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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: 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů  
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. 

K projednání se předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva 
dopravy a spojů 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 „návrh 
vyhlášky“).  

Předložený návrh vyhlášky reaguje na požadavky praxe a některé změny, které zavádí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 
o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie        
pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) 
č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU 
a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 
a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, které vstoupilo v platnost dne 11. září 
2018 (dále jen „nařízení (EU) 2018/1139“). V oblasti předávání údajů o překážkách a terénu 
v území letiště a v jeho blízkosti se dále reaguje na aktuální znění mezinárodních norem          
a doporučení přijatých Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) ve smyslu čl. 37 
Úmluvy o mezinárodním civilním letectví.  
Návrh vyhlášky zejména: 

• mění a rozšiřuje charakteristiku jednotlivých kategorií sportovních létajících 
zařízení a  

• aktualizuje ustanovení týkající se databáze o terénu a překážkách. 

Dotčenými subjekty navrhované právní úpravy jsou příslušné správní orgány v oblasti 
civilního letectví, tj. Úřad pro civilní letectví, jakož i Ministerstvo dopravy coby jemu 
nadřízený orgán, a rovněž příslušná právnická osoba pověřená přeneseným výkonem státní 
správy ve věcech sportovních létajících zařízení, tj. Letecká amatérská asociace České 
republiky, z.s., a Řízení letového provozu ČR, s.p., Ministerstvo obrany, provozovatelé 
sportovních létajících zařízení a další osoby zúčastněné na civilním letectví. 

Dne 19. září 2018 byl dopisem, č. j. 112/2018-220-LPR/1, požádán ministr 
spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády na základě čl. 76 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády o poskytnutí výjimky z povinnosti provést zpracování závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace (RIA) pro předmětný návrh vyhlášky. Ministr spravedlnosti        
a předseda Legislativní rady vlády uvedené žádosti vyhověl, a to dopisem ze dne 20. září 
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2018, č. j. 29912/2018-OHR. Z tohoto důvodu nebyla závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) k návrhu vyhlášky zpracována. 

 
Hlavní principy navrhované právní úpravy:  
 

Návrhem vyhlášky dochází k úpravě ustanovení upravujících předávání údajů              
o překážkách a terénu nacházejících se v území letiště způsobilého k přijímání letů            
podle přístrojů a v jeho blízkosti, a to v návaznosti na aktuální znění mezinárodních norem                
a doporučení přijatých Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) ve smyslu čl. 37 
Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Cílem navrhované právní úpravy je nové 
vymezení území, které je z hlediska předávání údajů o překážkách a terénu relevantní, a dále 
okruhu předávaných údajů a jejich členění.  

Návrh vyhlášky dále mění a rozšiřuje charakteristiky jednotlivých kategorií 
sportovních létajících zařízení, a to v návaznosti na článek 2 odst. 8 a přílohu I nařízení (EU) 
2018/1139.  

Ve vztahu k článku 2 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1139 dochází k využití možnosti 
vyjmout některá letadla zde vymezená z působnosti tohoto nařízení. K vynětí některých 
letadel (sportovních létajících zařízení) z působnosti uvedeného nařízení dochází 
prostřednictvím odpovídající úpravy charakteristiky jednotlivých druhů sportovních létajících 
zařízení 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 č. 108/1997 Sb.“). Zahrnutím těchto letadel mezi sportovní létající zařízení budou 
daná letadla spadat pod úpravu obsaženou v § 81 a násl. zákona 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,             
čímž budou podléhat zvláštním (vnitrostátním) provozním a technickým požadavkům              
a u nichž výkon státní správy provádí Letecká amatérská asociace České republiky, z.s. 

Nařízení (EU) 2018/1139 vedle fakultativní možnosti vyjmout některá letadla ze své 
působnosti rovněž (v příloze I) mění vymezení letadel, která do jeho působnosti ex lege 
nespadají. Došlo zejména ke zvýšení maximální vzletové hmotnosti letadel uvedených 
v příloze I nařízení. Na tuto skutečnost reaguje i návrh vyhlášky v rámci změny 
charakteristiky jednotlivých kategorií sportovních létajících zařízení.  

Navrhované změny současně reagují na dynamicky se rozvíjející oblast   
„ultralehkého“ létání u nás i v celé Evropě a reflektují technologický pokrok a trendy             
ve vývoji, výrobě i v provozu „ultralehkých“ letadel. Současně navrhovaná právní úprava 
nepovede ke snížení provozní bezpečnosti a plně reflektuje podněty identifikované ze strany 
odborné veřejnosti. 

Přezkum účinnosti bude provádět Ministerstvo dopravy průběžně na základě 
konkrétního vyhodnocování úrovně plnění závazků vyplývajících z právní úpravy jejím 
adresátům a rovněž při dohledové činnosti nad realizací a úrovní přeneseného výkonu státní 
správy. 

 

 2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
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 Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním obsaženým 
v ustanovení § 81 odst. 8 zákona o civilním letectví, který stanoví, že „charakteristiky 
jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení stanoví prováděcí právní předpis“. 
 

 Ustanovení § 51a odst. 11 zákona o civilním letectví zní: „Vymezení údajů uchovávaných 
v databázi, jejich rozsah a vlastnosti, způsob vedení databáze, doklady, které je třeba 
k žádosti o pověření k vedení databáze doložit, požadavky na způsob ochrany databáze, údaje 
předávané Ministerstvem obrany a provozovatelem letiště způsobilého k přijetí letu podle 
přístrojů, jejich rozsah, vlastnosti, formu a četnost předávání, a rozsah údajů zveřejňovaných 
v Letecké informační příručce stanoví prováděcí právní předpis“.  

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu se zákonem, neboť 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) 2018/1139 ze dne 4. července 2018              
o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie 
pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, 
(EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014  a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 522/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, 

- nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky    
na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe, 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 
  

Stávající právní úprava předávání údajů o překážkách a terénu obsažená ve vyhlášce      
č. 108/1997 Sb. neodpovídá zcela aktuálnímu znění mezinárodních norem a doporučení 
přijatých Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) ve smyslu čl. 37 Úmluvy             
o mezinárodním civilním letectví. Z důvodu potřeby kontinuálního naplňování mezinárodních 
závazků České republiky byla odpovídající úprava vyhlášky č. 108/1997 Sb. vyhodnocena 
jako žádoucí. 

Vyhláška č. 108/1997 Sb. vymezuje charakteristiku jednotlivých kategorií sportovních 
létajících zařízení, přičemž v případě některých kategorií sportovních létajících zařízení         
je jedním z určujících znaků i jejich maximální vzletová hmotnost. Na základě podnětů          
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ze strany odborné veřejnosti lze dojít k závěru, že stávající limity maximální vzletové 
hmotnosti některých kategorií sportovních létajících zařízení jsou nastaveny příliš přísně,       
a to s odvoláním na novou unijní právní úpravu obsaženou v nařízení (EU) 2018/1139.  
V návaznosti na tuto skutečnost se jeví jako vhodné upravit charakteristiky jednotlivých 
kategorií sportovních létajících zařízení ve vyhlášce č. 108/1997 Sb. 

 
    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 

 
           Předkládaná změna vyhlášky nebude mít vliv na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty,  nepřinese zvýšení administrativní zátěže pro orgány veřejné správy (tj. Úřad        
pro civilní letectví, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany a Leteckou amatérskou 
asociaci České republiky, z.s., nepřinese další náklady plynoucí z regulace pro podnikatele      
a občany a nebude mít negativní vliv na konkurenceschopnost. Návrh vyhlášky nebude mít 
vliv na ekonomické a právní vztahy jak mezi orgány veřejné správy, tak i soukromými 
subjekty. 

Zrovna tak nemá předkládaný návrh sociální dopady, včetně dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením                     
a národnostní menšiny. 

 

   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 nemá vliv na platné právní předpisy související s ochranou 

soukromí a osobních údajů, ani se této problematiky jinak nedotýká.  
 

   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 
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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 pro civilní letectví, Letecká 
amatérská asociace České republiky, z.s. Ministerstvo obrany a Ministerstvo dopravy. 

Opravné prostředky 

Návrh vyhlášky nepřináší žádnou změnu ve vztahu ke správnímu řízení ani 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. 

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.  
 
 
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K článku I 
 
K bodu 1 (Poznámka pod čarou) 

Úprava referenčního odkazu (poznámka pod čarou č. 20) reaguje na zrušení některých 
unijních právních předpisů uvedených v této poznámce pod čarou a na přijetí nových unijních 
právních předpisů. V poznámce pod čarou č. 20 se zrušuje nařízení Evropského parlamentu     
a Rady (ES) č. 1108/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008      
v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje 
směrnice 2006/23/ES, neboť nařízení (ES) č. 216/2008 bylo zrušeno. Dále se doplňují odkazy       
na nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky      
na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe, v platném znění      
a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018            
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o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie        
pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) 
č. 996/2010, (EU) č. 376/2014  a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU          
a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 522/2004   
a (ES) č. 216/2008. 
K bodu 2 (§ 16g odst. 1) 
 Dochází k úpravě (zpřesnění) formulace ustanovení s ohledem na dikci zákona 
(ustanovení § 51a zákona o civilním letectví). 
K bodu 3, 11, 13 až 16 (§ 16g odst. 5 a 6, § 16h odst. 6, příloha č. 15) 

Návrhem vyhlášky dochází k úpravě ustanovení upravujících předávání údajů              
o překážkách a terénu nacházejících se v území letiště způsobilého k přijímání letů podle 
přístrojů a v jeho blízkosti, a to v návaznosti na aktuální znění mezinárodních norem                
a doporučení přijatých Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) ve smyslu čl. 37 
Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Cílem navrhované právní úpravy je nové 
vymezení území, které je z hlediska předávání údajů o překážkách a terénu relevantní, a dále 
okruhu předávaných údajů a jejich členění.  

K bodu 4 a 5 (§ 16g odst. 7 a § 16h odst. 7) 
Dochází k  úpravě znění § 16g odst. 7 tak, aby se právní úprava v něm obsažená 

vztahovala na všechna území vymezená v odstavcích 5 a 6, ve kterých je zakázán letový 
provoz. Dále dochází k formulačnímu zpřesnění textu ustanovení, a to za účelem jeho lepší 
srozumitelnosti.  

Navrhuje se rozšířit okruh údajů, které se zveřejňují v digitální podobě v Letecké 
informační příručce.  
K bodu 6 (§ 16g odst. 8) 

Dochází k  úpravě (zpřesnění) ustanovení § 16g odst. 8 tak, aby přesněji odpovídalo 
aktuálnímu znění mezinárodních norem a doporučení přijatých Mezinárodní organizací pro 
civilní letectví (ICAO) ve smyslu čl. 37 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví.  
K bodu  7 (§ 16h odst. 1) 

Dochází k drobnému formulačnímu upřesnění textu ustanovení, a to za účelem jeho 
lepší srozumitelnosti.  

K bodu  8 a 11 (návětí § 16h odst. 4 a 5 a § 16h odst. 6) 
 V návaznosti na článek 5 nařízení Komise (EU) č. 73/2010, kterým se stanoví 
požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe, 
v platném znění dochází k úpravě požadavku na způsob předávání údajů o překážkách             
a terénu. Uvedený přímo použitelný předpis Evropské unie totiž požaduje, aby dané údaje 
byly předávány přímým elektronickým spojením (viz článek 3 odst. 15). „Přímým 
elektronickým spojením“ se rozumí digitální spojení mezi počítačovými systémy,              
které umožňuje přenos dat mezi nimi bez ručního zásahu. 

V ustanovení § 16h odst. 6 dochází k rozšíření údajů, které provozovatel letiště 
způsobilého k přijetí letu podle přístrojů předává správci databáze, a k navazujícím 
legislativně technickým úpravám textu. 

Na konci odstavce je odstraněna nadbytečná podmiňovací věta „pokud se z tohoto 
území pořizují“, neboť požadavek plyne z aktuálního znění mezinárodních norem                    
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a doporučení přijatých Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) ve smyslu čl. 37 
Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. 
K bodu 9 a 10 (§ 16h odst. 5 písm. a) a b)) 
 Je navrhováno zachovat vymezení prostoru, ze kterého Ministerstvo obrany  
v současné době údaje poskytuje. Z legislativně technického hlediska tak dochází k nahrazení 
odkazu na § 16g odst. 5 písm. b) a § 16g odst. 6 písm. b) slovním vyjádřením území,              
ze kterého se příslušné údaje předávají. Pro Ministerstvo obrany se tak z hlediska 
shromažďování a poskytování dat nic nemění.  
K bodu 12 (§ 24) 

Návrh vyhlášky mění a rozšiřuje charakteristiky jednotlivých kategorií sportovních 
létajících zařízení, a to v návaznosti na článek 2 odst. 8, čl. 2 odst. 3 písm. d) a přílohu I 
nařízení (EU) 2018/1139.  

Ve vztahu k článku 2 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1139 dochází k využití možnosti 
vyjmout některá letadla zde vymezená z působnosti tohoto nařízení. K vynětí některých 
letadel (sportovních létajících zařízení) z působnosti uvedeného nařízení dochází 
prostřednictvím odpovídající úpravy charakteristiky jednotlivých druhů sportovních létajících 
zařízení ve vyhlášce č. 108/1997 Sb. Zahrnutím těchto letadel mezi sportovní létající zařízení 
budou daná letadla spadat pod úpravu obsaženou v ustanovení § 81 a násl. zákona 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,             
čímž budou podléhat zvláštním (vnitrostátním) provozním a technickým požadavkům              
a u nichž výkon státní správy provádí Letecká amatérská asociace České republiky, z.s. 

Nařízení (EU) 2018/1139 vedle fakultativní možnosti vyjmout některá letadla ze své 
působnosti rovněž (v příloze I) mění vymezení letadel, která do jeho působnosti ex lege 
nespadají. Došlo zejména ke zvýšení maximální vzletové hmotnosti letadel uvedených 
v příloze I nařízení. Na tuto skutečnost reaguje i návrh vyhlášky v rámci změny 
charakteristiky jednotlivých kategorií sportovních létajících zařízení. V této souvislosti lze 
uvést, že motorový závěsný kluzák a motorový padákový kluzák, jsou odrazem písm. e) 
v části 1. přílohy I nařízení (EU) 2018/1139, ultralehký vírník písm. f) v části 1. přílohy I 
nařízení (EU) 2018/1139, sportovní padák, závěsný kluzák a padákový kluzák písm. i) v části 
1. přílohy I nařízení (EU) 2018/1139, ultralehký balon a ultralehká vzducholoď písm. h) 
v části 1. přílohy I nařízení (EU) 2018/1139. 

Odstavec 13 zohledňuje navýšení maximální vzletové hmotnosti některých 
sportovních létajících zařízení (konkrétně motorového padákového kluzáku a motorového 
závěsného kluzáku) o hmotnost záchranného padáku upevněného na drak, a to v souladu s  
písm. e) v části 1. přílohy I nařízení (EU) 2018/1139. 

Odstavec 14 reaguje na požadavek článku 2 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1139, podle 
něhož se rozhodnutí o vynětí (zde uvedených) letadel z působnosti nařízení nesmí vztahovat            
na letadla, jimž bylo vydáno osvědčení, nebo učiněno prohlášení podle nařízení (EU) 
2018/1139 nebo podle 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, v platném znění. 
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K článku II (Účinnost)  
 

Účinnost vyhlášky se předpokládá dnem 28. února 2019, neboť pověřená osoba 
má administrativní systém pro správu těchto ultralehkých letounů zaveden, včetně způsobu 
osvědčování letové způsobilosti, vydávání technických průkazů a zápisu těchto letounů 
do rejstříku vedeného pověřenou osobou, stejně tak jsou připraveny dotčené subjekty na 
předávání údajů potřebných pro vedení databáze terénu a překážek, tudíž není třeba přistoupit 
ke stanovení delší legisvakanční lhůty. 
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