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VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102
odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živ-
nostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/
/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/
/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/
/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 127/
/2014 Sb. a zákona č. 261/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vy-
hlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb.,
vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb.,
vyhlášky č. 64/2010 Sb., vyhlášky č. 314/2010 Sb.,
vyhlášky č. 4/2013 Sb., vyhlášky č. 271/2014 Sb.
a vyhlášky č. 9/2015 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 17 zní:

„17) Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu
na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství.“.

2. Poznámka pod čarou č. 20 zní:

„20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/
/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se mění nařízení (ES)
č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu
a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/
/23/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/
/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod
a incidentů v civilním letectví a zrušení směrnice 94/56/
/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/
/2014 ze dne 16. dubna 2014 o pravidlech a postupech
pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na

letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se
zrušuje směrnice 2002/30/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012,
kterým se stanoví technické požadavky a správní po-
stupy týkající se letového provozu podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v plat-
ném znění.“.

3. V § 1 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) údajích obsažených ve zprávě o hlukové situaci
a v jejím doplnění,“.

4. V § 1 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) vzoru průkazu odborně způsobilé fyzické oso-
by, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťo-
vání příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo
k usmrcení osob, a incidentů,“.

5. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně po-
známky pod čarou č. 21 zní:

,,h) za účelem provádění záchranných a likvidačních
prací při mimořádných událostech21).

21) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném sys-
tému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

6. V § 13 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „nebo zdolávání jiných mimořádných udá-
lostí21) a řešení krizových situací22)“.

„22) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně ně-
kterých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

7. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „nebo zdolávání jiných mimořádných
událostí21) a řešení krizových situací22)“.
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8. V § 14 se na konci textu odstavce 7 doplňují
slova „nebo zdolávání jiných mimořádných udá-
lostí21) a řešení krizových situací22)“.

9. § 14a včetně nadpisu zní:

„§ 14a

Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci
na letišti a v jejím doplnění
(K § 42a odst. 3 zákona)

Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na
letišti a v jejím doplnění jsou uvedeny v příloze č. 2
k této vyhlášce.“.

10. Pod označení § 15 se doplňuje text „(K § 44
odst. 7 zákona)“.

11. V § 15 odst. 2 se slova „Úřad může zaká-
zat“ nahrazují slovy „Úřad může omezit nebo za-
kázat“.

12. V § 15 se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) létání letadel způsobilých létat bez pilota.“.

13. V § 16 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

14. Pod označení § 16 se doplňuje text „(K § 44
odst. 7 zákona)“.

15. V § 16 odst. 6 se slova „V případě, že do-
časně vyhrazená část vzdušného prostoru České re-
publiky zasahuje do již existujícího omezení ve
vzdušném prostoru, tedy omezeného prostoru (R),
dočasně vyhrazeného prostoru (TSA), dočasně re-
zervovaného prostoru (TRA), řízených okrsků
a koncových řízených oblastí civilních a vojenských
letišť nebo stálých tratí letových provozních služeb
publikovaných v Letecké informační příručce, nebo
znemožní provedení příletu nebo odletu motoro-
vého letadla nebo motorového sportovního létajícího
zařízení na letiště nebo z letiště nebo na plochu nebo
z plochy registrované podle § 84d odst. 1 zákona
publikované v Letecké informační příručce a letecké
mapě Mezinárodní organizace pro civilní letectví
v měřítku 1 : 500 000, je podmínkou vyhrazení za-
jištění přednosti podle stupňů priority“ nahrazují
slovy ,,Zasahuje-li dočasně vyhrazená část vzduš-
ného prostoru České republiky do již existujícího
rozdělení tohoto prostoru, provedeného opatřením
obecné povahy vydaným podle § 44 zákona, zne-

možní-li provedení příletu motorového letadla nebo
motorového sportovního létajícího zařízení na letiště
nebo na plochu pro vzlet a přistání sportovních lé-
tajících zařízení, nebo znemožní-li provedení odletu
motorového letadla nebo motorového sportovního
létajícího zařízení z letiště nebo z takové plochy, je
podmínkou vyhrazení vzdušného prostoru zajištění
přednosti podle stupňů priority“.

16. V § 16 odst. 6 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , pro přímé směrování tratí ve vzduš-
ném prostoru třídy C podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího společná pravi-
dla létání23) a pro prvky struktury koncepce pruž-
ného uspořádání vzdušného prostoru, kterými jsou
dočasně vyhrazené prostory, dočasně rezervované
prostory a kondicionální tratě, kromě těch prostorů,
kterým přísluší priorita 1 nebo 5,“.

Poznámka pod čarou č. 23 zní:

„23) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne
26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání
a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti
letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení
(ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES)
č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006
a (EU) č. 255/2010, v platném znění.“.

17. V § 16g odst. 7 se slova „odstavci 4“ nahra-
zují slovy „odstavci 5“, slova „odstavci 5“ se nahra-
zují slovy „odstavci 6“ a slova „odstavce 3“ se na-
hrazují slovy „odstavce 4“.

18. V § 16h odst. 4 písm. a) se text „odst. 3“
nahrazuje textem „odst. 4“.

19. V § 16h odst. 5 písm. a) se text „odst. 4“
nahrazuje textem „odst. 5“.

20. V § 16h odst. 5 písm. b) se text „odst. 5“
nahrazuje textem „odst. 6“.

21. V § 16h odst. 6 písm. a) se text „odst. 4“
nahrazuje textem „odst. 5“ a text „odst. 5“ se nahra-
zuje textem „odst. 6“.

22. V § 16h odst. 6 písm. b) se text „odst. 7“
nahrazuje textem „odst. 8“.

23. V § 16h odst. 7 se text „odst. 3“ nahrazuje
textem „odst. 4“ a text „odst. 5“ se nahrazuje textem
„odst. 6“.

24. § 16i se včetně nadpisu zrušuje.

25. § 16l včetně nadpisu zní:
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„§ 16l

Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby,
jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování

příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo
k usmrcení osob, a incidentů

(K § 55c odst. 5 zákona)

Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické oso-
by, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování
příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení
osob, a incidentů, je stanoven v příloze č. 16 k této
vyhlášce.“.

26. V § 20 odst. 1 se za slova „Leteckými pra-
cemi jsou“ vkládají slova „zvláštní provoz podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravu-
jícího technické požadavky a správní postupy týka-
jící se letového provozu24) a dále“.

Poznámka pod čarou č. 24 zní:

„24) Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012,
kterým se stanoví technické požadavky a správní po-
stupy týkající se letového provozu podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v plat-
ném znění.“.

27. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „nebo zdolávání jiných mimořádných
událostí21) a řešení krizových situací22)“.

28. V § 24 odst. 5 písm. c) se slova „nejméně
250 kg pro maximální vzletovou hmotnost, která ne-
převyšuje 600 kg“ nahrazují slovy „pro maximální
vzletovou hmotnost nepřevyšující 600 kg nejméně
150 kg pro jednomístný letoun nebo 250 kg pro
dvoumístný letoun“.

29. V příloze č. 1 části A se body 3.3 až 3.8
nahrazují body 3.3 až 3.6, které znějí:

„3.3 Pozemní elektronická zabezpečovací zaří-
zení

3.3.1 Zařízení pro uspořádání vzdušného prosto-
ru.

3.3.2 Zařízení pro uspořádání toku letového pro-
vozu.

3.3.3 Zařízení pro letové provozní služby, ze-
jména zařízení pro zpracování dat o letu,
plánovacích a přehledových dat, synchroni-
zaci času včetně rozhraní člověk/stroj.

3.3.4 Zařízení pro komunikaci typu země – země
a vzduch – země, včetně zařízení pro přenos
dat mezi leteckými pozemními zařízeními,
mimo pasivní prvky přenosového prostředí
a mimo zařízení komerčních poskytovatelů
telekomunikačních a přenosových služeb.

3.3.5 Navigační zařízení.
3.3.6 Přehledová zařízení.
3.3.7 Zařízení pro letové informační služby.
3.3.8 Zařízení pro využívání meteorologických

informací.

3.3.9 Zdroje elektrické energie pro záložní napá-
jení leteckých pozemních zařízení.

3.3.10 Záznamová, vyhodnocovací, monitorovací
a ovládací zařízení.

3.3.11 Zařízení pro kontrolu a řízení pohybu na
zemi.

3.4 Zdroje energií pro letadla (elektrické, hyd-
raulické a pneumatické).

3.5 Letové trenažéry a simulátory.

3.6 Zařízení pro měření a vyhodnocování
brzdných účinků na pohybových plochách
letišť.“.
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30. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2,
která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 25
a 26 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.
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31. V příloze č. 3 částech C a D bod 2 zní:

„2. vybavení, kterým je zajištěno splnění bezpeč-
nostních podmínek pro mezinárodní letiště sta-
novených zákonem o ochraně státních hranic,“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

32. Příloha č. 7 se zrušuje.

33. V příloze č. 15 se text „§ 16g odst. 3“ na-
hrazuje textem „§ 16g odst. 4“, text „§ 16g odst. 4
písm. a) a b)“ se nahrazuje textem „§ 16g odst. 5
písm. a) a b)“ a text „§ 16g odst. 7“ se nahrazuje
textem „§ 16g odst. 8“.
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34. Příloha č. 16 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.
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Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna
2018 s výjimkou čl. I bodu 16, který nabývá účin-
nosti dnem 1. září 2018.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. ledna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin,
ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3
odst. 14 písm. e), § 3a odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a),
§ 6 odst. 8 písm. c) a d) a § 35c odst. 5 zákona č. 219/
/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěsto-
vaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon
o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006
Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb.,
zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zá-
kona č. 295/2017 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o stanovení druhového seznamu
pěstovaných rostlin

Čl. I

Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druho-
vého seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhláš-
ky č. 42/2014 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1
se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí
směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince
2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS,
pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický ná-
zev druhu Lolium x boucheanum Kunth.“.

2. V příloze se v bodu 1.2.1 Trávy slova
„Lolium x boucheanum Kunth“ nahrazují slovy
„Lolium x hybridum Hausskn.“.

3. V příloze se v bodu 1.2.3 Jiné krmné plodiny
slovo „Svazenka“ nahrazuje slovy „Svazenka vrati-
čolistá“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o požadavcích na odběr vzorků,
postupy a metody zkoušení osiva a sadby

Čl. II

Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na od-
běr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva
a sadby, ve znění vyhlášky č. 410/2013 Sb., se mění
takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se
na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směr-
nice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince
2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS,
pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický ná-
zev druhu Lolium x boucheanum Kunth.“.
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2. V příloze č. 1 body 2.1 až 6 znějí:
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3. V příloze č. 1 bodu 9.1.3 Postup testování se
číslo „10 000“ nahrazuje číslem „2 500“.

4. V příloze č. 1 se za Tabulku 11 Část 1. vkládá
text:

5. V příloze č. 1 se za Tabulku 11 Část 2. vkládá
text:

6. V příloze č. 3 bodu 2 odstavec 7 zní:

7. V příloze č. 5 tabulka 1 včetně vysvětlivek č. 1
až 3 zní:
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8. V příloze č. 5 tabulky 3 a 4 znějí:
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ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o stanovení dalších odrůd
ovocných druhů s úředně uznaným popisem,

které se považují za zapsané
do Státní odrůdové knihy

Čl. III

V příloze vyhlášky č. 331/2017 Sb., o stanovení
dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným

popisem, které se považují za zapsané do Státní od-
růdové knihy, se slovo „Major“ zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Milek v. r.
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počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2018 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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