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č.j.: 113/2018-220-LPR                VII. 
 
Vyhodnocení výsledků meziresortního připomínkového řízení k materiálu s názvem: 
 
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 

 
 
 
 
Útvar 

 
Uplatněné připomínky  

 
Vypořádání připomínek 

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující 
1) K návrhu vyhlášky 
V bodě 3. a 4. má být v návětí podle čl. 57 odst. 2 písm. c) 
Legislativních pravidel vlády místo zkratek „odst.“ uvedeno 
celé slovo „odstavec“. 
Bod 5. by měl znít: „V § 16g odst. 7 se slova „písm. b“ 
zrušují.“. 
Obdobně by měl znít i bod 14., doporučujeme jejich sloučení. 
2) K odůvodnění  
Na str. 4 v prvním odstavci týkajícím se hospodářských a 
finančních dopadů na pátém řádku doporučujeme slovo 
„Návrhy“ nahradit slovem „Návrh“.  
Na str. 6 v odstavci k bodu 8 za sebou leží dvě zkratky 
„odst.“. 
Na str. 6 v odstavci k bodům 11 a 12 doporučujeme před 
slovem „Ministerstvo“ odstranit slovo „je“. 
Na str. 6 v odstavci k bodu 13 doporučujeme celou větu 
přeformulovat. 
3) K platnému znění 
V § 16g doporučujeme za číslici „(8“, která označuje 

 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 

 
 

Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
 
Akceptováno. Text odůvodnění vyhlášky upraven. 
 
 
Akceptováno. Text odůvodnění vyhlášky upraven. 
 
Akceptováno. Text odůvodnění vyhlášky upraven. 
 
Akceptováno. Text odůvodnění vyhlášky upraven. 
 
 
Akceptováno. Text platného znění vyhlášky upraven. 
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odstavec, doplnit konec závorky.   
 

Ministerstvo 
vnitra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučující  
K čl. I bodům 10 a 13 – k § 16h odst. 4, § 16h odst. 5 a § 16h 
odst. 6: 
 Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 definuje „přímé 
elektronické spojení“ jako digitální spojení mezi 
počítačovými systémy, které umožňuje přenos dat mezi nimi 
bez ručního zásahu. Doplnění slov „pomocí prostředků“ je 
podle našeho názoru v tomto kontextu nepřesné, 
doporučujeme proto použít pouze pojem „přímé elektronické 
spojení“ bez dalších přívlastků. 
 
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K čl. I bodu 3 – k § 16g odst. 5: Doporučujeme úvodní část 
novelizačního bodu uvést ve znění: „V § 16g odstavec 5 
zní:“, dle čl. 57 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel 
vlády.  Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 4 
k § 16g odst. 6 a k čl. I bodu 13 k § 16h odst. 6. 
 
K čl. I bodům 3 a 4 – k § 16g odst. 5 a § 16g odst. 6: 
Navrhujeme úvodní části předmětných ustanovení 
formulačně zpřesnit, resp. slova „a jeho“ nahradit slovy „a v 
jeho“. 
 
K čl. I bodu 15 – k § 24 odst. 3 a § 24 odst. 5: Navrhujeme 
čárku před slovem „nebo“ vypustit pro nadbytečnost. 
 
K čl. II: Doporučujeme pod označení článku II doplnit nadpis 
„Účinnost“. 

 
 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
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Ministerstvo 
financí 

Připomínka: 
Čl. I bod 2: Doporučujeme formulovat tento novelizační bod 
takto: „2. V § 16 odst. 1 se za slovo „způsobilého“ vkládá 
slovo „k“.“.  
 
Čl. I bod 3 a 4: Doporučujeme spojit tyto novelizační body 
do nově formulovaného novelizačního bodu 3, uvedeného 
větou: „V § 16g odstavce 5 a 6 znějí:“. 
V případě přijetí této připomínky je třeba upravit označení      
následujících novelizačních bodů.   
 
Čl. I bod 3 - § 16g odst. 5: V úvodní části odstavce 
doporučujeme slova „nacházející se v“ nahradit slovy „, které 
se nacházejí na“ a vložit čárku za slovo „blízkosti“.  
 
V písmenu b) doporučujeme nahradit v obou výskytech slova 
„definovaného v písmeni“ slovy „uvedeného v písmenu“.  
Tato připomínka platí i pro písmeno c).  
 
Čl. I bod 13: novelizační bod doporučujeme uvést takto: „X. 
V § 16h odstavec 6 zní:“.  
 
Čl. I bod 15 - § 24: Obecně je třeba v tomto ustanovení 
nahradit cizí slovo „maximálně“ slovem „nejvýše“. Navíc 
slovo „maximálně“ se ve vyhlášce ani v jejích přílohách 
nevyskytuje. 
 
 
 
 
 
 

 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
 
 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno.  
Návrh znění tohoto ustanovení byl konzultován s odbornou 
veřejností, jakož i s provozovateli dotčených letišť.   
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
 
 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
 
 
Neakceptováno.  
Nařízení (EU) 2018/1139, z něhož změna právní úpravy 
vychází, slovo maximálně užívá zcela standardně (maximální 
vzletová hmotnost, maximálně jednomístné/dvoumístné 
letadlo). Navíc i veškeré letecké předpisy vždy používají slovo 
maximální nikoli nejvyšší, protože ve spojení s některými 
zaužívanými termíny (např. maximální počet cestujících či 
členů letové posádky) by použití termínu nejvyšší nedávalo 
smysl.  
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V odstavci 6 doporučujeme nahradit sousloví „dopředným 
pohybem“ slovy „pohybem vpřed“. Obrat „dopředný pohyb“ 
je zcela neobvyklý a nezná jej ani zákon o civilním letectví, 
k jehož provedení je vyhláška vydána.  
 
 
V odstavci 7 písm. a) doporučujeme nahradit slovo „z“ slovy 
„za  pomoci“. Obrat „z nohou pilota“ je podobně neobvyklý 
jako „dopředný pohyb“.  
 
 
 
 
 
Jinak k § 24 poznamenáváme, že i když se jedná o novelu, 
bylo by žádoucí rozdělit tento paragraf o 14 odstavcích na § 
24, § 24a, § 24b a  § 24c, opatřit tuto skupinu paragrafů 
skupinovým nadpisem „Charakteristika jednotlivých druhů 
sportovních létacích zařízení“ a tyto paragrafy formulovat 
s přihlédnutím k jejich obsahu.  Podle našeho názoru by bylo 
žádoucí koncipovat jednotlivé paragrafy podle příbuznosti 
létacích zařízení ve skupinách v nich uvedených.  
 
 
 
V § 24 s přihlédnutím k uvedenému kritériu tedy hovořit 
v jednotlivých odstavcích o ultralehkém kluzáku, motorovém 
ultralehkém kluzáku, závěsném kluzáku, motorovém 
závěsném kluzáku, motorovém padákovém kluzáku a 
systematicky do tohoto ustanovení zařadit i dosavadní 
odstavec 13 při jeho rozdělení na dva odstavce, protože jde o 
dvě věci: jednomístný motorový padákový nebo motorový 

Neakceptováno.  
Zákon o civilním letectví tento pojem nezná, neboť neobsahuje 
charakteristiky jednotlivých sportovních létajících zařízení. 
Nicméně dopředný pohyb je terminus technicus zcela 
standardně používaný ve všech leteckých předpisech. 
 
Neakceptováno.  
Obrat z nohou pilota je použito záměrně, protože s tímto 
druhem sportovního létajícího zařízení se vzlétá výhradně 
nohama (nutnost vyvinutí fyzické aktivity rozběhem) a přistává 
na nohy pilota, za pomoci nohou by již mohlo případně 
evokovat použití nějakého technického prostředku (pro jiné 
druhy sportovních létajících zařízení se již odnímatelné 
technické prostředky k ulehčení startu běžně vyrábějí). 
Neakceptováno.   
Návrh ustanovení § 24 přesně zrcadlí pořadí jednotlivých druhů 
sportovních létajících zařízení uvedených v ustanovení § 81 
odst. 8 zákona o civilním letectví, kdy toto znění bylo 
konzultováno  s odbornou veřejností, provozovateli sportovních 
létajících zařízení a dalšími osobami zúčastněnými na civilním 
letectví. 
S ohledem na výše uvedené se nejeví jako účelné jakkoli toto 
ustanovení modifikovat či koncipovat jednotlivé charakteristiky 
jiným způsobem. 
 
Neakceptováno.   
(viz předchozí připomínka) 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB94E45IT)



 5 

závěsný kluzák, a dvoumístný motorový padákový nebo 
závěsný kluzák.  
 
V § 24a by bylo žádoucí hovořit ve třech odstavcích o 
ultralehkém letounu, ultralehkém vrtulníku a ultralehkém 
vírníku.  
 
V § 24b by bylo žádoucí hovořit ve dvou odstavcích o 
ultralehké vzducholodi a ultralehkém balonu. 
 
Pokud se týče odstavce 10, kde je pojednáno o sportovním 
padáku, upozorňujeme, že toto ustanovení je koncipováno 
obecně jako zařízení pro sestupný let z jakéhokoli letadla na 
zemský povrch, a ne pouze z ultralehkých letadel, o kterých 
pojednává § 24.  Navíc poněkud nerozumíme tomu, proč by 
sportovní padák nemohl sloužit k záchraně osob i z dalších 
druhů sportovních létacích zařízení, uvedených v § 24, 
nastane-li mimořádná situace.  
 
 
Podle našeho názoru by bylo třeba ustanovení o sportovním 
padáku osamostatnit jako § 24c a odstavec 10 ještě znovu 
posoudit z hlediska jeho obsahu i systematiky. Do tohoto 
paragrafu by bylo možné zařadit i dosavadní odstavec 14 
s upřesněním křížových odkazů.  
 
čl. II – účinnost vyhlášky doporučujeme stanovit konkrétním 
datem. Tento způsob je přehlednější a komfortnější 
z uživatelského hlediska. Doporučujeme tedy jako den nabytí 
účinnosti uvést 15. únor 2019 (předpokládaný odůvodněním), 
popř.  1. březen 2019 nebo 1. únor 2019, a to v závislosti na 
dalším průběhu legislativního procesu a potřebné 

 
 
 
Neakceptováno.   
(viz předchozí připomínka) 
 
 
Neakceptováno.  
(viz předchozí připomínka) 
 
Neakceptováno. 
Ano, jedná se o speciální druh sportovního létajícího zařízení, 
přičemž není podstatné, zdali je použito při seskoku z letadla či 
sportovního létajícího zařízení. Z konstrukčního hlediska je 
mezi klasickým sportovním padákem a záchranným padákem 
rozdíl pouze v tom, že záchranný padák, vzhledem k účelu 
použití, obsahuje pyropatronu. Je standardem, že i pro každý 
druh sportovního létajícího zařízení se vyrábějí záchranné 
(rozuměj záložní) padáky.  
 
Neakceptováno.  
(viz předchozí připomínka) 
 
 
 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
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legisvakanci. 
 
V podpisové doložce doporučujeme nahradit slovo „ministr“ 
slovy „Ministr dopravy:“. 

 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
 
 

Úřad vlády 
České 

republiky 
Odbor 

kompatibility 

Ze zvláštní části odůvodnění navrhujeme vypustit zmínku o 
nařízení Rady (EHS) č. 3922/91. Je uváděno nadbytečně.  

K materiálu nejsou přiloženy relevantní srovnávací tabulky, 
tj. tabulky k nařízení Komise (EU) č. 73/2010 a zejména 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139. 
Nutno doplnit. 

Obecně: 
Předkládaným návrhem je prováděna dílčí adaptace 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139. 
Je nutno vyjasnit, jakým způsobem bude provedena adaptace 
nařízení v plném rozsahu. Celkové hodnocení implementace 
daného předpisu není zaneseno ani do příslušné databáze 
ISAP – Monitoring implementace. Z letmého přezkumu lze 
za potřebné zvážit/provést adaptaci u čl. 2 (nad rámec tohoto 
návrhu vyhlášky), čl. 7, 8, 30, 41, 56, 131 (uvádíme 
namátkou). Reagovat je také nutno na to, že dotčeným 
nařízením jsou měněna některá ustanovení jiných právních 
aktů (viz zejména čl. 137 a 138 nařízení – změny 
navazujících směrnic), či jsou tyto akty rušeny zcela – 
například starší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 216/2008. Upozorňujeme, že nové nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 platí od 11. září 2018. 
 

Akceptováno. Text odůvodnění vyhlášky upraven. 
 
 
Akceptováno. Srovnávací tabulky k materiálu byly přiloženy. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Hodnocení bylo zaneseno do databáze ISAP, 
přičemž bližší informace vyplývají z přiložené srovnávací 
tabulky. 
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K novelizačnímu bodu 15. (nový § 24): 

1. Vzhledem k tomu, že zařazení pod kategorii sportovních 
létajících zařízení je nutné posuzovat ve vztahu k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, je nutné 
ospravedlnit z pohledu evropské úpravy zařazení do § 24 
také u všech „nepodtržených“ typů sportovních létajících 
zařízení. Relevantní úpravu nacházíme v čl. 2 odst. 3 písm. d) 
nařízení, ve spojení s přílohou I. Navrhovaný § 24 odst. 4 
vyhlášky je dle našich poznatků odrazem písm. e) v části 1. 
přílohy I, § 24 odst. 6 odrazem písm. f) části 1. přílohy I atd. 
Odůvodnění vyhlášky navrhujeme v tomto smyslu doplnit, tj. 
přiřadit pro jednotlivé typy ekvivalent z přílohy I nařízení. 

2. Navrhovaný § 24 vyhlášky je adaptační k čl. 2 odst. 8 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139. 
Proto je nutné naplnit podmínky stanovené v čl. 2 odst. 11 
téhož nařízení, zejména učinit oznámení Komisi a Agentuře 
EU pro bezpečnost letectví. 

 
 
Akceptováno. Text odůvodnění vyhlášky doplněn následovně. 
V této souvislosti lze uvést, že motorový závěsný kluzák, 
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. 
 
 
Akceptováno. Oznámení bude učiněno. 

Letecká 
amatérská 
asociace 
České 

republiky z.s. 

Zásadní připomínka: 
Z původně navrhovaného znění § 24 odst. 9: 
(9) Padákový kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové 
letadlo, jehož vzlet se uskutečňuje rozběhem pilota, 
aerovlekem nebo navijákem a jehož charakter nosné plochy 
není určován tuhou konstrukcí.  
Požadujeme vypustit ustanovení o způsobu vzletu, neboť toto 
je již dobou překonáno a padákové kluzáky vzlétají 
v současnosti např. i „rozjezdem na lyžích“ nebo 
„vypadnutím z balónu“. A v budoucnosti ještě jistě někdo 
vymyslí další způsoby. 
Navrhujeme nové znění § 24 odst. 9, které by způsob vzletu 
ve vyhlášce, z důvodu nemožnosti taxativně vyjmenovat 

Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
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všechny možné způsoby vzletu PK, vůbec nezmiňovalo: 
(9) Padákový kluzák je maximálně dvoumístné 
bezmotorové letadlo,  jehož charakter nosné plochy není 
určován tuhou konstrukcí. 

 

Řízení 
letového 
provozu 
České 

republiky, 
s.p. 

Zásadní připomínky: 
§ 16g odst. 5 písmeno c)  
Navrhované znění: z prostoru, který je veden od vnějšího 
okraje prostorů definovaných v písmenech a) a b) do 
vzdálenosti 10 km od hranice prostoru definovaného 
v písmeni a), se předávají údaje o překážkách, které jsou 
vyšší než 15 m nad zemí a které protínají plochu se skonem 
1,2 % vedenou od vnějšího okraje prostorů definovaných 
v písmenech a) a b), přičemž výchozí výškou je výška 
hranice obdélníkového prostoru definovaného v písmeni a), 
od které začíná, 
Zdůvodnění: Ve verzi zaslané v meziresortním 
připomínkovém řízení vypadly odkazy na písmeno a), asi v 
dobré víře, že prostor Area 2b (písmeno b) “obaluje“ prostor 
Area 2a (písmeno a). Ale to neplatí. Prostor Area 2b 
(písmeno b) navazuje na prostor Area 2a (písmeno a) pouze 
ve směru odletu. Tzn. že prostor Area 2c (písmeno c) 
navazuje ve směru do stran od dráhy vpravo a vlevo na 
prostor Area 2a (písmeno a) a ve směru odletu na prostor 
Area 2b (písmeno b). Proto tam musí být odkaz na oba 
prostory, tedy odkaz na písmeno a) i na písmeno b), přičemž 
vzdálenost 10 km se vztahuje pouze k prostoru v písmeni a) a 
stejně tak výchozí výška se vztahuje pouze k prostoru 
v písmeni a).  
 
§ 16g odst. 5 písmeno d)  
Navrhované znění: z prostoru, který je veden od vnějšího 

 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
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okraje prostorů definovaných v písmenech a), b) a c) k 
hranici koncové řízené oblasti letiště nebo k hranici území 
kruhového tvaru o poloměru 45 km se středem ve vztažném 
bodu letiště, je-li tato hranice uvedenému bodu blíže, se 
předávají údaje o překážkách, které jsou vyšší než 100 m nad 
zemí.“. 
Zdůvodnění: Obdobně jako v předchozím případě vypadly 
odkazy na písmeno a) a b), asi v dobré víře, že prostor Area 
2c (písmeno c) “obaluje“ pouze prostor Area 2b (písmeno b), 
a prostor Area 2d tak může “přijít do kontaktu“ pouze s 
hranicí prostoru Area 2c. To ale není pravda. Prostor Area 2d 
(písmeno d) navazuje na prostor Area 2b (písmeno b) ve 
směru odletu a na prostor Area 2c (písmeno c) ve směru do 
stran od RWY. 

 
§ 16g odst. 7  
Navrhované znění: Z části území vymezeného v odstavci 5 
nebo odstavci 6, ve které je zakázán letový provoz z důvodu 
vysokého terénu nebo překážek, nebo která obsahuje jiná 
místní omezení uvedená v Letecké informační příručce, lze 
se souhlasem Úřadu předávat údaje o terénu a údaje 
o překážkách v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14 k této 
vyhlášce, a s četností a vlastnostmi stanovenými pro území 
vymezené podle odstavce 4 a které jsou uvedeny v příloze č. 
15 k této vyhlášce. 
Zdůvodnění: Ve verzi zaslané v meziresortním 
připomínkovém řízení se zcela změnil smysl odstavce 7).  
Správný smysl odstavce 7) je, že ve speciálních případech 
(je-li v části prostoru Area 2 zakázán letový provoz) se z 
části prostoru Area 2 předávají data s jinou četností a 
vlastnostmi, než jaká platí pro Area 2. Konkrétně s četností 
a vlastnostmi podle “mírnějších“ kritérií (s menší přesností) – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. Text přeformulován. ŘLP ČR s 
navrženým zněním souhlasí. 
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podle kritérií platných pro prostor Area 1 (tj. odstavec 4).  
Tedy v takovém případě se se souhlasem Úřadu údaje 
předávají v rozsahu (Příloha 14, to je v pořádku), s četností a 
s vlastnostmi platnými pro Area 1, tedy s vlastnostmi 
(Příloha 15) podle sloupce “Území vymezené podle § 16g 
odst. 4“.  
Tento smysl se ale ve finálním znění návrhu § 16g, odst. 7, 
zcela vytratil a navíc to vypadá, jakoby se v prostoru Area 2 
(odstavec 5 pro překážky a odstavec 6 pro terén) mohla data 
sbírat jen se souhlasem Úřadu, což nedává smysl.  
Zároveň je znění odst. 7 upraveno tak, aby reflektovalo 
změny navržené v předchozích odstavcích 5 a 6. 
 
§ 16g odst. 8 – vložit slova „a jeho blízkosti“ 
Navrhované znění: Z území letiště způsobilého k přijetí letu 
podle přístrojů a jeho blízkosti, vymezeného obdélníkem o 
šířce 60 m na každou stranu od prodloužené osy vzletové a 
přistávací dráhy a do vzdálenosti 900 m od prahu dráhy, 
měřeno ve směru přiblížení na dráhu schválenou pro přesné 
přiblížení II. nebo III. kategorie, nebo kde provozovatel 
letiště vyžaduje detailní informace o terénu a překážkách, se 
předávají údaje o terénu a překážkách v rozsahu, který je 
uveden v příloze č. 14, s četností a s vlastnostmi, které jsou 
uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce. V případě, že se ve 
vzdálenosti větší než 900 m od prahu dráhy nachází hornatý 
terén nebo jiné pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu 
význačné překážky, délka území se přiměřeně prodlouží, 
maximálně však na 2 000 m. 
Zdůvodnění: V souladu s předchozími změnami “letiště 
způsobilého k přijetí …“, potom musí být uvedeno podobně 
jako u předchozích odstavců také “a jeho blízkosti“, protože 
území až do 900 m (popř. 2 000 m) od prahu dráhy obvykle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
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už není území letiště. 

§ 16h odst. 1  
Navrhované znění: Údaje uchovávané v databázi jsou 
vedeny v digitální podobě a jsou zpracovány ve Světovém 
geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84) a 
Výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv)18). Údaje 
o terénu jsou vedeny ve formátu stanoveném normami řady 
ISO 19 100 a údaje o překážkách v takovém formátu, který 
umožní výměnu dat v mezinárodním formátu pro výměnu 
leteckých informací (AIXM). 
Zdůvodnění: Smyslem návrhu je napravit nepřesnost, že se 
data vedou ve formátu AIXM. AIXM je "mezinárodní formát 
pro výměnu leteckých informací", tedy výměnný formát 
(nikoliv formát, ve kterém se má vést databáze). Údaje v 
databázi musí být vedeny tak, aby umožnili výměnu ve 
formátu AIXM. Do znění odst. 1 proto navrženo upřesnění 
tak, aby postihovalo technickou stránku věci. 

 
 
Akceptováno. Text návrhu vyhlášky upraven. 
 

 
 
V Praze dne 28. ledna 2019 
Vypracovala: Mgr. Eva Romanová       Podpis: …………………………… 
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