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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 
Předkladatel: Ministerstvo dopravy 
 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES 

Ustano

vení 

Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I 
bod 8  
 

8. V § 16h odst. 4 a § 16h odst. 5 úvodní části 
ustanovení se slova „na technickém nosiči dat“ 
nahrazují slovy „přímým elektronickým spojením“. 
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Čl. 5 odst. 1  

 
Strany uvedené v čl. 2 odst. 2 zajistí, aby se letecká data 
a letecké informace uvedené v čl. 2 odst. 1 druhém 
pododstavci předávaly mezi nimi přímým elektronickým 
spojením. 

Čl. I 
bod 
11 
 

11. V § 16h odstavec 6 zní:  
„(6) Provozovatel letiště způsobilého k přijetí letu podle 
přístrojů předává správci databáze přímým 
elektronickým spojením v podobě a formátu podle 
odstavce 1 údaje podle § 16g odst. 5 písm. a) a b), § 16g 
odst. 6 písm. a) a § 16g odst. 8.“. 
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Čl. 5 odst. 1 
 

Strany uvedené v čl. 2 odst. 2 zajistí, aby se letecká data 
a letecké informace uvedené v čl. 2 odst. 1 druhém 
pododstavci předávaly mezi nimi přímým elektronickým 
spojením. 
 

Čl. I 
bod 
12. 
(§ 24 
odst. 
1, 2, 
3, 5 a 
14 

12. § 24 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27 
zní:   

„§ 24 
Charakteristika jednotlivých druhů sportovních 

létajících zařízení 
(k § 81 odst. 8 zákona) 

(1) Ultralehký kluzák je maximálně dvoumístné 
bezmotorové letadlo řízené aerodynamickými 

32018R1139 Čl. 2 odst. 8 
 
 
 
 
 
 

Členský stát se může rozhodnout, že vyjme z působnosti 
tohoto nařízení činnosti v oblasti projektování, výroby, 
údržby a provozu týkající se jedné nebo více z těchto 
kategorií letadel: 
 
 
a) jiné než bezpilotní letouny, které jsou maximálně 
dvoumístné, mají měřitelnou kritickou rychlost nebo 
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prostředky, jehož maximální vzletová hmotnost 
nepřevyšuje 600 kg.  
(2) Motorový ultralehký kluzák je maximálně 
dvoumístné ultralehké letadlo vybavené pohonnou 
jednotkou, jehož maximální vzletová hmotnost 
nepřevyšuje 600 kg. 
(3) Ultralehký letoun je maximálně dvoumístné 
motorové letadlo řízené aerodynamickými prostředky, 
jehož pádová rychlost nepřevyšuje 83 km/h a maximální 
vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg nebo 650 kg 
v případě ultralehkých letounů, které jsou určeny 
k použití na vodě. 
(…) 
(5)  Ultralehký vrtulník je maximálně dvoumístné 
letadlo s poháněnými rotujícími nosnými plochami s 
maximální vzletovou hmotností 600 kg nebo 650 kg 
v případě ultralehkých vrtulníků, které jsou určeny 
k použití na vodě.  
(…)     
(14) Odstavce 1 až 3 a 5 se nepoužijí pro ultralehký 
kluzák, motorový ultralehký kluzák, ultralehký letoun 
nebo ultralehký vrtulník, pro který bylo vydáno 
osvědčení nebo učiněno prohlášení podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
společná pravidla v oblasti civilního letectví27). 
___________________________ 
27) 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. 
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, 

nejmenší rychlost ustáleného letu při přistávací 
konfiguraci nepřekračující 45 uzlů kalibrované rychlosti a 
maximální vzletovou hmotnost (MTOM), jak je 
zaznamenána členským státem, nejvýše 600 kg v případě 
letounů, které nejsou určeny k použití na vodě, nebo 650 
kg v případě letounů, které jsou určeny k použití na vodě; 
b) jiné než bezpilotní vrtulníky, které jsou maximálně 
dvoumístné a které mají maximální vzletovou hmotnost, 
jak je zaznamenána členským státem, nejvýše 600 kg v 
případě vrtulníků, které nejsou určeny k použití na vodě, 
nebo 650 kg v případě vrtulníků, které jsou určeny k 
použití na vodě; 
  
c) jiné než bezpilotní kluzáky a jiné než bezpilotní 
motorové kluzáky (s výjimkou bezpilotních motorových 
kluzáků), které jsou maximálně dvoumístné a které mají 
maximální vzletovou hmotnost, jak je zaznamenána 
členským státem, nejvýše 600 kg. 
  
Členské státy však, pokud jde o kategorie letadel uvedené 
v prvním pododstavci, nesmí přijmout takové rozhodnutí 
ohledně letadla, pro něž bylo vydáno osvědčení v souladu 
s nařízením (ES) č. 216/2008 nebo s tímto nařízením 
nebo se má za to, že pro ně bylo takové osvědčení 
vydáno, nebo ohledně něhož bylo učiněno prohlášení v 
souladu s tímto nařízením. 
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(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.“. 
 
 

 číslo předpisu ES (kód celex) Název předpisu ES 

32010R0073 
 

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.  

32018R1139 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. 
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