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ODŮVODNĚNÍ

I. Obecná část:
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů
Předkládá se návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 
č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně 
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „návrh vyhlášky“).
První část navrhovaných změn se týká oblasti provozu a řízení bezpilotních systémů (neboli „dronů“ v širším smyslu). Daná ustanovení vycházejí z odpovídajících zákonných zmocnění obsažených v novele zákona o civilním letectví, jíž je zákon, 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, a další související zákony (schválený již Senátem jako senátní tisk č. 5). Tím se (též na podzákonné úrovni) provádí adaptace právního řádu České republiky na novou, poměrně rozsáhlou, strukturovanou a detailní úpravu unijních požadavků na bezpilotní systémy. Ta přitom (již od 31. 12. 2020) fakticky nahrazuje dřívější úpravu vnitrostátní, která byla na úrovni zákona o civilním letectví i vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) zakotvena velmi stroze. V rámci toho se do vyhlášky vkládají nová ustanovení, která provádějí novou zákonnou úpravu v dané oblasti a upravují 
	údaje vedené v digitální mapě pro užívání vzdušného prostoru České republiky k létání bezpilotních letadel (dále jen „digitální mapa“), způsob jejich vedení a výměnný formát, 
	minimální výši limitů pojistného plnění pro pojištění provozovatelů bezpilotních systémů v jednotlivých kategoriích a podkategoriích provozu bezpilotních systémů,

vzor osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve vybraných  podkategoriích otevřené kategorie provozu,
	vzor potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu,
	délku školení k udržení teoretických znalostí potřebných k řízení bezpilotního systému pro podkategorie otevřené kategorie provozu nebo v souladu se standardním scénářem ve specifické kategorii provozu,
	obsah, formu a průběh zkoušky, jíž se prokazuje odborná způsobilost k provádění školení k udržení teoretických znalostí potřebných k řízení bezpilotního systému pro podkategorie otevřené kategorie provozu nebo v souladu se standardním scénářem ve specifické kategorii provozu,
	obsah, formu a průběh zkoušky, jíž se prokazuje odborná způsobilost k uskutečňování spolupráce s provozovatelem bezpilotního systému při provádění školení ve specifické kategorii provozu,
témata, která musí zahrnovat školení k získání teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu, a
údaje o způsobilosti k řízení bezpilotního systému vedené v registru dálkově řídících pilotů.
Ve vyhlášce se současně odstraňují a nahrazují stávající výslovné zmínky 
o „letadlech bez pilota“, a to v ustanoveních, kde jejich zahrnutí již není v kontextu nové komplexnější právní úpravy aktuální.
Další část návrhu novely vyhlášky přináší změny vyplývající z potřeb aplikační praxe. Zejména se jedná o komplexnější právní úpravu vedení databáze terénu a překážek. Dochází k zavedení 5 nových typů prostorů, z nichž se údaje o terénu a překážkách shromažďují, respektive došlo k jejich rozčlenění tak, aby poskytnutá data byla, co nejpřesnější, a to vzhledem k technickému pokroku v rámci vývoje navigačních zařízení. Předmětná ustanovení navazují na právní úpravu obsaženou v příloze č. 15 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, publikované jako letecký předpis L 15 – O letecké informační službě. 
V souvislosti s tím se návrhem vyhlášky provádějí související terminologické změny. Stávající legislativní zkratka „poskytovatel údajů“ se nahrazuje přiléhavější legislativní zkratkou „původce dat“. Provedené terminologické úpravy musely být promítnuty i do přílohy č. 14 – Rozsah údajů uchovávaných v databázi terénu a překážek (zavedena charakteristika dat – úroveň spolehlivosti) a č. 15 – Vlastnosti údajů o terénu a překážkách, v níž zároveň dochází k vypuštění většiny doplňujících poznámek pro jejich nadbytečnost. Vzhledem k rozsahu změn byla příloha č. 15 kompletně přepracována. V neposlední řadě dochází k nahrazení stávajících referenčních systémů, v nichž se data o terénu a překážkách poskytují. Stávající referenční systémy Světového geodetického referenčního systému 1984 (WGS84) a Výškového systému baltského po vyrovnání (Bpv) se nahrazují referenčními systémy upravenými v nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
Další změny souvisejí s požadavky aplikační praxe ve věci užívání ploch ke vzletům a přistáním. Návrhem vyhlášky v tomto kontextu dochází k výslovnému zakotvení možnosti využití vymezených ploch též ke vzletům a přistáním balonů a bezpilotních letadel.  
Na základě potřeb aplikační praxe se též doplňuje výčet činností, pro něž lze dočasně vyhradit část vzdušného prostoru pro jednoho uživatele. Do předmětného výčtu se tak doplňují lety složek integrovaného záchranného systému a Armády České republiky (ve vymezených případech), přičemž v těchto případech nemusí být dodržena lhůta pro uplatnění požadavku na vyhrazení části vzdušného prostoru, který musí být uplatněn (obecně) nejméně 7 dnů před započetím uskutečňování letů. Tyto dílčí nedostatky platné právní úpravy se projevily zejména při vyhrazování části vzdušného prostoru pro činnost složek integrovaného záchranného systému 
v rámci odstraňování škod napáchaných tornádem na jižní Moravě nebo při rozsáhlém požáru 
v Národním parku České Švýcarsko.
Další změny vyvolané nejen potřebami praxe, ale též nálezy vyplývajícími z auditu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „EASA“), který proběhl jak v Úřadu pro civilní letectví, tak u jednoho z provozovatelů letiště s řízeným provozem, se návrhem vyhlášky promítají v příloze 1 části A – Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení, které mohou být použity v civilním letectví, jen pokud byla Úřadem schválena nebo uznána jejich způsobilost k použití v civilním letectví, a to zejména prostřednictvím vypuštění podmínky schválení nebo uznání způsobilosti k použití v civilním letectví u některých pozemních leteckých zařízení, pro něž dle vyjádření EASA není třeba vyžadovat jejich schvalování Úřadem pro civilní letectví. 
Návrh vyhlášky dále přináší změnu stupňů priorit v rámci vyhrazování, případně rozdělování, vzdušného prostoru České republiky jednotlivým uživatelům, což přímo souvisí se zaváděním nového konceptu vzdušného prostoru volných tratí (FRA) ve vyšších letových hladinách (vzdušný prostor nad FL 95) a s tím souvisejících změn v jednotlivých třídách vzdušného prostoru. 
Poslední oblastí nově navržené právní úpravy jsou změny vyplývající z potřeb aplikační praxe, ale též z nálezů auditu EASA, který proběhl v loňském roce v Úřadu pro civilní letectví, v jehož rámci bylo České republice vytknuto, že na některých letištích není akceptovatelné (z důvodu velkého rozsahu provozu nebo z důvodu jeho struktury), aby ze strany provozovatele letiště docházelo pouze poskytování informací známému provozu. Na vybraných letištích je tak vyžadováno, aby provozovatel letiště poskytoval letovou provozní službu, a to minimálně ve formě Letištní letové informační služby (AFIS). 
Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo u tohoto návrhu vyhlášky prováděno, jak vyplývá z Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2022.
Návrh vyhlášky byl ve fázi přípravy konzultován s odbornou veřejností a zástupci dotčených osob a subjektů, mj. s Úřadem pro civilní letectví, státním podnikem Řízení letového provozu České republiky, Svazem leteckých modelářů České republiky, jakož i se zástupci asociací sdružujících piloty a provozovatele bezpilotních letadel nebo se zástupci vybraných pojišťoven.
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o civilním letectví 

Návrh vyhlášky byl zpracován k provedení zmocňovacích ustanovení obsažených v § 35 odst. 1, § 35 odst. 3, § 44 odst. 7, § 44j odst. 6, § 51a, § 54d odst. 3, § 54e odst. 9, § 54i odst. 9, § 54k odst. 10 a § 54l odst. 4zákona. Meze uvedených zákonných zmocnění nejsou nově navrhovanou právní úpravou překročeny. 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy Evropské unie, 
zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie aobecnými právními zásadami práva Evropské unie

	Návrh vyhlášky se týká působnosti zejména těchto přímo použitelných předpisů práva Evropské unie:
	prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech 
a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění (dále jen „nařízení 2019/947“), 

prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664 ze dne 22. dubna 2021 o regulačním rámci pro vzdušný prostor U-space,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 
o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel (dále jen „nařízení (EU) 785/2004“).
Návrh vyhlášky je s výše uvedenými předpisy Evropské unie a principy práva Evropské unie v souladu. Na materii obsaženou v návrhu se nevztahuje žádná judikatura soudních orgánů Evropské unie. Návrh je tedy slučitelný s právem Evropské unie.
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí
Návrh vyhlášky nemá sám o sobě přímý dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty, neboť v podstatě pouze provádí příslušná ustanovení zákona. Odkazuje se zde nicméně na důvodovou zprávu ke shora uvedené  novele zákona o civilním letectví, kde se u dopadů na státní rozpočet upozorňuje na to, že (ze zákona plynoucí) zákonem nově zakotvená digitální mapa má povahu nového informačního systému veřejné správy s tomu odpovídajícími důsledky a požadavky, mimo jiné ve vztahu k příslušnému úřadu (správci informačního systému).
Určité finanční dopady na fyzické a právnické osoby plynou z nových ustanovení o pojistných limitech pro pojištění provozovatelů bezpilotních systémů. Bylo nicméně zvoleno řešení (založené na konzultacích se zástupci pojišťovatelů i provozovatelů), které představuje vyvážený kompromis, když (i) na jedné straně potenciálně snižuje u určité skupiny provozovatelů stávající finanční náročnost pojištění (specifická kategorie provozu, respektive dřívější provoz „pro profesionální účely“), zatímco (ii) u jiné skupiny provozovatelů (některé podkategorie otevřené kategorie provozu) nově stanoví částky, které jsou v podstatě minimem, pro který může ve stávajících podmínkách v České republice existovat příslušný pojistný produkt (vedoucí aktuálně k pojistnému mírně přesahujícímu 1 000 Kč za rok). 
Návrh vyhlášky v kontextu výše uvedeného nevyvolá zvláštní sociální dopady a nebude mít negativní vliv na podnikatelskou sféru, životní prostředí, národnostní menšiny nebo sociálně slabší skupiny obyvatel.
5. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska zákazu diskriminace a ve vztahu rovnosti mužů a žen
Návrh vyhlášky nepředstavuje právní úpravu, která by přímo či nepřímo zakládala jakoukoli diskriminaci nebo nerovnost mužů a žen. 
6. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů 

Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady do sféry ochrany soukromí a osobních údajů. 
7. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska korupčních rizik 

Návrhem vyhlášky nedochází ke zvýšení korupčního rizika. Zhodnocení korupčních rizik bylo provedeno podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment – Metodika hodnocení korupčních rizik), kterou uveřejnil Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí.

Přiměřenost
Navržená právní úprava je pro dosažení sledovaných cílů nezbytná a těchto cílů není možné dosáhnout prostředky nezasahujícími do právního řádu. Nově navrhovaná prováděcí právní úprava navazuje na související úpravu unijní a zákonnou, odpovídá danému účelu, nepředstavuje pro adresáty právní úpravy nadměrnou zátěž a nevyžaduje vynaložení nepřiměřených nákladů na přizpůsobení se novým požadavkům. Přitom lze zdůraznit, že rozsah a obsah navrhované právní úpravy jsou určeny unijním právem a příslušnými zmocňovacími ustanoveními zákona.

Efektivita
Navrhovaná právní úprava je dostatečně určitá a předpokládá, že veřejná správa bude schopna kontrolovat a vynucovat dodržování dané právní regulace. Za tímto účelem jsou na úrovni zákona stanoveny odpovídající skutkové podstaty přestupků a navazující správní tresty. 

Odpovědnost
Návrhem vyhlášky nedochází k excesivnímu rozšíření kompetencí orgánů veřejné moci. Obecně lze konstatovat, že návrhem vyhlášky jsou pouze konkretizovány povinnosti adresátů (fyzických a právnických osob) a postupy správních orgánů stanovené zákonem či přímo použitelným předpisy Evropské unie, a to zejména povinnosti provozovatelů bezpilotních systémů, dálkově řídících pilotů,  postupy správce digitální mapy a registru dálkově řídících pilotů, správce databáze údajů o terénu a překážkách a  povinnosti subjektů předávajících údaje do této databáze. 

Ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy (Úřad pro civilní letectví, Ministerstvo dopravy) přitom navržená právní úprava stanoví podrobnější rámec výkonu jejich působnosti, což přispívá garanci jeho transparentnosti. Osoby odpovědné za konkrétní rozhodnutí lze jasně identifikovat. 

Právní úprava všech postupů předvídaných na základě a v mezích zákona je standardně navázána na obecnou úpravu obsaženou ve správním řádu. Lze shrnout, že nová úprava je odpovídajícím způsobem strukturovaná, detailní a jednoznačná a přináší tak jasně vymezené meze pro výkon státní moci. 

Opravné prostředky
Jak bylo shora uvedeno, jsou postupy v navrhované právní úpravě v obecné rovině navázány na správní řád a případně též na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Žádná specifika týkající se opravných prostředků proti rozhodnutím vydaným ve správním řízení návrh právní úpravy neobsahuje.


Kontrolní mechanismy
Navržená právní úprava v kontextu související úpravy na úrovni zákona obsahuje jasné vymezení práv a povinností všech dotčených orgánů a osob. V rámci všech procesů jsou nastaveny standardní kontrolní mechanismy, které limitují možnosti korupce.

Dobrá praxe 
Jakkoli jde v řadě případů o koncepčně nová řešení, bylo při konkretizaci dotčených institutů na úrovni vyhlášky přihlédnuto k dobré praxi v kontextu dostupných materiálů a poznatků na úrovni států a institucí Evropské unie a dále v kontextu konzultací ve smyslu výše.

Transparentnost a otevřená data
 Navrhovaná právní úprava nemá vliv na dostupnost informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že významnost korupčních rizik navrhované právní úpravy je nízká.

8. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na bezpečnost a obranu státu. Ve svém souhrnu je naopak implementace komplexní regulace bezpilotních systémů krokem ke zvýšení bezpečnosti při provozu a užívání bezpilotních systémů (dronů) v České republice.


II. Zvláštní část:

K článku I

K bodům 1, 2 a 4 (k nadpisu vyhlášky, úvodní větě vyhlášky a § 1 odst. 2)

V nadpisu a v úvodní části vyhlášky se odstraňují části textu, které jsou nadbytečné v kontextu úprav provedených na úrovni zákona, konkrétně se jedná o změnu názvu zákona a o změnu názvu věcně příslušného ústředního správního úřadu.

K bodu 3 (k § 1 odst. 1)
	
Do ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky se vkládají nová písmena o) a p) doplňující věcnou působnost vyhlášky – úprava nově řešených oblastí působnosti, které doposud nebyly výslovně uvedeny v předmětném výčtu.

K bodu 5 (k § 13 odst. 1 písm. a))

Dochází k doplnění balonů, na jejichž vzlet a přistání bude úprava v dotčeném ustanovení rovněž nově dopadat.

K bodu 6 a 8 (k § 13 odst. 1 písm. b) a f), § 14 odst. 1 písm. b) a f)) 

Z textu jsou odstraněny stávající výslovné zmínky o „letadlech bez pilota“ v ustanoveních, kde jejich zahrnutí již není v kontextu nové komplexnější právní úpravy aktuální. 

K bodům 7, 10 a 11 (§ 13 odst. 2, § 14 odst. 2)    
    
V § 13 se vypouští odstavec 2 pro nadbytečnost. Údaje o plochách, které nejsou letištěm ani schválenou plochou pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení, se totiž do licence k provozování obchodní letecké dopravy, povolení k provozování leteckých prací nebo povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu v současné době již nezapisují. Tato skutečnost se návrhem vyhlášky zohledňuje též v § 14 odst. 2.

V návaznosti na vypuštění odstavce 2 z § 13 se provádí nezbytná legislativně technická úprava odkazu v § 14 odst. 4 vyhlášky.

K bodu 9 (k § 14 odst. 2)

	Návrhem vyhlášky dále dochází k rozšíření výčtu činností, pro které lze využít plochy, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, o činnost spočívající v rekreačním nebo sportovním létání.

K bodu 12 (§ 14 odst. 8)

Do ustanovení § 14 se doplňuje nový odstavec 8, který vyjasňuje, že pokud jde o vzlety a přistání a s tím související požadavky, řídí se bezpilotní systémy zvláštní úpravou odlišnou od požadavků stanovených v § 14 odst. 1 až 7 vyhlášky pro provozu letadel s posádkou. Takové řešení logicky plyne z komplexní úpravy provozu a řízení bezpilotních systémů založeném na právu Evropské unie.

K bodům 13, 14 a 17 (§ 15 odst. 4 písm. h), § 15 odst. 4 písm. i) a j) a § 16 odst. 4 písm. a))

Dochází k dílčí úpravě starší terminologie v souladu s aktuálním úpravou obsaženou v zákoně o civilním letectví a právu Evropské unie. Dále se vkládají nová písmena i) a j), čímž dochází k doplnění výčtu činností (typů letů), pro něž lze žádat o vyhrazení vzdušného prostoru, o lety složek integrovaného záchranného systému a Armády České republiky, přičemž při uplatnění takovýchto požadavků nemusí být dodržena lhůta (7 dnů před započetím uskutečňování těchto letů). V těchto situacích mohou složky integrovaného záchranného sytému a Armáda České republiky tyto požadavky uplatnit bezodkladně.

K bodům 15, 26 a 28 (§ 16 odst. 2 písm. c), § 16h odst. 1 a 16 odst. 4 písm. a)) 
V současné době využívané referenční systémy, v nichž se poskytují údaje o terénu a překážkách ((Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84) a Výškový systém baltský po vyrovnání (Bpv)) se nahrazuje referenčními systémy upravenými v nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

K bodu 16 (aktualizace poznámky pod čarou č. 18)

	Dochází k aktualizaci poznámky pod čarou č. 18, neboť v ní uvedené nařízení vlády č. nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, bylo novelizováno nařízením vlády č. 81/2011 Sb.

K bodům 18 a 19 (§ 16 odst. 6 písm. b) až f)) 

Návrhem vyhlášky dochází k úpravě stávajících (a k doplnění nových) stupňů priority v rámci vyhrazování vzdušného prostoru České republiky, což přímo souvisí se zaváděním nového konceptu vzdušného prostoru volných tratí (FRA) ve vyšších letových hladinách (vzdušný prostor nad FL 95).

K bodům 20, 27, 44 a 45 (§ 16g odst. 1 a § 16h odst. 2, přílohy č. 14 a 15)

	V souvislosti s nově vymezenými či zcela novými typy prostorů, z nichž se údaje o terénu a překážkách předávají, bylo přistoupeno též k terminologické úpravě již v § 16g odst. 1 zavedené legislativní zkratky. Namísto slov „poskytovatel údajů“ bude použito slov „původce dat“, která odpovídají související úpravě obsažené v příloze č. 14 vyhlášky (užívající též slov „původce dat“).  Dále dochází v příloze č. 14 (Rozsah údajů uchovávaných v databázi terénu a překážek) k nahrazení slov „charakteristika dat“ přiléhavějšími slovy „úroveň spolehlivosti“ použitými v relevantním předpisu Evropské unie. V příloze č. 15 (Vlastnosti údajů o terénu a překážkách) pak dochází k vypuštění většiny doplňujících poznámek (vysvětlivek) pro jejich nadbytečnost. Vzhledem k rozsahu navrhovaných změn byla příloha č. 15 kompletně přepracována. 

K bodům 21, 22, 23, 24 a 25 (§ 16g odst. 5 a § 16g odst. 6)

	Právní úprava údajů předávaných do databáze terénu a překážek byla značně rozšířena, zejména v tom smyslu, že se zavádí 5 nových typů prostorů, z nichž se údaje o terénu a překážkách shromažďují, respektive došlo k jejich rozčlenění tak, aby poskytnutá data byla, co nejpřesnější, a to vzhledem k technickému pokroku v rámci vývoje navigačních zařízení. Předmětná ustanovení navazují na právní úpravu obsaženou v příloze č. 15 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, publikované jako letecký předpis L 15 – O letecké informační službě.

K bodům 29, 30 a 31 (§ 16h odst. 5 a § 16h odst. 6)

	V souvislosti s rozšířením typu prostorů, z nichž se předávají údaje o terénu a překážkách, se stanoví jaký původce dat správci databáze údajů o terénu a překážkách předává. 

K bodu 32 (§ 16h odst. 7)

	Ustanovení § 16h odst. 7 se pro nadbytečnost bez náhrady vypouští, v dnešní době se tyto údaje o terénu a překážkách v Letecké informační příručce již v listinné podobě nezveřejňují.

K bodům 33 a 46 (§ 16m až § 16u a přílohy č. 19 až 22)

Do vyhlášky se vkládá skupina nových paragrafů, které se týkají podmínek provozování a řízení bezpilotních systémů, včetně některých aspektů souvisejícího informačního systému – digitální mapy. Všechna tato ustanovení vyhlášky vycházejí z příslušných zmocňovacích ustanovení zákona.

§ 16m (k § 44j odst. 6 zákona) upravuje údaje vedené v digitální mapě, způsob jejich vedení a výměnný formát. Požadavky stanovené na úrovni vyhlášky a zákona mají ve svém souhrnu napomoci realizovat jak naplnění požadavků práva Evropské unie (nařízení (EU) 2019/947), tak nástroj s přidanou hodnotou pro uživatele bezpilotních systémů i státní instituce. Ve svém důsledku má tak daný institut přispět k vyšší bezpečnosti i uživatelské přívětivosti prostředí pro provoz bezpilotních systémů v České republice. Digitální mapa je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z toho plynou určité důsledky, které logicky už nejsou v zákoně o civilním letectví ani vyhlášce výslovně uvedeny, a to mj. možnost Úřadu pro civilní letectví jako správce tohoto informačního systému veřejné správy pověřit provozováním digitální mapy jinou osobu nebo její součást (což zákon o civilním letectví nevylučuje). Správa digitální mapy je pak výkonem státní správy. V kontextu absence stanovení příslušných správních poplatků z této skutečnosti plyne mj. bezplatnost přístupu k údajům vedeným v digitální mapě ze strany uživatelů (typicky provozovatelů bezpilotních systémů a dálkově řídících pilotů v rámci předletové přípravy). Z odkazu na výměnný společný jednotný digitální formát v odstavci 3 dále plyne, že údaje vedené v digitální mapě mají být v praxi využitelné pro účely funkce „geo-awareness“ obsažené v řídícím software bezpilotních systémů ve smyslu čl. 15 odstavce 3 nařízení 2019/947.

§ 16n (k § 54d odst. 3 zákona) stanoví minimální výši limitů pojistného plnění
pro pojištění provozovatelů bezpilotních systémů, a to v rámci mezí stanovených zákonem 
a právem Evropské unie. Limity jsou stanoveny v odlišných sazbách pro otevřenou a specifickou kategorii provozu, a to i v kontextu logiky odlišných regulatorních nároků na každou z nich. U specifické kategorie provozu bylo zohledněno, že působnost nařízení (EU) 785/2004 je ohraničena maximální vzletovou hmotností bezpilotního letadla (20 kg) a že pojistné limity odpovídající tomuto nařízení Evropské unie jsou relativně značně vysoké (v přepočtu řádově desítky mil. Kč.). Každopádně návrh vyhlášky stanoví požadavky na limity minimální, což nebrání tomu, aby pojišťovatelé nabízeli produkty nad rámec těchto limitů. K výši pojistných limitů a předpokládaným dopadům na uživatele se odkazuje též na obecnou část odůvodnění.
§ 16o a příloha č. 19 (k § 54e odst. 9 zákona) stanoví vzor osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému v podkategorii A1 a A3 otevřené kategorie provozu, a to v souladu s materiály agentury EASA povahy Acceptable Means of Compliance (AMC) a Guidance Material (GM). Vzor tak odpovídá standardu, jehož využití se předpokládá pro všechny státy Evropské unie.
§ 16p stanoví minimální délku školení k udržení teoretických znalostí potřebných k řízení bezpilotního systému pro podkategorie A1, A2 a A3 otevřené kategorie provozu nebo v souladu se standardním scénářem ve specifické kategorii provozu. Tím není v kontextu zákona o civilním letectví a práva Evropské unie dotčena možnost, aby ze strany Úřadu pro civilní letectví bylo školení koncipováno též s využitím on-line výuky a samostudia v odpovídajícím rozsahu.
§ 16q a příloha č. 20 (k § 54i odst. 9 zákona) stanoví obsah, formu a průběh zkoušky, jíž se prokazuje odborná způsobilost k provádění školení k udržení teoretických znalostí, a to pro případ pověření jiného subjektu ze strany Úřadu pro civilní letectví. Relativně vysoké požadavky stanovené pro úspěšné složení textu jsou zde odůvodněné mj. tím, že na pověřenou osobu by se převáděla odpovědnost za dostatečnou úroveň školení, která jinak přísluší Úřadu pro civilní letectví, tzn., že je legitimní požadovat v podstatě bezchybnou znalost dané problematiky.
§ 16r a příloha č. 21 (k § 54k odstavci 10 zákona) stanoví vzor potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu. Návrh vyhlášky zohledňuje, že na rozdíl od jiných případů není aktuálně pro takový vzor předloha v dokumentech agentury EASA ani právu Evropské unie, a dále z logiky požadavků na způsobilost ve specifické kategorii provozu plyne, že rozsah takového potvrzení a okruh subjektů potvrzení vystavující může být relativně různorodý.
§ 16s (k § 54k odstavci 10 zákona) stanoví témata, která musí zahrnovat školení k získání teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu, přičemž jde o kombinaci témat plynoucí z požadavků práva Evropské unie a požadavků individuálně stanovených Úřadem pro civilní letectví v mezích jeho pravomoci.
§ 16t a příloha č. 22 (k § 54k odstavci 10 zákona) stanoví obsah, formu a průběh zkoušky, jíž se prokazuje odborná způsobilost k uskutečňování spolupráce s provozovatelem bezpilotního systému při provádění školení ve specifické kategorii provozu.
§ 16u (k § 54l odst. 4 zákona) stanoví údaje o způsobilosti k řízení bezpilotního systému, které jsou vedeny v registru dálkově řídících pilotů.
K bodům 34 a 35 (příloha č. 1 část A bod 3 – Letecká pozemní zařízení)
Na základě nálezu EASA vyplývajícího z auditu, který proběhl jak v Úřadu pro civilní letectví, tak u jednoho z provozovatelů letiště s řízeným provozem, v jehož rámci bylo konstatováno, že v případě, kdy letecká pozemní zařízení splňují certifikační standardy vydávané EASA, není třeba vyžadovat jejich schvalování pro použití v civilním letectví národním úřadem pro civilní letectví, se na vybraná pozemní zařízení tato povinnost již vztahovat nebude. Z tohoto důvodu se dotčená letecká pozemní zařízení z bodu 3 části A přílohy č. 1 vypouštějí.


K bodům 36 a 37 (příloha č. 3 část A, příloha č. 3 část B, příloha č. 3 část C a příloha č. 3 část D)
V souladu s nálezem auditu EASA, který proběhl v loňském roce v Úřadu pro civilní letectví a v jehož rámci bylo České republice vytknuto, že na některých letištích není akceptovatelné (z důvodu velkého rozsahu provozu nebo jeho struktury), aby ze strany provozovatele letiště docházelo pouze k poskytování informací známému provozu, se nově stanoví, že provozovatel letiště ve vymezených případech bude povinen poskytovat letovou provozní službu, a to minimálně ve formě Letištní letové informační služby (AFIS). 

K bodům 38 až 43 (příloha č. 3 část A, příloha č. 3 část B, příloha č. 3 část C a příloha č. 3 část D)
	
V souladu s pokrokem v oblasti telekomunikací se pro nadbytečnost vypouští veškeré požadavky na telefonické spojení, a tojak s pracovištěm státního podniku Řřízení letového provozu, tak s meteorologickou službou.
 
K článku II (účinnost)

	Účinnost navrhované právní úpravy se stanoví ke dni 1. února 2023.



