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VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:   

VIII. 

 

Návrh zákona, kterým se mění 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, a další související zákony 

 

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 20. srpna 2020, 

s termínem sdělení připomínek do 17. září 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

 

Resort Připomínky Způsob vypořádání 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
K čl. I bodu 13 (§ 54p odst. 5 písm. h)) 

Požadujeme upřesnění uvedeného ustanovení. Pokud se má 

povinnost zdržet se výkonu podnikání nebo jiné výdělečné 

činnosti jako činnosti hlavní týkat činnosti ve spolku, 

požadujeme vypustit uvedené ustanovení pro jeho 

nadbytečnost, jelikož § 217 odst. 1 občanského zákoníku 

stanoví, že podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní 

činností spolku být nemůže. Pokud se má povinnost zdržet 

se výkonu podnikání nebo jiné výdělečné činnosti jako 

činnosti hlavní týkat činnosti mimo spolek, zastáváme 

názor, že je navrhované ustanovení nepřiměřeně přísné. 

Vysvětleno. 

Povinnost zdržet se výkonu podnikání nebo jiné výdělečné činnosti 

jako činnosti hlavní ve smyslu § 54p odst. 5 písm. h) návrhu zákona 

se vztahuje k činnosti (ve) spolku, resp. držitele oprávnění spolku. 

Předkladatel však nevnímá předmětné ustanovení jako nadbytečné, 

a to z důvodu jeho veřejnoprávního přesahu.  

Je pravdou, že dle § 217 odstavce 1 občanského zákoníku 

podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být 

nemůže. S porušením tohoto ustanovení jsou však spjaty dle 

ustanovení § 268 odst. 1 občanského zákoníku pouze 

soukromoprávní důsledky, které předkladatel nepovažuje za 

dostačující. Podle uvedeného ustanovení soud zruší spolek 

s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem nebo 

i bez návrhu v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn, 

(mimo jiné) vyvíjí činnost v rozporu s § 217.  

Předkladatel považuje za nezbytné, aby porušení dané povinnosti 

nemohlo být spojováno pouze se soukromoprávními 

konsekvencemi, ale aby bylo vynutitelné rovněž veřejnoprávními 

prostředky, tedy výkonem dozoru nad jejím dodržováním ze strany 

Úřadu pro civilní letectví, uložením příslušné sankce za přestupek 
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v podobě pokuty nebo s důsledkem spočívajícím v odnětí 

oprávnění spolku. Z těchto důvodu je navrhováno zakotvit 

povinnost rovněž na veřejnoprávní úrovni spolu s navazujícími 

veřejnoprávními prostředky pro její vymáhání. 

 K čl. I bodu 13 (§ 54q odst. 1) 

Požadujeme vypustit uvedené ustanovení pro jeho 

nadbytečnost. Ustanovení § 212 odst. 1 občanského 

zákoníku stanoví, že přijetím členství v korporaci se člen 

vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní 

řád. 

Vysvětleno. 

Ani v tomto případě nelze přisvědčit připomínkovému místu v tom 

smyslu, že by ustanovení § 54q odst. 1 návrhu zákona bylo 

nadbytečné. Rovněž v tomto případě shledává předkladatel zájem 

na tom, aby s porušením povinnosti člena spolku provozujícího 

nebo řídícího bezpilotní systém dodržovat pravidla spolku byly 

spojeny nejen soukromoprávní důsledky, ale rovněž důsledky 

veřejnoprávní.  

Ustanovení § 212 odst. 1 občanského zákoníku upravuje obecně 

vnitřní řád (jakékoliv) korporace a (obecnou) povinnost člena 

korporace tento vnitřní řád zachovávat.  

Pravidla spolku je dle předkladatele nutno vnímat jako poněkud 

specifický druh vnitřního řádu korporace. V souladu s nařízením 

(EU) 2019/947 je návrhem zákona předvídáno, že v oprávnění 

spolku vydaném Úřadem budou stanoveny konkrétní podmínky, za 

nichž bude možno členem spolku bezpilotní systém provozovat 

(řídit). Pravidla spolku tak předně stanoví pravidla zajišťující 

bezpečné provozování a řízení bezpilotních systémů v rámci spolku 

z hlediska ochrany života, zdraví, majetku a soukromí osob, 

ochrany civilního letectví před protiprávními činy a ochrany 

životního prostředí, z hlediska plnění podmínek stanovených 

unijním právem a  dále z hlediska plnění povinností uvedených 

v § 54p odst. 5 návrhu zákona (vizte ustanovení § 54p odst. 4 ve 

spojení s § 54p odst. 1 písm. f) návrhu zákona). Unijní právo v této 

souvislosti předvídá, že při provozování (řízení) bezpilotního 

systému v tomto konkrétním režimu (v rámci spolku) bude možno 

se odchýlit od pravidel stanovených tímto nařízením. Pravidla, od 
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nichž se takto bude možno odchýlit, vymezí žadatel o udělení 

oprávnění spolku již při podání žádosti. Zároveň vymezí pravidla, 

která se uplatní namísto těchto pravidel. Úřad pro civilní letectví 

v rozhodnutí, jímž udělí oprávnění spolku, stanoví 

konkrétní podmínky provozování bezpilotních systémů v rámci 

spolku, a to i odchylné od podmínek stanovených unijním právem. 

S ohledem na to, že adresátem oprávnění spolku je spolek a nikoliv 

jeho jednotliví členové, navrhuje se zároveň, aby držitel oprávnění 

spolku byl povinen ve stanovené lhůtě upravit pravidla spolku tak, 

aby odpovídala podmínkám pro provozování (dálkové řízení) 

bezpilotních systémů jeho členy stanoveným v rozhodnutí o udělení 

oprávnění. Členové spolku pak budou povinni pravidla spolku 

dodržovat.  

Vymahatelnost povinnosti dodržovat pravidla spolku je pak nutno 

vnímat ve dvou rovinách, soukromoprávní a veřejnoprávní. 

Pravidla spolku upravující vybraná pravidla stanovující určitá 

provozní omezení související s provozováním bezpilotních 

systémů budou vymahatelná veřejnoprávně. Návrh zákona v této 

souvislosti zakotvuje příslušné skutkové podstaty přestupků (vizte 

např. § 92c odst. 1 písm. a) bod 5 nebo § 92c odst. 1 písm. c) bod 5 

návrhu zákona). Naopak pravidla spolku upravující ostatní (jiné) 

povinnosti členů spolku budou vymahatelná „pouze“ 

v soukromoprávní rovině (např. vyloučením ze spolku).  

Předkladatel vnímá potřebu zakotvit podmínky pro veřejnoprávní 

vymáhání (byť některých vybraných) povinností stanovených 

pravidly spolku, přičemž podle jeho názoru nelze porušení daných 

povinností ponechat pouze na soukromoprávní rovině. 

Shora uvedené má význam rovněž v souvislosti s veřejnoprávní 

povinností držitele oprávnění spolku provádět dohled nad 

provozováním a řízením bezpilotních systémů a přijímat opatření 

k nápravě v případě zjištění porušení pravidel spolku (vizte § 54p 
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odst. 5 písm. f) návrhu zákona). I na tuto povinnost je pak navázána 

příslušná skutková podstata přestupku (vizte § 93d odst. 3 písm. b) 

bod 7 návrhu zákona. 

 K čl. I bodu 13 (§ 54q odst. 2) 

Požadujeme vypustit uvedené ustanovení pro jeho 

nadbytečnost. Povinnost dodržovat pravidla spolku (v tomto 

případě povinnost sjednat si pojištění) vyplývá z úpravy 

spolků v občanském zákoníku. Povinnost dodržovat 

pravidla stanovená přímo použitelným předpisem Evropské 

unie je dána jasně. Toto ustanovení tak pouze deklaruje jiná 

pravidla a v již tak rozsáhlé úpravě je nadbytečné. 

Vysvětleno. 

Předkladatel nevnímá ani v tomto případě dané ustanovení jako 

nadbytečné. Ustanovení § 54q odst. 2 návrhu zákona je nutno 

vnímat ve spojení s § 54d odst. 1 návrhu zákona.  

Nařízení (EU) 2019/947 předpokládá, že povinnost pojištění může 

být stanovena na unijní úrovni nebo na úrovni vnitrostátní.  

Na unijní úrovni upravuje pojištění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 

o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů 

letadel, v platném znění, které se vztahuje též na provozovatele 

bezpilotních systémů, kteří provozují bezpilotní letadlo 

s maximální vzletovou hmotností přesahující 20 kg. V těchto 

případech se tedy uplatní právní úprava pojištění dle tohoto 

nařízení. 

Na vnitrostátní úrovni se předkladatel rozhodl po zvážení rizik, 

které jsou spojeny s provozováním bezpilotních systémů, zakotvit 

povinnost vybraných provozovatelů bezpilotních systémů, na které 

nedopadne právní úprava výše uvedeného nařízení, mít sjednané 

pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému 

a zaplaceno pojistné. Jde přitom o vybrané provozovatele 

bezpilotních systémů v otevřené kategorii provozu a provozovatele 

bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu, zde ovšem s 

výjimkou provozovatelů provozujících bezpilotní systém pouze 

z titulu jejich členství ve spolku (vizte ustanovení § 54d odst. 1 

návrhu zákona). 

Osoba provozující bezpilotní systém pouze z titulu svého členství 

ve spolku tak bude muset mít pojištění pouze v případě, vyplývá-li 
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jí tato povinnost z unijního práva nebo z pravidel spolku. Z důvodu 

předejití situaci, kdy by ustanovení § 54d odst. 1 mohlo být 

vykládáno tak, že osoba provozující bezpilotní systém pouze jako 

člen spolku nemusí být pojištěna (i když to v jeho případě stanoví 

unijní právo nebo pravidla spolku), přistoupil předkladatel 

k zakotvení ustanovení § 54q odst. 2 do návrhu zákona. Zároveň se 

navrhovanou právní úpravou předchází možným výkladům, podle 

nichž by mohlo být z ustanovení § 54d odst. 1 dovozováno, že 

spolek nemůže svými pravidly své členy zavazovat k uzavření jimi 

požadovaného pojištění. Daná úprava tak postaví najisto, že 

i provozovatel bezpilotního systému provozující bezpilotní systém 

pouze z titulu svého členství ve spolku, musí být pojištěn, vyžaduje-

li to unijní právo nebo pravidla spolku.  

Předkladatel dále rovněž v tomto případě shledává zájem na 

zakotvení podmínek pro možnost danou povinnost vymáhat 

veřejnoprávními instrumenty, tedy sankcí (vizte skutkovou 

podstatu přestupku obsaženou v ustanovení § 92c odst. 3 písm. d) 

bodu 2 nebo § 93d odst. 3 písm. c) bodu 3 návrhu zákona), k čemuž 

je nutno příslušnou povinnost stanovit veřejnoprávní normou. 

Bezpečnostní 

informační 

služba 

K § 85h – Posouzení důvěryhodnosti 

S přihlédnutím k  zákonnému vymezení působnosti 

zpravodajských služeb má Bezpečnostní informační služba 

za to, že informace, které zpravodajské služby shromažďují, 

a prostředí, v němž tyto informace získávají, je specifické a 

že ve většině případů se bude jednat o oblast, která 

nezahrnuje prostředí s dosahem na osoby vykonávající práci 

v odvětví obsluhy letišť (letecké přepravy). Okruh zájmů 

zpravodajských služeb je odlišný. Domníváme se, že nelze 

očekávat, že hodnota (kvalita) výsledků ověřování 

důvěryhodnosti bude ve vazbě na obligatorní oslovení 

zpravodajských služeb významně stoupat. Přínos 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 

Akceptaci této připomínky umožňuje ustanovení bodu 11.1.3 

přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/103 ze dne 

23. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, 

pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení, jakož i posílení 

některých specifických opatření k ochraně letectví před 

protiprávními činy. Podle daného ustanovení musí důkladnější 

ověření spolehlivosti zahrnovat zpravodajské informace a jakékoli 

další relevantní informace, jež mají příslušné vnitrostátní orgány 

k dispozici a které mohou být dle jejich uvážení relevantní pro 

posouzení způsobilosti osoby k výkonu funkce, která vyžaduje 
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obligatorního oslovování zpravodajských služeb (o 

poskytnutí tzv. potřebných informací) je tak podle názoru 

Bezpečnostní informační služby sporný. Ve prospěch 

zachování stávajícího fungujícího mechanismu svědčí i 

statisticky převládající počet podkladů Policie ČR pro 

závazné stanovisko. Z výše uvedených důvodů proto 

Bezpečnostní informační služba nesouhlasí s navrhovaným 

obligatorním vyžadováním informací a preferuje v rámci 

procesu ověřování spolehlivosti zachování stávající 

možnosti oslovení zpravodajských služeb na základě 

uvážení. 

důkladnější ověření spolehlivosti. Může tak být stanoveno (stejně 

jako ve stávající právní úpravě), že Policie České republiky si může 

vyžádat (a nikoliv, že „si vyžádá“) potřebnou informaci od 

příslušné zpravodajské služby České republiky. K takovému 

vyžádání potřebné informace ovšem Policie České republiky bude 

muset přistoupit v každém případě tehdy, pokud sama ze své 

činnosti nedisponuje relevantními informacemi o tom, že je osoba 

žadatele o ověření spolehlivosti nedůvěryhodná. Pakliže 

takovýmito informacemi disponuje na základě svých poznatků, 

vydá negativní závazné stanovisko v řízení o ověření spolehlivosti 

a nebude tak již nezbytné příslušné zpravodajské služby oslovit. 

V opačném případě (tedy pokud sama ze své činnosti nedisponuje 

relevantními informacemi o tom, že je osoba žadatele o ověření 

spolehlivosti nedůvěryhodná) by měla přistoupit k oslovení 

příslušných zpravodajských služeb, které mohou poznatky o 

případné nedůvěryhodnosti žadatele doplnit. 

 K § 85h – Posouzení důvěryhodnosti 

V rámci jednání na Úřadu pro civilní letectví v roce 2019 

bylo Bezpečnostní informační službě přislíbeno prodloužení 

lhůt stanovených v § 85h (10 a 25 dní), které jsou neúnosně 

krátké ve srovnání s lhůtami jiných bezpečnostně správních 

agend. Tato skutečnost může zapříčinit, že zpravodajské 

služby budou nuceny poskytovat případné relevantní 

informace Policii ČR velmi rychle, což by mohlo mít 

negativní dopad na kvalitu takto postupovaných informací, 

a to bez ohledu na okamžik doručení takové žádosti ze 

strany Policie ČR, která nemusí být zpravodajské službě ve 

všech případech doručena ze strany Policie ČR obratem v 

prvních dnech 10-ti denní (či ve složitějších případech 

prodloužené) lhůty. Navrhujeme proto prodloužení 

stanovených zákonem lhůt z 10 dní na 15 dní a z 20 dní na 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 
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25 dní. 

 K § 85h – Posouzení důvěryhodnosti 

Z důvodu ochrany důležitých zájmů sledovaných příslušnou 

zpravodajskou službou navrhujeme do § 85h doplnit, že 

„zpravodajské služby při předávání informací postupují 

podle jiného právního předpisu“, a zároveň doplnit odkaz na 

poznámku pod čarou s textem „x) § 8 odst. 3 zákona 

č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České 

republiky.“. Jedná se o to, aby v zájmu přehlednosti právní 

úpravy již z normativního textu zákona o civilním letectví 

jednoznačně plynulo, že zpravodajské služby postupují také 

v případě poskytování informací v oblasti civilního letectví 

v režimu daném zákonem č. 153/1994 Sb., 

o zpravodajských službách České republiky. 

Akceptováno jinak. 

Důvodová zpráva bude doplněna v tom smyslu, že zpravodajské 

služby při předávání informací postupují podle zákona č. 153/1994 

Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 K § 85h – Posouzení důvěryhodnosti 

Současné znění poslední věty ustanovení § 85h „Obsahuje-

li závazné stanovisko utajované informace, o nichž Policie 

České republiky tvrdí, že by v souvislosti s nimi mohla být 

její činnost nebo činnost zpravodajských služeb České 

republiky ohrožena nebo vážně narušena, jsou části spisu 

obsahující takové závazné stanovisko vyloučeny 

z nahlížení.“ je nevyhovující. Závazné stanovisko Policie 

ČR bude vždy neutajované, ale může být vypracováno i na 

základě utajovaných informací zpravodajské služby; je tedy 

třeba chránit jeho podklady, vyloučit je z nahlížení, vést je 

odděleně mimo spis a současně umožnit Policii ČR, aby 

mohla závěry a úvahy z nich zobecnit do odůvodnění 

závazného stanoviska; jinak je třeba naplnit znění § 149 

odst. 2 správního řádu, který uvádí, že v odůvodnění uvede 

dotčený orgán (v tomto případě Policie ČR) důvody, o které 

Akceptováno jinak. 

Ve vztahu k náležitostem závazného stanoviska (zejména jeho 

odůvodnění) byl návrh zákona (po vzoru náležitostí rozhodnutí ve 

smyslu § 68 odst. 3 správního řádu) doplněn tak, aby bylo zřejmé, 

že v případě, že podklady pro vydání závazného stanoviska 

obsahují utajované informace, v odůvodnění závazného stanoviska 

se na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen 

účel jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění 

rozhodnutí pouze v obecné rovině skutečnosti, které z těchto 

podkladů vyplývají. Zároveň nebude součástí daného ustanovení 

text, podle něhož by posouzení rizika ohrožení či vážného narušení 

činnosti zpravodajských služeb prováděla Police České republiky. 

Zároveň bude dané ustanovení doplněno v tom smyslu, že, 

obsahuje-li závazné stanovisko nebo jeho podklady utajované 

informace, nelze do těchto písemností nahlížet a jsou uchovávány 

odděleně mimo spis. 
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se opírá obsah závazné části závazného stanoviska, 

podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich 

hodnocení. Zároveň není vyhovující ani část věty vyžadující 

po Polici ČR, aby posuzovala rizika ohrožení či vážného 

narušení činnosti zpravodajských služeb. Tato úloha podle 

našeho názoru Policii ČR nepřísluší (Policii ČR nejsou a ani 

nemohou být známy veškeré nezbytné detaily a souvislosti, 

na základě kterých by měla být schopna posuzovat dopad 

zpřístupnění utajované informace na činnost 

zpravodajských služeb). Z výše uvedených důvodů 

navrhujeme text poslední věty ustanovení § 85h nahradit 

následujícím textem „Obsahuje-li závazné stanovisko nebo 

jeho podklady utajované informace, jsou tyto části spisu 

vyloučeny z nahlížení a uchovávány mimo spis. V případě, 

že podklady závazného stanoviska obsahují utajované 

informace, v odůvodnění závazného stanoviska se na tyto 

podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen 

účel jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění 

závazného stanoviska pouze v obecné rovině skutečnosti, 

které z těchto podkladů vyplývají.“. 

 K § 85l 

K § 85l odst. 1 - Poskytování potřebných informací ze strany 

zpravodajských služeb by se mělo i v oblasti ochrany 

civilního letectví omezit na poskytnutí případných 

relevantních informací, kterými k fyzické osobě příslušná 

zpravodajská služba disponuje ve svých evidencích (mělo 

by se jednat pouze o evidenční šetření bez získávání 

informací v prostředí). K odlišnému konceptu ostatně 

nevybízí ani příslušná legislativa EU, která je jinak 

iniciátorem změn v oblasti zvyšování bezpečnosti civilního 

letectví. V návaznosti na výše uvedené proto Bezpečnostní 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 
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informační služba vnímá problematicky závěr věty první 

ustanovení § 85l odst. 1 výše uvedeného zákona (… 

povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných 

informacích obsažených v údajích z evidencí Policie ČR 

nebo zpravodajských služeb ČR nebo ve výsledcích jejich 

šetření), která svou formulací deformuje výklad o tom, že po 

zpravodajských službách může být v souvislosti 

s ověřováním důvěryhodnosti požadováno výlučně šetření 

v jejich evidencích a že zpravodajské služby nebudou 

realizovat žádná aktivní opatření za účelem zabezpečování 

(nových) informací potenciálně využitelných v tomto řízení. 

Provádění jiného než evidenčního šetření podle názoru 

Bezpečnostní informační služby vylučují i zákonné lhůty a 

působnost zpravodajských služeb. Uvedený závěr věty první 

proto Bezpečnostní informační služba navrhuje upravit 

např. následujícím způsobem: „Dokazování se v soudním 

řízení provádí tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat 

mlčenlivost o utajovaných informacích obsažených v 

údajích z evidencí Policie České republiky nebo 

zpravodajských služeb České republiky nebo ve výsledcích 

jejich šetření Policie České republiky k důvěryhodnosti 

fyzické osoby. 

 K § 85l 

Z důvodů specifik činnosti zpravodajských služeb a ochrany 

utajovaných informací navrhujeme do § 85l vložit nový 

odstavec 2 (inspirovaný zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů), který zní: 

  „(2) V řízení o žalobě proti rozhodnutí o nespolehlivosti 

žadatele se § 45 odst. 4 soudního řádu správního nepoužije. 

Projednávání utajovaných informací, které byly podkladem 

Vysvětleno. 

Ochranu utajovaných informací při přezkoumání správního 

rozhodnutí v rámci správního soudnictví, postup správního orgánu 

předkládajícího spis soudu i postup soudu, pokud jde o nahlížení do 

spisu obsahujícího utajované informace, upravuje ustanovení § 45 

zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů. Jde o právní úpravu spadající do působnosti Ministerstva 

spravedlnosti, s nímž požadovaná úprava nebyla nikterak 

předjednána. Ustanovení § 172 odst. 9 zákona č. 326/1999 Sb., 
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pro závazné stanovisko dotčeného orgánu podle tohoto 

zákona, se mohou zúčastnit pouze osoby, kterým jsou tyto 

informace již známy, ostatní předseda senátu soudu pro 

určitou část jednání vyloučí.“. 

o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, jímž se připomínkové místo inspirovalo, bylo do tohoto 

zákona vloženo prostřednictvím pozměňovacího návrhu, tedy 

rovněž mimo řádný legislativní proces. Změnu soudního řádu 

správního prostřednictvím jeho nepřímé novely nadto předkladatel 

s odvoláním na článek 54 odst. 1 legislativních pravidel vlády 

nevnímá jako vhodnou. 

 K bezpilotním systémům 

Z důvodu specifik činnosti bezpečnostních sborů 

požadujeme do návrhu výše uvedeného zákona zakotvit, že 

ustanovení zákona týkající se provozu bezpilotních 

létajících prostředků, bezpilotních létajících systémů a 

bezpilotních letadel se nevztahují na bezpečnostní sbory (a 

vojenské bezpilotní prostředky), je-li použití těchto 

prostředků nutné k plnění jejich úkolů stanovených jiným 

právním předpisem (např. zákon č. 153/1994 Sb., o 

zpravodajských službách ČR) nebo z důvodů obrany státu. 

Piloti bezpilotních létajících prostředků těchto sborů by i tak 

byli povinni dbát potřebné bezpečnosti, aby neohrozili 

bezpečnost provozu ve vzdušném prostoru. Tímto by nebylo 

dotčeno vzájemné poskytování informací podle § 54a odst. 

3 písm. a) a § 85h výše uvedeného zákona. 

Vysvětleno. 

Požadavek je formulován značně obecně a nesplňuje požadavky 

kladené na formulaci připomínek článkem 5 odstavcem 6 

legislativních pravidel vlády, což připomínkové místo při 

projednání jím uplatněných připomínek připustilo, a musel by být 

konkretizován tak, aby o něm mohla být vedena detailnější diskuse. 

Za této situace nebylo možno tuto připomínku akceptovat. 

Z důvodu bezpečnosti provozu bezpilotních systémů je přitom 

nutno trvat na aplikaci relevantních pravidel i vůči zpravodajským 

službám. 

 K bezpilotním systémům 

V souvislosti s předchozí připomínkou navrhujeme úpravu 

ustanovení § 54m návrhu zákona doplněním odstavce 3 

takto:  

„(3) Dálkově řídící piloti bezpečnostních sborů předloží na 

výzvu podle odstavce 1 pouze služební průkaz.“. 

Návrh na doplnění tohoto ustanovení vychází 

z předpokladu, že činnost ozbrojených bezpečnostních 

Vysvětleno. 

Požadavek směřující k vynětí dálkově řídících pilotů 

bezpečnostních sborů z působnosti celého ustanovení § 54m odst. 

1 návrhu zákona je neopodstatněný a jeho akceptace by mohla vést 

k ohrožení bezpečnosti provozu bezpilotních systémů. Připomínku 

nebylo možno akceptovat.  
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sborů nemůže být při používání bezpilotních létajících 

prostředků kontrolována Policií České republiky nebo 

Úřadem. Jednotlivé bezpečnostní sbory podléhají z výkonu 

své služební činnosti odlišným kontrolním mechanismům. 

V případě požadavku na provedení kontroly dle § 54m 

odst. 3 návrhu zákona bude předložen pouze služební 

průkaz příslušníka, přičemž za použití předmětných 

prostředků odpovídá z povahy věci bezpečnostní sbor. 

 K bezpilotním systémům 

Z hlediska činnosti Bezpečnostní informační služby 

navrhujeme doplnit do ustanovení § 54a odst. 3 písm. a) 

a § 54l  odst. 2 rovněž zpravodajské služby tak, aby byly 

kromě Ministerstva dopravy a Policie ČR dalším 

oprávněným subjektem, kterému budou poskytovány údaje 

vedené v registru provozovatelů bezpilotních systémů 

a v registru dálkově řídících pilotů.   

Odůvodnění: Informace z registru provozovatelů 

bezpilotních systémů a umožnění dálkového a nepřetržitého 

přístupu jsou zcela logickým požadavkem souvisejícím 

s participací zpravodajské služby na posuzování 

důvěryhodnosti podle § 85h předložené novely zákona 

o civilním letectví. Poskytování informací o osobách, které 

jsou registrovány jako piloti bezpilotních létajících 

prostředků, a o bezpilotních systémech, považujeme 

z hlediska činnosti Bezpečnostní informační služby za 

nezbytné. 

Kromě uvedeného je nepochybné, že předmětné prostředky 

mohou být zneužity např. k útokům na zákonem chráněné 

zájmy zpravidla formou teroristického útoku. 

Akceptováno jinak. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 

Předkladatel však považuje za vhodnější požadované doplnění 

přístupu zpravodajských služeb k údajům vedeným v registru 

provozovatelů bezpilotních systémů a registru dálkově řídících 

pilotů provést novelizací zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 

službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně 

pak jeho ustanovení § 11 odst. 3, které již v současné době upravuje 

přístup zpravodajských služeb k údajům vedeným v celé řadě 

jiných registrů. 

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



12 
 

Ministerstvo 

zemědělství 

Do § 44e odst. 1 zákona o civilním letectví požadujeme za 

slova „soukromí osob,“ doplnit slova „ochrany kritické 

infrastruktury,“. 

Domníváme se, že ochrana kritické infrastruktury by měla 

být jedním ze základních korektivů pro zákaz nebo omezení 

užívání vzdušného prostoru. 

Akceptováno. 

Text návrhu zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 

Ministerstvo 

financí 
K personálním dopadům: 

S navýšením počtu míst a objemu prostředků na platy 

nesouhlasíme. Požadujeme, aby byl z návrhu usnesení vlády 

a všech dalších relevantních materiálů zcela vypuštěn 

požadavek na navýšení počtu míst včetně souvisejícího 

objemu prostředků na platy v ÚCL nad rámec celkových 

limitů stanovených pro rozpočtovou kapitolu Ministerstvo 

dopravy. Naopak, materiál požadujeme doplnit 

o jednoznačnou deklaraci, že veškeré personální dopady 

budou zabezpečeny bez jakéhokoliv nároku na zvýšení 

limitu počtu míst a objemu prostředků na platy.  

Doplňujeme, že za první pololetí roku 2020 vykazuje ÚCL 

nadstandardní neobsazenost ve výši 8,7 % (tj. 14,37 

neobsazených systemizovaných míst z celkového počtu 

166,00 míst), která mohou být v souvislosti se vznikem nové 

agendy využita. 

Připomínka nebyla akceptována - ROZPOR. 

Předkladatel na požadavku navýšení systemizovaných míst trvá, 

a to z důvodu poměrně rozsáhlé, nově Úřadem pro civilní letectví 

vykonávané agendy vyplývající z nové unijní a navazující 

vnitrostátní implementační úpravy. Nově vykonávaná působnost 

Úřadu pro civilní letectví bude souviset zejména s  

- vedením registru provozovatelů bezpilotních systémů, registru 

dálkově řídících pilotů a digitální mapy pro užívání vzdušného 

prostoru České republiky k létání bezpilotních letadel,  

- vedením řízení souvisejících s udělováním, omezováním 

a odnímáním oprávnění k provozování bezpilotních systémů, 

- vedením řízení souvisejících s osvědčováním způsobilosti k řízení 

bezpilotních systémů,  

- pověřováním výkonem státní správy ve věcech provádění výuky, 

zkoušek nebo školení dálkově řídících pilotů, 

- výkonem kontroly nebo dozoru nad dodržováním nově 

stanovených povinností a na to navazujícím vedením řízení 

o přestupcích, 

- vedením řízení o vydání oprávnění spolků (kdy pod kuratelou 

spolku budou jeho členové provozovat a řídit bezpilotní systémy 

v rámci rekreačních, sportovních nebo soutěžních aktivit, případně 

v rámci veřejných leteckých vystoupení), 
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- řízení o vydání celé řady opatření obecné povahy regulujících 

užívání vzdušného prostoru České republiky k létání bezpilotních 

letadel. 

 K návrhu usnesení vlády:  

Vzhledem k první připomínce požadujeme vypustit body 

II/2 a II/3 usnesení vlády. 

Připomínka nebyla akceptována - ROZPOR. 

Předkladatel na požadavku navýšení systemizovaných míst trvá, 

a to z důvodu poměrně rozsáhlé, nově Úřadem pro civilní letectví 

vykonávané agendy vyplývající z nové unijní a navazující 

vnitrostátní implementační úpravy. Nově vykonávaná působnost 

Úřadu pro civilní letectví bude souviset zejména s  

- vedením registru provozovatelů bezpilotních systémů, registru 

dálkově řídících pilotů a digitální mapy pro užívání vzdušného 

prostoru České republiky k létání bezpilotních letadel,  

- vedením řízení souvisejících s udělováním, omezováním 

a odnímáním oprávnění k provozování bezpilotních systémů, 

- vedením řízení souvisejících s osvědčováním způsobilosti k řízení 

bezpilotních systémů,  

- pověřováním výkonem státní správy ve věcech provádění výuky, 

zkoušek nebo školení dálkově řídících pilotů, 

- výkonem kontroly nebo dozoru nad dodržováním nově 

stanovených povinností a na to navazujícím vedením řízení 

o přestupcích, 

- vedením řízení o vydání oprávnění spolků (kdy pod kuratelou 

spolku budou jeho členové provozovat a řídit bezpilotní systémy 

v rámci rekreačních, sportovních nebo soutěžních aktivit, případně 

v rámci veřejných leteckých vystoupení), 

- řízení o vydání celé řady opatření obecné povahy regulujících 

užívání vzdušného prostoru České republiky k létání bezpilotních 

letadel. 
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 K čl. II, bodu 1: 

V Položce 51 se v bodech 7 a 8 požaduje doplnit specifikaci 

oprávnění spolku tak, aby byl předmět poplatku jasně 

vymezen. 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky tak, aby 

bylo zřejmé, že jde o oprávnění spolku k provádění rekreačních, 

sportovních nebo soutěžních letů anebo veřejných leteckých 

vystoupení bezpilotními systémy.  

 K čl. II, bodu 1: 

Vzhledem k tomu, že ustanovení v části Poznámky je 

materiálně vynětím z předmětu poplatku, požaduje se část 

Poznámky nahradit částí Předmětem poplatku není, 

případně zahrnout parašutistické akce, které jsou součástí 

programů jiných společenských nebo kulturních akcí, do 

osvobození od poplatku. 

Akceptováno. 

Text návrhu zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 

Ministerstvo 

obrany 
1) Obecně  

Ministerstvo obrany musí konstatovat, že nově navrhovaná 

úprava je značně složitá, v mnoha ohledech nepřehledná a 

nejednoznačná, a to i z pohledu specialistů, kteří 

problematiku užívání vzdušného prostoru ČR řeší 

každodenně, navrhovaná úprava by tak mohla způsobit 

aplikační nejasnosti. Návrh rovněž neřeší všechny případy, 

které praxe přináší, a to zejména ve vojenském letectví. 

Zásadní výhradou Ministerstva obrany je, že navrhovaná 

úprava nerespektuje postavení Ministerstva obrany v 

procesu, který se týká rozhodování o rozdělování a užívání 

vzdušného prostoru ČR a zcela opomíjí Nařízení Komise 

(ES) č. 2150/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se 

stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného 

prostoru a postavení Ministerstva obrany, které z něj 

vyplývá zejména pro strategickou úroveň uspořádání 

vzdušného prostoru (ASM) (např. čl. 4 odst. 2).  

Akceptováno částečně. 

Návrh zákona obsahuje implementační úpravu ve vztahu 

k relevantním přímo použitelným předpisům Evropské unie. Nelze 

ji proto vnímat jako svébytnou úpravu bez její úzké návaznosti na 

úpravu unijní. Zároveň je nutno připustit, že nově navrhovaná 

úprava užívání vzdušného prostoru České republiky k létání 

bezpilotních letadel (ustanovení § 44e až 44j návrhu zákona) zavádí 

ve vztahu k úpravě této problematiky dané stávající právní úpravou 

(ustanovení § 44 až 44c zákona o civilním letectví) jistou 

dvoukolejnost, jíž lze ovšem vysvětlit následujícím způsobem. 

Nařízení (EU) 2019/947 předvídá ve svém článku 15, že členské 

státy budou zřizovat zóny vzdušného prostoru, v nichž v souvislosti 

s létáním bezpilotních letadel budou stanovena specifická pravidla. 

Předvídá se tak, že budou zřizovány zóny vzdušného prostoru, 

v jejichž rámci bude 

a) zakázán určitý druh nebo všechny druhy provozu bezpilotních 

systémů, požadovány konkrétní podmínky pro určitý druh nebo 

všechny druhy provozu bezpilotních systémů nebo požadována 
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Zvláštní postavení Ministerstva obrany v tomto procesu je 

v platném znění zákona zakotveno v ust. § 44 a toto 

postavení je dlouhodobě v praxi uplatňováno. V procesu 

správy vzdušného prostoru ČR je např. v ust. § 44 odst. 3 

zakotveno postavení Ministerstva obrany srovnatelné s 

postavením Úřadu, který v tomto případě vždy rozhoduje v 

dohodě s Ministerstvem obrany. Tyto postupy jsou již 

dlouhodobě uplatňovány při řešení všech omezení nebo 

zákazů užívání vzdušného prostoru České republiky. V nově 

navrhované úpravě týkající se bezpilotních letadel je 

Ministerstvo obrany pouze v postavení dotčeného orgánu. V 

návrhu je tak odlišný postup v případě prostorů pro lety 

bezpilotních letadel (§ 44e až § 44i) a jiný v případě 

ostatního letového provozu (§ 44). Tím je zaváděna 

dvojkolejnost, kdy důvod pro nastavení této dvojkolejnosti 

není zřejmý a pro Ministerstvo obrany je nepřijatelná.  

Příkladem může být také nově navrhovaný § 44i, který v 

případě dočasného (krátkodobého) vyhrazení části 

vzdušného prostoru ČR pro lety bezpilotních letadel dnes 

realizovaný na úrovni civilně-vojenského pracoviště pro 

uspořádání vzdušného prostoru, tedy AMC (viz § 44 odst. 5 

písm. a)) tuto kompetenci převádí na Úřad a k tomuto 

postupu navíc přidává správní řízení. Tento proces tedy bude 

administrativně, personálně i časově výrazně náročnější. Pro 

Ministerstvo obrany je tato změna nepřijatelná a je 

považována za výrazné zhoršení současného stavu. Zahrnutí 

orgánů obcí jako dotčených osob do správního řízení v této 

věci může značně omezit létání vojenských bezpilotních 

letadel a tedy výrazně zhoršit podmínky pro plnění úkolů 

Armády České republiky. 

Ministerstvo obrany patří mezi nejvýznamnější uživatele 

vzdušného prostoru ČR a je i významným provozovatelem 

předchozí oprávnění k letu pro určitý druh nebo všechny druhy 

provozu bezpilotních systémů, 

b) podřízen provoz bezpilotních systémů určitým normám v oblasti 

životního prostředí, 

c) povolen přístup pouze určitým třídám bezpilotních systémů, 

d) povolen přístup pouze bezpilotním systémům vybaveným 

určitými technickými prvky, zejména systémy dálkové identifikace 

nebo systémy s funkcí „geo-awareness“. 

Rovněž je předvídáno, že na základě posouzení rizik provedeného 

příslušným úřadem mohou členské státy určit zeměpisné zóny, 

v nichž provoz bezpilotních systémů nepodléhá jednomu nebo více 

požadavkům „otevřené“ kategorie provozu. 

Dále je na úrovni práva Evropské unie předvídáno (a návrh zákona 

na tuto skutečnost rovněž reaguje) zřizování částí vzdušného 

prostoru České republiky, v nichž budou k zajištění účinného, 

plynulého a koordinovaného provozu bezpilotních systémů 

poskytovány služby pro jejich kontrolovaný provoz. Uvedená 

úprava je na úrovni práva Evropské unie připravována, přičemž 

návrh zákona zohledňuje již předkladateli známý návrh příslušného 

nařízení.  

Naznačená značně rozmanitá škála takto vyhrazovaných částí 

vzdušného prostoru, s nimiž (jak právo Evropské unie předvídá) 

budou spojena různá pravidla regulující létání bezpilotních letadel, 

je nezbytně spojena s tím související nutností větší diverzifikace 

procesních pravidel, jimiž k vyhrazení příslušné části vzdušného 

prostoru bude docházet. Ve vztahu k částem vzdušného prostoru 

České republiky vymezovaným podle stávající právní úpravy 

k létání obecně (tedy k létání jak letadel s posádkou, tak 

bezpilotních letadel) lze tedy konstatovat, že nově vyhrazované 

části vzdušného prostoru spojené výhradně s létáním bezpilotních 

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



16 
 

bezpilotních letadel, jejichž význam pro bezpečnost a 

obranyschopnost jednotlivých států prudce vzrůstá. Plán 

rozvoje schopností Armády České republiky počítá s 

rozšiřováním spektra bezpilotních letadel.  

Na základě § 16 odst. 2 písm. f) kompetenčního zákona 

zabezpečuje Ministerstvo obrany nedotknutelnost 

vzdušného prostoru. Dále Armáda České republiky plní 

úkoly stanovené zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 

silách České republiky, představující nejen každodenní 

vojenský výcvik, ale i například organizaci mezinárodních 

vojenských cvičení nebo zapojení ČR do Integrovaného 

systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO 

(NATINAMDS). K zabezpečení a plnění těchto úkolů je 

nezbytné vytvořit takové právní prostředí, které bude 

garantovat odpovídající podmínky pro Armádu České 

republiky, včetně odpovídajícího přístupu do vzdušného 

prostoru ČR. 

Postavení Ministerstva obrany v tomto procesu jednoznačně 

podporuje Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. 

prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro 

pružné užívání vzdušného prostoru, které stanovuje, že 

uspořádání vzdušného prostoru v členských státech EU je 

vykonáváno prostřednictvím civilně-vojenských postupů. A 

dále také mezirezortními dokumenty Politika uspořádání 

vzdušného prostoru České republiky a Dohoda o užívání 

vzdušného prostoru a o odpovědnosti za koordinaci 

civilního letového provozu s vojenským letovým provozem, 

které navrhovaná úprava také nebere v úvahu. 

Předložený návrh nebyl s Ministerstvem obrany předem 

odborně konzultován, přestože jeho zástupci opakovaně 

usilovali o zapojení do tvorby tohoto návrhu, protože 

letadel se budou od těch stávajících odlišovat jak svojí kvantitou a 

kvalitou, tak i mírou detailu týkající se geografického určení těchto 

zón. 

Z tohoto důvodu bylo nezbytné přistoupit ke zpracování nové 

(značně diverzifikované) úpravy vymezování částí vzdušného 

prostoru České republiky v souvislosti s létáním (výhradně) 

bezpilotních letadel, ovšem za současného zachování stávající 

právní úpravy, která bude (i nadále) dopadat na vyhrazování 

vzdušného prostoru České republiky k létání obecně. Vedle nově 

navrhované právní úpravy postupu vymezování části vzdušného 

prostoru České republiky v souvislosti s létáním výhradně 

bezpilotních letadel zůstane zachována i stávající právní úprava, 

která bude (i nadále) dopadat na stanovení pravidel a pokynů pro 

užívání vzdušného prostoru České republiky k létání obecně. Půjde-

li tedy o užívání části vzdušného prostoru, v níž bude regulováno 

současně létání letadel s posádkou i létání bezpilotních letadel, 

popřípadě létání pouze letadel s posádkou, použije se i nadále 

stávající právní úprava. 

V tomto smyslu bylo upřesněno ustanovení § 44d, které shora 

uvedené obě právní úpravy (stávající i nově navrhovanou) 

jednoznačně rozliší. Lze tak shrnout, že, v případech, kdy půjde o 

vydání pravidel nebo pokynů k užívání vzdušného prostoru České 

republiky týkajících létání obecně (tedy létání jak letadel 

s posádkou, tak bezpilotních letadel), použije se postup podle 

stávající právní úpravy (tedy postup dle § 44 až 44c zákona o 

civilním letectví v platném znění). V případech, kdy půjde o vydání 

pravidel nebo pokynů k užívání vzdušného prostoru České 

republiky týkajících se výlučně létání bezpilotních letadel, použije 

se nově navrhovaná právní úprava (obsažená v § 44e až 44i 

návrhu  zákona) s tím, že i z tohoto pravidla bude stanovena 

výjimka, a to půjde-li o dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru 
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tato právní úprava se na Ministerstvo obrany vztahuje a 

má na něj zásadní dopady.   

Návrh zároveň způsobuje aplikační nejasnosti, a to s 

ohledem na ustanovení § 44d, kdy není zcela jednoznačné, 

ve kterých případech se bude postupovat podle platného § 

44 odst. 2 až 6 a ve kterých podle nově navrhovaných § 44e 

až § 44i. 

Příkladem je situace, kdy Ministerstvo obrany bude 

požadovat dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru ČR 

pro vojenské letecké cvičení, v rámci kterého bude probíhat 

souběžný provoz nejen letadel s pilotem na palubě, ale i 

letadel bezpilotních (např. Ample Strike 2020). Z 

předloženého návrhu není zřejmé, podle kterého ustanovení 

se v tomto případě bude postupovat. 

Příkladem je rovněž situace, kdy Ministerstvo obrany bude 

požadovat zřízení trvalého vyhrazeného prostoru pro lety 

bezpilotních letadel (tyto případy existují již dnes), který 

bude publikován v Leteckých informačních příručkách a 

který v souladu se zavedenými postupy pro uspořádání 

vzdušného prostoru (ASM) (viz § 44 odst. 5 písm. b)) bude 

standardně plánován v plánu využití vzdušného prostoru 

(AUP) a tedy standardně aktivován a deaktivován. Z návrhu 

není zřejmé, podle kterého ustanovení se v tomto případě 

bude postupovat a to jak v případě zřízení takovéhoto 

prostoru, tak i při jeho plánování. 

Obdobným příkladem je i situace, kdy Ministerstvo obrany 

bude požadovat dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru 

ČR pro lety vojenských bezpilotních letadel na dobu delší 

než 5 dnů. Z návrhu rovněž není zřejmé, podle kterého 

ustanovení se v tomto případě bude postupovat. 

České republiky, v níž má být umožněno létání výlučně vojenských 

bezpilotních letadel (v takovém případě se nepoužije postup podle 

§ 44i, ale postup dle stávající právní úpravy). Bližší zdůvodnění 

působnosti stávající i nově navrhované právní úpravy regulace 

užívání vzdušného prostoru České republiky bude rovněž doplněno 

do důvodové zprávy. 

Na základě projednání připomínek uplatněných Ministerstvem 

obrany předkladatel upravil návrh zákona v tom smyslu, že 

postavení Ministerstva obrany bude v procesu vydávání všech typů 

opatření obecné povahy podle § 44e až § 44i výrazně posíleno tak, 

že opatření obecné povahy bude moci být vydáno pouze v dohodě 

s ním. Části vzdušného prostoru České republiky vymezované v 

souvislosti s létáním výlučně bezpilotních letadel (tedy podle nově 

navrhované právní úpravy) se však budou vztahovat na létání 

vojenských letadel. Vzhledem k nadstandardně silnému postavení 

Ministerstva obrany v rámci projednání návrhu jednotlivých typů 

opatření obecné povahy (ve vztahu k obecné úpravě dané dotčeným 

orgánům v rámci procesu vydávání opatření  obecné povahy – vizte 

§ 172 správního řádu) bude mít nicméně toto ministerstvo na jejich 

podobu rozhodující vliv a bude tak moci efektivně ovlivňovat jejich 

výslednou podobu.  

I v případech, kdy se bude jednat o užívání vzdušného prostoru 

výlučně bezpilotními letadly, budou zájmy Ministerstva obrany 

dostatečně reflektovány,  jelikož je na ně zvlášť pamatováno v 

ustanovení § 44e (vydávání opatření obecné povahy z důvodu 

obrany státu), ustanovení § 44h (vydávání opatření obecné povahy 

ve „zrychleném řízení“ v případě vážného ohrožení obrany státu) a 

ustanovení § 44i (možné vyhrazení části vzdušného prostoru 

opatřením obecné povahy vydaným na žádost Ministerstva obrany). 

Obavy připomínkového místa stran působnosti nové právní úpravy, 

pokud jde o vlastní provozování a řízení armádních (vojenských) 
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Mezinárodním zejména evropským trendem je vzdušný 

prostor zjednodušovat. V ČR však jdeme spíše opačným 

směrem. V posledních letech byly zavedeny nové struktury 

vzdušného prostoru, jako jsou dočasně rezervovaný prostor 

pro všeobecné letectví (TRA GA), oblast s povinným 

radiovým spojením (RMZ), nebezpečné prostory, které jsou 

spravovány civilně-vojenským pracovištěm pro uspořádání 

vzdušného prostoru (AMC Manageable). Se zavedením této 

nové právní úpravy vzniknou další nové struktury 

vzdušného prostoru ČR, což způsobí, že jeho rozdělení bude 

ještě komplikovanější. 

Ministerstvo obrany nevnímá deklarovaný pozitivní dopad 

této úpravy na obranu státu (viz důvodová zpráva kapitola 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu), 

protože přináší řadu negativ a navíc nepokrývá všechny 

požadavky Ministerstva obrany. Dnes platné a praxí ověřené 

postupy budou díky této nové právní úpravě složitější, 

administrativně, personálně a časově náročnější. Značná 

část letového provozu letadel Ministerstva obrany, včetně 

bezpilotních letadel, je prováděna jako lety OAT, tedy lety 

podle jiných pravidel než pravidel Mezinárodní organizace 

pro civilní letectví (ICAO). Takový provoz jednoznačně 

vyžaduje segregaci od civilního resp. ostatního letového 

provozu. Ministerstvo obrany je tedy zákonitě 

nejvýznamnějším žadatelem na dočasné vyhrazování částí 

vzdušného prostoru ČR. Nová právní úprava proto 

negativně ovlivní právě rezort Ministerstva obrany. 

V této souvislosti je nezbytné připomenout, že aktuální 

rozdělení vzdušného prostoru ČR není pouze předmětem 

letecké informační příručky (AIP ČR), ale i Vojenské 

letecké informační příručky (MIL AIP) a vojenských 

bezpilotních letadel, nejsou dle předkladatele důvodné. Podle 

ustanovení § 54t odst. 2 návrhu zákona se příslušná unijní úprava, 

která se na vojenská letadla obecně nevztahuje (nerozhodne-li se 

členský stát Evropské unie jinak), na provoz a řízení vojenských 

bezpilotních letadel nepoužije. Uvedené (opt-in) ustanovení 

obsažené v § 54t odst. 2 návrhu zákona totiž takové rozhodnutí 

členského státu představuje pouze ve vztahu k bezpilotním 

letadlům celním, policejním, záchranným nebo hasičským. 

Vojenská bezpilotní letadla jsou tak z příslušných pravidel (pro 

jejich provoz a řízení) vyjmuta podle článku 2 odst. 3 nařízení (EU) 

2018/1139. 
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leteckých map. Tato data jsou také sdílena mezi civilními 

partnery (EUROCONTROL), vojenskými partnery (EU, 

NATO) a také s ostatními subjekty poskytujícími letecké 

informace a data v tuzemsku (Aeroklub ČR, LAA) a v 

zahraničí (CENOR FLIP, Jepessen). Veškeré změny AIP 

ČR v této oblasti proto musí být koordinovány tak, aby 

účinnost těchto změn byla jednotná v AIP ČR i MIL AIP. 

Na základě výše uvedeného Ministerstvo obrany 

nesouhlasí s návrhem zákona, a to konkrétně v rozsahu 

§44d až §44i a požaduje v rámci vypořádání 

mezirezortního připomínkového řízení zorganizovat 

jednání mezirezortní pracovní skupiny (MD – ÚCL – 

MO) složené ze specialistů na vzdušný prostor. 

 Obecně: 

S ohledem na odůvodnění připomínky č. 1 požadujeme nad 

rámec implementace nařízení EU provést širší novelu 

zákona o civilním letectví a rozšířit ji o další dosud 

nevyřešené problémy, například o řešení civilního provozu 

na vojenských letištích a zejména vojenského provozu na 

civilních letištích, které vláda určí za objekty důležité pro 

obranu státu. 

Vysvětleno. 

Připomínka byla vznesena nad rámec navrhované právní úpravy, 

není dostatečně odůvodněna a je formulována natolik obecně, že na 

jejím základě není možné zhodnotit, zda je opodstatněná či nikoliv. 

V daném ohledu nesplňuje tato připomínka požadavky podle 

článku 5 odstavce 6 legislativních pravidel vlády. Pro případné 

pozdější přijetí nové (či změny stávající) právní úpravy 

připomínkovým místem nastíněné problematiky bude nezbytné 

zpracování detailního věcného podkladu, nad nímž bude dosaženo 

shody mezi oběma resorty. 

 K § 44e odst. 1 

Požadujeme ustanovení doplnit následovně: „(1) Úřad 

opatřením obecné povahy může trvale zakázat, omezit nebo 

stanovit podmínky užívání vzdušného prostoru České 

republiky k létání bezpilotních letadel nad vymezenými 

oblastmi z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo 

soukromí osob, ochrany civilního letectví před 

Akceptováno jinak. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky 

(navržená právní úprava se od připomínky odlišuje jen sledem 

užitých slov a systematickým zařazením textu). Opatření obecné 

povahy podle § 44e návrhu zákona bude vydáváno v dohodě 

s Ministerstvem obrany.  
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protiprávními činy, bezpečnosti nebo obrany státu anebo 

ochrany životního prostředí. Úřad vydá opatření obecné 

povahy podle věty první v dohodě s Ministerstvem obrany.“ 

Odůvodnění: 

Ministerstvo obrany požaduje uplatňování stejného postupu 

jako v případech spadajících pod ustanovení § 44 odst. 3. 

Tyto postupy jsou již dlouhodobě uplatňovány při řešení 

všech omezení nebo zákazů užívání vzdušného prostoru ČR.  

Navrhované postavení Ministerstva obrany jako dotčené 

osoby je zcela nedostačující. 

Zvláštní postavení Ministerstva obrany při správě 

vzdušného prostoru ČR je nezbytné k vytvoření takového 

právního prostředí, které bude garantovat podmínky, včetně 

odpovídajícího přístupu do vzdušného prostoru ČR, k plnění 

úkolů Armády České republiky stanovených zákonem č. 

219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.  

Role Ministerstva obrany v tomto procesu je navíc určena 

Nařízením Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. prosince 

2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné 

užívání vzdušného prostoru, a mezirezortním dokumentem 

Politika uspořádání vzdušného prostoru České republiky. 

V návaznosti na akceptaci této změny a posílení postavení 

Ministerstva obrany je pak nezbytné upravit § 44e odst. 2 a 

vypustit Ministerstvo obrany z výčtu dotčených orgánů. 

 K § 44e odst. 2 

Požadujeme do odstavce 2 doplnit písmeno d), které zní: „d) 

ve výšce do 120 m, mimo letiště a jeho ochranné pásmo a 

mimo plochu trvale užívanou pro vzlety a přistání 

sportovních létajících zařízení a v okruhu 5,5 km od jejího 

Akceptováno jinak. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky 

(navržená právní úprava se od připomínky odlišuje jen sledem 

užitých slov a systematickým zařazením textu). Opatření obecné 
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středu, je dotčeným orgánem osoba pověřená výkonem 

státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení.“ 

Odůvodnění: 

Doplnění vzdušného prostoru ČR do výšky 120 m reaguje 

na chybějící část vzdušného prostoru ČR, ve které může být 

zákaz nebo omezení požadováno. 

Tato část vzdušného prostoru ČR je často využívána pro lety 

bezpilotních prostředků a jako taková musí být regulována. 

Létání nebo omezení letového provozu v této části 

vzdušného prostoru ČR je zejména v zájmu rezortu 

Ministerstva obrany. S ohledem na plnění konkrétního úkolu 

Armády České republiky je pak potřeba vytvořit specifické 

podmínky pro jeho splnění. 

povahy podle § 44e návrhu zákona bude vydáváno v dohodě 

s Ministerstvem obrany. 

 K § 44f odst. 1 

Požadujeme ustanovení doplnit následovně: „(1) Úřad 

opatřením obecné povahy může trvale vymezit část 

vzdušného prostoru České republiky, v níž létání 

bezpilotních letadel nebude podléhat některému z 

požadavků stanovených pro otevřenou kategorii provozu 

přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

provoz bezpilotních letadel38). Úřad vydá opatření obecné 

povahy podle věty první v dohodě s Ministerstvem obrany.“ 

Odůvodnění: 

Ministerstvo obrany požaduje uplatňování stejného postupu 

jako v případech spadajících pod ustanovení § 44 odst. 3. 

Tyto postupy jsou již dlouhodobě uplatňovány při řešení 

všech omezení nebo zákazů užívání vzdušného prostoru ČR.  

Navrhované postavení Ministerstva obrany jako dotčené 

Akceptováno jinak. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky 

(navržená právní úprava se od připomínky odlišuje jen sledem 

užitých slov a systematickým zařazením textu). Opatření obecné 

povahy podle § 44f návrhu zákona bude vydáváno v dohodě 

s Ministerstvem obrany. 
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osoby je zcela nedostačující. 

Zvláštní postavení Ministerstva obrany při správě 

vzdušného prostoru ČR je nezbytné k vytvoření takového 

právního prostředí, které bude garantovat podmínky, včetně 

odpovídajícího přístupu do vzdušného prostoru ČR, k plnění 

úkolů Armády České republiky stanovených zákonem 

č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.  

Postavení Ministerstva obrany jako účastníka správního 

řízení není v souladu s dosavadní právní úpravou a také 

odporuje Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. 

prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro 

pružné užívání vzdušného prostoru, a mezirezortním 

dokumentem Politika uspořádání vzdušného prostoru České 

republiky. 

V návaznosti na akceptaci této změny a posílení postavení 

Ministerstva obrany je pak nezbytné upravit § 44f odst. 2 a 

vypustit Ministerstvo obrany z výčtu dotčených orgánů. 

 K § 44g odst. 1 

Požadujeme ustanovení doplnit následovně: „(1) Úřad 

opatřením obecné povahy může trvale nebo dočasně 

vymezit část vzdušného prostoru České republiky, v níž 

budou k zajištění účinného, plynulého a koordinovaného 

provozu bezpilotních systémů poskytovány služby pro jejich 

kontrolovaný provoz podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího prostor s kontrolovaným 

provozem bezpilotních systémů. Úřad vydá opatření obecné 

povahy podle věty první v dohodě s Ministerstvem obrany.“ 

Odůvodnění: 

Ministerstvo obrany požaduje uplatňování stejného postupu 

Akceptováno jinak. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky 

(navržená právní úprava se od připomínky odlišuje jen sledem 

užitých slov a systematickým zařazením textu). Opatření obecné 

povahy podle § 44g návrhu zákona bude vydáváno v dohodě 

s Ministerstvem obrany. 
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jako v případech spadajících pod ustanovení § 44 odst. 3. 

Tyto postupy jsou již dlouhodobě uplatňovány při řešení 

všech omezení nebo zákazů užívání vzdušného prostoru ČR.  

Navrhované postavení Ministerstva obrany jako dotčené 

osoby je zcela nedostačující. 

Zvláštní postavení Ministerstva obrany při správě 

vzdušného prostoru ČR je nezbytné k vytvoření takového 

právního prostředí, které bude garantovat podmínky, včetně 

odpovídajícího přístupu do vzdušného prostoru ČR, k plnění 

úkolů Armády České republiky stanovených zákonem č. 

219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.  

Postavení Ministerstva obrany jako účastníka správního 

řízení není v souladu s dosavadní právní úpravou a také 

odporuje Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. 

prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro 

pružné užívání vzdušného prostoru, a mezirezortním 

dokumentem Politika uspořádání vzdušného prostoru České 

republiky. 

V návaznosti na akceptaci této změny a posílení postavení 

Ministerstva obrany je pak nezbytné upravit § 44g odst. 2 a 

vypustit Ministerstvo obrany z výčtu dotčených orgánů. 

 K § 44h odst. 1 

Požadujeme ustanovení upravit následovně: „(1) Jsou-li 

vážně ohroženy vnitřní pořádek, bezpečnost osob nebo 

majetku anebo obrana státu a nelze-li pro nebezpečí z 

prodlení postupovat jinak, Úřad na žádost opatřením obecné 

povahy na dobu nezbytně nutnou zakáže, omezí nebo 

stanoví podmínky užívání vzdušného prostoru České 

republiky k létání bezpilotních letadel nad vymezenými 

oblastmi. Úřad vydá opatření obecné povahy podle věty 

Akceptováno jinak. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky 

(navržená právní úprava se od připomínky odlišuje jen sledem 

užitých slov a systematickým zařazením textu). Opatření obecné 

povahy podle § 44h návrhu zákona bude vydáváno v dohodě 

s Ministerstvem obrany. 
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první v dohodě s Ministerstvem obrany.“ 

Odůvodnění: 

Ministerstvo obrany požaduje uplatňování stejného postupu 

jako v případech spadajících pod ustanovení § 44 odst. 3. 

Tyto postupy jsou již dlouhodobě uplatňovány při řešení 

všech omezení nebo zákazů užívání vzdušného prostoru ČR.  

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany je pověřeno 

ochranou vzdušného prostoru ČR a důvodem těchto 

závazných opatření bude zajištění bezpečnosti nebo obrany 

státu je nezbytné, aby tato opatření obecné povahy byla 

vydávána v dohodě s Ministerstvem obrany. 

 K § 44h  

Požadujeme do § 44h doplnit odstavec 4, který zní: „(4) 

Úřad neprodleně publikuje tato opatření vztahující se k 

vymezené oblasti vzdušného prostoru prostřednictvím 

Letecké informační služby.“ 

Odůvodnění: 

Zkrácení správního řízení bez odpovídajícího zkrácení 

stanovených publikačních postupů (viz civilní předpis L15 

– NOTAM 7 dnů předem) je pouze polovičním řešením 

celého problému. Vložením tohoto nového odstavce se 

urychlí i publikační fáze. 

Vysvětleno. 

V návaznosti na projednání této připomínky s připomínkovým 

místem, vysvětlení vztahu stávající právní úpravy užívání 

vzdušného prostoru České republiky k létání obecně (viz 

ustanovení § 44 až 44c zákona o civilním letectví) k nově 

navrhované právní úpravě užívání vzdušného prostoru České 

republiky k létání (výlučně) bezpilotních letadel (viz ustanovení 

§ 44d až 44i návrhu zákona), související precizaci ustanovení § 44d 

návrhu zákona a odpovídající části důvodové zprávy, jakož 

i v návaznosti na posílení postavení Ministerstva obrany v řízeních 

o návrhu opatření obecné povahy nově zakotvených návrhem 

zákona, připomínkové místo již na této připomínce netrvá. 

 K § 44i odst. 1 

Požadujeme ustanovení upravit tak, aby Úřad vydával 

opatření obecné povahy podle věty první v dohodě s 

Ministerstvem obrany a aby se v případě létání vojenských 

bezpilotních letadel postupovalo podle § 44 odst. 5 písm. a). 

Akceptováno jinak. 

Jde-li o požadavek připomínkového místa směřující k tomu, aby 

rovněž opatření obecné povahy podle § 44i návrhu zákona bylo 

vydáváno v dohodě s Ministerstvem obrany, bylo vyhověno. 

Navržená právní úprava se od připomínky odlišuje jen sledem 

užitých slov a systematickým zařazením textu.  
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Odůvodnění: 

Ministerstvo obrany požaduje uplatňování stejného postupu 

jako v případech spadajících pod ustanovení § 44 odst. 3. 

Tyto postupy jsou již dlouhodobě uplatňovány při řešení 

všech omezení nebo zákazů užívání vzdušného prostoru ČR. 

Zvláštní postavení Ministerstva obrany při správě 

vzdušného prostoru ČR je nezbytné k vytvoření takového 

právního prostředí, které bude garantovat podmínky, včetně 

odpovídajícího přístupu do vzdušného prostoru ČR, k plnění 

úkolů Armády České republiky stanovených zákonem č. 

219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 

Odebrání rozhodovací kompetence civilně-vojenskému 

pracovišti pro uspořádání vzdušného prostoru (AMC) a její 

předání Úřadu navíc nově spojené se správním řízením, do 

něhož jsou, jako dotčené osoby zahrnuty orgány obcí 

způsobí, že tento proces bude administrativně, personálně i 

časově výrazně náročnější. Dále může značně omezit létání 

vojenských bezpilotních letadel a tedy výrazně zhoršit 

podmínky pro plnění úkolů Armády České republiky. 

Ministerstvo obrany toto považuje za výrazné zhoršení 

současného stavu a z tohoto důvodu s touto změnou 

nesouhlasí.  

Proto požadujeme pro vyhrazování prostoru k létání 

vojenských bezpilotních letadel zachování současného 

stavu, tj. cestou civilně-vojenského pracoviště pro 

uspořádání vzdušného prostoru (AMC). 

Pokud jde požadavek připomínkového místa směřující k tomu, aby 

se v případě vymezení části vzdušeného prostoru České republiky 

podle § 44i návrhu zákona za účelem létání vojenských 

bezpilotních letadel postupovalo podle § 44 odst. 5 písm. a) zákona 

o civilním letectví, bylo mu vyhověno doplněním tohoto pravidla 

do § 44d návrhu zákona. 

 K § 44i odst. 3 

Požadujeme ustanovení upravit následovně: „(3) Má-li 

vymezená část vzdušného prostoru zasahovat do výšky nižší 

než 300 m nad terénem je v řízení o návrhu opatření obecné 

Vysvětleno. 

V návaznosti na projednání této připomínky s připomínkovým 

místem, vysvětlení vztahu stávající právní úpravy užívání 

vzdušného prostoru České republiky k létání obecně (viz 
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povahy dotčeným orgánem obec, nad jejímž správním 

obvodem se má tato část vzdušného prostoru nacházet. Doba 

zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je nejméně 5 dnů. 

Odůvodnění: 

Doplnění výšky jednoznačně vymezuje kompetence obcí 

obdobně, jak je použito v § 44g odst. 2 předloženého návrhu.  

Zahrnutí orgánů obcí jako dotčených osob do správního 

řízení v této věci bez stanoveného výškového limitu může 

značně omezit létání vojenských bezpilotních letadel a tedy 

výrazně zhoršit podmínky pro plnění úkolů Armády České 

republiky. 

ustanovení § 44 až 44c zákona o civilním letectví) k nově 

navrhované právní úpravě užívání vzdušného prostoru České 

republiky k létání (výlučně) bezpilotních letadel (viz ustanovení 

§ 44d až 44i návrhu zákona), související precizaci ustanovení § 44d 

návrhu zákona a odpovídající části důvodové zprávy, jakož 

i v návaznosti na posílení postavení Ministerstva obrany v řízeních 

o návrhu opatření obecné povahy nově zakotvených návrhem 

zákona (včetně řízení podle § 44i odst. 3 návrhu zákona), 

připomínkové místo již na této připomínce netrvá. 

 K Hlavě IV části páté 

Požadujeme od Ministerstva dopravy potvrdit, že Hlava IV 

části páté se nevztahuje na vojenské letectví. 

Odůvodnění: 

Ve vymezeném rozsahu, který se vztahuje na vojenské 

letectví, jak je uveden v § 1 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb. 

nejsou podmínky provozování a řízení bezpilotního systému 

zahrnuty. Proto Ministerstvo obrany dovozuje, že se Hlava 

IV části páté zákona č. 49/1997 Sb. na vojenské letectví 

nevztahuje a s touto úpravou souhlasí. 

Provoz bezpilotních systémů se v resortu Ministerstva 

obrany řídí vlastními předpisy, které vycházejí z národních 

regulací. Ministerstvo obrany má vlastní systém hlášení 

událostí v letovém provozu, rovněž přípravy a osvědčování 

jak dálkově řídicích pilotů (DŘP), tak i pozemního 

personálu UAS. Za tímto účelem je veden vlastní registr 

DŘP i UAS a tyto údaje nemůže plně zpřístupnit Úřadu. 

Vysvětleno. 

Obavy připomínkového místa stran působnosti nové právní úpravy, 

pokud jde o provoz a řízení armádních (vojenských) bezpilotních 

letadel, nejsou dle předkladatele důvodné.  

Ustanovení § 1 odst. 2 zákona o civilním letectví skutečně mezi 

věci, na něž se tento zákon ve vymezeném rozsahu vztahuje, 

nezařazuje oblast provozování a řízení bezpilotního systému.  

Jak lze dovodit z ustanovení § 54t odst. 2 návrhu zákona, na provoz 

a řízení vojenských bezpilotních letadel se nepoužije ani příslušná 

unijní úprava, která se na vojenská letadla obecně nevztahuje 

(nerozhodne-li se členský stát Evropské unie jinak). Uvedené (opt-

in) ustanovení obsažené v § 54t odst. 2 návrhu zákona totiž takové 

rozhodnutí členského státu představuje pouze ve vztahu 

k bezpilotním letadlům celním, policejním, záchranným nebo 

hasičským. Vojenská bezpilotní letadla jsou tak z příslušných 

pravidel (pro jejich provoz a řízení) vyjmuta podle článku 2 odst. 3 

nařízení (EU) 2018/1139. 
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 K § 54a odst. 3 a § 54l odst. 2 

Požadujeme do výčtu subjektů, kterým je způsobem 

umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup zajištěno 

poskytnutí údajů vedených v registru provozovatelů 

bezpilotních systémů a v registru dálkově řídících pilotů 

doplnit zpravodajské služby. 

Odůvodnění: 

Využití údajů z registrů zavedených novelou umožní 

zpravodajským službám reagovat na potenciální 

bezpečnostní rizika, která tyto systémy mohou představovat. 

Tento požadavek je odůvodněný i z hlediska očekávaného 

dynamického rozvoje celého odvětví bezpilotních systémů. 

Doplněné ustanovení by se v tomto ohledu dalo analogicky 

přirovnat k oprávnění zpravodajských služeb využívat údaje 

z registru silničních vozidel či registru řidičů vozidel. 

Akceptováno jinak. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 

Předkladatel však považuje za vhodnější požadované doplnění 

přístupu zpravodajských služeb k údajům vedeným v registru 

provozovatelů bezpilotních systémů a registru dálkově řídících 

pilotů provést novelizací zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 

službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně 

pak jeho ustanovení § 11 odst. 3, které již v současné době upravuje 

přístup zpravodajských služeb k údajům vedeným v celé řadě 

jiných registrů. 

 

 K § 54a odst. 3  

Požadujeme do výčtu subjektů, kterým je způsobem 

umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup zajištěno 

poskytnutí údajů vedených v registru provozovatelů 

bezpilotních systémů a v registru dálkově řídících pilotů 

doplnit Ministerstvo obrany, a to vzhledem k ochraně a 

obraně vojenských objektů a nevojenských objektů 

důležitých pro obranu státu určených vládou. 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky.  

 

 K § 85e odst. 2 

Doporučujeme ustanovení doplnit následovně: „(2) Ověření 

spolehlivosti fyzické osoby provádí na její žádost Úřad; 

spolehlivost fyzické osoby je takto ověřena na dobu 5 let. To 

neplatí, jde-li o osobu, která vykonává službu u Policie 

České republiky, Hasičského záchranného sboru České 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 
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republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby 

České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

Bezpečnostní informační služby, Ministerstva obrany a 

Úřadu pro zahraniční styky a informace, nebo která je 

držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti 

fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle 

zákona upravujícího ochranu utajovaných informací; taková 

osoba se považuje za spolehlivou podle tohoto zákona. 

Přestane-li taková osoba splňovat podmínku podle 

předchozí věty, bezodkladně tuto skutečnost oznámí osobě, 

která jí umožnila vstup bez doprovodu do vyhrazeného 

bezpečnostního prostoru.“ 

Odůvodnění: 

Ministerstvo obrany se domnívá, že stejně jako se 

spolehlivost předpokládá u osob vykonávajících službu u 

subjektů vyjmenovaných v § 85e odst. 2, pak by se měla 

předpokládat i u těch, kteří vykonávají službu v rezortu 

Ministerstva obrany, kde je většina zaměstnanců také 

držitelem osvědčení fyzické osoby. Nespatřujeme důvod, 

pro který by se i tyto osoby nemohly považovat za 

spolehlivé. 

 K § 89 odst. 2 písm. x) 

Požadujeme ustanovení doplnit následovně: „x) plní úkoly 

příslušného úřadu podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího provoz bezpilotních letadel38) a 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

prostor s kontrolovaným provozem bezpilotních systémů, s 

výjimkou úkolů plněných Ústavem nebo Ministerstvem 

obrany.“ 

Odůvodnění: 

Vysvětleno. 

Předmětné ustanovení zakotvuje působnost Úřadu pro civilní 

letectví (výlučně) ve věcech plnění úkolů příslušného úřadu podle 

nařízení (EU) 2019/947 (výčet těchto úkolů je stanoven v článku 18 

tohoto nařízení) a nařízení upravujícího prostor s kontrolovaným 

provozem bezpilotních systémů (tzv. U-Space). 

 

Veškeré úkoly podle uvedených nařízení bude plnit Úřad pro civilní 

letectví, s výjimkou dílčích úkolů vyplývajících z článku 18 písm. 
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Ve vymezeném rozsahu, který se vztahuje na vojenské 

letectví, jak je uveden v § 1 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb. 

nejsou podmínky provozování a řízení bezpilotního systému 

zahrnuty. Proto Ministerstvo obrany dovozuje, že se Hlava 

IV části páté zákona č. 49/1997 Sb. na vojenské letectví 

nevztahuje. 

Provoz bezpilotních systémů se v resortu Ministerstvo 

obrany řídí vlastními předpisy, které vycházejí z národních 

regulací. Ministerstvo obrany má vlastní systém hlášení 

událostí v letovém provozu, rovněž přípravy a osvědčování 

jak dálkově řídicích pilotů (DŘP), tak i pozemního 

personálu UAS. Za tímto účelem je veden vlastní registr 

DŘP i UAS a tyto údaje nemůže plně zpřístupnit Úřadu. 

Proto musí být úkoly plněné Ministerstvem obrany vyjmuty 

z kompetence Úřadu i v § 89 odst. 2 písm. x). 

k) nařízení (EU) 2019/947, které bude plnit Ústav pro zjišťování 

příčin leteckých nehod.  

 

Ustanovení § 89 odst. 2 písm. x) tedy zakotvuje rozdělení 

působnosti vyplývající ze shora uvedených přímo použitelných 

předpisů Evropské unie mezi Úřad pro civilní letectví a Ústav pro 

zjišťování příčin leteckých nehod, přičemž působnosti Ministerstva 

obrany se dané ustanovení nijak nedotýká. V tomto smyslu bude 

doplněna (konkretizována) důvodová zpráva. 

 K § 92c a 93d 

Požadujeme od Ministerstva dopravy potvrdit, že § 92c a 

93d se nevztahují na provoz vojenských bezpilotních 

systémů. 

Odůvodnění: 

Ve vymezeném rozsahu, který se vztahuje na vojenské 

letectví, jak je uveden v § 1 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb. 

nejsou podmínky provozování a řízení bezpilotního systému 

zahrnuty. Proto Ministerstvo obrany dovozuje, že ust. § 92c 

a § 93d nevztahují na provoz vojenských bezpilotních 

letadel. 

Vysvětleno. 

Předkladatel ujistil připomínkové místo v požadovaném smyslu. 

S ohledem na skutečnost, že právní úprava provozování a řízení 

bezpilotních systémů nedopadá na vojenské (armádní) bezpilotní 

systémy (v tomto ohledu se odkazuje rovněž na vysvětlení 

k připomínce Ministerstva obrany týkající se hlavy IV části páté 

návrhu zákona), nevztahují se na tyto bezpilotní systémy ani 

skutkové podstaty přestupků, které jsou na tuto právní úpravu 

navázány. Toto ujištění je dáno ovšem s výhradou právní úpravy 

užívání vzdušného prostoru České republiky k létání bezpilotních 

systémů, která naopak (včetně na ní navazující právní úpravy 

přestupků) na létání vojenských bezpilotních systémů dopadne. 

Ministerstvo 

vnitra 
K čl. I bodu 10 – k § 44h zákona o civilním letectví: 

Na základě prováděcího nařízení Komise platí obecný zákaz 

létání bezpilotních systémů nad místy, kde probíhá zásah 

Akceptováno jinak. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky.  
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složek integrovaného záchranného systému, nicméně velkou 

část úkolů policie nelze vždy pod takový zásah podřadit. 

Policie má právo při plnění svých úkolů za zákonem 

stanovených podmínek vykázat osobu z místa, má oprávnění 

nevpustit osobní automobil na určené místo apod., je tedy 

evidentní, že na místě, kde probíhá konkrétní úkon, má 

policie možnost okamžitě řešit nezbytné vykázání z místa ve 

všech potřebných případech kromě bezpilotních systémů. 

Ustanovením § 44h, které upravuje vyhlášení bezletové 

zóny na základě opatření obecné povahy vyhlášeného 

Úřadem pro civilní letectví, nelze postihnout všechny 

potřebné případy, neboť předpokládá zveřejnění na úřední 

desce a další úkony, což ve chvíli, kdy je potřeba situaci řešit 

okamžitě, se jeví jako nevyhovující úprava. Ustanovení se 

rovněž nevztahuje na celou řadu potřebných událostí (např. 

ohledání místa činu, kdy již netrvá ohrožení zájmu 

chráněného zákonem, avšak není vhodné, aby nad místem 

létal civilní dron a dokumentoval postupy policie, osobní 

údaje; obdobně např. u dohledu nad demonstracemi, kdy se 

zpravidla nejedná o zákrok integrovaného záchranného 

systému, v danou chvíli nebezpečí přímo nehrozí, avšak 

situace se mění každým okamžikem). 

Proto pro zajištění bezpečnosti osob, majetku a veřejného 

pořádku, předcházení trestné činnosti, plnění úkolů dle 

trestního řádu a plnění dalších úkolů na úseku vnitřního 

pořádku a bezpečnosti, jak policii ukládá § 2 zákona č. 

273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, požadujeme doplnit předmětné ustanovení  

o oprávnění Policie České republiky zakázat, omezit nebo 

stanovit podmínky užívání vzdušného prostoru České 

republiky k létání bezpilotních letadel na nezbytně nutnou 

Ustanovení § 44h návrhu zákona bylo doplněno tak, že, bude-li to 

vyžadovat plnění úkolu Policie České republiky a bude-li  nezbytné 

reagovat okamžitě (nebude tedy možné postupovat prostřednictvím 

využití institutu opatření obecné povahy podle § 44h odst. 1 návrhu 

zákona), bude příslušník Policie České republiky oprávněn vydat 

pokyn, jímž v nezbytném rozsahu a na dobu nezbytně nutnou 

zakáže, omezí nebo stanoví podmínky užívání vzdušného prostoru 

České republiky k létání bezpilotních letadel nad vymezenými 

oblastmi. Zároveň byla doplněna úprava, podle níž v případě 

takového postupu Policie České republiky neprodleně po vydání 

takového pokynu vyznačí v digitální mapě pro užívání vzdušného 

prostoru České republiky k létání bezpilotních letadel části 

vzdušného prostoru České republiky, k nimž se takto vydaný pokyn 

bude vztahovat. 
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dobu  

a v nezbytně nutném rozsahu. Navrhujeme následující 

znění: 

„(4) Vyžaduje-li to splnění konkrétního úkolu Policie České 

republikyx), je Policie České republiky v případě nebezpečí 

z prodlení oprávněna v nezbytně nutném rozsahu a na 

nezbytně nutnou dobu zakázat, omezit nebo stanovit 

podmínky užívání vzdušného prostoru České republiky k 

létání bezpilotních letadel. 

(5) Zákaz, omezení nebo podmínky stanovené podle 

odstavce 4 Policie České republiky neprodleně zveřejní v 

digitální mapě. 

__________________________________ 

x) § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů.“. 

 

Veškeré požadavky na bezletovou zónu by se cestou 

operačních středisek shromažďovaly na Letecké službě 

Policie České republiky, která je odborným garantem této 

problematiky. Letecká služba by vyhověla vždy pouze 

dostatečně odůvodněným požadavkům a přímo je zadávala 

do digitální mapy. Tím by bylo eliminováno také zatížení 

Úřadu pro civilní letectví, který by však byl vždy ze strany 

policie o těchto úkonech informován a mohl by využití 

tohoto oprávnění metodicky koordinovat. 

 K čl. I bodu 13 – k § 54e odst. 4, § 54f odst. 6, § 54g odst. 

6 a § 54k odst. 6 zákona o civilním letectví: 

1. Podmínky pro vydání rozhodnutí o nezpůsobilosti k 

řízení bezpilotního systému pro jednotlivé kategorie 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 
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navrhujeme zúžit. V navržené podobě by se o takové 

nezpůsobilosti rozhodovalo zřejmě na základě 

závažného porušení jakékoli povinnosti stanovené 

příslušným přímo použitelným předpisem Evropské 

unie; domníváme se však, že by se nemělo jednat o 

porušení jakékoli povinnosti, ale pouze o porušení 

takové povinnosti, která se přímo týká řízení 

bezpilotního systému (dle uvážení předkladatele též 

povinnosti stanovené pro konkrétní kategorii). 

 

 

 

 

2. Dále žádáme o vysvětlení, zda se nemožnost podat 

žádost o vydání nového osvědčení po určitou dobu 

vztahuje pouze k předmětné podkategorii, či nikoli, 

popřípadě ustanovení upravit. 

 

 

3. Je též nutné vyjasnit, zda v případě žádosti o vydání 

nového osvědčení bude muset osoba opětovně složit 

příslušnou zkoušku. 

Prostor pro správní uvážení při rozhodování o nezpůsobilosti 

k řízení bezpilotního systému pro jednotlivé kategorie provozu není 

nijak nepřiměřený (nepřiměřeně široký). Správní orgán (Úřad pro 

civilní letectví) bude posuzovat závažné porušení povinností 

dálkově řídícího pilota, které jsou jednoznačně a taxativně 

vymezeny nařízením (EU) 2019/947, přičemž okruh těchto 

povinností není nikterak rozsáhlý. Konkrétně jde o povinnosti 

stanovené v části (kapitole) UAS.OPEN.060, UAS.SPEC.060, 

UAS.STS-01.040 a UAS.STS-02.040 přílohy uvedeného nařízení. 

Příslušná ustanovení návrhu zákona však budou zpřesněna v tom 

smyslu, že rozhodnutí o nezpůsobilosti k řízení bezpilotního 

systému bude vydáno v případě závažného porušení povinnosti 

dálkově řídícího pilota stanovenou v uvedeném nařízení. V daném 

smyslu bude doplněna (konkretizována) rovněž důvodová zpráva. 

 

 

Vysvětleno. 

Nemožnost podat žádost o vydání nového osvědčení po určitou 

dobu v případě, kdy bylo rozhodnuto o nezpůsobilosti k řízení 

bezpilotního systému v určité kategorii (podkategorii) provozu, se 

skutečně vztahuje pouze k předmětné (kategorii) podkategorii 

provozu. 

Vysvětleno. 

V případě, kdy bylo rozhodnuto o nezpůsobilosti osoby k řízení 

bezpilotního systému, bude muset tato osoba (nejdříve po uplynutí 

stanovené doby od právní moci takového rozhodnutí), bude-li chtít 

řídit bezpilotní systém, opětovně složit příslušnou zkoušku. Podle 

příslušné unijní úpravy je totiž předpokladem pro to, aby osoba 

mohla řídit bezpilotní systém, skutečnost, že je odborně způsobilá. 

Bylo-li tedy rozhodnuto o nezpůsobilosti osoby k řízení 
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bezpilotního systému, nebyla by tato nařízením (EU) 2019/947 

vyžadovaná podmínka (vizte článek 8 odst. 1 a 2 tohoto nařízení) 

naplněna. V daném ohledu bude doplněna důvodová zpráva. 

 K čl. I bodu 13 – k § 54f odst. 1 a 5, § 54g odst. 1 a 5 a § 

54i odst. 1 zákona o civilním letectví: 

1. Navrhujeme nahrazení pojmu „osvědčení“ jiným 

pojmem, neboť pojem osvědčení je typicky spjat s 

úkony podle části čtvrté správního řádu (dané osvědčení 

je zřejmě dokladem ve smyslu § 151 správního řádu). 

  

2. Vydání osvědčení v případě vyhovění žádosti je zřejmě 

vydáním dokladu ve smyslu § 151 správního řádu. 

Nesouhlasíme proto s doručováním tohoto dokladu 

na elektronickou adresu. Doklad by se měl předně 

doručovat do vlastních rukou, neboť se jedná o stěžejní 

dokument, kterým se osvědčuje přiznané právo, a proto 

není žádoucí, aby se zasílal pouze na elektronickou 

adresu, neboť takovým způsobem není zajištěno, že 

bude doklad adresátovi skutečně řádně doručen (což 

ještě umocňuje skutečnost, že předmětný doklad musí 

mít řidič při létání s bezpilotním letadlem u sebe). Dále 

upozorňujeme, že dle § 151 odst. 3 správního řádu 

nabývá rozhodnutí právní moci a právních účinků dnem 

převzetí dokladu účastníkem. Není tak zcela zřejmé, kdy 

předmětné rozhodnutí nabude právní moci (tj. kdy bude 

doklad fakticky převzat či doručen). Doručování 

osvědčení na elektronickou adresu tak žádáme vypustit 

a při doručování postupovat dle obecné úpravy 

doručování podle správního řádu; v návaznosti na to 

žádáme též vypuštění pravidla, že se osvědčení vydává 

pouze v elektronické podobě. Obdobně pak navrhujeme 

Vysvětleno. 

Označení dokladu osvědčujícího veřejnoprávní oprávnění 

k výkonu určité činnosti slovem „osvědčení“ je naprosto běžné 

(vizte např. „osvědčení dopravce“, „osvědčení o bezpečnosti 

provozovatele dráhy“ apod.), navíc, v některých případech je 

předmětný doklad takto označen unijním právem. 

 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 

Na základě provedení užších konzultací vybraných otázek 

týkajících se pojetí postupu Úřadu pro civilní letectví při 

osvědčování způsobilosti dálkově řídících pilotů byla právní úprava 

obsažená v ustanoveních § 54e až 54g a § 54i upravena 

v následujícím smyslu. 

Postupy Úřadu pro civilní letectví při osvědčování způsobilosti 

dálkově řídících pilotů budou pojaty jako řízení na žádost, která 

bude (v případě ustanovení § 54e návrhu zákona) podávána 

v návaznosti na absolvování výuky a úspěšné složení zkoušky 

vyžadovaných unijním právem, a to bezprostředně po jejich 

provedení. 

Ve vztahu k podobě (formě) osvědčení bude upravena možnost jeho 

vydání v elektronické podobě (v žádosti žadatel uvede, zda 

požaduje příslušné osvědčení vydat v listinné, nebo elektronické 

podobě). Zároveň bude stanoveno, že osvědčení vydané 

v elektronické podobě (bude-li o to požádáno) bude žadateli 
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vypuštění doručování osvědčení na elektronickou adresu 

a v návaznosti na to i vypuštění vyhotovování osvědčení 

pouze v elektronické podobě i v případě osvědčení podle 

§ 54e odst. 3 (úkon dle části čtvrté správního řádu), 

neboť předmětné osvědčení je důležitým instrumentem, 

kterým bude pilot prokazovat svoji odbornou 

způsobilost (a který musí být při řízení bezpilotního 

letadla u sebe). 

doručeno prostřednictvím datové schránky nebo na jím (v žádosti) 

uvedenou elektronickou adresu. 

V souvislosti s umožněním vydat osvědčení v elektronické podobě 

a jeho odesláním bude upraven okamžik nabytí právní moci 

a právních účinků rozhodnutí o jeho vydání. 

V ustanovení upravujícím rozhodnutí o nezpůsobilosti k řízení 

bezpilotního systému (vizte např. § 54e odst. 8) bude precizován 

text, pokud jde o předpoklad vydání tohoto rozhodnutí (dané 

rozhodnutí bude možno vydat tehdy, poruší-li držitel osvědčení 

o způsobilosti k řízení bezpilotního systému pro danou kategorii 

(podkategorii) závažným způsobem povinnost dálkově řídícího 

pilota stanovenou unijním právem (k připomínce k čl. I bodu 13 – 

k § 54e odst. 4 a dalším ustanovením). V tomtéž ustanovení byla 

dále doplněna povinnost vrátit osvědčení, bylo-li vydáno v listinné 

podobě, ve stanovené lhůtě Úřadu (na tuto povinnost bude navázána 

příslušná sankce). 

 K čl. I bodu 13 – k § 54i odst. 1 zákona o civilním letectví: 

1. Ustanovení je nutné upravit. Osvědčení o způsobilosti k 

řízení bezpilotního systému v podkategorii A1 a A3 se 

vydává jako úkon podle části čtvrté správního řádu, a 

tudíž nelze rozhodnout o vydání nového osvědčení a toto 

osvědčení vydat namísto písemného vyhotovení 

rozhodnutí. Ustanovení je proto nutné v tomto smyslu 

revidovat.  

 

2. Dále upozorňujeme, že vydává-li se předmětné 

osvědčení jako doklad ve smyslu § 151 správního řádu 

(o což se v daném případě zřejmě jedná), tak zde stále 

musí existovat rozhodnutí (ačkoliv se jeho písemné 

vyhotovení nevyhotovuje). S ohledem na navržený text 

Vysvětleno. 

V návaznosti na změny navrhované právní úpravy obsažené 

v ustanoveních § 54e až 54g a § 54i není nutné k revizi 

předmětného ustanovení přistupovat. 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
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tedy předpokládáme, že předmětné právo (zřejmě právo 

řídit dané bezpilotní systémy) je zřejmě uděleno pouze 

na určitý časový úsek, a musí se tedy rozhodnout 

o vydání dalšího (nového) rozhodnutí, popř. o 

prodloužení této doby s tím, že se namísto písemného 

vyhotovení tohoto rozhodnutí vydá osvědčení ve smyslu 

§ 151 správního řádu. Ustanovení žádáme revidovat, tj. 

zejména upravit větu „rozhodne o vydání nového 

osvědčení a toto osvědčení vydá namísto písemného 

vyhotovení rozhodnutí“, která výše uvedenému zcela 

neodpovídá. V případě vydávání osvědčení jako úkonu 

podle části čtvrté správního řádu (což má být v případě 

podkategorie A1 a A3 – viz též předchozí připomínka) 

je situace odlišná; v takovém případě se totiž o přiznání 

žádného práva nerozhoduje a lze proto bez dalšího vydat 

nové osvědčení za splnění stanovených podmínek. 

V návaznosti na změny navrhované právní úpravy obsažené 

v ustanoveních § 54e až 54g a § 54i není k revizi předmětného 

ustanovení přistupovat. 

 

 K čl. I bodu 17 – k § 85e odst. 3 písm. d) a § 85g zákona 

o civilním letectví: 

1. Není zřejmé, jak je informace o činnosti, kterou žadatel 

hodlá vykonávat, následně provázána s okruhem 

oprávnění ke vstupu do vymezených režimových 

prostorů, a jak bude dodržování rozsahu oprávnění, resp. 

ohlášené činnosti, v praxi kontrolováno. Žádáme 

uvedené dořešit či minimálně objasnit. 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Stávající znění zákona o civilním letectví stanoví, že jednou 

z náležitostí žádosti o ověření spolehlivosti je i zdůvodnění 

nezbytnosti vstupovat bez doprovodu do vyhrazeného 

bezpečnostního prostoru. Nově navrhovaná právní úprava v 

souladu s relevantními přímo použitelnými předpisy Evropské unie 

mění přístup k vymezení okruhu osob, u nichž bude ověření 

spolehlivosti vyžadováno. Nutnost získat doklad o spolehlivosti 

nadále nebude vázána (pouze) na skutečnost, zda osoba vstupuje 

bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru, neboť 

unijní právo nadále vyžaduje ověření spolehlivosti i u osob, které 

vykonávají tímto právem vymezené činnosti mimo vyhrazené 

bezpečností prostory. Nutnost získat doklad o spolehlivosti tak 

bude nově navázána přímo na příslušný přímo použitelný předpis 

Evropské unie. Každý, u něhož to tento předpis vyžaduje, bude 
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2. Dále není řešeno, zda (či jak) bude úřad ověřovat údaje 

uváděné do žádosti o ověření spolehlivosti, mj. stran 

hlášeného a faktického pobytu (bývají uváděny 

smyšlené adresy), legality pobytového statusu, existence 

uváděného zaměstnavatele a pracovního vztahu k němu, 

legality pracovněprávního vztahu, relevance a pravosti 

dokladu o bezúhonnosti atd.; nevyžaduje se též doklad o 

zdravotní způsobilosti (doklad o spolehlivosti dostávají 

i osoby s vážným psychiatrickým onemocněním, 

nespáchaly-li protiprávní čin, který by se promítl do 

databází Policie České republiky); to vše je třeba upravit, 

zajistit a vyřešit, jelikož zájem leteckých dopravců, 

jakkoliv intenzivní a i vůči státu prosazovaný, na 

zajištění (mnohdy jakékoliv) dostupné pracovní síly 

nemá být upřednostňován před zajištěním bezpečnosti. 

Návazně je potřeba ověřit i oprávnění úřadu a 

Ministerstva dopravy ke vstupu do všech příslušných 

evidencí a informačních systémů, a to pro účely 

efektivního výkonu působnosti na úseku ochrany 

civilního letectví. 

muset být spolehlivý. V návaznosti na tuto změnu bylo nutno 

přistoupit rovněž k reformulaci ustanovení § 85e odst. 3 písm. d). 

Doklad o spolehlivosti není vázán na konkrétní činnosti, jež bude 

jeho držitel vykonávat (je pouze jeden typ dokladu o spolehlivosti), 

přičemž umožnění či omezení vstupu konkrétního držitele dokladu 

o spolehlivosti do jednotlivých prostor letiště je pak na 

provozovateli letiště v rámci jím vydávaných letištních 

identifikačních průkazů či povolení k vjezdu. 

 

Vysvětleno. 

Úřad pro civilní letectví údaje uvedené v žádosti neověřuje, 

s výjimkou údajů o totožnosti žadatele ověřitelných ze základních 

registrů. K ověřování jiných údajů není nadán ani příslušnými 

instrumenty. Podmínkou spolehlivosti fyzické osoby je její 

bezúhonnost a důvěryhodnost (vizte § 85e odst. 1 zákona o civilním 

letectví). Úřad pro civilní letectví ověřuje pouze totožnost žadatele 

a jeho bezúhonnost (vizte § 85g). Uvedené je zřejmé i z ustanovení 

§ 85g odst. 8, podle něhož rozhodne o nespolehlivosti žadatele 

pouze tehdy, pokud uvedl nepravdivé údaje rozhodné pro ověření 

jeho totožnosti (ověřitelné ze základních registrů) nebo není-li 

bezúhonný. V opačném případě musí požádat Policii České 

republiky o posouzení jeho důvěryhodnosti. Údaje obsažené 

v žádosti nicméně mohou posloužit v rámci postupu Policie České 

republiky (případně i příslušných zpravodajských služeb) při 

posuzování důvěryhodnosti žadatele. K tomuto účelu jsou 

předmětné údaje coby náležitosti žádosti o ověření spolehlivosti 

vyžadovány, a to se všemi procesními důsledky s tím spjatými 

(možnost správního orgánu vyzvat žadatele o doplnění žádosti 

v případě, kdy žádost nemá předepsané náležitosti, možnost řízení 

o ověření spolehlivosti přerušit podle § 64 odst. 1 písm. a) nebo 

dokonce zastavit podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu). 
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 K čl. I bodu 20 – k § 85h zákona o civilním letectví: 

1. Navrhujeme přeformulovat oprávnění, resp. povinnost, 

vyžádat si informace od zpravodajských služeb tak, aby 

bylo zřejmé, že nejde o jediný podklad pro rozhodování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. Věta 

druhá v ustanovení § 85h nebude návrhem zákona dotčena. 

Akceptaci této připomínky umožňuje ustanovení bodu 11.1.3 

přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/103 ze dne 

23. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, 

pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení, jakož i posílení 

některých specifických opatření k ochraně letectví před 

protiprávními činy. Podle daného ustanovení musí důkladnější 

ověření spolehlivosti zahrnovat zpravodajské informace a jakékoli 

další relevantní informace, jež mají příslušné vnitrostátní orgány 

k dispozici a které mohou být dle jejich uvážení relevantní pro 

posouzení způsobilosti osoby k výkonu funkce, která vyžaduje 

důkladnější ověření spolehlivosti. Může tak být stanoveno (stejně 

jako ve stávající právní úpravě), že Policie České republiky si může 

vyžádat (a nikoliv, že „si vyžádá“) potřebnou informaci od 

příslušné zpravodajské služby České republiky. K takovému 

vyžádání potřebné informace ovšem Policie České republiky bude 

muset přistoupit v každém případě tehdy, pokud sama ze své 

činnosti nedisponuje relevantními informacemi o tom, že je osoba 

žadatele o ověření spolehlivosti nedůvěryhodná. Pakliže 

takovýmito informacemi disponuje na základě svých poznatků, 

vydá negativní závazné stanovisko v řízení o ověření spolehlivosti 

a nebude tak již nezbytné příslušné zpravodajské služby oslovit. 

V opačném případě (tedy pokud sama ze své činnosti nedisponuje 

relevantními informacemi o tom, že je osoba žadatele o ověření 

spolehlivosti nedůvěryhodná) by měla přistoupit k oslovení 

příslušných zpravodajských služeb, které mohou poznatky o 

případné nedůvěryhodnosti žadatele doplnit. 
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2. Žádáme o zakotvení oprávnění jak Policie České 

republiky, tak Ministerstva vnitra (coby nadřízeného 

orgánu), která odpovídají oprávněním úřadu dle § 85g 

odst. 2 a která policii i Ministerstvu vnitra umožní 

nahlížet do evidence přestupků a dále do Rejstříku trestů 

i pro účely získání opisu. Důvodem je skutečnost, že 

tituly pro nahlížení do evidence přestupků i Rejstříku 

trestů jsou limitované, přičemž policie například 

disponuje z vlastní činnosti informací o podezření z 

přestupku či trestného činu, ovšem není jí už znám 

výsledek řízení. Ministerstvo vnitra nemá přístup k 

podobným údajům (na úseku ochrany civilního letectví) 

vůbec žádný, podobně jako není oprávněno pro tyto 

účely žádat informace od soudů či správních orgánů 

projednávajících přestupky, příp. jiných orgánů veřejné 

moci (potřebuje-li znění pravomocného rozhodnutí 

soudu či správního orgánu). Postup, kdy Ministerstvo 

vnitra žádá účastníka o předložení toho kterého 

rozsudku, jednak zatěžuje účastníka, a jednak ani není 

vymahatelný (ani pro něj Ministerstvo vnitra či policie 

nemá explicitní oprávnění). 

3. Žádáme o jednoznačnější, přehlednější a pro účely praxe 

vhodnější úpravu nakládání s utajovanými informacemi 

a informacemi citlivými z hlediska plnění úkolů Policie 

České republiky tak, aby v závazném stanovisku tyto 

informace nebyly explicitně obsaženy, ale uváděl se 

v něm v takovém případě pouze závěr Policie České 

republiky (zejména utajované informace jsou 

deponovány na režimovém pracovišti, kde jsou zpětně 

ověřitelné a Ministerstvo vnitra tak také činí, nelze 

ovšem akceptovat „cestování“ takovýchto informací 

prostřednictvím závazného stanoviska, jelikož další 

 

Vysvětleno. 

Podmínku bezúhonnosti žadatele o ověření spolehlivosti zkoumá 

Úřad pro civilní letectví, nikoli Policie České republiky, proto lze 

stávající právní úpravu ponechat beze změny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Ve vztahu k náležitostem závazného stanoviska (zejména jeho 

odůvodnění) byl návrh zákona (po vzoru náležitostí rozhodnutí ve 

smyslu § 68 odst. 3 správního řádu) doplněn tak, aby bylo zřejmé, 

že v případě, že podklady pro vydání závazného stanoviska 

obsahují utajované informace, v odůvodnění závazného stanoviska 

se na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen 

účel jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění 

rozhodnutí pouze v obecné rovině skutečnosti, které z těchto 

podkladů vyplývají. Zároveň nebude součástí daného ustanovení 
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nakládání s ním už nelze spolehlivě zabezpečit). Dále viz 

též níže k obdobné ochraně v rámci soudního řízení. 

text, podle něhož by posouzení rizika ohrožení či vážného narušení 

činnosti zpravodajských služeb prováděla Police České republiky. 

Zároveň bude dané ustanovení doplněno v tom smyslu, že, 

obsahuje-li závazné stanovisko nebo jeho podklady utajované 

informace, nelze do těchto písemností nahlížet a  jsou uchovávány 

odděleně mimo spis. 

 K čl. I bodu 21 a násl. – k § 85j zákona o civilním letectví: 

Neshledáváme vhodným, že doklad o spolehlivosti nemá 

žádné ochranné prvky, není též nastavená komunikace ze 

strany úřadu stran pozbytí spolehlivosti (informování 

zaměstnavatele a správce režimového prostoru o ztrátě 

spolehlivosti závisí jen na ochotě pracovníka tak učinit), 

nelze ani ihned ověřit platnost dokladu o spolehlivosti. 

Nakládání s dokladem nelze ponechat jen na ochotě či 

libovůli osoby, která doklad aktuálně drží, mělo by být 

naopak zajištěno zneplatnění dokladu i na dálku (podobně 

jako u platebních karet, nebo jinou cestou, jako u cestovních 

dokladů), s návazností i na vstupní karty (viz níže). 

Vysvětleno. 

Faktické umožnění či omezení vstupu konkrétního držitele dokladu 

o spolehlivosti do jednotlivých prostor letiště leží na provozovateli 

letiště v rámci jím vydávaných letištních identifikačních průkazů či 

povolení k vjezdu. Postup pro případ, kdy by Úřad pro civilní 

letectví zjistil skutečnosti nasvědčující tomu, že držitel dokladu 

o spolehlivosti již nesplňuje podmínky spolehlivosti, stanoví § 85k 

zákona o civilním letectví. Rozhodne-li Úřad pro civilní letectví dle 

uvedeného ustanovení o nespolehlivosti osoby, je stávající 

aplikační praxe dostatečně efektivně nastavena tak, aby 

k nežádoucímu pohybu takové osoby na letišti nedocházelo 

(vzájemná komunikace mezi Úřadem pro civilní letectví 

a provozovateli letiště a na dané rozhodnutí navazující postup 

provozovatele letiště). 

 K čl. I bodu 38 – k § 92c odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona 

o civilním letectví: 

Žádáme vyjasnit, zda se tohoto přestupku dopustí i osoba, 

která je sice držitelem platného předmětného dokladu, avšak 

nemá jej u sebe. Upozorňujeme přitom, že dle § 92c odst. 3 

písm. b) bodu 2 je jako přestupek postihováno nevyhovění 

výzvě k předložení dokladu osvědčujícího způsobilost 

dálkově řídícího pilota k řízení bezpilotního systému. Je tak 

nutné vyjasnit vztah těchto skutkových podstat – zejména 

jak bude postihováno, když osoba nebude mít předmětný 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 

Skutková podstata obsažená v ustanovení § 92c odst. 1 písm. a) 

bodu 1 návrhu zákona bude zúžena tak, aby se daného přestupku 

mohla dopustit osoba, která není vůbec držitelem dokladu 

osvědčujícího její způsobilost k řízení bezpilotního systému (tedy 

nikoliv osoba, která je držitelem takového dokladu, ale která jej 

pouze nemá u sebe). Tato osoba bude postižitelná citelnější sankcí 

oproti osobě, která se dopustí přestupku tím, že (ač je držitelem 

příslušného dokladu) nemá potřebný doklad pouze u sebe (skutková 
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doklad u sebe, ačkoli bude jeho držitelem. podstata obsažená v ustanovení § 92c odst. 3 písm. b) bodu 2 

návrhu zákona). 

 K čl. I bodu 38 a 41 – § 92c odst. 1 písm. c) bodu 5 a § 

93d odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona o civilním letectví: 

Žádáme o odůvodnění zakotvení tohoto přestupku. Není 

nám zřejmé, ze kterého ustanovení příslušného přímo 

použitelného předpisu Evropské unie tato povinnost 

vyplývá; dále je otázkou, zda by měl být provozovatel 

bezpilotního systému postižen za nedodržení těchto 

pravidel, resp. jakým způsobem může dodržení těchto 

pravidel zajistit. 

Akceptováno. 

Skutková podstata obsažená v ustanovení § 92c odst. 1 písm. c) 

bodu 5 návrhu zákona bude zúžena a (takto upravena) přesunuta do 

§  92c odst. 1 písm. d). Jednání naplňující danou skutkovou podstatu 

přestupku bude spočívat v tom, že fyzická osoba jako provozovatel 

bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu nezajistí 

dodržení provozních omezení stanovených nařízením (EU) 

2019/947, nařízením upravujícím provádění letu ve vzdušném 

prostoru (jednotná pravidla létání), dokladem osvědčujícím 

oprávnění k provozu bezpilotních systémů nebo pravidly spolku. 

Obdobná úprava bude provedena u skutkové podstaty (právnických 

nebo podnikajících fyzických osob) obsažené v § 93d odst. 1 písm. 

b) bodu 5 návrhu zákona. 

 K čl. I bodu 38 – k § 92c odst. 4 písm. d) zákona o civilním 

letectví: 

S navrženou výší pokuty nesouhlasíme. I s ohledem na výše 

pokut stanovených za jiné přestupky postihující porušení 

povinností ve vztahu k bezpilotním systémům 

a i v porovnání s výší pokud ve srovnatelných případech 

(např. u nehod v rámci vnitrozemské plavby) považujeme 

pokutu ve výši až 3.000.000,- Kč za nepřiměřeně vysokou. 

Žádáme proto o podstatné snížení horní hranice této pokuty. 

Lze dodat, že takto vysoká výše pokuty není v důvodové 

zprávě konkrétně odůvodněna. 

Akceptováno jinak. 

V ustanovení § 92c odst. 4 písm. d) a § 93d odst. 4 písm. e) návrhu 

zákona je navrhována sankce ve výši do 3 000 000 Kč. Tohoto 

přestupku se bude moci dopustit provozovatel bezpilotního systému 

jednáním spočívajícím v porušení povinnosti stanovené unijním 

právem, kterým zároveň způsobí závažný následek (nehodu). Jde 

tedy o kvalifikovanou skutkovou podstatu, což bylo zohledněno při 

stanovení výše sankce. Vzhledem k výši sankce, kterou je možno 

uložit za obdobné jednání, kdy je způsobena letecká nehoda 

letadlem s posádkou (do 5 000 000 Kč), a zároveň s přihlédnutím 

ke skutečnosti, že ve vzdušném prostoru České republiky mohou 

být provozovány velké bezpilotní systémy o hmotnosti 150 kg, se 

navrhuje stanovit sankce ve shora uvedené výši. Skutková podstata 

spočívající v tomtéž jednání, kterého se ovšem dopustí dálkově 
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řídící pilot (vizte § 92c odst. 1 písm. a) bod 7 návrhu zákona), bude 

sankcionována pokutou ve výši do 100 000 Kč. 

 K čl. I bodu 41 – k § 93d odst. 4 písm. d) až f) zákona o 

civilním letectví: 

S navrženou výší pokut nesouhlasíme, neboť je považujeme 

za nepřiměřeně vysoké. Žádáme proto o snížení sazeb těchto 

pokut. Lze dodat, že takto vysoké výše pokut nejsou 

v důvodové zprávě konkrétně odůvodněny. 

Akceptováno jinak. 

Důvodová zpráva bude doplněna o podrobnější odůvodnění výše 

jednotlivých zmiňovaných sankcí. 

 K důvodové zprávě: 

Podle důvodové zprávy je jedním z důvodů novelizace 

zajištění adaptace právního řádu České republiky též na 

prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/103 ze dne  

23. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 

2015/1998, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a 

zjednodušení, jakož i posílení některých specifických 

opatření k ochraně letectví před protiprávními činy. Nařízení 

při ověřování spolehlivosti rozlišuje mezi standardním a 

důkladnějším ověřením spolehlivosti, kdy důkladnější 

ověření spolehlivosti zahrnuje kromě ověření totožnosti 

osoby, výpisu z rejstříku trestů, vzdělání a předchozích 

zaměstnání rovněž „zpravodajské informace a jakékoliv 

další relevantní informace, jež mají příslušné vnitrostátní 

orgány k dispozici a které mohou být dle jejich uvážení 

relevantní pro posouzení způsobilosti osoby k výkonu 

funkce, která vyžaduje důkladnější ověření spolehlivosti“. 

Nicméně důvodová zpráva k návrhu zákona uvádí, že se 

standardním ověřením spolehlivosti se nepočítá a v České 

republice bude prováděno pouze důkladnější ověření 

spolehlivosti, jehož platnost činí 1 rok (vizte novelizační 

body 16 a 21, kdy dochází ke zrušení dosavadní doby 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla doplněna v (připomínkovým 

místem) nastíněném smyslu. 
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platnosti dokladu o spolehlivosti, která činila 5 let).  

Na systému ověřování spolehlivosti do značné míry 

participuje též Národní centrála proti organizovanému 

zločinu SKPV, jíž jsou zasílány žádosti o posouzení 

důvěryhodnosti podle § 85h zákona o civilním letectví, k 

nimž si vyžaduje stanovisko od zpravodajských služeb. V 

roce 2019 byl zmíněný útvar osloven s žádostí o podklady k 

připravované novelizaci zákona o civilním letectví, kdy byl 

přechod na dobu platnosti dokladu  

o spolehlivosti na 1 rok avizován. Podle dokumentu 

zaslaného Ministerstvem dopravy  

se předpokládalo, že by se důkladnější ověření spolehlivosti 

týkalo 37 777 fyzických osob, tedy přibližně takový počet 

žádostí o ověření spolehlivosti by musela policie, a zejména 

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV 

během jediného roku vyřídit (důvodová zpráva navíc uvádí, 

že tento počet by měl být do budoucna patrně vyšší, než je 

dnes). Národní centrála proti organizovanému zločinu 

SKPV proto předkladatele informovala, že  

s přihlédnutím k výše uvedenému množství žadatelů a 

skutečnosti, že každoročně bývá řešeno kolem 10 000 

nových žádostí uchazečů o zaměstnání v příslušné sektoru, 

že ke zvládnutí vyřizování této agendy bude potřeba 

minimálně 10 nových policistů k provádění příslušných 

lustrací (náklady na navýšení služebních systemizovaných 

míst byly stanoveny na 8 162 178 Kč ročně). Tento výpočet 

vycházel z předpokladu, že v rámci Národní centrály proti 

organizovanému zločinu SKPV zajišťují vyřizování žádostí 

o posouzení důvěryhodnosti 2 pracovníci, přičemž na 1 rok 

připadá přibližně 8 000 takových žádostí. 

Důvodová zpráva se těmto aspektům příliš nevěnuje, resp. 
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je marginalizuje, když se o zvýšení počtu žádostí zmiňuje 

pouze povšechně (str. 24), ačkoliv podle našeho názoru 

dojde k prudkému nárůstu administrativy pro všechny 

zainteresované složky. Navrhujeme tedy, aby důvodová 

zpráva byla doplněna o hlubší rozbor počtu osob (žádostí), 

kterých se zkrácení doby platnosti dokladu o spolehlivosti 

týká, a byly vyčísleny přepokládané náklady, které budou s 

touto změnou spojeny, aby tak přinesla objektivní 

zhodnocení dopadů navrhovaných změn a nenavozovala 

dojem, že příslušné orgány si s dopady dané úpravy poradí 

s využitím stávajících kapacit, o čemž lze důvodně 

pochybovat. Konkrétně Národní centrála proti 

organizovanému zločinu SKPV v rámci národní jednotky 

PIU – Passenger Information Unit, jejíž oddělení informací 

o cestujících řeší žádosti o posouzení důvěryhodnosti, je 

personálně silně poddimenzovaná, přitom její úkoly je nutné 

provádět v nepřetržitém provozu a navrhované změny 

související se zkrácením platnosti dokladu o spolehlivosti na 

1 rok, a s tím spojený prudký nárůst této agendy, vnímáme 

jako velmi závažný problém, k jehož řešení v současné době 

nedisponujeme personálními kapacitami. 

 Nad rámec návrhu k § 50 zákona o civilním letectví: 

 Požadujeme do návrhu doplnit pravidla pro létání 

hasičských letadel. Komunitární právo připouští výjimky 

z obecného režimu provozu (bezpilotních) letadel v případě 

jejich užívání státními subjekty ve veřejném zájmu při 

současném přijmutí odpovídající vnitrostátní úpravy. 

Takovou výjimku představuje § 50 zákona o civilním 

letectví, absentuje však právní úprava, která by dovolovala 

specifický provoz hasičských letadel, což představuje 

významnou překážku pro efektivní využívání (bezpilotních) 

Připomínka nebyla akceptována - ROZPOR. 

Připomínka je formulována značně obecně, když předvídá 

významné překážky pro efektivní využívání (bezpilotních) letadel 

při plnění úkolů Hasičského záchranného sboru České republiky 

v souvislosti se stávající vnitrostátní právní úpravou obsaženou 

v zákoně o civilním letectví, aniž by ony významné překážky 

dostatečně identifikovala a odůvodnila. Není zřejmé, zda uvedená 

připomínka není vedena spíše hypotetickými (teoretickými 

obavami) či předběžnou opatrností. Hasičská letadla není možné 

srovnávat se státními letadly, neboť do této skupiny letadel nejsou 
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letadel při plnění úkolů Hasičského záchranného sboru 

České republiky (dále jen „HZS ČR“). 

Základním úkolem HZS ČR je chránit životy a zdraví 

obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a 

jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. 

Současně se HZS ČR podílí na zajišťování bezpečnosti 

České republiky plněním a organizováním úkolů požární 

ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového 

plánování, integrovaného záchranného systému, krizového 

řízení a dalších úkolů, přičemž k plnění některých 

konkrétních úkolů je žádoucí využití speciální techniky 

(včetně té letecké), nicméně současný právní stav možnosti 

využití (bezpilotních) letadel v rámci HZS ČR značně 

komplikuje a v určitých případech zcela znemožňuje. Proto 

navrhujeme zakotvit obecnou výjimku z postupů podle 

zákona o civilním letectví při létání hasičských 

(bezpilotních) letadel v rámci plnění krizových opatření za 

vyhlášeného stavu nebezpečí, nouzové stavu nebo stavu 

ohrožení státu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Současně navrhujeme při létání hasičských letadel povolit 

výjimku obdobnou stávající výjimce pro policejní letadla 

(viz § 50 odst. 3 zákona o civilním letectví) pro případy, kdy 

za účelem ochrany zájmů v působnosti HZS ČR (zejména 

podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů) není např. z operativních důvodů možné 

postupovat zcela v souladu s pravidly civilního létání (hrozí 

např. nebezpečí z prodlení), kdy je nutné upřednostnit 

veřejný zájem na provedení záchranných prací a 

zahrnuta (vizte článek 3 písm. b) úmluvy o mezinárodním civilním 

letectví, tzv. Chicagské úmluvy, vyhlášené pod č. 147/1947 Sb., 

podle něhož je za státní letadlo považováno letadlo používané ve 

službách vojenských, celních a policejních). S tím souvisí rovněž 

skutečnost, že zatímco historicky se státními letadly jsou vyvinuta 

a dlouhodobě aplikována alternativní pravidla létání, u hasičských 

letadel tomu tak není.  

Ve vztahu k  pravidlům spojeným s provozováním a létáním 

bezpilotních letadel pak není možno vycházet pouze z platné právní 

úpravy obsažené v zákoně o civilním letectví (tedy zejména z jeho 

ustanovení § 52), ale zejména z nových pravidel zakotvených 

v relevantní unijní úpravě (především z nařízení (EU) 2019/945 

a nařízení (EU) 2019/947). Zatímco stávající vnitrostátní právní 

úprava je značně kusá a nedostačující, přináší nová (značně 

rozsáhlá a strukturovaná) unijní úprava nová pravidla pro 

provozování a řízení bezpilotních systémů. Návrh zákona ve vztahu 

k této unijní úpravě přináší nezbytná implementační opatření, a to 

včetně nové regulace užívání vzdušného prostoru České republiky 

v souvislosti s létáním bezpilotních letadel.  

Připomínkové místo přitom nevyhodnotilo, jaká konkrétní pravidla 

z těchto nových pravidel budou bránit plnění úkolů Hasičského 

záchranného sboru České republiky a nezohledňuje ani skutečnost, 

že nezbytná či potřebná specifika provozování a řízení bezpilotních 

systémů v jednotlivých případech (tedy i hasičských bezpilotních 

systémů) bude možno zohlednit v rámci rozhodovací činnosti 

Úřadu pro civilní letectví v souvislosti s vydáváním oprávnění 

k jejich provozu.  

Na paušálním vynětí (bezpilotních) hasičských letadel z pravidel 

létání stanovených unijní i vnitrostátní právní úpravou není 

v současné době shoda. Z těchto důvodů nebylo možno této 

připomínce vyhovět. Ministerstvo dopravy se nebrání diskusi na 
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připomínáme, že při mimořádných událostech se používání 

(bezpilotních) hasičských letadel osvědčilo. 

Na základě výše uvedeného navrhujeme následující znění § 

50: 

„§ 50 

Létání vojenských, policejních, celních a hasičských letadel 

(1) Létání vojenských, policejních, celních a hasičských 

letadel se řídí tímto zákonem, s výjimkou létání pro účely 

obrany, výcviku, zajištění bezpečnosti státu nebo při plnění 

krizových opatření. 

(2) Pro létání ve stejné části vzdušného prostoru jsou 

jednotná pravidla létání pro vojenská, policejní, celní a 

hasičská letadla a civilní létání. 

(3) Nelze-li jinak zajistit bezpečnost osob, majetku či veřejný 

pořádek, lze se výjimečně při létání policejních letadel v 

rozsahu zcela nezbytném odchýlit od pravidel létání. 

(4) Nelze-li jinak zajistit ochranu života a zdraví obyvatel, 

životního prostředí, zvířat a majetku před požáry a jinými 

mimořádnými událostmi, lze se výjimečně při létání 

hasičských letadel v rozsahu zcela nezbytném odchýlit od 

pravidel létání.“. 

dané téma, což dokládá rovněž participací na pracovní skupině 

zřízené k tomuto účelu. Je však zřejmé, že tato diskuse je zatím na 

počátku a stran přijetí konečného věcného řešení, které by bylo 

možno vtělit do normativního textu, zatím nebylo dosaženo 

potřebného konsenzu. Předkladatel proto navrhuje, aby uvedené 

diskusi na toto téma byl věnován další nezbytný prostor. 

 Nad rámec návrhu k § 85l zákona o civilním letectví: 

Žádáme o sjednocení a provázání úpravy se zvláštní úpravou 

pro správní řízení. Inspirací může být úprava řízení před 

Národním bezpečnostním úřadem, a to jak pokud jde 

o řízení správní, tak řízení soudní. A to aniž by byl obsah 

utajovaných či jinak citlivých informací sdělován žadateli, 

případně bylo nutné jej reprodukovat do závazných 

Akceptováno. 

Připomínka je formulována značně obecně a sama o sobě nesplňuje 

požadavky kladené na formulaci připomínek článkem 5 odstavcem 

6 legislativních pravidel vlády. Vzhledem k tomu, že obdobný, 

ovšem značně konkrétněji formulovaný požadavek vyplývá 

z připomínky uvedené  pod bodem 3 k čl. I bodu 20 (k § 85h zákona 

o civilním letectví) a byl vznesen rovněž ze strany Bezpečnostní 
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stanovisek a aktů na ně navazujících. Některé informace 

žadateli zpřístupnit nelze, ani specifikovat konkrétněji jejich 

obsah, byť stručně, a rizikové je i jejich šíření či předávání 

mezi několika různými orgány (je to i problematické s 

ohledem na režimový způsob nakládání s nimi), a zároveň k 

nim nelze ani nepřihlížet a uznat účastníka důvěryhodným, 

resp. spolehlivým. 

informační služby, lze konstatovat, že i této připomínce bylo možno 

(přinejmenším částečně) vyhovět.  

Ve vztahu k náležitostem závazného stanoviska (zejména jeho 

odůvodnění) byl návrh zákona (po vzoru náležitostí rozhodnutí ve 

smyslu § 68 odst. 3 správního řádu) doplněn tak, aby bylo zřejmé, 

že v případě, že podklady pro vydání závazného stanoviska 

obsahují utajované informace, v odůvodnění závazného stanoviska 

se na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen 

účel jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění 

rozhodnutí pouze v obecné rovině skutečnosti, které z těchto 

podkladů vyplývají. Zároveň nebude součástí daného ustanovení 

text, podle něhož by posouzení rizika ohrožení či vážného narušení 

činnosti zpravodajských služeb prováděla Police České republiky. 

Zároveň bude dané ustanovení doplněno v tom smyslu, že, 

obsahuje-li závazné stanovisko nebo jeho podklady utajované 

informace, nelze do těchto písemností nahlížet a jsou uchovávány 

odděleně mimo spis. 

Svaz průmyslu 

a dopravy 

České 

republiky 

K § 85j – Dokladu o spolehlivosti 

V principu jde o aplikaci požadavku EU požadující u 

ověření spolehlivosti oproti dnešnímu stavu jednorázového 

ověření 1 x za 5 let jeho průběžné / častější ověřování, které 

je schopno reagovat na změnu statusu dané prověřované 

osoby v průběhu času (odsouzení, zjištěná radikalizace 

apod.) – tento záměr celé úpravy lze jen podpořit.  

Zásadním je zde ale forma implementace. V principu 

dochází jen k prostému zkrácení lhůty pro platnost Dokladů 

o spolehlivosti vydávaných ÚCL z 5 na 1 rok, tj. prostá 

forma 5násobného navýšení administrativní zátěže na 

prověřované osoby se všemi důsledky na ně i jejich 

zaměstnavatele. Nejvýznamnější je přitom tento dopad pro 

Vysvětleno. 

Právní úprava obsažená v relevantních přímo použitelných 

předpisech Evropské unie, jejíž implementace je návrhem zákona 

prováděna, skutečně umožňuje členským státům Evropské unie, 

aby si zvolily jeden z možných přístupů k ověřování spolehlivosti.  

Jednou z možností je průběžný přezkum, přičemž příslušný orgán, 

provozovatel  nebo vydávající subjekt (provozovatel letiště ve 

smyslu § 85n odst. 2 písm. b) zákona o civilním letectví) je 

neprodleně informován o jakékoli události, která může mít vliv na 

spolehlivost dané osoby. Způsoby informování, výměny informací 

mezi příslušnými orgány, provozovateli a subjekty a obsah těchto 

informací se stanoví a jejich dodržování se sleduje v souladu 
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cizince a občanů ČR dlouhodobě působících v cizině, a to 

včetně obyvatel ostatních států EU. Aniž by minimálně z 

důvodové zprávy bylo patrné, proč je zvolena tato forma 

transpozice, která je administrativně nejnáročnější pro 

občany a jaká opatření budou tuto náročnost kompenzovat, 

nelze z našeho pohledu návrh považovat za dostatečný.  

Za zásadní u návrhu považujeme fakt, že se ani náznakem 

stále nijak nevyrovnal s hlubším posouzením dalších 

možných variant transpozice, zejména s posouzením 

možnosti postupovat podle první EU legislativou 

definované možnosti řešení, tj. aplikovat „průběžný 

přezkum“ (viz bod 11.1.7.a) nařízení EU č. 2019/103) - toto 

přitom umožňuje naplnit předmětný požadavek bez nutnosti 

změny délky platnosti dokladů a nové administrativní zátěže 

kladené přímo na samotné žadatele. Zjevně zde přitom chybí 

hlubší posouzení možných variant, jak transpozici provést, 

a zhodnocení možných cest, jak snížit tímto způsobem 

řešení vyvolávanou řádově vyšší administrativní zátěž na 

žadatele. Cílem celého by přitom měla být minimalizace 

administrativní zátěže nejen na správní úřad, ale i žadatele, 

a dosáhnout i za cenu rozsáhlejší změny zákona nastavení 

maximálně efektivního způsobu naplnění daného (věcně 

zcela oprávněného) požadavku EU. Touto problematikou se 

důvodová zpráva bohužel blíže nezabývá, a proto ji nelze 

považovat za dostatečnou.  

Pokud pomineme výše uvedené možnosti systémového 

řešení a skutečně použití této pro občany administrativně 

nejnáročnější cesty, jak požadavek EU naplnit, považujeme 

za vhodné návrh doplnit minimálně o následující prvky 

snižující dopady na žadatele: 

1) nastavit zjednodušený proces na prodloužení dokladu pro 

s vnitrostátními právními předpisy (vizte bod 11.1.7 písm. a) 

přílohy nařízení (EU) 2015/1998 ve znění nařízení 2019/103). 

Druhou možností je opakování ověření spolehlivosti v pravidelných 

intervalech, kdy důkladnější ověření spolehlivosti musejí být 

prováděna nejméně jednou za dvanáct měsíců a standardní ověření 

spolehlivosti nejméně jednou za tři roky (vizte bod (EU) 1.1.7 písm. 

b) přílohy nařízení (EU) 2015/1998 ve znění nařízení (EU) 

2019/103). 

Rozdíl mezi důkladnějším ověřením spolehlivosti a standardním 

ověřením spolehlivosti je vymezen v bodu 11.1.3 a 11.1.4 přílohy 

nařízení (EU) 2015/1998 ve znění nařízení (EU) 2019/103 

a spočívá v tom, že při důkladnějším ověření spolehlivosti (na 

rozdíl od ověření spolehlivosti standardního) musí být zohledněny 

zpravodajské informace a jakékoli další relevantní informace, jež 

mají příslušné vnitrostátní orgány k dispozici a které mohou být dle 

jejich uvážení relevantní pro posouzení způsobilosti osoby 

k výkonu funkce, která vyžaduje důkladnější ověření spolehlivosti. 

Kontinuální a dlouhodobou snahou (prioritou) České republiky je 

zajistit vysoký standard ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy. Z tohoto důvodu je stávající i nově navrhovaná 

právní úprava založena na tom, že v rámci procesu ověřování 

spolehlivosti je oslovována Policie České republiky, která může za 

účelem úplného ověření spolehlivosti oslovit příslušné 

zpravodajské služby. Na tomto konceptu navrhovaná právní úprava 

nic nemění. Přímo z unijní úpravy pak nově vychází požadavek na 

to, aby doklad o ověření spolehlivosti, s níž je v prostředí České 

republiky spjato její posouzení ze strany Policie České republiky 

s možným využitím informací zpravodajských služeb a jejich 

zapojením do procesu ověřování spolehlivosti, byl platný 1 rok. 

Pokud jde o zkrácení doby platnosti dokladu o spolehlivosti (oproti 

stávající právní úpravě), nejde tedy o vnitrostátní požadavek, nýbrž 

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



48 
 

jeho aktivní držitele; 

2) doplnit možnost podávat žádosti a vyzvedávat doklady v 

síti CzechPoint; 

3) vytvoření speciálního elektronického portálu pro 

sledování stavu dokladu a možnosti jednoduchého podání 

žádosti o prodloužení a vyzvednutí dokladu o 

prodloužení (specifický portál s registrací při úvodním 

vydání dokladu bez nutnosti zřizovat k tomuto účelu 

soukromou datovou schránku / zaručený el. podpis); 

nastavit (minimálně pro občany ČR bez dlouhodobého 

pobytu mimo území ČR v posledních 5 letech) obdobně 

výdeji pasů a řidičských průkazů možnost za zvláštní 

poplatek expresně vyřídit žádost o vydání / prodloužení 

(např. do 7 dnů od podání žádosti s omezením platnosti na 

60 dnů). 

o požadavek unijní spjatý s dlouhodobě zachovávaným přístupem 

České republiky k samotnému procesu ověřování spolehlivosti. 

Samotný proces ověřování spolehlivosti je značně složitý a je 

spojen se zapojením Úřadu pro civilní letectví, Policie České 

republiky i samotných zpravodajských služeb. Tento proces je již 

zaveden, je osvědčen, přičemž jeho zásadní koncepční změna 

spočívající v zavedení permanentního ověřování spolehlivosti osob 

a kontinuální notifikace informací mezi celou řadou subjektů by 

měla zásadní dopady, a to nejen pro orgány do tohoto procesu 

zapojené, ale (a to je nutno zdůraznit) rovněž pro samotné adresáty 

takové právní úpravy.  

Jak bylo shora uvedeno, průběžný přezkum předpokládá, že 

příslušný orgán, provozovatel nebo vydávající subjekt budou 

neprodleně informováni o jakékoli události, která může mít vliv na 

spolehlivost dané osoby. Způsoby informování, výměny informací 

mezi příslušnými orgány, provozovateli a subjekty a obsah těchto 

informací se podle unijní úpravy mají stanovit a jejich dodržování 

se má sledovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy. 

Z uvedeného je zřejmé, že příslušná vnitrostátní právní úprava by 

musela podrobně nastavit poměrně složitý systém vzájemného 

předávání příslušných informací (nesplnění takových povinností 

uložených soukromým subjektům by musely být vymáhány 

příslušnými sankcemi), přičemž soustavné sledování jakýchkoliv 

skutečností, které mohou mít vliv na spolehlivost konkrétních osob, 

by jednoznačně zatěžovalo subjekty na tomto procesu zúčastněné. 

Takováto (unijním právem předvídaná) vnitrostátní právní úprava 

by vedla k zásadnímu koncepčnímu přepracování právní úpravy 

stávající, což nebylo a není cílem předkladatele, jenž má ambici 

prostřednictvím návrhu zákona adaptovat právní řád České 

republiky pouze na dílčí změnu přijatou na úrovni práva Evropské 

unie. 
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K požadavku na zjednodušení procesu ověření spolehlivosti ve 

vztahu k žadatelům o ověření spolehlivosti uvádíme následující. 

Sama navrhovaná právní úprava do jisté míry zjednodušuje 

požadavky na žadatele o nové ověření spolehlivosti (po skončení 

doby platnosti dříve vydaného dokladu o spolehlivosti), neboť 

v ustanovení § 85e odst. 3 písm. e) předvídá, že, byl-li žadateli 

v období 5 let před podáním žádosti Úřadem pro civilní letectví 

vydán doklad o spolehlivosti, uvede v žádosti stanovené údaje 

pouze za období ode dne vydání předchozího dokladu 

o spolehlivosti do dne podání žádosti. Smyslem této úpravy je, aby 

žadatel nemusel uvádět takové náležitosti, jimiž Úřad pro civilní 

letectví disponuje a které jsou stále aktuální a mohou být využity 

opakovaně v novém řízení. 

Samotné podání žádosti o ověření spolehlivosti nepředstavuje 

v současné době nadměrnou zátěž. Podání žádosti o ověření 

spolehlivosti není zpoplatněno (správní poplatek není v tomto 

případě stanoven) a k žádosti se nemusí přikládat žádné další 

přílohy (doklady), jež by žadatele nadmíru zatěžovaly. Úřad pro 

civilní letectví nabízí na svých internetových stránkách 

elektronický formulář, který žadatel snadno vyplní a takto vyplněný 

formulář podá některým ze standardně využitelných způsobů 

podání, jimiž může být podání prostřednictvím datových schránek, 

podání učiněné elektronicky se zaručeným elektronickým 

podpisem nebo standardně prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb či přímo u Úřadu pro civilní letectví. 

Z bezpečnostních důvodů při stávajícím stavu věci není možno 

přistoupit k zakotvení možnosti podávání žádosti o ověření 

spolehlivosti prostřednictvím elektronického portálu či 

prostřednictvím sítě CzechPoint, nicméně tato alternativa je 

kontinuálně diskutována a její zavedení v budoucnosti lze připustit.  
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Jde-li pak o požadavek směřující k tomu, aby v některých 

vybraných  případech bylo umožněno expresní vyřízení žádosti 

s vydáním dokladu s omezenou platností (na 60 dnů), musíme 

konstatovat, že taková právní úprava by byla v rozporu s unijním 

právem, které takovou možnost nepřipouští (naopak zakotvuje 

striktně dlouhou dobu platnosti dokladu o spolehlivosti). Navíc 

ověření spolehlivosti je nutno realizovat kompletně a na unijním 

právem stanovenou dobu, což si vyžaduje dostačující prostor pro 

posouzení všech dotčených orgánů do procesu ověřování 

spolehlivosti zapojených. 

Ačkoliv si předkladatel je vědom zvýšené náročnosti nově 

navrhované právní úpravy spojené se zkrácením doby platnosti 

dokladu o spolehlivosti, je tento důsledek opodstatněn 

dlouhodobým zájmem na zajištění vysoké míry ochrany 

bezpečnosti civilního letectví, vychází ze stávajícího zavedeného 

systému ověřování spolehlivosti, přičemž samotné zkrácení doby 

platnosti dokladu o spolehlivosti (z 5 na 1 rok) vyplývá přímo 

z práva Evropské unie. 

Úřad vlády 

České 

republiky – 

Odbor 

kompatibility 

Navrhujeme lépe vykázat, resp. zajistit implementaci těchto 

ustanovení sekundárních předpisů EU: 

 u nařízení 2019/945: 

- čl. 5 odst. 2 nařízení 2019/945 upravuje zákaz 

zakazovat, omezovat a bránit dodání na trh; 

- čl. 36 odst. 8 nařízení 2019/945 vyžaduje přijetí 

vhodných omezujících opatření; 

- kapitola III nařízení 2019/945 stanoví sadu 

požadavků na systémy ve specifické a certifikované 

kategorii, zejména nutnost osvědčování 

projektování, výroby a údržby v čl. 40 odst. 1;  

Částečně akceptováno, částečně vysvětleno. 

Čl. 5 odst. 2 nařízení 2019/945 ukládá členským státům, aby 

nezakazovaly, neomezovaly a nebránily dodávání výrobků 

vyhovujících tomuto nařízení na trh. Platná ani navrhovaná právní 

úprava neobsahuje ustanovení, dle kterých by bylo zakazováno, 

omezováno nebo bráněno dodávat na trh výrobky vyhovující 

tomuto nařízení. Vnitrostátní právní předpisy tedy není třeba měnit 

a předmětné ustanovení nařízení není třeba legislativně provádět. 

Dodržení požadavků tohoto ustanovení je v České republice 

zajištěno.   

Ve vztahu k čl. 36 odst. 8 nařízení 2019/945 byla připomínka 

akceptována a do srovnávací tabulky byl k tomuto ustanovení 

doplněn § 50 odst. 1 až 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 
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 u nařízení 2019/947: 

- čl. 3 písm. c) nařízení 2019/947 – pro certifikovanou 

kategorii bezpilotních systémů je vyžadováno 

osvědčení provozovatele, zřejmě odlišné od 

oprávnění/prohlášení pro specifickou kategorii 

bezpilotních systém, přičemž není zřejmé, zda 

pro udělování takového osvědčení disponujeme 

dostatečnou implementační úpravou; 

- čl. 14 odst. 1 nařízení 2019/947 vyžaduje kromě 

vedení registru provozovatelů bezpilotních systémů 

(navrhovaný § 54a zákona) také vedení registru 

bezpilotních systémů; 

- čl. 17 odst. 2 písm. b) nařízení 2019/947 – 

příslušným vnitrostátním orgánem je dle návrhu jak 

Úřad pro civilní letectví, tak Ústav pro odborné 

zjišťování příčin leteckých nehod. Je tedy nutné 

zavést vhodné mechanismy pro koordinaci mezi 

těmito subjekty; 

- čl. 19 odst. 1 nařízení 2019/947 vyžaduje zavedení 

postupů pro výměnu informací o bezpečnosti, čl. 19 

odst. 4 nařízení 2019/947 vyžaduje přijetí opatření 

k řešení jakýchkoli bezpečnostních problémů; 

- čl. 23 odst. 3 nařízení 2019/947 – není zřejmé, zda 

budeme fakultativní ustanovení využívat; 

 u nařízení 2019/103: 

- v bodě 26. přílohy nařízení 2019/103 bod 11.1.7. 

písm. a) – stanovení způsobu informování, výměny 

informací a obsahu informací; 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Ve vztahu ke všem připomínkám týkajícím se certifikované 

kategorie provozu bezpilotních systémů lze uvést následující. 

Unijní právní rámec certifikované kategorie doposud nebyl 

dokončen. Pokud jde o provozování bezpilotních systémů 

v certifikované kategorii, obsahuje nařízení 2019/947 pouze velmi 

kusou úpravu. To koneckonců platí i v rovině požadavků kladených 

na bezpilotní systémy samotné, jejich projektování a výrobu podle 

nařízení 2019/945. V souvislosti s provozem bezpilotního systému 

v certifikované kategorii provozu je unijním právem vyžadováno, 

aby bezpilotní systém byl osvědčen (certifikován), přičemž 

osvědčení vyžaduje takový bezpilotní systém, jehož provoz má být 

uskutečňován nad shromážděním osob, který zahrnuje přepravu 

osob nebo nebezpečného zboží, anebo takový bezpilotní systém, 

u něhož v rámci posuzování rizik prováděného při povolování jeho 

provozu ve specifické kategorii dospěl příslušný orgán členského 

státu k závěru, že riziko jeho provozu nelze náležitě zmírnit bez 

jeho osvědčení (certifikace), osvědčení (certifikace) jeho 

provozovatele a případně bez udělení průkazu způsobilosti dálkově 

řídícímu pilotu. 

Uvedený základní rámec úpravy provozu bezpilotních systémů 

v certifikované kategorii však zároveň není prozatím dostatečným 

způsobem na úrovni práva Evropské unie rozveden 

a konkretizován. Přijetí unijní právní úpravy komplexně upravující 

provozování bezpilotních systémů v certifikované kategorii se tedy 

teprve očekává, a to v časovém horizontu 2 až 3 let (doposud není 

k dispozici ani její prvotní návrh). Unijní úprava se tak omezuje 

pouze na konstatování, že bezpilotní systém podléhající 

osvědčování musí splňovat příslušné požadavky stanovené 

v nařízeních Komise (EU) č. 748/2012, (EU) č. 640/2015 a (EU) 
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 u nařízení 2018/1139: 

- pojem vnitrostátního příslušného orgánu dle nařízení 

2018/1139 – není vykázáno, kdo je v našich 

podmínkách tímto orgánem; 

- čl. 2 odst. 3 druhý pododstavec nařízení 2018/1139 

– negativní vymezení působnosti nařízení a z toho 

vyplývající povinnosti pro členské státy; 

- čl. 2 odst. 5 nařízení 2018/1139 – zajištění 

srovnatelné úrovně bezpečnosti a interoperability 

pro zařízení provozované a služby poskytované 

vojenskými silami; 

- čl. 56 odst. 7 nařízení 2018/1139 ve vztahu 

k povinnosti registrace bezpilotních letadel, nikoli 

jen provozovatelů; 

- čl. 62 nařízení 2018/1139 – pravomoci 

vnitrostátního orgánu, zejm. odst. 2, 3, 4, event. 5; 

- čl. 62 odst. 12 nařízení 2018/1139 – přijetí opatření 

za účelem zvýšení a podpory povědomí o 

bezpečnosti civilního letectví a šíření 

bezpečnostních informací; 

- čl. 74 odst. 4 nařízení 2018/1139 – povinnost 

informování o zpracování osobních údajů; 

- čl. 137 a čl. 138 nařízení 2018/1139 – změny 

směrnice 2014/30/EU a směrnice 2014/53/EU – 

mělo by dojít k úpravě nařízení vlády č. 117/2016 

Sb. a nařízení vlády č. 426/2016 Sb., jinak bude tato 

úprava nesouladná s unijní úpravou; 

- bod 3.3. přílohy VII nařízení 2018/1139 – povinnost 

č. 1321/2014 (viz článek 40 odst. 2 nařízení 2019/945). Tato 

nařízení však doposud problematiku technických požadavků na 

bezpilotní systémy neupravují, přičemž při zvážení specifik 

bezpilotních systémů nelze právní úpravu formulovanou ve výše 

uvedených nařízeních (pro letadla s posádkou) na tyto systémy bez 

jejich změny aplikovat. Nařízení 2019/947 pak (shodně jako 

nařízení 2019/945) vymezuje samotný provoz bezpilotních systémů 

v certifikované oblasti (viz článek 6). Ve svém článku 3 pak pouze 

stanoví, že provoz bezpilotních systémů v této kategorii vyžaduje 

osvědčení bezpilotního systému podle 2019/945, osvědčení 

provozovatele bezpilotního systému a případně rovněž udělení 

průkazu způsobilosti dálkově řídícího pilota. Problematika 

osvědčování provozovatele bezpilotního systému ani požadavky na 

způsobilost dálkově řídících pilotů v certifikované oblasti provozu 

však dosud nejsou žádným způsobem na unijní úrovni upraveny. 

Pokud pak jde o provoz bezpilotních systémů v certifikované 

oblasti jako takový, omezuje se úprava obsažená v nařízení 

2019/947 v této souvislosti opět pouze na odkaz na provozní 

požadavky stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 923/2012 

a v nařízeních Komise (EU) č. 965/2012 a (EU) č. 1332/2011 (viz 

článek 7 odst. 3). Ani v těchto nařízeních však dosud není 

problematika provozu bezpilotních systémů vůbec řešena. Nařízení 

2019/947 též předvídá vedení registru certifikovaných bezpilotních 

systémů (viz článek 14). 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že unijní úprava v tuto chvíli 

certifikovanou kategorii provozu předvídá, aniž by ji uceleně 

upravovala. S ohledem na tuto skutečnost, dospěl předkladatel 

k názoru, že ustanovení týkající se certifikované kategorie provozu 

lze do zákona o civilním letectví zařadit až poté, co bude známa její 

úprava na unijní úrovni, což lze očekávat ve výše uvedeném 
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vytvoření nouzového plánu časovém horizontu. Důvodová zpráva byla v tomto smyslu 

doplněna. 

Ve vztahu k čl. 17 odst. 2 písm. b) nařízení 2019/947 lze uvést, že 

působnost Úřadu pro civilní letectví a Ústavu pro odborné 

zjišťování příčin leteckých nehod je stanovena zákonem o civilním 

letectví. V případě, že by bylo v zájmu zajištění účinného dozoru 

nad organizacemi a osobami, na něž se vztahuje toto nařízení, třeba 

jejich činnosti koordinovat, bude tato koordinace probíhat přímo 

mezi Úřadem pro civilní letectví a Ústavem pro odborné zjišťování 

příčin leteckých nehod. 

Ve vztahu k čl. 19 odst. 1 a 4 nařízení 2019/947 je třeba uvést, že 

tato ustanovení jsou přímo použitelná a není třeba je v zákoně 

o civilním letectví provádět. 

Ve vztahu k čl. 23 odst. 4 nařízení 2019/947 (v připomínkách 

Odboru kompatibility chybně označeném jako čl. 23 odst. 3) bude 

ve srovnávací tabulce doplněno, že toto fakultativní ustanovení 

nebylo využito. 

V ustanovení odstavce 26 přílohy nařízení 2019/103 bodu 11.1.7. 

jsou obsaženy 2 možnosti, jak mohou členské státy přistupovat 

k ověření spolehlivosti, přičemž je na každém členském státu, jakou 

možnost si zvolí. Jedná se buď o průběžný přezkum spolehlivosti 

(viz písm. a) výše uvedeného ustanovení), nebo ověřování 

spolehlivosti v pravidelných nařízením stanovených intervalech 

(viz písm. b) výše uvedeného ustanovení). S ohledem na to, že 

stávající právní úprava počítá s ověřováním spolehlivosti 

v pravidelných intervalech, byla zvolena možnost pod písm. b). 

S ohledem na tuto skutečnost není třeba stanovovat způsob 

informování, výměny informací a obsahu informací dle písm. a) 

výše uvedeného ustanovení. 

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



54 
 

Pojem vnitrostátní příslušný orgán je ve srovnávací tabulce vykázán 

u čl. 3 odst. 34 nařízení 2018/1139. 

Do srovnávací tabulky k čl. 2 odst. 3 druhému pododstavci nařízení 

2018/1139 bude doplněn § 44 odst. 2 zákona o civilním letectví. 

Do srovnávací tabulky k čl. 2 odst. 5 nařízení 2018/1139 bude 

doplněna vysvětlující poznámka, že zajištění srovnatelné úrovně 

bezpečnosti a interoperability pro zařízení provozované a služby 

poskytované vojenskými silami je zajištěno prostřednictvím 

dohody mezi rezortem dopravy a obrany o koordinaci civilního a 

vojenského letectví v době míru.  

Ve vztahu k čl. 62 nařízení 2018/1139 lze uvést, že ustanovení odst. 

2, 3 a 4 jsou přímo použitelná a není třeba je v zákoně o civilním 

letectví provádět. Působnost Úřadu pro civilní letectví je dána § 89 

zákona o civilním letectví. Čl. 62 odst. 5 nařízení 2018/1139 

představuje fakultativní ustanovení, které Česká republika 

nevyužila, což je též u tohoto ustanovení uvedeno ve srovnávací 

tabulce. 

Ve vztahu k čl. 62 odst. 12 nařízení 2018/1139 je třeba uvést, že 

toto ustanovení je přímo použitelné a není třeba ho v zákoně o 

civilním letectví provádět.  

Ve vztahu k čl. 74 odst. 4 nařízení 2018/1139 lze uvést, že správcem 

databáze je Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví, která 

též údaje do databáze vkládá. Databáze neobsahuje osobní údaje. 

Pokud by se toto v budoucnu změnilo, bude při jejich zpracovávání 

postupováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů. 
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Ve vztahu k čl. 137 a čl. 138 nařízení 2018/1139 lze uvést, že 

směrnice 2014/30/EU a 2014/53/EU a nařízení vlády č. 117/2016 

Sb. a č. 426/2016 Sb. jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu 

a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. Vyhodnocení nutnosti změny této úpravy a případná 

novelizace těchto předpisů je tedy na nich. 

Do srovnávací tabulky k bodu 3.3 přílohy VII nařízení 2018/1139 

bude doplněna vysvětlující poznámka odkazující na prováděcí 

nařízení Komise ukládající provozovateli letiště zavedení 

a provádění letištní pohotovostní plán, který mimo jiné zajišťuje 

koordinaci příslušných organizací v reakci na nouzové situace 

vznikající na letišti a v jeho okolí. 

 Navrhujeme přezkoumat soulad zákona o civilním letectví 

s nařízením 2015/1998, nikoli pouze s nařízeními měnícími 

nařízení 2015/1998, tj. nařízením 2019/103 a nařízením 

2019/1583. Na řadě míst tohoto nařízení se hovoří o 

příslušném orgánu členského státu, přičemž kvůli absenci 

srovnávací tabulky není zřejmé, o který orgán se jedná. Dále 

nařízení obsahuje fakultativní úpravu (viz například bod 

11.6.3.7.) a není jasné, zda jí hodláme využívat. Stávající 

znění zákona o civilním letectví je adaptováno na předchozí 

nařízení č. 185/2010, čemuž odpovídají také sankce – viz 

odkazy na toto nařízení v § 92a a § 93a. Navrhujeme právní 

úpravu civilního letectví v oblasti norem pro ochranu 

civilního letectví adaptovat na novější nařízení 2015/1998. 

Srovnávací tabulku k nařízení 2015/1998 je nutno 

zpracovat. (Původní nařízení č. 185/2010 bylo adaptováno 

zákonem č. 127/2014 Sb. Ten by mohl obsahovat příslušnou 

adaptační úpravu také k nařízení novému.) 

Vysvětleno. 

S ohledem na to, že nařízení Komise (EU) č. 185/2010 mělo hodně 

novel, bylo v zájmu srozumitelnosti a právní jistoty rozhodnuto 

o jeho zrušení a nahrazení novým aktem konsolidujícím původní 

akt a všechny jeho změny, tedy nařízením 2015/1998. Ustanovení 

nařízení č. 182/2010, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení 

2015/1998 byla tedy obdobná. Vzhledem k této skutečnosti není 

třeba přijímat změny zákona o civilním letectví, bude toliko 

aktualizováno znění poznámky pod čarou č. 27. Příslušným 

orgánem členského státu v oblasti ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy (a tedy též dle nařízení 2015/1998) je Úřad pro 

civilní letectví (viz § 85 zákona o civilním letectví). Dále lze ve 

vztahu ke zmiňované fakultativní úpravě uvést, že nebyla využita.  

 Článek 131 nařízení 2018/1139 vyžaduje přijetí sankcí i za 

porušení aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. 
Akceptováno. 
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Není jednoznačné, zda je toto ustanovení provedeno ve 

vztahu k nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2019/945. Sankce k tomuto nařízení nejsou v předkládaném 

návrhu uvedeny [ve srovnání s prováděcím nařízením 

Komise (EU) 2019/947], ani nejsou vykázány stávajícími 

předpisy. Jestliže lze využít například stávající úpravy 

přestupků v zákoně o posuzování shody stanovených 

výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších 

předpisů, navrhujeme ustanovení nařízení vykázat touto 

úpravou. V opačném případě je nutno sankční ustanovení 

doplnit. 

Do srovnávací tabulky k čl. 131 nařízení 2018/1139 byly doplněny 

§ 53 a 54 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 

výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů. 

 Cílem předloženého návrhu je reagovat na návrh nařízení, 

který by měl upravovat prostor s kontrolovaným provozem 

bezpilotních systémů. Předkladatel vhodná adaptační 

opatření zmiňuje na str. 9 důvodové zprávy. 

V připravovaných dokumentech v Eurlexu takový návrh 

nenacházíme, přestože bychom měli přijímaná legislativní 

opatření přezkoumat. Žádáme proto předkladatele 

o poskytnutí znění návrhu, které má k dispozici, abychom 

alespoň rámcově přezkum provedli. V předloženém návrhu 

zákona se na návrh nařízení reaguje zřejmě v navrhovaném 

§ 44g, § 54r, § 54s, § 89 odst. 2 písm. x), § 92c odst. 2, § 

93d odst. 2 a odst. 3 písm. d) zákona. 

Akceptováno. 

Návrh nařízení byl Odboru kompatibility zaslán. 

 Vzhledem k omezené schopnosti porozumět do detailu 

koncepci nařízení 2019/947, žádáme předkladatele o 

vyjádření, zda považuje provozování systému ve specifické 

kategorii na základě osvědčení provozovatele lehkých 

bezpilotních systémů za souladné s nařízením (rozvedeno 

např. na str. 15 důvodové zprávy), neboť nařízení takové 

osvědčení v čl. 3 písm. b) mezi tituly umožňující provoz 

systému výslovně neuvádí. V příloze nařízení však toto 

Vysvětleno. 

Možnost provozování bezpilotních systémů na základě osvědčení 

provozovatele lehkých bezpilotních systémů upravuje čl. 5 odst. 6 

písm. a) nařízení 2019/947, který uvádí, že ve specifické kategorii 

se oprávnění k provozu nebo prohlášení nevyžaduje v případě 

provozovatelů bezpilotních systémů, kteří jsou držiteli osvědčení 

provozovatele lehkých bezpilotních systémů s odpovídajícími 

právy v souladu s bodem UAS.LUC.060 přílohy tohoto nařízení. 
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osvědčení pro specifickou kategorii uváděno je – viz část C 

přílohy.  

Obdobně není z materiálu zřejmé, zda navrhovaná úprava v 

§ 54g až § 54k zákona týkající se zajišťování odbornosti 

dálkově řídících pilotů ve specifické kategorii je beze zbytku 

souladná s nařízením 2019/947. Například v případě 

systémů provozovaných na základě oprávnění k provozu 

předkladatel předpokládá řízení na základě potvrzení o 

způsobilosti, v případě systémů provozovaných na základě 

prohlášení je předpokládáno řízení na základě držení 

osvědčení o teoretických znalostech za současného držení 

akreditace na základě absolvování výcviku praktických 

dovedností (uvedeno na str. 13 a 14 DZ). Žádáme objasnit, 

o jaká ustanovení nařízení se předkladatel opírá a dále, zda 

je k tomu přijata na vnitrostátní úrovni dostatečná 

implementační úprava. 

Čl. 3 písm. b) nařízení 2019/947 skutečně osvědčení provozovatele 

lehkých bezpilotních systémů neuvádí, tuto skutečnost je třeba 

považovat jako nekonzistenci v textu předmětného nařízení. 

Navrhovaná úprava v § 54g až § 54k zákona týkající se zajišťování 

odbornosti dálkově řídících pilotů ve specifické kategorii je dle 

našeho názoru souladná s nařízením 2019/947. Ve vztahu 

k bezpilotním systémům provozovaným na základě prohlášení je 

způsobilost dálkově řídících pilotů upravena v dodatku 1 bodu 

UAS.STS-01.020 odst. 1 písm. e) a v dodatku 1 bodu UAS.STS-

02.020 odst. 7. Tato ustanovení požadují, aby dálkově řídící pilot 

byl držitelem osvědčení o teoretických znalostech dálkově řídícího 

pilota pro provoz ve standardních scénářích vydaného příslušným 

úřadem nebo subjektem určeným příslušným úřadem členského 

státu a požadovaná je rovněž akreditace na základě absolvování 

praktického výcviku. Požadavky na subjekty provádějící praktický 

výcvik jsou poté upraveny v dodatku 3 nařízení 2019/947 a nebylo 

tedy třeba je vnitrostátně provádět. Návrh zákona tedy ve vztahu 

k praktickému výcviku upravuje toliko otázku odejmutí pověření 

k jeho provádění (viz § 54j). 

 Jak jsme nastínili v jednotlivostech již v připomínce č. 1 (viz 

podtržený text), certifikovaná kategorie bezpilotních 

systémů není návrhem provedena. Předkladatel toto 

přiznává v důvodové zprávě. Navrhujeme vyjasnit, zda má 

předkladatel bližší informace o budoucích prováděcích 

legislativních opatřeních na úrovni EU a zda je vhodné na 

tyto předpisy čekat. 

Vysvětleno. 

Bližší vysvětlení k certifikované kategorii provozu je obsaženo 

u první připomínky. Doposud není k dispozici žádný návrh budoucí 

právní úpravy certifikované kategorie provozu bezpilotních 

systémů. Přijetí unijní úpravy v této oblasti se očekává v horizontu 

2 až 3 let. 

 Návrhem se zasahuje do implementační úpravy k jiným 

sekundárním právním aktům EU. Navrhujeme proto upravit 

srovnávací tabulky k těmto předpisům, aby implementační 

úprava v nich vykazovaná odpovídala stávajícímu stavu. 

Dle rychlého přezkumu jde o předpisy (uvádíme celexovým 

Akceptováno. 

Srovnávací tabulky budou upraveny nejpozději po přijetí tohoto 

návrhu zákona, s čímž Odbor kompatibility souhlasil. 
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číslem): 31996L0067, 32004L0082, 32006L0093, 

31989L0629, 32008R0300. 

 K čl. I bodu 9. - § 43 odst. 2 zákona 

Z navrhovaného znění výjimky v § 43 odst. 2 zákona, která 

je formulována v souladu s čl. 2 odst. 7 nařízení 2018/1139, 

nevyplývá, že bude nutno i nadále zajišťovat soulad s 

hlavními požadavky dle čl. 33 nařízení. Navrhujeme 

uvedené doplnit do návrhu, jinak nebude ve vztahu k 

příslušným subjektům jasně stanovena povinnost. Povinnost 

v čl. 2 odst. 7 nařízení je uložena pouze ve vztahu k 

členským státům. Výjimku je potřeba oznámit Komisi a 

Agentuře, které ji posoudí. 

Vysvětleno. 

Předmětné ustanovení ukládá členským státům, aby zajistily, že 

udělením výjimky nebude ohrožen soulad s hlavními požadavky 

podle čl. 33 nařízení 2018/1139. Pokud bude přijato rozhodnutí 

o vyjmutí letiště z působnosti nařízení 2018/1139, bude toto letiště 

muset naplnit požadavky vnitrostátních předpisů, které zaručují, že 

soulad s hlavními požadavky podle čl. 33 nařízení 2018/1139 

nebude ohrožen. 

 K čl. I bodu 13. - § 54t odst. 2 zákona  

Žádáme objasnit, zda v navrhované úpravě § 54t odst. 2 

zákona, kterým se vztáhne úprava z nařízení 2018/1139 také 

na bezpilotní systémy pro celní, policejní, záchranné nebo 

hasičské účely, skutečně postačuje odkazovat na toto 

„základní“ nařízení, a nikoli také na nařízení provádějící 

„základní“ nařízení, např. nařízení 2019/947. Rovněž 

navrhujeme vyjasnit, zda je vhodné použít – v kontrastu se 

zněním čl. 2 odst. 6 nařízení 2018/1139 - úpravu celého 

nařízení. Dle čl. 2 odst. 6 nařízení 2018/1139 je nutno 

využití výjimky oznámit Komisi a Agentuře, které ji 

posoudí. 

Akceptováno. 

Normativní odkaz obsažený v ustanovení § 54t (a rovněž 

v ustanovení § 43 odst. 2) byl upřesněn tak, že bude odkazovat 

nejen na základní nařízení (EU) 2019/1139, ale rovněž na předpisy 

vydané na jeho základě. 

 K čl. I bodu 15. - § 85e odst. 1 zákona 

První věta § 85e odst. 1 zákona se mění s ohledem na změnu 

nařízení 2015/1998. Předkladatel však v dané větě odkazuje 

nadále na nařízení č. 300/2008, přestože znění čl. 3 odst. 15 

nařízení č. 300/2008 zůstává stejné, tj. spolehlivost se dle 

tohoto nařízení ověřuje pouze pro přístup bez doprovodu do 

Vysvětleno. 

Poznámka č. 23 odkazující na nařízení č. 300/2008 je použita v celé 

řadě ustanovení části osmé upravující ochranu civilního letectví 

před protiprávními činy, přičemž určitá ustanovení provádějí toliko 
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vyhrazených bezpečnostních prostorů. To považujeme za 

matoucí. Navrhujeme upravit znění odkazu. 

nařízení č. 300/2008 a nikoli nařízení 2015/1998, doplnění tohoto 

nařízení tedy dle našeho názoru není žádoucí. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

Požadujeme vložit nový novelizační bod tohoto znění: 

„X. V § 44 odst. 3 se za slova „Ministerstvem obrany“ 

vkládají slova „, s Ministerstvem životního prostředí, jde-li 

o důvody ochrany životního prostředí,“. 

Akceptováno jinak. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné  připomínky. 

Ministerstvu životního prostředí bude předmětným ustanovením 

přiznáno postavení dotčeného orgánu. Bude tak doplněno v tom 

smyslu, že Úřad pro civilní letectví vydá opatření obecné povahy 

podle ustanovení § 44 odst. 3 zákona o civilním letectví v dohodě 

s Ministerstvem obrany a po projednání s osobou pověřenou 

výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení 

a, má-li být vydáno z důvodu ochrany životního prostředí, 

s Ministerstvem životního prostředí. 

 Požadujeme do novelizačního bodu 10 (nový § 44e odst. 2) 

doplnit nové písmeno c): 

„(2) V řízení o návrhu opatření obecné povahy týkajícího se 

létání bezpilotních letadel  

a) na letišti nebo v jeho ochranném pásmu jsou dotčenými 

orgány Ministerstvo obrany a osoba pověřená výkonem 

státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení,  

b) ve výšce přesahující 120 m nad terénem jsou dotčenými 

orgány Ministerstvo obrany a osoba pověřená výkonem 

státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení, nebo 

c) z důvodu ochrany životního prostředí je dotčeným 

orgánem Ministerstvo životního prostředí, 

cd) na ploše trvale užívané pro vzlety a přistání sportovních 

létajících zařízení a v okruhu 5,5 km od jejího středu 

je dotčeným orgánem osoba pověřená výkonem státní 

správy ve věcech sportovních létajících zařízení.“. 

Akceptováno jinak. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky.  

Ustanovení § 44e odst. 2 bude doplněno v tom smyslu, že v řízení 

o návrhu opatření obecné povahy, které má být vydáno z důvodu 

ochrany životního prostředí, je dotčeným orgánem Ministerstvo 

životního prostředí. 
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Odůvodnění: 

Výše uvedená ustanovení představují speciální právní 

úpravu oproti obecným procesním pravidlům stanoveným 

pro projednání návrhu opatření obecné povahy správním 

řádem. Je-li důvodem pro vydání opatření obecné povahy 

zajištění ochrany životního prostředí, budou orgány ochrany 

přírody nepochybně tím správním orgánem, který vydání 

OOP iniciuje. MŽP pak s ohledem na své kompetence 

v ochraně životního prostředí (§ 19 kompetenčního zákona 

č. 2/1969 Sb.) musí být dotčeným orgánem v procesu 

vydávání opatření obecné povahy, jímž je regulováno 

užívání vzdušného prostoru k létání letadel/bezpilotních 

letadel. Možnost regulace létání nad určitými oblastmi 

z titulu ochrany životního prostředí vyplývá např. z § 16 

odst. 1 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny. 

Úřad pro 

zahraniční 

styky a 

informace 

K § 54a  

V § 54a navrhujeme doplnit ustanovení odst. 1 a 3 takto: 

„(1) Registr provozovatelů bezpilotních systémů je 

informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je 

Úřad. V registru jsou vedeny údaje způsobem a v rozsahu 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího provoz bezpilotních letadel38), a to s výjimkou 

údajů o bezpilotních systémech bezpečnostních sborů a 

zpravodajských služeb.  

(3) Úřad zajistí způsobem umožňujícím dálkový a 

nepřetržitý přístup poskytnutí údajů vedených v registru 

provozovatelů bezpilotních systémů  

a) Ministerstvu dopravy, Policii České republiky a 

Akceptováno částečně. 

Požadavku směřujícímu k tomu, aby údaje o bezpilotních 

systémech bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb nebyly 

vedeny v registru provozovatelů bezpilotních systémů, nebylo 

vyhověno. Registr provozovatelů bezpilotních systémů není 

veřejně přístupnou evidencí. K údajům vedeným v tomto registru 

mají přístup pouze subjekty uvedené v § 54a odst. 3 a za 

stanovených podmínek osobě uvedené v § 54 odst. 4. Ochrana 

údajů o bezpilotních systémech provozovaných bezpečnostními 

sbory a zpravodajskými službami může být zajištěna i za podmínek 

obsažených v navrhované právní úpravě (tedy nelegislativní 

cestou). 

Návrh zákona však byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky 

směřující k tomu, aby zpravodajským službám byl umožněn přístup 

k údajům vedeným v registru provozovatelů bezpilotních systémů. 
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zpravodajským službám České republiky,   

b) příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské 

unie, Agentuře a Evropské komisi a 

c) poskytovateli letových provozních služeb, poskytovateli 

společné informační služby a poskytovateli služeb pro 

kontrolovaný provoz bezpilotních systémů podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prostor s 

kontrolovaným provozem bezpilotních systémů, poskytují-

li služby ve vzdušném prostoru České republiky 

vymezeném pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů 

podle § 44g.odst.“. 

Odůvodnění 

S ohledem na ochranu aktiv a činnosti zpravodajských 

služeb považujeme za nezbytné, aby údaje o bezpilotních 

systémech provozovaných zpravodajskými službami a 

bezpečnostními sbory nebyly vedeny běžným způsobem 

v registru provozovatelů. Z hlediska působnosti 

zpravodajských služeb je naopak žádoucí, aby disponovaly 

dálkovým a nepřetržitým přístupem do tohoto registru. 

Předkladatel však považuje za vhodnější požadované doplnění 

přístupu zpravodajských služeb k údajům vedeným v registru 

provozovatelů bezpilotních systémů (a registru dálkově řídících 

pilotů) do zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pak do 

jeho ustanovení § 11 odst. 3, které již v současné době upravuje 

přístup zpravodajských služeb k údajům vedeným v celé řadě 

jiných registrů. 

 K § 54l odst. 2 

V § 54l navrhujeme doplnit ustanovení odst. 2 takto: 

„(2) Úřad zajistí způsobem umožňujícím dálkový a 

nepřetržitý přístup poskytnutí údajů vedených v registru 

dálkově řídících pilotů Ministerstvu dopravy, Policii České 

republiky a zpravodajským službám České republiky. Úřad 

rovněž poskytne údaje vedené v registru na žádost osobě, 

která prokáže právní zájem na jejich poskytnutí.“.  

Odůvodnění 

Akceptováno jinak. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky 

směřující k tomu, aby zpravodajským službám byl umožněn přístup 

k údajům vedeným v registru dálkově řídících pilotů. Předkladatel 

však považuje za vhodnější požadované doplnění přístupu 

zpravodajských služeb k údajům vedeným v daném registru 

provést novelizací zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 

službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně 

pak jeho ustanovení § 11 odst. 3, které již v současné době upravuje 
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Viz odůvodnění k připomínce č. 1. přístup zpravodajských služeb k údajům vedeným v celé řadě 

jiných registrů. 

 K § 85e odst. 2 a 3 

V § 85e navrhujeme doplnit ustanovení odst. 2 a 3 takto: 

„(2) Ověření spolehlivosti fyzické osoby provádí na její 

žádost Úřad; spolehlivost fyzické osoby je takto ověřena na 

dobu 5 let. To neplatí, jde-li o osobu, která vykonává službu 

u Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru 

České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské 

služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních 

sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro 

zahraniční styky a informace a jejich zaměstnance, nebo 

která je držitelem platného dokladu o bezpečnostní 

způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické 

osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných 

informací; taková osoba se považuje za spolehlivou podle 

tohoto zákona. Přestane-li taková osoba splňovat podmínku 

podle předchozí věty, bezodkladně tuto skutečnost oznámí 

osobě, která jí umožnila vstup bez doprovodu do 

vyhrazeného bezpečnostního prostoru. 

(3) Žádost vedle obecných náležitostí podání podle 

správního řádu obsahuje 

a) místo narození žadatele; narodil-li se žadatel v cizině, 

rovněž stát, na jehož území se narodil, 

b) státní občanství žadatele, 

c) název stávajícího žadatelova zaměstnavatele, označení 

zastávané funkce a popis vykonávané pracovní činnosti, 

d) zdůvodnění nezbytnosti vstupovat bez doprovodu do 

Akceptováno částečně. 

Požadavku připomínkového místa směřujícímu k tomu, aby 

ověření spolehlivosti prováděné Úřadem pro civilní letectví podle 

zákona o civilním letectví nepodléhaly nejen osoby ve služebním 

poměru k taxativně vyjmenovaným bezpečnostním sborům, ale 

rovněž osoby, které jsou k těmto bezpečnostním sborům 

v pracovně právním poměru, bylo vyhověno. 

Požadavku připomínkového místa směřujícímu k tomu, aby 

v ustanovení § 85e odst. 3 písm. e) bodu 4 zákona o civilním letectví 

(v platném znění) slova „nepřetržitý pobyt“ byla nahrazena slovy 

„nepřetržité pobyty“ a dále aby byla doplněna slova „a to včetně 

adres těchto pobytů“, naopak vyhověno nebylo, neboť takovou 

změnu formulace daného ustanovení předkladatel nevnímá jako 

nezbytnou. Ačkoliv je ve formulaci předmětného ustanovení (v 

souladu s požadavky danými legislativními pravidly vlády) užito 

jednotného čísla (singuláru), je nepochybné, že v žádosti musí být 

uveden každý pobyt žadatele v cizím státě delší než 6 měsíců (bylo-

li by takových pobytů více). Pro účely žádosti pak postačí, uvede-li 

žadatel cizí stát, v němž pobýval po uvedenou dobu, a důvod tohoto 

pobytu. 
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vyhrazeného bezpečnostního prostoru, 

e) další údaje za období 5 let přede dnem podání žádosti, 

kterými jsou 

1. předchozí státní občanství žadatele, 

2. názvy předchozích žadatelových zaměstnavatelů s 

uvedením data vzniku a zániku pracovněprávního vztahu, 

označení zastávané funkce a popis vykonávané pracovní 

činnosti; to platí obdobně i pro služební poměr, 

3. názvy osob, u kterých žadatel získával vzdělání, obsah a 

délka tohoto vzdělání s uvedením data a způsobu jeho 

ukončení, 

4. nepřetržité pobyty žadatele v cizím státě delší než 6 

měsíců a jeho důvod, a to včetně adres těchto pobytů a 

 f) čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů v žádosti 

uvedených. 

Odůvodnění 

Považujeme za nezbytné, aby zaměstnanci zpravodajských 

služeb byli obdobně jako příslušníci zpravodajských služeb 

považováni z hlediska zákona za spolehlivé. 

Ustanovení odstavce 3 písm. e) bod 4. považujeme za 

nedostačující, neboť počítá defacto pouze s jedním 

nepřetržitým pobytem. Z hlediska působnosti 

zpravodajských služeb je pak velmi podstatná informace o 

adrese tohoto pobytu, kterou platná právní úprava doposud 

nevyžaduje. 

 K § 85h  

Ustanovení § 85h navrhujeme upravit takto: 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 
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„§ 85h 

Posouzení důvěryhodnosti 

 Policie České republiky posoudí důvěryhodnost 

fyzické osoby nejpozději do 10 15 dnů ode dne doručení 

žádosti Úřadu a vydá o tom závazné stanovisko. Pro účely 

posouzení důvěryhodnosti si Policie České republiky může 

požádat o potřebnou informaci od příslušné zpravodajské 

služby příslušnou zpravodajskou službu České republiky. 

Ve zvlášť složitých případech, při kterých nelze 

důvěryhodnost posoudit ve lhůtě podle věty první, je lhůta 

pro vydání závazného stanoviska 20 25 dnů ode dne 

doručení žádosti Úřadu. Obsahuje-li závazné stanovisko 

utajované informace, o nichž Policie České republiky tvrdí, 

že by v souvislosti s nimi mohla být její činnost nebo činnost 

zpravodajských služeb České republiky ohrožena nebo 

vážně narušena, jsou části spisu obsahující takové závazné 

stanovisko vyloučeny z nahlížení.“. 

Odůvodnění 

Navrhujeme prodloužení výše uvedených lhůt, neboť jsou 

dle našeho názoru neúnosně krátké, a to ve srovnání 

s lhůtami jiných bezpečnostně správních agend. Prodloužení 

uvedených lhůt bylo již projednáno v roce 2019 s Úřadem 

pro civilní letectví. 

Akceptaci této připomínky umožňuje ustanovení bodu 11.1.3 

přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/103 ze dne 

23. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, 

pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení, jakož i posílení 

některých specifických opatření k ochraně letectví před 

protiprávními činy. Podle daného ustanovení musí důkladnější 

ověření spolehlivosti zahrnovat zpravodajské informace a jakékoli 

další relevantní informace, jež mají příslušné vnitrostátní orgány 

k dispozici a které mohou být dle jejich uvážení relevantní pro 

posouzení způsobilosti osoby k výkonu funkce, která vyžaduje 

důkladnější ověření spolehlivosti. Může tak být stanoveno (stejně 

jako ve stávající právní úpravě), že Policie České republiky si může 

vyžádat (a nikoliv, že „si vyžádá“) potřebnou informaci od 

příslušné zpravodajské služby České republiky. K takovému 

vyžádání potřebné informace ovšem Policie České republiky bude 

muset přistoupit v každém případě tehdy, pokud sama ze své 

činnosti nedisponuje relevantními informacemi o tom, že je osoba 

žadatele o ověření spolehlivosti nedůvěryhodná. Pakliže 

takovýmito informacemi disponuje  na základě svých poznatků, 

vydá negativní závazné stanovisko v řízení o ověření spolehlivosti 

a nebude tak již nezbytné příslušné zpravodajské služby oslovit. 

V opačném případě (tedy pokud sama ze své činnosti nedisponuje 

relevantními informacemi o tom, že je osoba žadatele o ověření 

spolehlivosti nedůvěryhodná) by měla přistoupit k oslovení 

příslušných zpravodajských služeb, které mohou poznatky o 

případné nedůvěryhodnosti žadatele doplnit. 

Připomínka byla akceptována rovněž v rozsahu požadavku 

směřujícího k úpravě lhůt pro posouzení důvěryhodnosti žadatele o 

ověření spolehlivosti, resp. pro vydání závazného stanoviska. 

 K § 85l 

Z důvodů specifik činnosti zpravodajských služeb a ochrany 

Vysvětleno. 
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utajovaných informací navrhujeme do § 85l vložit nový 

odstavec 2 v tomto znění: 

„(2) V řízení o žalobě proti rozhodnutí o nespolehlivosti 

žadatele se § 45 odst. 4 soudního řádu správního nepoužije. 

Projednávání utajovaných informací, které byly 

podkladem pro závazné stanovisko dotčeného orgánu 

podle tohoto zákona, se mohou zúčastnit pouze osoby, 

kterým jsou tyto informace již známy, ostatní předseda 

senátu soudu pro určitou část jednání vyloučí.“. 

Ochranu utajovaných informací při přezkoumání správního 

rozhodnutí v rámci správního soudnictví, postup správního orgánu 

předkládajícího spis soudu i postup soudu, pokud jde o nahlížení do 

spisu obsahujícího utajované informace, upravuje ustanovení § 45 

zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů. Jde o právní úpravu spadající do působnosti Ministerstva 

spravedlnosti, s nímž požadovaná úprava nebyla nikterak 

předjednána. Ustanovení § 172 odst. 9 zákona č. 326/1999 Sb., 

o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, jímž se připomínkové místo inspirovalo, bylo do tohoto 

zákona vloženo prostřednictvím pozměňovacího návrhu, tedy 

rovněž mimo řádný legislativní proces. Změnu soudního řádu 

správního prostřednictvím jeho nepřímé novely nadto předkladatel 

s odvoláním na článek 54 odst. 1 legislativních pravidel vlády 

nevnímá jako vhodnou.  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Požadujeme do návrhu zákona vložit další část obsahující 

změnu živnostenského zákona, a to konkrétně do § 3 odst. 3 

písm. v) doplnit činnost spočívající v provozování a řízení 

bezpilotních systémů včetně uskutečňování výuky a 

zkoušky ze znalostí potřebných k této činnosti.  

Odůvodnění: 

Z uvedeného materiálu není zcela zřejmé, zda se má podle 

předkladatele jednat o podnikání podle živnostenského 

zákona nebo o činnost z režimu živnostenského zákona 

vyloučenou. Vzhledem k tomu, že obdobné podmínky, jako 

jsou v návrhu obsaženy pro bezpilotní lety, jsou stanoveny 

zákonem o civilním letectví pro provozování letišť, 

provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, 

poskytování leteckých služeb, činnost výkonných letců a 

uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy, přičemž tato činnost není 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky, a to 

vložením nové části v následujícím znění: 

„ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o živnostenském podnikání 

Čl. II 

V § 3 odst. 3 písm. v) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 127/2014 Sb. 

a zákona č. 261/2017 Sb., se slova „a uskutečňování odborné 

přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními 

činy23f)“ nahrazují slovy „, uskutečňování odborné přípravy 

v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy 

a provozování bezpilotního systému držitelem oprávnění k provozu 
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podle § 3 odst. 3 písm. v) zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů živností, tj. nejedná se o činnost 

provozovanou v režimu živnostenského zákona, 

předpokládáme, že předkladatel hodlal i bezpilotní lety z 

režimu živnostenského zákona vyloučit. 

Pokud by předkladatel nesouhlasil s námi navrhovanou 

změnou živnostenského zákona, je třeba z důvodu vyloučení 

pochybností o charakteru podnikání v oblasti bezpilotních 

letů alespoň v důvodové zprávě tuto informaci jednoznačně 

uvést. Podle našeho názoru by v takovém případě bylo 

nezbytné doplnit, resp. upřesnit předkládaný materiál 

minimálně tak, aby bylo jednoznačně uvedeno, na základě 

jakého oprávnění bude možno v předmětných činnostech 

podnikat. 

bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních systémů ve 

specifické kategorii provozu23f)“.“. 

Zároveň bude odpovídajícím způsobem doplněna důvodová zpráva. 

 

Vypracoval:                        Podpis: …………………………… 
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