlukové situace na letišti a jako takové by mělo přispět k efektivnějšímu 
hodnocení hlukové situace, která může mít nepříznivý vliv na životní prostředí, a k adekvátní 
reakci na takovou situaci. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSASYDJ6VU)



 5 

6) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
 

Hlavním předmětem navrhované právní úpravy není úprava postavení fyzických osob, 
a proto nemá vliv na rovné postavení mužů a žen.  

 

7) Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

 
Navrhovaná právní úprava plně respektuje platné právní předpisy související s ochranou 

soukromí a osobních údajů.  
 

8) Zhodnocení korupčních rizik 
 

Přiměřenost 

       Návrh využívá stávajících konceptů a procesů, které již v českém právním řádu existují, 
které se osvědčily a u nichž je míra korupčních rizik v přijatelných mezích. Návrh se dotýká 
pouze vztahů (a subjektů) regulovaných stávající právní úpravou a těmto subjektům poskytuje 
již známé prostředky k ochraně. Navázáním na existující právní předpisy navrhovaná právní 
úprava sleduje dodržení principu vnitřní souvislosti právní úpravy a právní jistoty adresáta. 

Navrhovaná právní úprava vychází ze zákonných zmocnění obsažených v zákoně  
o civilním letectví. 
       Návrh vyhlášky neupravuje kompetence orgánů veřejné správy, rozsah návrhu vyhlášky 
je přiměřený množině vztahů, které upravuje. 

Efektivita 

       Navrhovaná právní úprava je dostatečně určitá a předpokládá, že veřejná správa bude 
schopna kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace.  

Odpovědnost 

        Systém odpovědnosti jednotlivých subjektů je srozumitelně nastaven. Návrh vyhlášky 
nemění podmínky odpovědnosti dotčených subjektů. Dodržování stanovených povinností 
jednotlivými subjekty (adresáty právní úpravy) je předmětem kontrolní činnosti správních 
orgánů působících v oblasti civilního letectví, jimiž jsou Úřad, ÚZPLN a Ministerstvo 
dopravy. 

Opravné prostředky 

Návrh vyhlášky nepřináší žádnou změnu ve vztahu k opravným prostředkům. 

Kontrolní mechanismy 

I.  Systém odpovědnosti jednotlivých subjektů je srozumitelně nastaven. 

II.  Korupční příležitosti v oblasti navrhované právní úpravy jsou nízké. 

III. Navrhovaný předpis nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSASYDJ6VU)



 6 

Navrhovaná právní úprava oproti dosavadní právní úpravě korupční rizika nijak 
nezvyšuje a ani s ní nejsou spojena nová korupční rizika. Lze tedy shrnout, že návrh vyhlášky 
nemá dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 

 
 9)  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
     Navrhovaná právní úprava nemá žádný vztah k obraně státu, nemá na ni tedy žádné 
dopady.  

 
10)  Hodnocení dopadů regulace 

 
      Dne 23. srpna 2017 byl dopisem, č. j. 205/2017-220-LPR/1, požádán ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu na základě čl. 76 odst. 2 legislativních pravidel vlády 
o rozhodnutí o neprovedení hodnocení dopadů regulace pro předmětný návrh vyhlášky. 
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu uvedené žádosti vyhověl, a to dopisem 
ze dne 29. srpna 2017 pod č. j. 23112/2017-OHR. Z tohoto důvodu nebyla závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu vyhlášky zpracována. 
 

 
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K článku I 
K bodům 1 a 2 (Poznámky pod čarou) 

Úprava referenčního odkazu (poznámky pod čarou č. 17) reaguje na zrušení některých 
unijních právních předpisů uvedených v těchto poznámkách pod čarou a na přijetí nových 
unijních právních předpisů. V poznámce pod čarou č. 17 se zrušuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení 
provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství, a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví. 
 

Dále se na konec referenčního odkazu (poznámky pod čarou č. 20) doplňují odkazy na 
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, jakož i nařízení Komise (EU) 
č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy 
týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, 
v platném znění.   
K bodu 3 (§ 1 odst. 1 písm. e)) 

Dochází k terminologické úpravě ustanovení v souladu s terminologií použitou 
v zákoně o civilním letectví.  
K bodu 4 (§ 1 odst. 1 písm. i)) 

Dochází k terminologické úpravě ustanovení v souladu s terminologií použitou 
v zákoně o civilním letectví.  
K bodu 5 (§ 12 a příloze č. 5) 

Dochází k redakční úpravě ustanovení a přesunu požadavku podpisu k ostatním 
náležitostem letištní příručky do Přílohy č. 5.  
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K bodu 6 až 9 a bodu 25 (§ 13 a § 14) 
   Dochází k terminologické úpravě v návaznosti na současnou právní úpravu týkající se 
požární ochrany a krizového řízení. 
K bodu 10 a 29 (§ 14a a příloha č. 2) 

Příloha č. 2 vyhlášky stanoví údaje, které mají být obsažené ve zprávě o hlukové 
situaci na letišti a v jejím doplnění. Tyto údaje vychází z Přílohy I k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014. Toto nařízení stanoví příslušnému orgánu povinnost 
zajistit, aby hluková situace na letišti byla posuzována prostřednictvím určitých ukazatelů, 
metod a za použití určitých informací. K zajištění dostupnosti požadovaných informací pro 
kvalifikované hodnocení bude na základě zákona příslušné údaje předávat příslušnému 
orgánu přímo provozovatel letiště.  

První část Přílohy č. 2  vyhlášky uvádí údaje, které musí obsahovat každoroční zpráva 
o hlukové situaci, a to tím způsobem, že rozpracovává okruhy informací uvedené v § 42a 
odst. 1 zákona o civilním letectví (konkrétně údaje o provozu a hlukové situaci na letišti, 
zavedených a zamýšlených opatřeních ke snížení hluku a zhodnocení jejich dopadů). Při 
zpracovávání zprávy jsou užívány ukazatele v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 598/2014. Doplnění zprávy pak obsahuje informace, jejichž obstarání je již 
náročnější a vyžaduje spolupráci jiných subjektů (například Státní statistický úřad): 
odhadovaný počet osob vystavených hluku za předcházející dva roky, plánovaný rozvoj 
letiště, předpokládaný vývoj hlukové situace na letišti, možnosti zavedení nových opatření ke 
snížení hluku a zhodnocení jejich dopadů.  

Jakkoli okruh údajů obsažených v Příloze č. 2 vyhlášky, jak zmíněno, vychází 
z Přílohy I  nařízení Rady (EU) č. 598/2014, není ve vztahu k ní zcela totožný. Předně je třeba 
uvést, že se zde jedná o adaptaci vnitrostátního práva na text přímo použitelného nařízení EU. 
Přitom vnitrostátní právo zde nově ukládá určitému subjektu (provozovateli letiště) 
odpovídající povinnost za účelem, aby příslušný správní orgán (ÚCL) byl prakticky schopen 
dostát závazkům plynoucím pro něj, respektive pro stát (tedy nikoli pro provozovatele letiště), 
z práva Evropské unie. Z uvedeného plyne, že do textu Přílohy č. 2 vyhlášky není nezbytné 
ani možné zahrnovat takové údaje, které jednak nejsou v dispozici provozovatele letiště, 
jednak je příslušný státní úřad může obstarat jinak. Konkrétně k tomu lze uvést k údajům 
obsaženým v Příloze I  nařízení Rady (EU) č. 598/2014 v následujících bodech toto: 

- 1.4.2 údaje spočívající v popisu a plánovaných opatření pokud jde o územní 
plánování a správu: jedná se o informace, které mají k dispozici stavební úřady, 
případně Ministerstvo dopravy v rámci procesu územního plánování. Příslušný 
úřad informace získá jejich prostřednictvím. Do textu přílohy vyhlášky je proto 
zahrnuta jen část odpovídajícího textu přílohy nařízení Rady (EU) č. 598/2014; 

- 1.4.3 provozní opatření ke snížení hluku neomezující kapacitu letiště: jedná se o 
informace, které spravuje jako poskytovatel služeb Řízení letového provozu České 
republiky, státní podnik. Příslušný úřad (ÚCL) má tyto údaje k dispozici jako 
vnitrostátní dozorový orgán podle příslušných přímo použitelných předpisů pro 
oblast  letových navigačních služeb. Do textu přílohy vyhlášky je proto zahrnuta 
jen část odpovídajícího textu přílohy nařízení Rady (EU) č. 598/2014. 

K bodu 11 (§ 15 odst. 4 písm. h)) 
S rozvojem letadel způsobilých létat bez pilota jsou Úřadu předkládány i požadavky 

na vyčlenění vzdušného prostoru ČR pro létání těchto letadel. Úřad nemá v současnosti 
možnost v odůvodněných případech takovouto činnost zabezpečit. Doplněním této činnosti do 
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výčtu činností, pro které může Úřad vyčlenit nějakou část vzdušného prostoru ČR, bude dána 
Úřadu možnost se takovouto žádostí zabývat a případně v odůvodněných případech vyhovět 
takovéto žádosti. 
K bodu 12 (§ 16 odst. 6) 

Je navrhováno zrušení celého odstavce – tato úprava působí v aplikační praxi vážné 
výkladové problémy, protože není jednoznačně stanoveno, jak tři po sobě jdoucí dny počítat, 
přičemž ze strany některých žadatelů o vyhrazení části vzdušného prostoru dochází 
k zneužívání tohoto ustanovení.  
K bodu 13 (§ 16 odst. 6) 
 V rámci rozvoje projektu Jednotného evropského nebe se, z hlediska rozdělení 
vzdušného prostoru, již několik let ustupuje od konvenční struktury tratí letových provozních 
služeb a přechází se na koncept pružného užívání vzdušného prostoru (,,FUA“). Jedná se o 
stálé tratě (,,ATS“), přímé směrování tratí (,,DCT“), kondicionální tratě letových provozních 
služeb (,,CDR“) a prostor pro volné létání (,,FRA“). Vzhledem k této skutečnosti je možno 
přepracovat a zásadním způsobem zjednodušit návětí tohoto ustanovení, které je koncepčně 
zastaralé. Navrhovaná změna zjednodušuje současnou podobu tohoto ustanovení. Navíc jej 
upravuje tak, aby bylo  v souladu se současným i budoucím rozdělením vzdušného prostoru 
České republiky a se současným publikováním letišť a ploch v existujících leteckých 
publikacích. 
K bodu 14 (16 odst. 6 písm. b) 
 Vzhledem ke konceptu pružného užívání vzdušného prostoru je nutné upravit stupně 
priority zajištění přednosti, kdy koncept pružného užívání vzdušného prostoru musí mít nově 
prioritu stupně 2.   

Ostatní omezené prostory pro účely vojenského výcviku - priorita 2 (publikované 
formou NOTAM) by měly být využívány výjimečně. Základní potřeby na vyhrazení 
vzdušného prostoru pro účely výcviku Armády České republiky jsou zajištěny prioritou na 
stupni 1 (prostory publikované v Letecké informační příručce). Požadavky na stupni 2 musí 
zajišťovat rovnoprávné postavení civilních a vojenských uživatelů (koncepce pružného 
užívání vzdušného prostoru a ostatní omezené prostory pro účely vojenského výcviku), pro 
případné řešení konfliktních požadavků na této úrovni je zřízeno integrované civilně-vojenské 
pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru České republiky. Koncepce pružného užívání 
vzdušného prostoru přijatá na úrovní EU nařízením (EU) č. 2150/2005, kterým se stanoví 
společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru, včetně zavedení kategorie prostoru 
pro volné létání, které bylo do práva EU včleněno prováděcím nařízením Komise (EU) 
č. 716/2014, o zřízení pilotního společného projektu na podporu provádění evropského 
hlavního plánu uspořádání letového provozu, jsou také jednou z priorit státního podniku ŘLP 
ČR.  

V rámci ústního vypořádání této zásadní připomínky bylo dohodnuto, že bude 
schválen Koordinační skupinou pro rozdělování vzdušného prostoru České republiky (,,ASM 
1“) výkladový materiál, jak bude civilně – vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného 
prostoru v případě priority 2 postupovat.  

Do té doby bude odloženo nabytí účinnosti předmětného ustanovení, která se 
stanovuje ke dni 1. září 2018.  
 K bodům 15 až 21 (§ 16g, § 16h) 

Navrhuje se úprava chybných odkazů v rámci dvou ustanovení § 16g a §16h, které 
ve vyhlášce zůstaly po novele č. 271/2014 Sb., a odkazují na nesprávná ustanovení vyhlášky. 
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K bodu 22 (§ 16i) 
V návaznosti na zrušení zmocnění v § 55d odst. 5 zákona dochází ke zrušení 

příslušného prováděcího ustanovení. Dochází tedy ke zrušení seznamu událostí, které je třeba 
hlásit. Tento seznam je nahrazen přímo použitelným předpisem (viz Prováděcí nařízení 
Komise (EU) 2015/1018, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním 
letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 376/2014). 
K bodu 23 (§ 16l a příloze č. 16) 

V současné době se odborně způsobilá osoba, která je podle § 55c zákona o civilním 
letectví oprávněna provádět zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení 
osob, a incidentů, pro účely vyhlášky a průkazu, kterým se v praxi prokazuje, označuje jako 
„odborně způsobilou osobou podle § 55c“. Přítomnost odkazu na konkrétní ustanovení 
se nejeví jako praktické. Proto je navrhováno od tohoto konkrétního odkazování upustit. 
V souvislosti s tím dojde k opravě chyby – a navazující úpravě – vzoru průkazu této osoby.  
 
K bodu 24 (§ 20 odst. 1) 

Toto ustanovení se upravuje v návaznosti na nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 
5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového 
provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění 
(dále jen „nařízení“). Předmětným nařízením se ve svém důsledku mění  kategorizace 
leteckých prací. Za letecké práce ve smyslu zákona je nutné nově považovat též letecký 
provoz blíže specifikovaný nařízením. S ohledem na to, že nařízení neužívá pojem „letecké 
práce“ ale „zvláštní provoz“ je v návrhu vyhlášky užívána terminologie nařízení. 
 
K bodu 26 (§ 24 odst. 5 písm. c)) 

V  ustanovení § 24 odst. 5 písm. c) vyhlášky se navrhuje upravit definici ultralehkého 
letounu řízeného aerodynamickými prostředky. Konkrétně se navrhuje úprava stávající 
vymezení hodnoty minimálního užitečného zatížení, která je stanovena na 250 kg, přičemž 
vyhláška nerozlišuje, zda se jedná o jednomístný či dvoumístný ultralehký letoun. Nově jsou 
hodnoty minimálního užitečného zatížení stanoveny odlišně pro jednomístný a dvoumístný 
letoun. Takovou změnu si mj. vyžádaly praktické poznatky, když s  minimálním užitečným 
zatížením vymezeným dle doposud platné právní úpravy je prakticky nemožné postavit 
jednomístný letoun, přičemž mj. mezi amatérskými staviteli je velký zájem o stavbu 
jednomístných replik historických strojů. Stávající znění tohoto ustanovení je tak vnímáno 
jako zbytečně přísné, přičemž nově navržená úprava nadále zajišťuje dostatečnou úroveň 
bezpečnosti letového provozu. 
K bodu 27 (příloha 1 část A) 
Doplnění a/nebo záměna některých názvů kategorií: 

3.3.3 Zařízení pro letové provozní služby, zejména zařízení pro zpracování dat o letu, 
plánovacích a přehledových dat, synchronizaci času včetně rozhraní člověk/stroj – jedná se 
o nově doplněnou kategorii, která zahrnuje plánovací systémy, systémy zpracování 
a zobrazení polohové informace a současně do ní spadá i původní kategorie 3.3.5 počítačové 
zařízení pro řízení letu. 

3.3.4 Zařízení pro komunikaci typu země – země a vzduch – země, včetně zařízení pro 
přenos dat mezi leteckými pozemními zařízeními, mimo pasivní prvky přenosového prostředí 
a mimo zařízení komerčních poskytovatelů telekomunikačních a přenosových služeb - jedná 
se o nově doplněnou kategorii, která současně zahrnuje i původní kategorie 3.3.1 
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radiokomunikační, 3.3.8 systémy pro přenos dat a obsahuje zařízení VCS (pro hlasovou 
komunikaci typu země – země), která nebyla ve vyhlášce samostatně zahrnuta. Navrhované 
znění také omezuje uplatňování požadavků na zařízení komerčních poskytovatelů 
telekomunikačních a přenosových služeb, jež jsou, jak je z názvu již patrné, poskytovány jako 
služba s definovanými a smluvně zajištěnými parametry přenosu a ÚCL dozoruje tyto 
činnosti v rámci jiných procesů.  

3.3.5 Navigační zařízení – jedná se o obecnější uvedení původního znění kategorie 3.3.2 
radionavigační. Mohou zde být zařazovány i navigační systémy, pracující na jiném než 
rádiovém principu, např. systémy družicové navigace. 

3.3.6 Přehledová zařízení – jedná se o obecnější uvedení původní kategorie 3.3.3 
radiolokační. Mohou zde být zařazovány i systémy, pracující na jiném než radiolokačním 
principu, např. multilaterační systémy, ADS-B systémy a další systémy využívající data  
z S-módových odpovědí. 

3.3.7 Zařízení pro letové informační služby – jedná se o nově doplněnou kategorii, která 
současně zahrnuje i původní kategorii 3.3.10 technické prostředky pracovišť pro řízení 
letového provozu. 

3.3.8 Zařízení pro využívání meteorologických informací - jedná se o nově 
harmonizovanou kategorii vycházející z původní kategorie 3.3.4. 

3.7 Letadlové trenažéry a simulátory – zde je provedena pouze záměna „letecký“ 
za „letový“. Tato úprava zdůrazňuje, že se jedná o simulátory pro nácvik činností, 
prováděných při pilotování letadla.  

Jedná se pouze o jazykovou úpravu, neboť z jazykového hlediska je možno pod přídavné 
jméno „letecký“ zahrnout označení veškerých činností, souvisejících s letectvím v době 
vlastní realizace letu nebo i činnosti, prováděné na zemi (tzn. na letišti i mimo něj). To pak 
vytváří komplikace při identifikaci simulátorů pro nácvik pilotních dovedností, pro které 
je tato kategorie LPZ určena, a pro kterou jsou zpracovány související prováděcí předpisy. 
Z tohoto důvodu se jeví jako vhodnější používat přídavné jméno „letový“, které zahrnuje 
pouze činnosti, prováděné v průběhu letu nebo v rámci pohybu letadel na letištní ploše.  
K bodu 29 (příloha č. 3 – a zrušení poznámky č. 14) 

Nový zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic přináší změny, které je třeba 
promítnout i do znění vyhlášky. Mimo jiné dochází i k opuštění konceptu „letiště s vnější 
hranicí“. Vyhláška se těmto změnám přizpůsobuje a hovoří v obecné rovině o vybavení, 
kterým je zajištěno splnění „bezpečnostních podmínek pro mezinárodní letiště,“ což je 
formulace pocházející přímo ze zákona o ochraně státních hranic.  
K bodu 30 (příloha č. 5) 

Dochází k redakční úpravě ustanovení a přesunu požadavku podpisu k ostatním 
náležitostem letištní příručky do Přílohy č. 5.  
K bodu 31 (zrušení přílohy č. 7) 

V návaznosti na zrušení zmocnění v § 55d odst. 5 zákona dochází ke zrušení 
příslušného prováděcího ustanovení. Dochází tedy ke zrušení seznamu událostí, které je třeba 
hlásit. Tento seznam je nahrazen přímo použitelným předpisem (viz Prováděcí nařízení 
Komise (EU) 2015/1018, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním 
letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 376/2014). 
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K bodu 32 (příloha č. 15) 
Dochází k úpravě chybných odkazů v rámci těchto dvou ustanovení, které ve vyhlášce 

zůstaly ještě po novele č. 271/2014 Sb.   
K bodu 33 (příloha č. 16) 

V současné době se odborně způsobilá osoba, která je podle § 55c zákona o civilním 
letectví oprávněna provádět zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení 
osob, a incidentů, pro účely vyhlášky a průkazu, kterým se v praxi prokazuje, označuje jako 
„odborně způsobilou osobou podle § 55c“. Přítomnost odkazu na konkrétní ustanovení 
se nejeví jako praktické. Proto je navrhováno od tohoto konkrétního odkazování upustit. 
V souvislosti s tím dojde k opravě chyby – a navazující úpravě – vzoru průkazu této osoby.  

 
K článku II (Účinnost)  

 Navrhuje se stanovit účinnost s ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 
261/2017 Sb., 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 některé další zákony, tedy tak, aby 
vyhláška nabyla účinnosti ve stejný okamžik jako zákon, jehož ustanovení tato vyhláška 
provádí. Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje ke dni 16. listopadu 2017, s výjimkou článku I 
bodu 14, který nabude účinnosti ke dni 1. září 2018, kdy byla změněna formulace zásadní 
připomínky Ministerstva obrany k ustanovení § 16 odst. 6 písm. b) a bylo dohodnuto, že bude 
schválen Koordinační skupinou pro rozdělování vzdušného prostoru České republiky (,,ASM 
1“) výkladový materiál, jak bude civilně – vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného 
prostoru v případě priority 2 postupovat.  
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