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Opětovné posouzení možnosti vykonávání činností letecké školy F AIR 
Druhý právní rozbor situace 

 
1) 
Z Usnesení Vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020 ve znění Usnesení Vlády č. 214 ze dne 
15.3.2020 jednoznačně vyplynulo povolení provozovat činnosti letecké školy, když 
restrikce z těchto rozhodnutí se na letecké práce včetně činností leteckých škol 
nevztahují. 
 
2) 
Prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách 
bylo nově od 1. 4. 2020 nařízeno opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. 
MZDR12746/2020-1. Toto opatření MZ pouze opakuje a prodlužuje již přijaté 
zákazy, aniž by došlo k jejich rozšíření, nebo zúžení. 
 
3) 
Trvá tedy situace, kdy zákazy omezující poskytování služeb se nevztahují na 
činnost leteckých škol. 
 
4) 
Po vyhlášení zákazů vládou dne 15. 3. 2020 naše společnost z opatrnosti přerušila 
výcvik studentů ČVUT. Nyní jsme prověřili, že zákaz výcviku v letecké škole se 
nevztahuje ani na tuto kategorii studentů. Jejich výcvik v naší letecké škole není 
přímo součást školní výuky na níž se vztahoval zákaz vyučování. Tento zákaz se 
vztahoval pouze na tu činnost škol, kterou je možno podřadit pod zák. č. 561/2004 
sb. (školský zákon) 
 
5) 
Problematika pokračování ve výcviku studentů ČVUT byla konzultována s vedením 
Ústavu letecké dopravy na Fakultě dopravní ČVUT s tím, že toto se ztotožnilo se 
stanoviskem naší společnosti a dalo souhlas s dalším výcvikem studentů, kteří 
s pokračováním výcviku souhlasí. 
 
6) 
Výcvik studentů ČVUT může pokračovat při dodržení přísných organizačních 
opatření k zamezení šíření koronaviru, která naše společnost za tímto účelem 
vydala. 
 
7)  
Činnost letecké školy je možná i ve vztahu k dalším klientům absolvujícím leteckou 
výuku a výcvik, neboť ani tento provoz není vydanými zákazy dotčen, samozřejmě 
při dodržení všech opatření k zamezení šíření koronaviru. 
 
8) 
K často diskutovanému problému zákazu pohybu osob, ve vztahu ke službám 
jejichž poskytování není přijatými opatřeními dotčeno, je třeba uvést:  
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Každý právní vztah má dvě strany, které vzájemně korespondují a korelují, každé 
povinnosti jedné strany právního vztahu odpovídá právo druhé strany a naopak. 
Tedy právu poskytovat služby určitého druhu odpovídá právo zákazníků takové 
služby přijímat, a to obvyklým způsobem.  
Právní normu nikdy nelze vykládat tak, aby její výklad vedl k absurdnímu, 
nerealizovatelnému závěru. 
Jestliže tedy je podnikatelskému subjektu povoleno poskytovat fyzickým a 
právnickým osobám služby, vyplývá z toho i právo těchto osob takové služby 
přijímat, a to obvyklým způsobem. Nelze přijmou výklad, že občané mají právo na 
služby určitého druhu a zároveň jim zakázat si zajistit normální podmínky jejich 
přijetí. Jestliže přijatá opatření např. povolují provádět opravy automobilů, tak je 
nepochybné, že navzdory zákazu pohybu, mají občané právo auto k provedení 
opravy dovést a z opravy je odvést. 
Stejně tomu je i se službami letecké školy. 
 
9) 
Z logiky shora uvedeného výkladu vyplývá i právo na poskytování služeb servisu 
a opravny letadel a to jak pro vlastní potřebu naší společnosti, tak i pro cizí 
zákazníky. Ani tato činnost nespadá pod živnostenský zákon a nevztahuje se tedy 
na ní zákaz poskytování služeb, jak byl formulován v příslušných usneseních Vlády 
a MZ. 
I při opravárenské činnosti leteckého servisu je však třeba dodržovat zásady 
ochrany před šířením koronaviru, zejména zákaz sdružování a zákaz kontaktů více 
osob a dodržování hygienických opatření apod. 
 
10) 
Pokud naše společnost poskytuje službu hangárování letadel ve vlastnictví 
fyzických a právnických osob, rozhodují o užití těchto letadel pouze jejich vlastníci. 
Naše společnost není oprávněna jim odepřít vydat letadlo k letu, pokud je 
požadují. Odpovědnost za to, zda let je uskutečněn oprávněně, či nikoliv, nesou 
pouze oni. 
 
11) 
I nadále platí zákaz pronajímání letadel pilotům „hobbistům“ a konání tzv. 
zážitkových letů. 
 
12) 
I nadále platí všechna opatření, jimiž jsou minimalizovány kontakty mezi 
zaměstnanci, spolupracujícími osobami a zákazníky i přijatá přísná hygienická 
pravidla. 
 
                                                                                                        
V Benešově dne 26. 3. 2020 

JUDr. Jan Camrda 
jednatel společnosti 

 


