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č.j.: 209/2017-220-LPR                VII. 
 

Vyhodnocení výsledků meziresortního připomínkového řízení k materiálu s názvem: 
 

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 

 
 
 
 
Útvar 

 
Uplatněné připomínky  

 
Vypořádání připomínek 

Ministerstvo 
obrany 

 
K části II materiálu, změnový bod č. 9 (§ 16, odst. 6): 
 
Ministerstvo obrany navrhuje, aby dotčená část vyhlášky byla 
upravena následujícím způsobem: 
(7) (6) V případě, že dočasně vyhrazená část vzdušného 
prostoru České republiky zasahuje do již existujícího omezení 
ve vzdušném prostoru, rozdělení vzdušného prostoru České 
republiky tedy omezeného prostoru (R), dočasně vyhrazeného 
prostoru (TSA), dočasně rezervovaného prostoru (TRA), 
řízených okrsků a koncových řízených oblastí civilních a 
vojenských letišť nebo stálých tratí letových provozních služeb 
publikovaných publikovaného v Letecké informační příručce, 
nebo znemožní provedení příletu nebo odletu motorového 
letadla nebo motorového sportovního létajícího zařízení na 
letiště nebo z letiště nebo na plochu nebo z plochy registrované 
podle § 84d odst. 1 zákona publikované v Letecké informační 
příručce nebo ve VFR příručce a letecké mapě Mezinárodní 
organizace pro civilní letectví v měřítku 1 : 500 000, je 
podmínkou vyhrazení zajištění přednosti podle stupňů priority 

 
Akceptováno.  
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 
MD pouze terminologicky upravilo navrhovaný text ,,VFR 
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Odůvodnění: Navrhovaná změna zjednodušuje současnou 
podobu tohoto ustanovení. Navíc ho upravuje tak, aby byl v 
souladu se současným i budoucím rozdělením vzdušného 
prostoru České republiky a se současným publikováním letišť a 
ploch v existujících leteckých publikacích.   
 
Tato připomínka je doporučující. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K části II materiálu, změnový bod č. 10 (§ 16, odst. 6, písm. 
b)  
 
Ministerstvo obrany požaduje, aby dotčená část vyhlášky byla 
upravena následujícím způsobem: 
b) stupeň 2, který je určený pro ostatní omezené dočasně 
vyhrazené prostory pro účely vojenského výcviku, 
c) stupeň 3, který je určený pro prostor volných tratí (FRA) ve 
vzdušném prostoru třídy C, s výjimkou těch prostorů, kterým 

příručce“ za text ,,Příručce pro lety prováděné podle 
pravidel letu za viditelnosti“. (viz článek I bod 13 návrhu 
vyhlášky) 
 
Návětí ustanovení § 16 odst. 6 nově zní: 
 

(6) V případě, že dočasně vyhrazená část 
vzdušného prostoru České republiky zasahuje do již 
existujícího rozdělení tohoto prostoru publikovaného v 
Letecké informační příručce, nebo znemožní provedení 
příletu nebo odletu motorového letadla nebo motorového 
sportovního létajícího zařízení na letiště nebo z letiště 
nebo na plochu nebo z plochy publikované v Letecké 
informační příručce nebo v Příručce pro lety prováděné 
podle pravidel letu za viditelnosti a letecké mapě 
v měřítku  1 : 500 000 publikované v souladu s požadavky 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví, je podmínkou 
vyhrazení zajištění přednosti podle stupňů priority 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Text upraven jinak. 
Ministerstvo obrany s vypořádáním připomínky souhlasí.  
 
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 - 
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přísluší priorita 1, pro přímé směrování tratí (DCT) a pro 
kondicionální tratě letových provozních služeb (CDR).  
 
U následujících písm. c) a d) se posunou stupně – ze 
současného stupně 3 bude nově stupeň 4, a ze současného 
stupně 4 bude nově stupeň 5. 
 
Odůvodnění: Pro objasnění připomínky MO je nezbytné si 
nejdříve ujasnit, co se rozumí pod použitými pojmy.  „Koncepce 
pružného využívání vzdušného prostoru (FUA)“ je koncepce 
popsaná Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a 
rozvinutá Evropskou organizací pro bezpečnost leteckého 
provozu (Eurocontrol), která stanovuje pravidla k zajištění 
lepší spolupráce mezi civilními a vojenskými stanovišti 
odpovědnými za uspořádání letového provozu, které provozují 
činnost ve vzdušném prostoru. Tato koncepce je podrobně 
definována v Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. 
prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné 
užívání vzdušného prostoru. V České republice je uplatňována 
již mnoho let. Zařazovat tuto koncepci přímo do priorit je však 
samo o sobě nelogické. 
 
„Prostor volných tratí (FRA)“ ve své podstatě znamená celý 
vzdušný prostor ČR (FIR Praha) od FL 95 (3050 m STD) do 
FL 660 (20000 m STD), ve kterém se bude moci létat zcela 
volně, tedy bez předem definovaných tratí. Tato koncepce se 
bude ve vzdušném prostoru ČR zavádět nejdříve v roce 2021. 
Pod pojmem „přímé směrování tratí (DCT)“ se rozumí 
rozsáhlá struktura již existujících tratí letových provozních 
služeb (nad rámec stálých a kondicionálních tratí), která je 
popsána v AIP SUP a která dnes představuje téměř celý 
vzdušný prostor ČR nad FL 245 (7450 m STD). Tyto tratě 

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. (viz článek I bod 14 návrhu vyhlášky) 
 
§ 16 odst. 6 písm. b) nově zní: 
b) stupeň 2, který je určený pro ostatní omezené prostory pro 
účely vojenského výcviku, pro přímé směrování tratí ve 
vzdušném prostoru třídy C a pro prvky struktury 
koncepce pružného uspořádání vzdušného prostoru, 
kterými jsou dočasně vyhrazené prostory, dočasně 
rezervované prostory a kondicionální tratě, kromě těch 
prostorů, kterým přísluší priorita 1 nebo 5, 
V rámci ústního vypořádání této zásadní připomínky bylo 
dohodnuto, že bude schválen Koordinační skupinou pro 
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bezproblémově fungují ve vzdušném prostoru ČR již řadu let, a 
to aniž by byly zařazeny do priorit. A konečně „kondicionální 
tratě (CDR)“ jsou existující tratě letových provozních služeb 
(dnes v prioritě 5), plánovatelné v závislosti na očekávané 
aktivaci příslušných dočasně vyhrazených prostorů, včetně těch 
vojenských, přes které vedou. Je tedy logické, aby nebyly 
zařazeny do stejného stupně priorit s těmito prostory. 
Důsledkem navrhované změny bude, že „ostatní dočasně 
vyhrazené prostory pro účely vojenského výcviku“ (dnes 
Armádou ČR běžně využívané prostory, s prioritou 2) a nově 
doplněné výše popsané prostory budou (pokud navrhovaná 
změna bude schválena) ve stejném stupni priorit, což způsobí 
vznik vzájemných, těžko řešitelných konfliktů. Spoléhat se na to, 
že všechny tyto konflikty vyřeší civilně-vojenské pracoviště pro 
uspořádání vzdušného prostoru (AMC), které je k tomu ze 
zákona zmocněné, je zcela iracionální, a vůči tomuto pracovišti 
i nezodpovědné. Není totiž právně upraveno, jak bude toto 
pracoviště postupovat v případech, kdy tyto konflikty nebude 
schopno vyřešit. Postoupit řešení tohoto konfliktu někomu 
jinému zákon neumožňuje a ani to není z časového hlediska 
reálné.  
Lze tedy předpokládat, že dopadem navrhované změny může 
být omezení ostatních dočasně vyhrazených a dnes běžně 
využívaných prostorů, určených pro vojenský výcvik, což se 
logicky projeví v omezení výcviku Armády ČR. Tento stav je 
však pro Ministerstvo obrany zcela nepřijatelný.  
Naproti tomu řešení, které navrhuje MO, zohledňuje jak zájmy 
vojenského letectví (zachování priority 2 v současné podobě), 
tak i zájmy civilního letectví (doplnění FRA a DCT do priorit, 
změna priority u CDR). Dotčené struktury vzdušného prostoru 
ČR určené pro vojenský výcvik mají vždy charakter pouze 
dočasného omezení. Naproti tomu dotčené struktury vzdušného 

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. (viz článek 
II návrhu vyhlášky) 
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prostoru ČR určené pro civilní letectví mají charakter buď 
trvalý (FRA a DCT), nebo (u CDR) dočasný (po zbytek doby, 
kdy prostor nebude dočasně vyhrazen pro vojenské účely). 
Navíc navrhovaná změna MO více odpovídá znění Nařízení 
Komise (ES) č. 2150/2005. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Ministerstvo 

financí 
1. K bodu 4. Před citovaný text vložit písmeno „i)“.  
2. K bodu 6. V úvodní větě vypustit slova „a poznámek 

pod čarou č. 22 a č. 23“.  
3. K bodu 13. až 18. Slovo „odstavce“ vyjádřit zkratkou 

„odst.“.  
4. K bodu 21. Poznámku pod čarou č. 21 označit písmem 

horního indexu. Stejná připomínka se týká i označení 
poznámky pod čarou č. 22 a 23.  

5. K Čl. II. Slovo „dne“ nahradit slovem „dnem“.  
 

Akceptováno. 
Akceptováno. 

 
Akceptováno. 

 
Akceptováno. 

 
Akceptováno. 

  
 

Ministerstvo 
pro místní 

rozvoj 
 

 

Obecně 
Platné znění  s vyznačením navrhovaných změn opakovaně 
neodpovídá změnám, které jsou navrhovány novelou vyhlášky 
(např. bod 5, bod 20, bod 29, značení příloh ad.). 
Doporučujeme tuto část materiálu opravit. 
 
 
K čl. I bodu 13. – 18. 
Doporučujeme uvést citaci odstavce do souladu 
s Legislativními pravidly vlády (s čl. 57 odst. 3 věta druhá a 
s čl. 71). 
 

 
Akceptováno. 
 
 

 
 
 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 
školství, 

mládeže a 
tělovýchovy 

Připomínky: 
 
1. K materiálu, čl. I, bod 2.: Upozorňujeme, že formulace 

„na konci textu“ se dle čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel 
vlády používá v případě, že jsou určitá slova doplňována 
před znaménko. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný 
novelizační bod navrhuje doplnit celou větu, a to až za 
znaménko, doporučujeme použít obdobnou formulaci 
navrhovaného novelizačního bodu jako 
v čl. 58 odst. 8 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

2. K materiálu, čl. I, bod 6.: Vzhledem ke skutečnosti, že 
předmětný novelizační bod v navrhovaném znění § 14a 
neodkazuje na poznámky pod čarou č. 22 a 23, které jsou 
správně uvedeny až u navrhovaného novelizačního bodu 
24., doporučujeme slova „a poznámek pod čarou č. 22 a č. 
23“ z předmětného novelizačního bodu odstranit. 

3. K materiálu, čl. I, bod 10.: Z hlediska formálního znění 
novelizovaného ustanovení, i s ohledem na Platné znění 
s vyznačením navrhovaných změn, doporučujeme před 
slovo „nebo“ doplnit čárku. 

 
 
 
 

 
 
 
Akceptováno. 

 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
 
 
 
 

Neakceptováno. Text upraven jinak na základě zásadní 
připomínky Ministerstva obrany. 
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4. K materiálu, čl. I, bod 13. až 18.: Upozorňujeme, že dle 

čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády se nahrazované 
výrazy nepovažují za „slova“, ale za „text“ a dále 
k předmětným novelizačním bodům uvádíme, že obratu 
„odstavce“ lze využít pouze v případě, že bude odkazováno 
na jiný odstavec téhož paragrafu, ve smyslu čl. 45 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, což v daném případě nebude 
splněno a je tedy nutné použít obrat „odst.“. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

5. K materiálu, čl. I, bod 19.: S ohledem na skutečnost, 
že rušený § 16i obsahuje nadpis, považujeme za vhodné 
zrušit i tento nadpis a předmětný novelizační bod tak 
přeformulovat dle čl. 56 odst. 2 písm. a) Legislativních 
pravidel vlády. Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu 
uvedeném. 

6. K materiálu, čl. I, bod 22.: Pro úplnost, i s ohledem na 
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn, 
doporučujeme za slovo „jednomístný“ doplnit slovo 
„letoun“. 

7. K materiálu, čl. I, bod 29.: Z hlediska formálního 
považujeme za vhodné odstranit tečku za slovy „Datum 
jeho vydání“. Doporučujeme materiál upravit ve smyslu 
uvedeném. 

8. K materiálu, čl. II: Při formulaci ustanovení o nabytí 
účinnosti, která se vztahuje k vyhlášce, by mělo být 
postupováno dle čl. 53 odst. 1 písm. c). Z uvedeného 
důvodu doporučujeme slovo „dne“ nahradit slovem 

 
 
 
Akceptováno. 

 
 
 
 
 
 

 
Akceptováno. 

 
 
 

 
Akceptováno. 

 
 
 
Akceptováno. 

 
 
 

Akceptováno. 
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„dnem“.  
 

9. K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn: 
Upozorňujeme, že předmětný materiál na některých místech 
vyznačuje změny rozsáhlejší, než které jsou v samotném 
návrhu vyhlášky, např. v § 12 jsou nesprávně označena i 
jako rušená slova „k této vyhlášce“, na jiných místech 
přejímá změny nepřesně, kdy např. v odkazu pod nadpisem 
§ 14a chybí předložka „k“ a tento paragraf není ukončen 
tečkou, a některé změny zcela přesně nevyznačuje, např. v § 
15 odst. 4 písm. g) není vyznačeno, že tečka byla nahrazena 
čárkou. Doporučujeme Platné znění s vyznačením 
navrhovaných změn sjednotit s Návrhem vyhlášky.  

 
 
 

Akceptováno. 
 

 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínky: 
 
Nad rámec návrhu – k § 13 odst. 1: 
 Novelizovaná vyhláška dosud užívá terminologii, která 
se dotýká požární ochrany, v rozsahu právní úpravy v roce 
1997, je tedy nutné znění vyhlášky upravit v návaznosti na 
současnou právní úpravu. Požadujeme proto v § 13 odst. 1 
doplnit písmeno h), které včetně poznámky pod čarou zní: 
 „h) za účelem provádění záchranných a likvidačních prací při 
mimořádných událostech x). 
 
x) Zákon č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
Nad rámec návrhu – k § 13 odst. 5: 
 Za účelem úpravy znění vyhlášky v návaznosti na 
právní úpravu požární ochrany požadujeme za slovo „požárů“ 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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doplnit slova „nebo zdolávání jiných mimořádných událostí x)  
a řešení krizových situací y)“ 

 
Poznámka pod čarou č. y zní:  
„y) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
 
Tuto připomínku uplatňujeme také k § 14 odst. 1 písm. h),  § 14 
odst. 7 a § 20 odst. 1 písm. b). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
 
Doporučující: 
 
K čl. I bodu 29 – k příloze č. 16:  
 Pojem „statutární zástupce“ je v českém právním řádu 
překonán, za právnickou osobu je oprávněn jednat její statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu. Doporučujeme proto 
rubovou stranu vzoru průkazu odborně způsobilé fyzické 
osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin 
leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob,  
a incidentů, v tomto směru upravit. 
 
 
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
Obecně: 
 V rámci celého předpisu jsou alternativně používána 
slova „v příloze č. …“  
a „v příloze č. … k této vyhlášce“. Doporučujeme užívání této 
formulace sjednotit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
  
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. S ohledem na administrativní náročnost není 
připomínka akceptována, k této připomínce bude přihlédnuto 
při případné rekodifikaci předmětné vyhlášky. 
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K čl. I bodu 6 – k § 14a:  
 Navrhujeme slova „a poznámek pod čarou č. 22 a č. 23“ 
vypustit pro nadbytečnost, neboť navrhované ustanovení 
poznámky pod čarou neobsahuje (nezavádí ani na ně 
neodkazuje). 
  
K čl. I bodům 13 až 18 – k § 16h:  
 S ohledem na čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme slovo „odstavce“ nahradit zkratkou „odst.“. 
 
K čl. I bodu 23 – k příloze č. 1:  

1. S ohledem na čl. 59 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme v úvodní větě ustanovení slova „V 
Příloze 1“ nahradit slovy „V příloze č. 1“. 

2. Doporučujeme sjednotit užívání mezer ve slovech 
„země – země“ a „vzduch-země“. 

 
K čl. I bodu 24 – k příloze č. 2:  

1. Doporučujeme text „přílohu 1“ nahradit textem „přílohu 
č. 1“. 

2. Za účelem odstranění duplicity textu doporučujeme 
v části „Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na 
letišti“ v bodě 3 písm. a) vypustit slova „snížení hluku  
u zdroje“. 

3. V části „Údaje obsažené v doplnění zprávy o hlukové 
situaci na letišti“ v bodě 3 doporučujeme na konci 
písmene c) středník nahradit čárkou. 

 
K čl. I bodu 25 – k příloze č. 3:  
 Za slovo „Poznámka“ doporučujeme vložit slova „pod 
čarou“. 

 
 
Akceptováno. 
 
 
 
  
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
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K čl. I bodu 28 – k příloze č. 15:  
 S ohledem na čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme slovo „slova“ nahradit slovem „text“ a slovo 
„slovy“ nahradit slovem „textem“. 
 
 
 
 

 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo 
zahraničních 

věcí 

Ministerstvo zahraničních věci upozorňuje na neprovedení 
bodu 1.2. Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014 o pravidlech a 
postupech pro zavedení provozních opatření ke snížení hluku 
na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu (dále jen 
„nařízení č. 598/2014“). V bodě 24 novely, kterým se vkládá 
nová příloha č. 2 (Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci 
na letišti a v jejím doplnění) adaptující Přílohu I nařízení 
č. 598/2014, by mělo být doplněno ustanovení, který by 
odráželo bod 1.2. Přílohy I nařízení č. 598/2014 „Popis všech 
cílů letiště v oblasti životního prostředí a národních specifik. 
Jeho součástí bude popis cílů letiště týkající se snížení hluku 
z letadel.“  
 
Odůvodnění: 
Ustanovení nově vkládané Přílohy č. 2 vyhlášky č. 108/1997 
Sb. adaptují obsah Přílohy I nařízení č. 598/2014, která stanoví 
ukazatele pro posuzování hlukové situace na letišti. Jakkoli se 
nejedná o transpozici, nýbrž o adaptaci a předkladatel proto 
v odůvodnění uvádí, že není nutné Přílohu I nařízení č. 
598/2014 implementovat do českého právního řádu doslova, a 
tudíž např. není nezbytné ani možné zahrnovat takové údaje, 

Akceptováno. 
Bod 1. nově zní: 

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

Do Přílohy č. 2 novely vyhlášky č. 108/1997 Sb. byl 
promítnut bod 1.2. Přílohy I nařízení č. 598/2014, který již 
obsahuje současné znění vyhlášky č. 108/1997 Sb., konkrétně 
ust. § 14a písm. a) bod 2). 
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které nejsou v dispozici provozovatele letiště nebo je příslušný 
státní úřad může obstarat jinak, není zřejmé, proč nebyl do 
Přílohy č. 2 vyhlášky č. 108/1997 Sb. promítnut právě obsah 
bodu 1.2. Přílohy I nařízení č. 598/2014, a to tím spíše, že 
současné znění vyhlášky č. 108/1997 Sb. promítnutí tohoto 
bodu obsahuje a navrhovaná novela ho ruší bez náhrady (§ 14a 
písm. a) bod 2). 
 

Úřad vlády 
ČR 

místopředseda 
vlády pro 

vědu, výzkum 
a inovace 

Připomínky: 

1. Návrh vyhlášky se na několika místech dotýká i oblasti 
vojenského letectví. Zákon o vojenském letectví zatím 
neexistuje, a tak ministerstvo obrany přejímá a používá v 
podstatě ustanovení z oblasti civilního letectví. Doporučujeme 
v odůvodnění postihnout rovněž vztah k vojenskému letectví. 
Zároveň dáváme ke zvážení možnost začlenění samostatného 
paragrafu, který by přinesl přehled částí vyhlášky, které se 
týkají vojenského letectví. 

 

 

 

 

 

 

2. Odůvodnění v posledním odstavci na str. 1 uvádí „dotčené 
subjekty navrhované právní úpravy“, které budou vyhlášku v 
praxi po jejím nabytí účinnosti provádět. Ministerstvo obrany 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

V rámci odůvodnění dílčí novelizace několika ustanovení 
vyhlášky ministerstva - tedy prováděcího právního předpisu - 
se nejeví jako účelné ani nezbytné podávat výklad o koncepci 
působnosti zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (...) na 
vojenské letectví, potažmo státní letadla. Tím méně de lege 
ferenda o záměru přijímat nový zákon o vojenském letectví. 
Obdobně lze hodnotit podnět k začlenění samostatného 
paragrafu, který by přinesl přehled částí vyhlášky, které se 
týkají vojenského letectví. Je vhodné podotknout, že mj. 
formulace § 50 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (...), 
dále pojetí pojmu státních nebo vojenských letadel v Úmluvě 
o mezinárodním civilním letectví a doktríně ICAO, a též např. 
koncept ,,pružného vzdušného prostoru“ v právu EU 
neumožňuje vést jednoznačnou hranici mezi ustanoveními 
vyhlášky aplikovatelnými pouze na ,,civilní“ letectví na 
straně jedné a pouze na ,,vojenské“ letectví na straně druhé. 

 
  

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

 - do odůvodnění doplněno, že dotčeným subjektem je i 
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však má rovněž útvary vojenského letectví a orgán, který se 
zabývá vyšetřováním příčin vojenských leteckých nehod. 
Doporučujeme v této části odůvodnění okomentovat též oblast 
vojenského letectví a vztah k němu, například oblast hlášení v 
případě vojenského letectví. Předpokládáme, že se jedná o 
permanentní zaběhnutou praxi mezi ministerstvem dopravy a 
ministerstvem obrany, nicméně považujeme za vhodné v tomto 
směru odůvodnění rozšířit. 

3. V novelizačním bodu č. 7 bylo převzato ustanovení unijního 
předpisu. Upozorňujeme, že Úřad pro civilní letectví není na 
případy „činnosti letadel způsobilých létat bez pilota“ v plném 
rozsahu připraven. Zůstává otázkou, jak bude probíhat 
provádění této vyhlášky v praxi. 

Ministerstvo obrany a pod něj spadající organizační útvary. 

,,Rozsáhlejší“ okomentování oblasti vojenského letectví se 
nejeví jako účelné ani nezbytné - viz vypořádání připomínky 
č. 1. 

 
 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

V novelizačním bodu č. 7 není nově přejímáno ustanovení 
unijního předpisu (z připomínky není zřejmé, o jaké by se 
mělo jednat), ale je doplňováno nové ustanovení vyhlášky na 
základě požadavků vnitrostátní praxe týkající se uspořádání 
vzdušného prostoru a provozu letadel způsobilých létat bez 
pilota (bezpilotních letadel). Komplexní adaptace českého 
práva na nově vznikající úpravu bezpilotních letadel na 
úrovni práva EU se očekává až v horizontu příštích let. 
Poznámka o nepřipravenosti ÚCL na případy „činnosti letadel 
způsobilých létat bez pilota“ není blíže konkretizována ani 
zdůvodněna. Takto paušálně formulovanou ji lze považovat 
za nepřesnou až zavádějící. Udržet krok regulace s vývojem 
bezpilotních letadel je jistě výzvou pro letecké úřady na 
celém světě, nicméně ÚCL v tomto ohledu ve srovnání se 
zahraničím nijak zjevně nevybočuje a agendou bezpilotních 
letadel se intenzivně zabývá. V ČR mj. existuje systém 
regulace, v jehož rámci funguje několik stovek provozovatelů 
bezpilotních letadel disponujících povolením od ÚCL. 
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Úřad vlády 
České 

republiky 
Odbor 

kompatibility 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K čl. I novelizačnímu bodu 24. (příloha č. 2 vyhlášky) 

Navrhujeme více rozvést výkaznictví k příloze č. 2 vyhlášky, 
aby bylo jednoznačně seznatelné, implementace jakých částí 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
598/2014 je návrhem zajišťována. Je nutné ozřejmit, jaké údaje 
z této přílohy přímo použitelného předpisu nemají být uváděny 
provozovatelem letiště ve zprávě, případně v jejím doplnění, a 
jsou získávány z jiných zdrojů.  

Dále upozorňujeme na duplicitu slov „snížení hluku u zdroje“ 
v části 3. písm. a. v rámci údajů obsažených ve zprávě o 
hlukové situaci na letišti.  

 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

K tomuto návrhu neuplatňuje připomínky. 

 

 
 
V Praze dne 31. října 2017 
Vypracovala: Mgr. Eva Romanová       Podpis: …………………………… 
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