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Předmět: Správné informace pro rodiče a starší osoby využívající letecké dopravy

Pokud jde o právní předpisy, je letecká doprava odvětvím, v němž mají cestující nejrozsáhlejší práva. 
Právní předpisy platné v letecké dopravě zahrnují zvláštní nařízení ((ES) č. 1107/2006) o právech 
osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké 
dopravě. K zásadám, které jsou tímto nařízením zajištěny, patří přístupnost, nediskriminace, pomoc 
a právo na informace v přístupných formátech. 

Počet cestujících, kteří skutečně znají svá práva, je však bohužel velmi neuspokojivý. I když osoby se 
zdravotním postižením jsou se svým právy většinou seznámeny, starší osoby a matky či otcové, kteří 
cestují sami s malými dětmi (tzn. s osobami, jejichž schopnost pohybu je v důsledku jejich věku 
omezena), již mají daleko menší přehled o svých právech. 

Je třeba poukázat na skutečnost, že pro označení zařízení (jako jsou informační místa, toalety 
a výtahy), která mají sloužit jak osobám se zdravotním postižením, tak osobám s omezenou 
pohyblivostí, se používá tentýž symbol (osoba na vozíčku na modrém pozadí). Osoby se sníženou 
pohyblivostí se často domnívají, že tato zařízení jsou určena pouze pro osoby se zdravotním 
postižením. Zaměstnanci letišť často vycházejí ze stejného předpokladu a nejsou tak schopni 
správným způsobem cestujícím vyjít vstříc. Je zřejmé, že cestující při interpretaci svých práv 
vycházejí z tohoto symbolu a nikoliv z obsahu nařízení (ES) č. 1107/2006. Grafický symbol, který je 
v současnosti používán, se vztahuje pouze na některé osoby, které mají podle tohoto nařízení nárok 
na pomoc. 

S ohledem na výše uvedené, nedomnívá se Komise, že by měl být navržen nový symbol, který by se 
využíval na všech letištích EU, na němž by byly zřetelně vyobrazeny osoby s omezenou pohyblivostí, 
tak aby je rozpoznaly starší osoby a matky a otcové, kteří sami cestují s malými dětmi? Nedomnívá 
se Komise, že by v názvu nařízení měli být uvedeni také matky a otcové s malými dětmi a starší 
cestující?
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