Právní posouzení možnosti vykonávání leteckých prací,
včetně letecké výuky v letecké škole

1)
Vláda kvůli šíření koronaviru přijala svým rozhodnutím ze dne 15.3.2020 s platností od
16.3.2020 00:00 hod., mimo jiné, následující opatření:
Zakázala maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s tím, že zároveň vymezila,
kterých druhů maloobchodního prodeje a prodeje služeb se toto opatření netýká.
Výslovně v příslušném usnesení uvádí, že zákaz prodeje služeb „se netýká autoservisů do 30
osob, odtahových služeb, prodejců náhradních dílů……, provozem souvisejícím se stavebnictví.
Zákaz se také nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.“
2)
Podle ustanovení § 73, zákona č. 49/97 Sb. (zákon o civilním letectví), jsou leteckými pracemi
letecké činnosti, při nichž letecký provozovatel využívá letadlo k pracovní činnosti za úplatu.
Leteckými pracemi se dále rozumí vyhlídkové lety, využití letadla leteckým
provozovatelem při výuce v leteckých školách a činnost leteckých škol.
Je tedy zřejmé, že výuka v leteckých školách a činnost leteckých škol je ve smyslu zákona o
civilním letectví leteckou prací.
3)
Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů zní platné ustanovení § 3, odst. 3, ve kterém taxativně vyjmenovává
podnikatelské činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona tak, že za živnost se
nepovažuje provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací,
poskytování leteckých služeb, činnost výkonných letců a uskutečňování odborné přípravy
v oblasti civilního letectví před protiprávními činy.
4)
V příloze č. 3 k živnostenskému zákonu ve skupině 314 byl ze živnostenského zákona, a to
z koncesionálních živností, vypuštěn obor „Letecká doprava a letecké práce.
5)
Ze shora uvedené právní úpravy zcela jednoznačně vyplývá, že rozhodnutí Usnesení
vlády, jímž došlo k zákazu prodeje služeb, se netýká výuky v leteckých školách a činnosti
leteckých škol.
6)
V této souvislosti je třeba poznamenat, že výuka v leteckých školách a činnost leteckých škol
není zařazena do režimu zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ani do režimu zákona
č. 117/95, o státní sociální podpoře, tedy výuka v leteckých školách a činnost leteckých
škol ani není školskou činností ve smyslu uvedených zákonů, takže se na ni nevztahuje ani
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předchozí rozhodnutí vlády, kterým zakázala vláda výuku ve školách a činnost školských
zařízení.
7)
Usnesení vlády, jímž omezila provozování služeb, se ale týká činnosti společnosti F AIR spol.
s.r.o., pokud je také půjčovnou letadel. Půjčování letadel není leteckou prací, ani činností
letecké školy.
Společnost F AIR spol. s r.o. tedy nemůže, po dobu platnosti shora uvedených omezení
půjčovat letadla tzv. „hobby pilotům“.
8)
Pokud společnosti F AIR spol. s r.o. jako letecká škola zajišťuje část výuky vysokoškolských
studentů ČVUT Praha, pak se zákaz výcviku ve školách vztahuje i na její činnost, vůči těmto
žákům – studentům vysoké školy.
Tedy ani tuto činnost, tj. zajištění výcviku studentů ČVUT, nemůže, po dobu přijatých
omezení, společnost F AIR spol. s r.o., vykonávat, přesto, že se na ní jinak zákaz
poskytování služeb, tj. výuky v leteckých školách na činnost leteckých škol, nevztahuje.
V Benešově dne 16.3.2020

JUDr. Jan Camrda,
jednatel společnosti
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