
Vážený pane Cejnare, 
 
ve své odpov ědi na Váš dotaz se musíme omezit na úlohu a možnost i našeho týmu. 
Příprava návrhu textu p ředpisu a řádné p řipomínkové řízení k tomuto návrhu byly 
ukon čeny a výsledek byl postoupen mezirezortní komisi pr o bezpilotní systémy p ři 
Ministerstvu dopravy, vedené Ing. Gorgolem, a to ve  verzi 7.1. Tento materiál již 
není ur čen k p řipomínkám ve řejnosti, z ůstává pracovním dokumentem komise a nebude-li 
komisí dohodnuto jinak, nebude v souladu se stanova mi komise ší řen dále. P řipomínky a 
podněty byly podávány a vypo řádávány v rámci ve řejného p řipomínkového řízení 
organizovaného ÚCL, a to i p řipomínky a podn ěty člen ů komise. Z našeho pohledu tedy 
SMČR možnost podat p řipomínky, podn ěty a návrhy dostal a využil; nyní je návrh v 
rukách mezirezortní komise. P ředpokládám, že pokud bude identifikována pot řeba 
detailního projednání problematiky nebo další spolu práce, bude SM ČR osloven. Bližší 
informace o činnosti mezirezortní komise doporu čujeme poptávat u Ing. Gorgola. 
 
S pozdravem, 
 
Ing. Viktor Nath  
Odbor standardizace a regulace 
Sekce letových standard ů 
Úřad pro civilní letectví 
 
 
-----Original Message----- 
From: Ing. Cejnar Petr [ mailto:cejnar@tstservis.cz ]  
Sent: Tuesday, February 09, 2010 4:10 PM 
To: Nath Viktor 
Subject: P řipomínky k Dopl ňku X 
 
Vážený pane Nathe, 
dne 28.1.2010 jsem od Vás obdržel vyjád ření k p řipomínkám SM ČR k Dopl ňku X, který byl 
dán k ve řejnému p řipomínkování s termínem odeslání p řipomínek a návrh ů do 30.11.2009.  
To je po 2 m ěsících jste zaslal stanovisko ÚCL k námi p ředloženým p řipomínkám a 
návrh ům. 
Dne 8.2.2010 tj. po deseti dnech od obdržení Vašeho  stanoviska se však z anonymní 
diskuse na fóru Moje  hobby dovídám, že již existuj e nov ě pracovaný návrh Dopl ňku X s 
ozna čením 7.1., který je k dispozici. Tímto se vychloubá   anonymn ě osoba pod ozna čení 
"RC modely" ( jinak pro Vaši informovanost p. Václa v Janko) Dovoluji si Vás tímto 
požádat o zprávu, zda SM ČR dostane též tento materiál k p řípadnému p řipomínkování, 
nebo bude postaven p řed hotovou v ěc a op ětovn ě n ěkte ří členové mezirezortní komise 
budou moci poukazovat na to jak SM ČR nekoná? 
 
Ing. Petr Cejnar 
 
--  
 
 
 
  
 

 


