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Název: 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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 
Předkladatel: Ministerstvo dopravy 
 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES 

Ustan

ovení 

Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I 
bod 
10  

 

10. § 14a včetně nadpisu zní:  
„§ 14a 

Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti a v jejím 
doplnění 

Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti a v jejím   
doplnění jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.“. 

32014R0598 

 

Čl. 6 odst. 2 
písm. a) 

 

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; 
 
 

 

  
 32014R0598 

 

Příloha I 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 
POSOUZENÍ HLUKOVÉ SITUACE NA LETIŠTI 

… 

 

Čl. I 
bod 
22 

 

 
22. § 16i se zrušuje. 
 
 

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 

24. V § 20 odst. 1 se za slova „Leteckými pracemi jsou“ vkládají 
slova „zvláštní provoz podle přímo použitelného předpisu Evropské 32014R0379 Čl. 1 odst. 1 

(Čl. 1 odst. 
4.   Toto nařízení rovněž stanoví podrobná pravidla týkající se podmínek, za 
nichž určitý vysoce rizikový zvláštní obchodní provoz podléhá v zájmu 
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24. unie upravujícího technické požadavky a správní postupy týkající se 
letového provozu23) a dále“. 
 
 

4) bezpečnosti povolení, a podmínek pro vydávání, zachování, změnu, 
omezení, pozastavení nebo zrušení těchto povolení 

Čl. I. 
bod 
28 

 
28. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která včetně nadpisu 
a poznámek pod čarou č. 24 a 25 zní: 
 
 
 
 
 

Příloha  2 
Údaje obsažené v hlukové zprávě a jejím doplnění 

Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti a v jejím 
doplnění 
Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti: 
 

1. Základní údaje o letišti včetně údajů o jeho velikosti, umístění, 
okolí a cílech na úseku životního prostředí. 

2. Provozní údaje o letišti včetně údajů o 

 a. rozsahu letecké dopravy, 

 b. využití dráhového systému, 

 c. skladbě letecké dopravy. 

3. Popis zavedených i zamýšlených opatření ke snížení hluku 
z letadel a jejich dopadu a podílu na hlukové situaci členěné podle 
toho, zda se jedná o 

a. snížení hluku u zdroje (popis zahrnuje údaje o letadlech 
využívajících letiště, jejich očekávaných technologických 
vylepšeních či jejich obnovení),  

b. opatření související s územním plánováním a využitím území na 
letišti, která mají vést ke snížení hluku na letišti, a realizované či 

32014R0598 

 

 

 

 

32014R0598 

 

Čl. 6 odst. 2 
písm. a) 

 

 

 

Příloha I 

 

 

 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3. 

 

 

1.4. 

 

1.4.1. 

 

 

 

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; 
 
 

PŘÍLOHA I 
POSOUZENÍ HLUKOVÉ SITUACE NA LETIŠTI 

… 

1.   Aktuální soupis 

 1.1. Popis letiště včetně údajů o jeho velikosti, umístění, okolí a rozsahu a 
skladbě letecké dopravy. 

 1.2. Popis všech cílů letiště v oblasti životního prostředí a národních 
specifik. Jeho součástí bude popis cílů letiště týkajících se snížení 
hluku z letadel. 

 1.3. Podrobné informace o hlukových konturách za příslušné předchozí 
roky, včetně odhadu počtu osob postižených hlukem z letadel 
provedeného v souladu s přílohou II směrnice 2002/49/ES. 

 1.4. Popis stávajících i plánovaných opatření k regulaci hluku z letadel již 
prováděných v rámci vyváženého přístupu i jejich dopadu a podílu na 
hlukové situaci s odkazem na: 

1.4.1  v případě snížení hluku u zdroje: 

a ) informace o stávající letecké flotile a případných očekávaných 
technologických vylepšeních; 

b) konkrétní plány na obnovení flotily; 
 

…
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zamýšlené činnosti, které by mohly vést ke zvýšení hluku na letišti, 

c. provozní opatření vedoucí ke snížení hluku neomezující kapacitu 
letiště (popis zahrnuje používání přednostních rozjezdových 
a přistávacích drah), 

d. provozní omezení (popis zahrnuje realizovaná plošná provozní 
omezení, provozní omezení zaměřená na konkrétní letadla a 
částečná provozní omezení rozlišující opatření realizovaná ve dne a 
v noci), 

e. zavedené ekonomické nástroje (např. letištní poplatky za hluk). 

4. Informace o hlukové situaci na letišti včetně jejího vývoje za 
hodnocené období zahrnující 

a. podrobné informace o hlukových konturách za hodnocené období, 
vyjádřené pomocí 

i. hlukových ukazatelů L den a L night , které jsou definovány a 
vypočítány v souladu  s vyhláškou o hlukovém mapování24), 

ii. hlukových ukazatelů LAeq D a LAeq N, které jsou definovány a 
vypočítány v souladu s nařízením vlády o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací25). 

5. Věcné shrnutí – porovnání a vyhodnocení.  

Údaje obsažené v doplnění zprávy o hlukové situaci na letišti: 
1. Odhad počtu osob ovlivněných hlukem z letadel za předcházející 
2 kalendářní roky provedený v souladu s vyhláškou o hlukovém 
mapování24). 
2. Prognóza vývoje bez zavedení nových opatření zahrnující 
a. popis plánovaného rozvoje letiště, včetně předpokládaného 
nárůstu pohybu letadel a počtu cestujících, a popis dopadu 
plánovaného rozvoje letiště na hlukovou situaci na letišti, 

b. přínosy vyplývající z rozšiřování kapacity letiště v rámci širší 
letecké sítě daného regionu, 

c. popis dopadu na hlukovou situaci bez dalších opatření a popis 

1.4.4. 

 

 

 

 

 

 

1.4.5. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

1.4.4.  v případě provozních omezení: 

a  )  používání plošných omezení, jako například maximálního 
povoleného počtu pohybů letadel či hlukových kvót; 

b  ) používání omezení zaměřených na konkrétní letadla, jako  
například stažení letadel téměř vyhovujících předpisům z 
provozu; 

c     ) používání částečných omezení rozlišujících opatření 
realizovaná ve dne a v noci; 

 

1.4.5 zavedené finanční nástroje, jako například letištní poplatky za 
hluk. 

 

2.   Prognóza vývoje bez nových opatření 

 2.1. Popis rozvoje letišť (pokud je k dispozici) již schválený a připravený, 
jako například zvýšená kapacita, výstavba rozjezdové dráhy nebo 
výstavba terminálu, prognózy přistání a vzletů, plánovaná budoucí 
dopravní skladba a odhadovaný růst, stejně jako podrobná studie dopadu 
hluku způsobeného na daném území uvedeným zvýšením kapacity, 
výstavbou drah či terminálů či změnou trasy letu, přistání a vzletu. 

 2.2. V případě rozšiřování kapacity letiště přínosy vyplývající z poskytnutí 
této další kapacity v rámci širší letecké sítě a daného regionu. 

 2.3. Popis dopadu na hlukovou situaci bez dalších opatření a popis těch 
opatření, která jsou již naplánována ke snížení dopadu hluku ve stejném 
období. 

 2.4. Prognóza vývoje hlukových kontur, včetně odhadu počtu osob, které 
budou pravděpodobně postiženy hlukem z letadel, která rozlišuje mezi 
staršími obytnými oblastmi a nově budovanými nebo plánovanými 
obytnými oblastmi a plánovanými budoucími obytnými oblastmi, 
kterým již příslušné orgány vydaly povolení. 

 2.5. Hodnocení následků a případných nákladů v případě nepřijetí opatření 
pro zmírnění účinků zvýšeného hluku, pokud se toto zvýšení očekává. 

3.   Posouzení dodatečných opatření 
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těch opatření, která jsou již naplánována ke snížení dopadu hluku ve 
stejném období, 

d. prognózu vývoje hlukových kontur, včetně odhadu počtu osob, 
které budou pravděpodobně ovlivněny hlukem z letadel, 

e. zhodnocení následků a případných nákladů v případě nepřijetí 
opatření ke snížení hluku, pokud se očekává jeho zvýšení.  

3. Posouzení dodatečných opatření zahrnující 

a. nástin možných dodatečných opatření a uvedení hlavních důvodů 
pro jejich výběr, včetně 

i. popisu opatření zvolených pro další analýzu a informace o 
výsledku analýzy nákladové efektivnosti, zejména o nákladech na 
zavedení těchto opatření, 

ii. odhadovaného počtu osob majících z uvedených opatření užitek,  

iii. harmonogramu těchto opatření,  

iv. přehledu jednotlivých opatření z hlediska jejich celkové 
účinnosti, 

b. přehled dopadů z hlediska životního prostředí a hospodářské 
soutěže, jež mohou navrhovaná opatření mít na další letiště, 
provozovatele a další zúčastněné osoby, 

24) Vyhláška č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování. 

25) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 

 

 3.1. Nástin možných dodatečných opatření a uvedení hlavních důvodů pro 
jejich výběr. Popis těchto opatření zvolených pro další analýzu a 
informace o výsledku analýzy nákladové efektivnosti, zejména o 
nákladech na zavedení těchto opatření; odhadovaný počet osob majících 
z uvedených opatření užitek a jejich harmonogram; přehled jednotlivých 
opatření z hlediska jejich celkové účinnosti. 

 3.2. Přehled dopadů z hlediska životního prostředí a hospodářské soutěže, 
jež mohou navrhovaná opatření mít na další letiště, provozovatele a 
další zúčastněné osoby. 

 3.3. Důvody pro volbu upřednostňované varianty. 
 3.4. Věcné shrnutí. 
 

 

     

Čl. I. 
bod 
31 

 
31. Příloha č. 7 se zrušuje. 

 

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. 
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 číslo předpisu ES (kód celex) Název předpisu ES 

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 

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

32014R0379 Nařízení Komise (EU) č. 379/2014 ze dne 7. dubna 2014, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické 
požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 
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