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225
Â K ON
ZA
ze dne 25. dubna 2006,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

provoznõÂch omezenõÂ ke snõÂzÏenõÂ hluku na letisÏtõÂch SpolecÏenstvõÂ.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2003/42/ES ze
dne 13. cÏervna 2003 o hlaÂsÏenõÂ udaÂlostõÂ v civilnõÂm letectvõÂ.

Â S T P RVN IÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o civilnõÂm letectvõÂ
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ
a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm
podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 189/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 146/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 258/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 309/2002 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. § 1 vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 1 a 1a znõÂ:
¹§ 1
PrÏedmeÏt uÂpravy
(1) Tento zaÂkon zapracovaÂvaÂ prÏõÂslusÏneÂ prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) a v naÂvaznosti na prÏõÂmo
pouzÏitelneÂ prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1a) upravuje ve veÏcech civilnõÂho letectvõÂ
a) podmõÂnky stavby a provozovaÂnõÂ letadla,
b) podmõÂnky zrÏizovaÂnõÂ, provozovaÂnõÂ a osveÏdcÏovaÂnõÂ
zpuÊsobilosti letisÏt',
c) podmõÂnky pro leteckeÂ stavby,
d) podmõÂnky pro cÏinnost leteckeÂho personaÂlu,
e) podmõÂnky vyuzÏõÂvaÂnõÂ vzdusÏneÂho prostoru,
f) podmõÂnky poskytovaÂnõÂ leteckyÂch sluzÏeb,
g) podmõÂnky provozovaÂnõÂ leteckyÂch cÏinnostõÂ,
h) rozsah a podmõÂnky ochrany letectvõÂ,
i) podmõÂnky uzÏõÂvaÂnõÂ sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ,
j) rozsah a podmõÂnky vyÂkonu staÂtnõÂ spraÂvy.
(2) Tento zaÂkon se vztahuje ve vymezeneÂm rozsahu na vojenskeÂ letectvõÂ ve veÏcech leteckeÂho personaÂlu, vojenskyÂch letisÏt' a leteckyÂch staveb, uzÏõÂvaÂnõÂ
vzdusÏneÂho prostoru, poskytovaÂnõÂ leteckyÂch sluzÏeb
a provozovaÂnõÂ leteckyÂch cÏinnostõÂ.
1

) SmeÏrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o vzaÂjemneÂm
uznaÂvaÂnõÂ licencõÂ pro vyÂkon funkcõÂ v civilnõÂm letectvõÂ (91/
/670/EHS).
SmeÏrnice Rady 94/56/ES ze dne 21. listopadu 1995, kterou
se zavaÂdeÏjõÂ zaÂkladnõÂ zaÂsady pro vysÏetrÏovaÂnõÂ nehod a nahodilyÂch udaÂlostõÂ.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2002/30/ES ze
dne 26. brÏezna 2002 o pravidlech a postupech pro zavedenõÂ

1a

) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2407/1992 ze dne 23. cÏervence
1992 o vydaÂvaÂnõÂ licencõÂ leteckyÂm dopravcuÊm.
NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2408/1992 ze dne 23. cÏervence
1992 o prÏõÂstupu leteckyÂch dopravcuÊ SpolecÏenstvõÂ na leteckeÂ
trasy uvnitrÏ SpolecÏenstvõÂ.
NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2409/1992 ze dne 23. cÏervence
1992 o tarifech a sazbaÂch za leteckeÂ sluzÏby.
NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o spolecÏnyÂch pravidlech pro prÏideÏlovaÂnõÂ letisÏtnõÂch cÏasuÊ na letisÏtõÂch SpolecÏenstvõÂ, v platneÂm zneÏnõÂ.
NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 1592/2002
ze dne 15. cÏervence 2002 o spolecÏnyÂch pravidlech v oblasti
civilnõÂho letectvõÂ a o zrÏõÂzenõÂ EvropskeÂ agentury pro bezpecÏnost letectvõÂ, v platneÂm zneÏnõÂ.
NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2320/2002
ze dne 16. prosince 2002, kteryÂm se stanovõÂ spolecÏnaÂ pravidla v oblasti bezpecÏnosti civilnõÂho letectvõÂ, v platneÂm zneÏnõÂ.
NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 261/2004
ze dne 11. uÂnora 2004, kteryÂm se stanovõÂ spolecÏnaÂ pravidla
naÂhrad a pomoci cestujõÂcõÂm v leteckeÂ dopraveÏ v prÏõÂpadeÏ
odeprÏenõÂ naÂstupu na palubu, zrusÏenõÂ nebo vyÂznamneÂho
zpozÏdeÏnõÂ letu a kteryÂm se zrusÏuje narÏõÂzenõÂ (EHS) cÏ. 295/91.
NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 549/2004
ze dne 10. brÏezna 2004, kteryÂm se stanovõÂ raÂmec pro vytvorÏenõÂ jednotneÂho evropskeÂho nebe (raÂmcoveÂ narÏõÂzenõÂ).
NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 550/2004
ze dne 10. brÏezna 2004 o poskytovaÂnõÂ letovyÂch navigacÏnõÂch
sluzÏeb v jednotneÂm evropskeÂm nebi (narÏõÂzenõÂ o poskytovaÂnõÂ
sluzÏeb).
NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 551/2004
ze dne 10. brÏezna 2004 o organizaci a uzÏõÂvaÂnõÂ vzdusÏneÂho
prostoru v jednotneÂm evropskeÂm nebi (narÏõÂzenõÂ o vzdusÏneÂm
prostoru).
NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 552/2004
ze dne 10. brÏezna 2004 o interoperabiliteÏ EvropskeÂ sõÂteÏ
rÏõÂzenõÂ letoveÂho provozu (narÏõÂzenõÂ o interoperabiliteÏ).
NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 785/2004
ze dne 21. dubna 2004 o pozÏadavcõÂch na pojisÏteÏnõÂ u leteckyÂch dopravcuÊ a provozovateluÊ letadel.
NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 847/2004
ze dne 29. dubna 2004 o sjednaÂvaÂnõÂ a provaÂdeÏnõÂ leteckyÂch
dohod mezi cÏlenskyÂmi staÂty a trÏetõÂmi zemeÏmi.ª.

2. § 2 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 2
ZaÂkladnõÂ pojmy
(1) CivilnõÂm letectvõÂm se rozumõÂ leteckeÂ cÏinnosti
provozovaneÂ v CÏeskeÂ republice civilnõÂmi letadly jakeÂ-
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koliv staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnosti pro civilnõÂ uÂcÏely, jakozÏ i leteckeÂ
cÏinnosti provozovaneÂ letadly staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnosti CÏeskeÂ
republiky v cizineÏ pro civilnõÂ uÂcÏely a provozovaÂnõÂ civilnõÂch letisÏt' a poskytovaÂnõÂ leteckyÂch sluzÏeb na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky.
(2) Letadlem se rozumõÂ zarÏõÂzenõÂ schopneÂ vyvozovat sõÂly nesoucõÂ jej v atmosfeÂrÏe z reakcõÂ vzduchu, ktereÂ
nejsou reakcemi vuÊcÏi zemskeÂmu povrchu. Pro uÂcÏely
tohoto zaÂkona se nepovazÏuje za letadlo model letadla,
jehozÏ maximaÂlnõÂ vzletovaÂ hmotnost neprÏesahuje 20 kg.
(3) VyÂrobkem leteckeÂ techniky (daÂle jen ¹vyÂrobekª) se ve smyslu tohoto zaÂkona rozumõÂ letadlo, motor nebo vrtule.
(4) LetadlovyÂmi cÏaÂstmi a zarÏõÂzenõÂmi se rozumõÂ
jakyÂkoli prÏõÂstroj, vybavenõÂ, mechanismus, aparatura,
prÏõÂslusÏenstvõÂ nebo agregaÂt vcÏetneÏ komunikacÏnõÂho vybavenõÂ, ktereÂ je vyuzÏõÂvaÂno nebo urcÏeno k pouzÏitõÂ prÏi
provozu nebo rÏõÂzenõÂ letadla za letu a je vestaveÏneÂ v letadle nebo k neÏmu upevneÏneÂ. Zahrnuje cÏaÂsti draku,
motoru nebo vrtule.
(5) LeteckyÂm pozemnõÂm zarÏõÂzenõÂm se rozumõÂ
technickeÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ je umõÂsteÏneÂ na zemi a slouzÏõÂ
k zajisÏteÏnõÂ leteckeÂho provozu.
(6) VzdusÏnyÂm prostorem CÏeskeÂ republiky je prostor nad uÂzemõÂm CÏeskeÂ republiky do vyÂsÏky, kterou lze
vyuzÏõÂt pro leteckyÂ provoz.
(7) LetisÏteÏm je uÂzemneÏ vymezenaÂ a vhodnyÂm zpuÊsobem upravenaÂ plocha vcÏetneÏ souboru staveb a zarÏõÂzenõÂ letisÏteÏ, trvale urcÏenaÂ ke vzletuÊm a prÏistaÂvaÂnõÂ letadel a k pohybuÊm letadel s tõÂm souvisejõÂcõÂm.ª.

(4) ProvaÂdõÂ-li UÂrÏad cÏinnosti pro Agenturu, je povinen zrÏõÂdit pro vyÂnosy z teÏchto cÏinnostõÂ zvlaÂsÏtnõÂ uÂcÏet
a veÂst oddeÏleneÂ uÂcÏtovaÂnõÂ naÂkladuÊ a vyÂnosuÊ. ProstrÏedky
uÂcÏtu je UÂrÏad opraÂvneÏn pouzÏõÂt jen na zvyÂsÏenõÂ kvalifikace svyÂch zameÏstnancuÊ, naÂkup technickyÂch zarÏõÂzenõÂ
a financovaÂnõÂ dalsÏõÂch potrÏeb nezbytnyÂch pro vyÂkon
cÏinnostõÂ pro Agenturu. NevycÏerpaneÂ prostrÏedky uÂcÏtu
v kalendaÂrÏnõÂm roce jsou prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
VyÂkaz o hospodarÏenõÂ s uÂcÏtem za prÏõÂslusÏnyÂ kalendaÂrÏnõÂ
Â rÏad povinen zverÏejnit zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm
rok je U
daÂlkovyÂ prÏõÂstup1d) do 6 meÏsõÂcuÊ od konce prÏõÂslusÏneÂho
kalendaÂrÏnõÂho roku.
Â rÏad plnõÂ uÂkoly vnitrostaÂtnõÂho dozoroveÂho
(5) U
orgaÂnu podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1e).
Â rÏad muÊzÏe svyÂm rozhodnutõÂm poveÏrÏit plneÏ(6) U
nõÂm uÂkoluÊ v oblasti hodnocenõÂ shody nebo vhodnosti
pouzÏitõÂ slozÏek a oveÏrÏovaÂnõÂ systeÂmuÊ EvropskeÂ sõÂteÏ rÏõÂzenõÂ letoveÂho provozu praÂvnickou osobu, kteraÂ splnÏuje
podmõÂnky stanoveneÂ prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1f). UÂrÏad poveÏrÏenõÂ odejme za
podmõÂnek stanovenyÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1f).
(7) UÂrÏad dohlõÂzÏõÂ na plneÏnõÂ povinnostõÂ leteckeÂho
dopravce tyÂkajõÂcõÂch se naÂhrad a pomoci cestujõÂcõÂm
v prÏõÂpadeÏ odeprÏenõÂ naÂstupu na palubu, zrusÏenõÂ nebo
vyÂznamneÂho zpozÏdeÏnõÂ letu podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho
prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1g) a vyrÏizuje stõÂzÏnosti na porusÏovaÂnõÂ teÏchto povinnostõÂ.
1c

3. V § 3 odst. 1 se slova ¹Ministerstvu dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvu dopravyª.
4. V § 3 odstavec 2 znõÂ:
Â rÏadu je generaÂlnõÂ rÏeditel, jehozÏ jme¹(2) V cÏele U
novaÂnõÂ a odvolaÂnõÂ se rÏõÂdõÂ sluzÏebnõÂm zaÂkonem. PrÏi vyÂkonu funkce je zmocneÏn uzavõÂrat dohody mezi civilnõÂmi leteckyÂmi uÂrÏady k cÏinnostem souvisejõÂcõÂm s prÏenesenõÂm odpoveÏdnosti ze staÂtu zaÂpisu letadla do leteckeÂho rejstrÏõÂku na staÂt, kde je letadlo delsÏõÂ dobu
provozovaÂno, formou prÏenesenõÂ dohodnuteÂ oblasti odpoveÏdnosti, zejmeÂna za zpuÊsobilost letadla, posaÂdky
a jeho uÂdrzÏbu na tento staÂt podle cÏlaÂnku 83bis UÂmluvy
o mezinaÂrodnõÂm civilnõÂm letectvõÂ, za podmõÂnky, zÏe takovaÂto dohoda musõÂ byÂt znaÂma vsÏem ostatnõÂm smluvnõÂm staÂtuÊm, ktereÂ ho ratifikovaly.ª.
5. V § 3 se doplnÏujõÂ odstavce 3 azÏ 7, ktereÂ vcÏetneÏ
poznaÂmek pod cÏarou 1c, 1d, 1e, 1f a 1g zneÏjõÂ:
¹(3) UÂrÏad spolupracuje s Evropskou agenturou
pro bezpecÏnost letectvõÂ (daÂle jen ¹Agenturaª) na zaÂkladeÏ prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1c). Rozsah a podmõÂnky spolupraÂce jsou daÂle
upraveny smlouvou uzavrÏenou mezi UÂrÏadem a Agenturou.

Strana 2797

) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 1592/2002
ze dne 15. cÏervence 2002 o spolecÏnyÂch pravidlech v oblasti
civilnõÂho letectvõÂ a o zrÏõÂzenõÂ EvropskeÂ agentury pro bezpecÏnost letectvõÂ.

1d

) ZaÂkon cÏ. 106/1999 Sb., o svobodneÂm prÏõÂstupu k informacõÂm, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

1e

) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 549/2004
ze dne 10. brÏezna 2004, kteryÂm se stanovõÂ raÂmec pro vytvorÏenõÂ jednotneÂho evropskeÂho nebe (raÂmcoveÂ narÏõÂzenõÂ).

1f

) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 552/2004
ze dne 10. brÏezna 2004 o interoperabiliteÏ EvropskeÂ sõÂteÏ
rÏõÂzenõÂ letoveÂho provozu (narÏõÂzenõÂ o interoperabiliteÏ).

1g

) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 261/2004
ze dne 11. uÂnora 2004, kteryÂm se stanovõÂ spolecÏnaÂ pravidla
naÂhrad a pomoci cestujõÂcõÂm v leteckeÂ dopraveÏ v prÏõÂpadeÏ
odeprÏenõÂ naÂstupu na palubu, zrusÏenõÂ nebo vyÂznamneÂho
zpozÏdeÏnõÂ letu a kteryÂm se zrusÏuje narÏõÂzenõÂ (EHS) cÏ. 295/
/91.ª.

6. Nadpis cÏaÂsti druheÂ znõÂ: ¹LETECKYÂ REJÏ IÂK, ZPU
Ê SOBILOST VYÂROBKU
Ê , LETADLOSTR
Â STIÂ A ZAR
Ï IÂZENIÂ K POUZÏITIÂ V CIVILVYÂCH CÏA
NIÂM LETECTVIÂª.
7. V cÏaÂsti druheÂ se nad slova ¹§ 4ª vklaÂdajõÂ slova:
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¹HLAVA I
Ï IÂKª.
LETECKYÂ REJSTR
8. V § 4 odst. 1 se za slova ¹evidencõÂ letadelª
vklaÂdajõÂ slova ¹ , s vyÂjimkou sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂª.
9. V § 4 odst. 2 põÂsm. c) se slovo ¹rejstrÏõÂkovaÂª
nahrazuje slovem ¹poznaÂvacõÂª.
10. V § 4 odst. 2 põÂsm. d) se za slova ¹technickeÂ
uÂdajeª doplnÏujõÂ slova ¹stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisemª.
11. V § 4 odst. 2 põÂsm. e) se slova ¹soucÏaÂstem
letadla a naÂhradnõÂm dõÂluÊm k letadlu a jeho soucÏaÂstemª
nahrazujõÂ slovy ¹leteckyÂm motoruÊm a vrtulõÂm, naÂhradnõÂm dõÂluÊm k letadlu, jeho letadlovyÂm cÏaÂstem a zarÏõÂzenõÂmª.
12. V § 4 odst. 2 se za põÂsmeno e) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno f), ktereÂ znõÂ:
¹f) letadlovaÂ adresa, byla-li prÏideÏlena,ª.
DosavadnõÂ põÂsmeno f) se oznacÏuje jako põÂsmeno g).
13. V § 4 odst. 3 se slova ¹pro ktereÂ bylo UÂrÏadem
vydaÂno nebo uznaÂno za platneÂ osveÏdcÏenõÂ letoveÂ zpuÊsobilosti aª zrusÏujõÂ.
14. V § 4 se za odstavec 3 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 4,
kteryÂ znõÂ:
¹(4) UÂrÏad muÊzÏe na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti prÏideÏlit poznaÂvacõÂ znacÏku prÏedbeÏzÏneÏ prÏed zaÂpisem letadla do leteckeÂho rejstrÏõÂku. RozhodnutõÂ o prÏedbeÏzÏneÂm prÏideÏlenõÂ
poznaÂvacõÂ znacÏky pozbyÂvaÂ platnosti uplynutõÂm 6 meÏsõÂcuÊ od nabytõÂ praÂvnõÂ moci. NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.ª.
DosavadnõÂ odstavce 4 a 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 5
a 6.
15. V § 4 odst. 6 se slovo ¹rejstrÏõÂkovouª nahrazuje slovem ¹poznaÂvacõÂª.
16. V § 5 odst. 1 se za slova ¹rejstrÏõÂku podaÂvaÂª
vklaÂdajõÂ slova ¹vlastnõÂk neboª.
17. V § 5 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o zaÂpis letadla do leteckeÂho rejstrÏõÂku a doklady, ktereÂ je nutneÂ k zÏaÂdosti prÏilozÏit, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.ª.
18. V § 5 se odstavec 3 zrusÏuje.
19. V § 5a odstavec 2 znõÂ:
¹(2) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o zaÂpis zaÂstavnõÂho praÂva
do leteckeÂho rejstrÏõÂku a doklady, ktereÂ je nutneÂ k zÏaÂdosti prÏilozÏit, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.ª.
20. V § 5a se odstavec 3 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavce 4 azÏ 6 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
azÏ 5.
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21. V § 6 odst. 1 se za slova ¹neprodleneÏ ohlaÂsitª
vklaÂdajõÂ slova ¹a dolozÏitª.
22. V § 6b odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Na vznik zaÂstavnõÂch praÂv k leteckyÂm motoruÊm a vrtulõÂm, naÂhradnõÂm dõÂluÊm k letadlu, jeho letadlovyÂm cÏaÂstem a zarÏõÂzenõÂm a na zaÂpis teÏchto praÂv
do leteckeÂho rejstrÏõÂku, jakozÏ i na jejich vyÂmaz z leteckeÂho rejstrÏõÂku, se vztahujõÂ ustanovenõÂ § 5a a 6a obdobneÏ.ª.
23. V § 6b odst. 2 se za slovo ¹VlastnõÂkª vklaÂdajõÂ
slova ¹leteckyÂch motoruÊ a vrtulõÂ,ª, slova ¹a jeho soucÏaÂstemª se nahrazujõÂ slovy ¹ , letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂª a slova ¹obchodnõÂho jmeÂnaª se nahrazujõÂ slovy
¹jmeÂna, obchodnõÂ firmy nebo naÂzvuª.
24. V cÏaÂsti druheÂ se nad § 7 vklaÂdaÂ tento text:
¹ H L AVA I I
Â
Â
Ê SOBILOSTI
SCHVALENI TYPU VYÂROBKU, ZPU
Ê SOBILOSTI
LETADLA K LEÂTAÂNIÂ A ZPU
Â STIÂ A ZAR
Ï IÂZENIÂ
LETADLOVYÂCH CÏA
Â
Ï IÂZENIÂª.
A LETECKYCH POZEMNIÂCH ZAR
25. V nadpisu § 7 se slova ¹letadla nebo jeho soucÏaÂstõÂª nahrazujõÂ slovem ¹vyÂrobkuª.
26. V § 7 odst. 1 se slova ¹letadla nebo jeho soucÏaÂstõÂª nahrazujõÂ slovem ¹vyÂrobkuª.
27. V § 7 odst. 2 azÏ 5, 7 a 8 se slova ¹letadla nebo
jeho soucÏaÂstõÂª nahrazujõÂ slovem ¹vyÂrobkuª.
28. V § 7 odst. 2 põÂsm. a) se slova ¹uÂmluvou,
kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂnaª nahrazujõÂ slovy
¹smlouvou, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ praÂvnõÂho rÏaÂduª a slova
¹budou typ letadla nebo jeho soucÏaÂsti schvalovaÂnyª
se nahrazujõÂ slovy ¹bude typ vyÂrobku schvalovaÂnª.
29. V § 7 odstavec 6 znõÂ:
¹(6) VyÂrobce je povinen vyraÂbeÏt vyÂrobky podle
typu schvaÂleneÂho nebo uznaneÂho UÂrÏadem a prokaÂzat
shodu vyÂrobku se schvaÂlenyÂm nebo uznanyÂm typem.ª.
30. V § 7 odst. 7 se slova ¹vyrobeneÂ letadlo nebo
jeho soucÏaÂstiª nahrazujõÂ slovy ¹vyrobenyÂ vyÂrobekª.
31. V § 8 odst. 2 se na konci veÏty druheÂ slova
Â rÏaduª zrusÏujõÂ.
¹u U
32. V nadpisu § 9 se slova ¹letadla a jeho soucÏaÂstõÂª
nahrazujõÂ slovem ¹vyÂrobkuª.
33. V § 9 se slova ¹letadla a jeho soucÏaÂstõÂª nahrazujõÂ slovem ¹vyÂrobkuª.
34. V § 11 se slova ¹kterou je CÏeskaÂ republika
vaÂzaÂnaª nahrazujõÂ slovy ¹kteraÂ je soucÏaÂstõÂ praÂvnõÂho
rÏaÂdu, nebo na zaÂkladeÏ prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1c)ª.
35. Za § 12 se vklaÂdaÂ novyÂ § 12a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1h znõÂ:
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¹§ 12a
(1) UÂrÏad shromazÏd'uje a zpracovaÂvaÂ vesÏkereÂ pro
bezpecÏnost leÂtaÂnõÂ vyÂznamneÂ uÂdaje o technickeÂm a provoznõÂm stavu letadel (daÂle jen ¹technickyÂ stav letadelª)
prÏistaÂvajõÂcõÂch na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a evidovanyÂch
v leteckeÂm rejstrÏõÂku staÂtu, jenzÏ nenõÂ cÏlenskyÂm staÂtem
EvropskeÂ unie.
Â daji podle odstavce 1 se rozumõÂ zejmeÂna
(2) U
uÂdaje
a) ze zaÂznamuÊ o provozu letadla,
b) ze zpraÂv pilotuÊ,
c) zõÂskaneÂ praÂvnickou nebo fyzickou osobou, kteraÂ
je opraÂvneÏna provaÂdeÏt uÂdrzÏbu a opravy vyÂrobkuÊ,
letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ podle § 17,
d) zõÂskaneÂ prÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ prÏõÂcÏin leteckyÂch nehod a incidentuÊ,
e) zõÂskaneÂ od fyzickyÂch a praÂvnickyÂch osob nebo od
spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ,
f) o zaÂkazu letu ulozÏeneÂm po kontrole letadla na
odbavovacõÂ plosÏe letisÏteÏ podle § 91a odst. 5,
g) o opatrÏenõÂch ulozÏenyÂch provozovateli letadla
nebo prÏijatyÂch provozovatelem letadla, smeÏrÏujõÂcõÂch k odstraneÏnõÂ zaÂvad technickeÂho stavu letadla
zjisÏteÏnyÂch prÏi kontrole letadla na odbavovacõÂ
plosÏe letisÏteÏ podle § 91a odst. 5,
h) o opeÏtovneÂm zjisÏteÏnõÂ zaÂvad technickeÂho stavu letadla,
i) o vyÂmeÏneÏ informacõÂ s prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem staÂtu,
na jehozÏ uÂzemõÂ maÂ provozovatel letadla sõÂdlo nebo
mõÂsto podnikaÂnõÂ.
(3) UstanovenõÂ odstavce 1 se nevztahuje na staÂtnõÂ
letadla podle mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ
praÂvnõÂho rÏaÂdu1h), a na letadla, kteraÂ neslouzÏõÂ obchodnõÂ
leteckeÂ dopraveÏ a jejichzÏ maximaÂlnõÂ vzletovaÂ hmotnost
je nizÏsÏõÂ nezÏ 5 700 kg.
(4) KazÏdyÂ, kdo maÂ k dispozici uÂdaje podle odÂ rÏadu. UÂrÏad
stavce 1, je povinen je na zÏaÂdost prÏedat U
stanovõÂ k prÏedaÂnõÂ uÂdajuÊ prÏimeÏrÏenou lhuÊtu.
(5) Na zaÂkladeÏ uÂdajuÊ podle odstavce 1 zpracuje
UÂrÏad bez zbytecÏneÂho odkladu zpraÂvu, kterou neprodleneÏ prÏedaÂ EvropskeÂ komisi a na zÏaÂdost prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnuÊm cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie a AgenturÏe.
JestlizÏe tyto uÂdaje vedou k podezrÏenõÂ z ohrozÏenõÂ bezpecÏnosti leÂtaÂnõÂ, prÏedaÂ UÂrÏad zpraÂvu neprodleneÏ vsÏem
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie
a EvropskeÂ komisi.
(6) ZameÏstnanci UÂrÏadu jsou povinni zachovaÂvat
mlcÏenlivost o uÂdajõÂch tyÂkajõÂcõÂch se technickeÂho stavu
letadel poskytnutyÂch prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny cÏlenskyÂch
staÂtuÊ EvropskeÂ unie. Povinnost zachovaÂvat mlcÏenlivost
se nevztahuje na vzaÂjemneÂ poskytovaÂnõÂ informacõÂ mezi
spraÂvnõÂmi orgaÂny prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ bezpecÏnosti leÂtaÂnõÂ.
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(7) Vzor zpraÂvy podle odstavce 5 stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
) UÂmluva cÏ. 147/1947 Sb. z. a n., o mezinaÂrodnõÂm civilnõÂm
letectvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

1h

DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1h se oznacÏuje jako
poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1i.
36. V § 13 odst. 1 a 2 se slova ¹letadla a jeho
soucÏaÂstõÂª nahrazujõÂ slovem ¹vyÂrobkuª.
37. V § 13 odst. 2 põÂsm. a) se slova ¹letadla nebo
schvaÂlenõÂ typu jeho soucÏaÂstõÂª nahrazujõÂ slovem ¹vyÂrobkuª.
38. V § 13 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) PosuzovaÂnõÂ a oveÏrÏovaÂnõÂ shody vlastnostõÂ leteckeÂho pozemnõÂho zarÏõÂzenõÂ prÏi vyÂvoji, konstrukci, vyÂÂ rÏadu
robeÏ, zaÂstavbeÏ a provozu muÊzÏe pro potrÏeby U
provaÂdeÏt praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ je k teÂto
Â rÏadem.ª.
cÏinnosti poveÏrÏena U
39. V § 14 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) UÂrÏad muÊzÏe poveÏrÏit praÂvnickou nebo fyzickou
osobu, kteraÂ
a) je technicky a stavebneÏ vybavena k posuzovaÂnõÂ
a oveÏrÏovaÂnõÂ shody vlastnostõÂ nebo k posuzovaÂnõÂ
a oveÏrÏovaÂnõÂ letoveÂ zpuÊsobilosti vyÂrobkuÊ nebo ke
kontrole letoveÂ zpuÊsobilosti vyÂrobkuÊ, nebo k posuzovaÂnõÂ a oveÏrÏovaÂnõÂ shody vlastnostõÂ leteckeÂho
pozemnõÂho zarÏõÂzenõÂ prÏi vyÂvoji, konstrukci, vyÂrobeÏ, instalaci a provozu,
b) zajistõÂ, aby cÏinnosti podle põÂsmene a) provaÂdeÏly
fyzickeÂ osoby odborneÏ zpuÊsobileÂ, ktereÂ majõÂ povinnost zachovaÂvat mlcÏenlivost o utajovanyÂch
skutecÏnostech a obchodnõÂ tajemstvõÂ.ª.
40. Nadpis § 16 znõÂ: ¹LetadloveÂ cÏaÂsti a zarÏõÂzenõÂ
a leteckaÂ pozemnõÂ zarÏõÂzenõÂª.
41. V § 16 odst. 1 se slova ¹VyÂrobky leteckeÂ technikyª nahrazujõÂ slovy ¹LetadloveÂ cÏaÂsti a zarÏõÂzenõÂ a leteckaÂ pozemnõÂ zarÏõÂzenõÂª.
42. V § 16 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se slova ¹vyÂrobkuÊ
leteckeÂ technikyª nahrazujõÂ slovy ¹letadloveÂ cÏaÂsti a zarÏõÂzenõÂ a leteckeÂho pozemnõÂho zarÏõÂzenõÂª.
43. V § 16 odst. 2 se slova ¹vyÂrobkuÊ leteckeÂ technikyª nahrazujõÂ slovy ¹letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ a leteckyÂch pozemnõÂch zarÏõÂzenõÂª.
44. § 17 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1i znõÂ:
¹§ 17
(1) VyÂvoj, projektovaÂnõÂ, vyÂrobu, zkousÏky, instalaci, uÂdrzÏbu, opravy, modifikace a konstrukcÏnõÂ zmeÏny
vyÂrobkuÊ, letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ a leteckyÂch pozemnõÂch zarÏõÂzenõÂ urcÏenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem muÊzÏe provaÂdeÏt praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba,
kteraÂ maÂ k teÂto cÏinnosti opraÂvneÏnõÂ vydaneÂ UÂrÏadem

nebo Agenturou nebo jinyÂm cÏlenskyÂm staÂtem podle
prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1i) nebo uznaneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu1h).
(2) UÂrÏad udeÏlõÂ opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 1 praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ splnÏuje tyto pozÏadavky:
a) maÂ technickeÂ vybavenõÂ k vyÂvoji, projektovaÂnõÂ, vyÂrobeÏ, instalaci, opraveÏ, zkousÏenõÂ nebo uÂdrzÏbeÏ vyÂrobkuÊ, letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ a leteckyÂch pozemnõÂch zarÏõÂzenõÂ,
b) zajistõÂ, aby vyÂvoj, projektovaÂnõÂ, vyÂrobu, instalaci,
opravu, zkousÏenõÂ nebo uÂdrzÏbu vyÂrobkuÊ, letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ a leteckyÂch pozemnõÂch zarÏõÂzenõÂ provaÂdeÏly odborneÏ zpuÊsobileÂ fyzickeÂ osoby.
(3) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ na vyÂvoj, projektovaÂnõÂ, vyÂrobu, instalaci, opravu, zkousÏenõÂ
nebo uÂdrzÏbu vyÂrobkuÊ, letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ a leteckyÂch pozemnõÂch zarÏõÂzenõÂ, podmõÂnky pro udeÏlenõÂ
opraÂvneÏnõÂ a odborneÂ znalosti fyzickyÂch osob, ktereÂ
provaÂdeÏjõÂ vyÂvoj, projektovaÂnõÂ, vyÂrobu, opravu, zkousÏenõÂ nebo uÂdrzÏbu vyÂrobkuÊ, letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ
a pozemnõÂch leteckyÂch zarÏõÂzenõÂ, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
1i
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) ZaÂkon cÏ. 18/2004 Sb., o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace a jineÂ
zpuÊsobilosti staÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ
unie a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

45. Za § 17 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 17a azÏ 17d, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisu zneÏjõÂ:

(3) Ministerstvo dopravy v plaÂnu urcÏõÂ mnozÏstvõÂ
letadlovyÂch adres pro potrÏeby civilnõÂch letadel, vojenskyÂch letadel, celnõÂch letadel, sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ a koÂdovanyÂch zarÏõÂzenõÂ.
§ 17b
(1) UÂrÏad rozhoduje o prÏideÏlenõÂ letadlovyÂch adres
na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti
a) provozovatele letadla se souhlasem vlastnõÂka letadla, pokud nenõÂ soucÏasneÏ vlastnõÂkem tohoto letadla,
b) uzÏivatele sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ se souhlasem vlastnõÂka zarÏõÂzenõÂ, pokud nenõÂ soucÏasneÏ
vlastnõÂkem tohoto zarÏõÂzenõÂ, nebo
c) provozovatele koÂdovaneÂho zarÏõÂzenõÂ.
(2) PodmõÂnkou vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o prÏideÏlenõÂ letadloveÂ adresy je volnaÂ kapacita letadlovyÂch adres podle plaÂnu, prÏideÏlenõÂ poznaÂvacõÂ znacÏky nebo zaÂpis sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ v rejstrÏõÂku sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ podle § 84b anebo prokaÂzaÂnõÂ uÂcÏelnosti
prÏideÏlenõÂ letadloveÂ adresy pro koÂdovaneÂ zarÏõÂzenõÂ.
(3) PrÏideÏlena muÊzÏe byÂt pouze jedna letadlovaÂ adresa, a to vzÏdy jen pro jedno letadlo, sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ
zarÏõÂzenõÂ nebo koÂdovaneÂ zarÏõÂzenõÂ.
(4) Pro potrÏeby vojenskeÂho letectvõÂ prÏideÏluje a odnõÂmaÂ letadloveÂ adresy podle plaÂnu Ministerstvo obrany. Ministerstvo obrany oznaÂmõÂ neprodleneÏ prÏideÏlenõÂ
nebo odneÏtõÂ letadloveÂ adresy podle veÏty prvnõÂ UÂrÏadu.
Pro prÏideÏlovaÂnõÂ a odnõÂmaÂnõÂ letadloveÂ adresy Ministerstvem obrany platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ § 17b a 17c.

¹HLAVA III

(5) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o prÏideÏlenõÂ letadloveÂ adresy
a seznam dokladuÊ, kteryÂmi musõÂ byÂt zÏaÂdost dolozÏena,
stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

SPRAÂVA LETADLOVYÂCH ADRES

§ 17c

§ 17a

(1) Provozovatel letadla, uzÏivatel sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ a provozovatel koÂdovaneÂho zarÏõÂzenõÂ je
povinen uzÏõÂvat letadlovou adresu v souladu s rozhodnutõÂm o jejõÂm prÏideÏlenõÂ. UÂrÏad kontroluje uzÏõÂvaÂnõÂ jõÂm
prÏideÏlenyÂch letadlovyÂch adres.

(1) LetadlovaÂ adresa je elektronickyÂ identifikacÏnõÂ
koÂd, urcÏenyÂ k mezinaÂrodnõÂ identifikaci letadel, sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ (§ 81) a dalsÏõÂch zarÏõÂzenõÂ stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem (daÂle jen
¹koÂdovaneÂ zarÏõÂzenõÂª) pro potrÏeby civilnõÂho a vojenskeÂho letectvõÂ.
(2) Ministerstvo dopravy vykonaÂvaÂ spraÂvu letadlovyÂch adres prÏideÏlenyÂch CÏeskeÂ republice mezinaÂrodnõÂ organizacõÂ na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ smlouvy,
kteraÂ je soucÏaÂstõÂ praÂvnõÂho rÏaÂdu1h). SpraÂvou letadlovyÂch
adres se rozumõÂ sestavovaÂnõÂ plaÂnu rozdeÏlovaÂnõÂ letadlovyÂch adres (daÂle jen ¹plaÂnª) a kontrola uÂcÏelneÂho vyuzÏõÂvaÂnõÂ takto rozdeÏlenyÂch adres. CÏaÂsti plaÂnu tyÂkajõÂcõÂ se
letadel a koÂdovanyÂch zarÏõÂzenõÂ uzÏõÂvanyÂch pro vojenskeÂ
uÂcÏely sestavuje Ministerstvo dopravy v soucÏinnosti
s Ministerstvem obrany.

(2) Provozovatel letadla, uzÏivatel sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ a provozovatel koÂdovaneÂho zarÏõÂzenõÂ
Â rÏadu zmeÏnu
jsou povinni neprodleneÏ põÂsemneÏ ohlaÂsit U
skutecÏnostõÂ, na zaÂkladeÏ kteryÂch byla letadlovaÂ adresa
prÏideÏlena.
Â rÏad letadlovou adresu odejme
(3) U
a) prÏi vyÂmazu letadla z leteckeÂho rejstrÏõÂku,
b) prÏi vyÂmazu sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ z evidence podle § 84b, anebo
c) pokud jizÏ nenõÂ daÂna uÂcÏelnost prÏideÏlenõÂ letadloveÂ
adresy pro koÂdovaneÂ zarÏõÂzenõÂ.
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§ 17d
Â rÏad vede seznam vsÏech letadlovyÂch adres prÏi(1) U
deÏlenyÂch podle plaÂnu. Tento seznam UÂrÏad vede v põÂsemneÂ a v elektronickeÂ podobeÏ.
Â rÏad zprÏõÂstupnõÂ uÂdaje ze seznamu prÏideÏlenyÂch
(2) U
letadlovyÂch adres Ministerstvu dopravy, osobeÏ poveÏrÏeneÂ poskytovaÂnõÂm letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb (§ 46)
a osobeÏ poveÏrÏeneÂ podle § 82 odst. 1 vedenõÂm evidence
sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ.
Â rÏad poskytne uÂdaje ze seznamu prÏideÏlenyÂch
(3) U
letadlovyÂch adres osobeÏ, kteraÂ prokaÂzÏe praÂvnõÂ zaÂjem.
(4) NaÂlezÏitosti a zpuÊsob vedenõÂ seznamu prÏideÏlenyÂch letadlovyÂch adres stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
46. Za § 19 se vklaÂdaÂ novyÂ § 19a, kteryÂ vcÏetneÏ
nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1j znõÂ:
¹§ 19a
UznaÂvaÂnõÂ pruÊkazu zpuÊsobilosti leteckeÂho personaÂlu
vydaneÂho jinyÂm cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie
(1) UÂrÏad uznaÂ pruÊkaz zpuÊsobilosti pilota, leteckeÂho navigaÂtora a palubnõÂho inzÏenyÂra, kteryÂ vydal jinyÂ
cÏlenskyÂ staÂt EvropskeÂ unie, vcÏetneÏ souvisejõÂcõÂch opraÂvneÏnõÂ, za podmõÂnek rovnocennyÂch podmõÂnkaÂm stanovenyÂm tõÂmto zaÂkonem na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti jeho drzÏitele.
PodmõÂnka rovnocennosti se nezkoumaÂ v prÏõÂpadeÏ, kdy
zÏadatel o uznaÂnõÂ pruÊkazu zpuÊsobilosti pilota splnÏuje
podmõÂnky stanoveneÂ praÂvnõÂm prÏedpisem EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ1j).
Â rÏad rozhodne o uznaÂnõÂ pruÊkazu zpuÊsobilosti
(2) U
pilota, leteckeÂho navigaÂtora a palubnõÂho inzÏenyÂra bez
zbytecÏneÂho odkladu, nejpozdeÏji vsÏak do 3 meÏsõÂcuÊ od
dorucÏenõÂ zÏaÂdosti.
Â rÏad muÊzÏe do 3 tyÂdnuÊ od dorucÏenõÂ zÏaÂdosti
(3) U
o uznaÂnõÂ pruÊkazu zpuÊsobilosti pilota, leteckeÂho navigaÂtora a palubnõÂho inzÏenyÂra pozÏaÂdat Evropskou komisi o stanovisko k rovnocennosti podmõÂnek vydaÂnõÂ
uznaÂvaneÂho pruÊkazu s podmõÂnkami stanovenyÂmi tõÂmto
zaÂkonem. JestlizÏe UÂrÏad pozÏaÂdal Evropskou komisi
o toto stanovisko, rozhodne o uznaÂnõÂ pruÊkazu zpuÊsobilosti ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ od jeho dorucÏenõÂ. Do doby
dorucÏenõÂ stanoviska EvropskeÂ komise podle veÏty prvnõÂ
se rÏõÂzenõÂ o uznaÂnõÂ jejich pruÊkazu zpuÊsobilosti prÏerusÏuje.
(4) JestlizÏe podmõÂnky, za nichzÏ byl vydaÂn uznaÂvanyÂ pruÊkaz zpuÊsobilosti pilota, leteckeÂho navigaÂtora
a palubnõÂho inzÏenyÂra, nejsou rovnocenneÂ s podmõÂnÂ rÏad ulozÏõÂ zÏadateli
kami stanovenyÂmi tõÂmto zaÂkonem, U
v nezbytneÂm rozsahu dodatecÏneÂ oveÏrÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti, prÏezkoumaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti nebo
prokaÂzaÂnõÂ bezuÂhonnosti. DodatecÏneÂ oveÏrÏenõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti umozÏnõÂ UÂrÏad zÏadateli vykonat bez zbytecÏneÂho odkladu.
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Â rÏad neprodleneÏ
(5) O postupu podle odstavce 4 U
vyrozumõÂ staÂt, kteryÂ vydal uznaÂvanyÂ pruÊkaz zpuÊsobilosti pilota, leteckeÂho navigaÂtora a palubnõÂho inzÏenyÂra,
a Evropskou komisi.
(6) Podle vyÂsledkuÊ dodatecÏneÂho oveÏrÏenõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti, prokaÂzaÂnõÂ bezuÂhonnosti nebo prÏezkoumaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti UÂrÏad pruÊkaz zpuÊsobilosti
pilota, leteckeÂho navigaÂtora a palubnõÂho inzÏenyÂra uznaÂ,
jinak zÏaÂdost zamõÂtne.
(7) Seznam dokladuÊ, kteryÂmi musõÂ byÂt zÏaÂdost
o uznaÂnõÂ pruÊkazu zpuÊsobilosti pilota, leteckeÂho navigaÂtora a palubnõÂho inzÏenyÂra dolozÏena, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(8) DrzÏitel pruÊkazu zpuÊsobilosti pilota, vykonaÂvajõÂcõÂho cÏinnost leteckeÂho personaÂlu nikoli za uÂplatu
(daÂle jen ¹soukromyÂ pilotª), jemuzÏ byl pruÊkaz vydaÂn
jinyÂm cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie, muÊzÏe provaÂdeÏt
lety letadlem registrovanyÂm v cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ
unie; ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 7 se v takoveÂm prÏõÂpadeÏ
nepouzÏijõÂ. VyÂkon cÏinnostõÂ soukromeÂho pilota je omezen na provaÂdeÏnõÂ letuÊ v raÂmci prÏõÂslusÏneÂ trÏõÂdnõÂ a typoveÂ
kvalifikace podle pravidel letu za viditelnosti ve dne
a v letadle schvaÂleneÂm pro provoz s jednõÂm pilotem.
1j

) CÏl. 4 a 5 ve spojenõÂ s prÏõÂlohou smeÏrnice Rady ze dne
16. prosince 1991 o vzaÂjemneÂm uznaÂvaÂnõÂ licencõÂ pro vyÂkon
funkcõÂ v civilnõÂm letectvõÂ (91/670/EHS).ª.

47. V § 22 odstavec 2 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 1k znõÂ:
¹(2) ZdravotnõÂ zpuÊsobilost zjisÏt'uje a leÂkarÏskyÂ posudek1k) o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti vydaÂvaÂ na zaÂkladeÏ
leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky a dalsÏõÂch vysÏetrÏenõÂ stanovenyÂch
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem nebo oduÊvodneÏnyÂch
zdravotnõÂm stavem posuzovaneÂ osoby posuzujõÂcõÂ leÂkarÏ
prÏõÂslusÏneÂho zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ.
1k

) § 77 odst. 1 zaÂkona cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi o zdravõÂ lidu, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 285/2002 Sb.ª.

48. V § 22 se za odstavec 2 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce 3 a 4, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(3) PosuzujõÂcõÂm leÂkarÏem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ leÂkarÏ poveÏrÏenyÂ UÂrÏadem nebo leÂkarÏ zdraÂ rÏavotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ poveÏrÏeneÂho nebo urcÏeneÂho U
dem, pokud tento zaÂkon nebo na neÏj navazujõÂcõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis nebo prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ prÏedpis
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nestanovõÂ, zÏe je k posouzenõÂ
zdravotnõÂ zpuÊsobilosti opraÂvneÏn kazÏdyÂ praktickyÂ leÂkarÏ. NaÂklady spojeneÂ s posouzenõÂm zdravotnõÂ zpuÊsobilosti a vydaÂnõÂm leÂkarÏskeÂho posudku podle odstavce 2
hradõÂ zameÏstnavatel v tom rozsahu, v jakeÂm nejsou
kryty z verÏejneÂho zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ.
Â rÏad poveÏrÏuje provozovatele zdravotnickeÂho
(4) U
zarÏõÂzenõÂ na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti a po prokaÂzaÂnõÂ
odborneÂ zpuÊsobilosti jeho leÂkarÏuÊ a urcÏuje poveÏrÏeneÂho
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provozovatele zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti a po dohodeÏ s Ministerstvem obrany
a Ministerstvem zdravotnictvõÂ.ª.
DosavadnõÂ odstavce 3 azÏ 9 se oznacÏujõÂ jako odstavce 5
azÏ 11.
49. V § 22 odst. 6 se za slovo ¹naÂsledekª vklaÂdajõÂ
slova ¹zmeÏnu neboª.
50. V § 22 se odstavce 7, 8 a 9 zrusÏujõÂ.
DosavadnõÂ odstavce 10 a 11 se oznacÏujõÂ jako odstavce 7
a 8.
51. V § 22 odst. 7 se slovo ¹Posudekª nahrazuje
slovy ¹LeÂkarÏskyÂ posudekª.
52. Za § 22 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 22a azÏ 22c, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 22a
(1) Ministerstvo dopravy stanovõÂ k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti civilnõÂho letoveÂho provozu provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem pravidla pro urcÏenõÂ maximaÂlnõÂ doby ve
sluzÏbeÏ, doby letoveÂ sluzÏby, doby letu, minimaÂlnõÂ pozÏadavky na odpocÏinek vcÏetneÏ odpocÏinku prÏi prÏekracÏovaÂnõÂ võÂce cÏasovyÂch paÂsem, principy deÏleneÂ sluzÏby, principy pro pouzÏitõÂ zesõÂleneÂ a zdvojeneÂ posaÂdky a pravidla
pro urcÏovaÂnõÂ letoveÂ zaÂlohy cÏlenuÊ posaÂdek letadel (daÂle
jen ¹bezpecÏnostnõÂ letovaÂ normaª).
(2) LetecÏtõÂ dopravci a provozovateleÂ leteckyÂch
pracõÂ stanovõÂ v souladu s bezpecÏnostnõÂ letovou normou
zpuÊsob urcÏenõÂ maximaÂlnõÂ doby ve sluzÏbeÏ, doby letoveÂ
sluzÏby, doby letu, minimaÂlnõÂ pozÏadavky na odpocÏinek
vcÏetneÏ odpocÏinku prÏi prÏekracÏovaÂnõÂ võÂce cÏasovyÂch paÂsem, principy deÏleneÂ sluzÏby, principy pro pouzÏitõÂ zesõÂleneÂ a zdvojeneÂ posaÂdky a pravidla pro urcÏovaÂnõÂ letoveÂ zaÂlohy cÏlenuÊ posaÂdek letadel (daÂle jen ¹bezpecÏnostnõÂ letovaÂ norma provozovateleª).
(3) O schvaÂlenõÂ bezpecÏnostnõÂ letoveÂ normy provozovatele, vcÏetneÏ jejõÂch prÏõÂpadnyÂch zmeÏn, prÏed nabytõÂm jejich uÂcÏinnosti rozhoduje UÂrÏad na zÏaÂdost leteckeÂho dopravce nebo provozovatele leteckyÂch pracõÂ.
PrÏed schvaÂlenõÂm bezpecÏnostnõÂ letoveÂ normy provozovatele proveÏrÏõÂ UÂrÏad vnitrÏnõÂ systeÂm kontroly leteckeÂho
dopravce nebo provozovatele leteckyÂch pracõÂ k zajisÏteÏnõÂ jejõÂho dodrzÏovaÂnõÂ. V prÏõÂpadeÏ zjisÏteÏnõÂ zaÂvazÏnyÂch neÂ rÏad zamõÂtne zÏaÂdostatkuÊ vnitrÏnõÂho systeÂmu kontroly U
dost leteckeÂho dopravce nebo provozovatele leteckyÂch
pracõÂ o schvaÂlenõÂ bezpecÏnostnõÂ letoveÂ normy provozovatele.
(4) V prÏõÂpadeÏ zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti leteckeÂho dopravce o schvaÂlenõÂ bezpecÏnostnõÂ letoveÂ normy provozovatele UÂrÏad zahaÂjõÂ rÏõÂzenõÂ o odejmutõÂ osveÏdcÏenõÂ leteckeÂho dopravce. V prÏõÂpadeÏ zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti provozovatele leteckyÂch pracõÂ o schvaÂlenõÂ bezpecÏnostnõÂ letoveÂ
Â rÏad zahaÂjõÂ rÏõÂzenõÂ o odejmutõÂ
normy provozovatele U
povolenõÂ k provozovaÂnõÂ leteckyÂch pracõÂ.

(5) UÂrÏad muÊzÏe schvaÂlit na zaÂkladeÏ oduÊvodneÏneÂ
zÏaÂdosti leteckeÂho dopravce nebo provozovatele leteckyÂch pracõÂ vyÂjimku z bezpecÏnostnõÂ letoveÂ normy provozovatele pro jednotlivyÂ let.
§ 22b
LeteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch
pracõÂ je povinen
a) zajistit dodrzÏovaÂnõÂ limituÊ stanovenyÂch v souladu
s bezpecÏnostnõÂ letovou normou,
b) po dobu nejmeÂneÏ 15 meÏsõÂcuÊ uchovaÂvat zaÂznamy
o dobeÏ sluzÏby, dobeÏ letoveÂ sluzÏby, dobeÏ letu a jejõÂch prodlouzÏenõÂch a dobeÏ odpocÏinku a jejõÂm zkraÂcenõÂ,
c) do 28 dnuÊ od okamzÏiku prodlouzÏenõÂ maximaÂlnõÂ
doby letoveÂ sluzÏby o võÂce nezÏ 1 hodinu nebo zkraÂcenõÂ doby odpocÏinku o võÂce nezÏ 1 hodinu prÏedlozÏit UÂrÏadu kopii zaÂznamu o teÏchto skutecÏnostech
s oduÊvodneÏnõÂm.
§ 22c
(1) CÏlen posaÂdky letadla je povinen
a) dodrzÏovat bezpecÏnostnõÂ letovou normu provozovatele,
b) veÂst zaÂznamy o jõÂm vykonaneÂ dobeÏ sluzÏby, dobeÏ
letoveÂ sluzÏby, dobeÏ letu a jejõÂch prodlouzÏenõÂch
a o dobeÏ odpocÏinku a jejõÂm zkraÂcenõÂ,
c) prÏedklaÂdat leteckeÂmu dopravci nebo provozovateli leteckyÂch pracõÂ zaÂznamy podle põÂsmene b)
prÏed kazÏdyÂm vyÂkonem letoveÂ sluzÏby, vykonaÂvaÂ-li cÏinnost cÏlena posaÂdky letadla pro võÂce leteckyÂch dopravcuÊ nebo provozovateluÊ leteckyÂch
pracõÂ.
(2) CÏlen posaÂdky letadla nesmõÂ vykonaÂvat letovou
sluzÏbu, je-li si veÏdom, zÏe vlivem jeho uÂnavy nebo aktuaÂlnõÂho zdravotnõÂho stavu by mohlo dojõÂt k ohrozÏenõÂ
bezpecÏnosti letoveÂho provozu.
(3) Velitel letadla je povinen prÏedlozÏit po ukoncÏenõÂ
letu leteckeÂmu dopravci nebo provozovateli leteckyÂch
pracõÂ zaÂznam o prodlouzÏenõÂ doby letoveÂ sluzÏby nebo
zkraÂcenõÂ doby odpocÏinku.ª.
53. V § 23 veÏteÏ prvnõÂ se za slova ¹vojenskyÂ leteckyÂ
personaÂlª vklaÂdajõÂ slova ¹s vyÂjimkou ustanovenõÂ § 19a,
22a, 22b a 22cª.
54. V cÏaÂsti cÏtvrteÂ se nad § 24 vklaÂdajõÂ slova:
¹HLAVA I
DRUHY LETISÏTÏª.
55. V § 24 odstavec 1 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 1l znõÂ:
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¹(1) LetisÏteÏ se rozdeÏlujõÂ
a) podle vybavenõÂ, provoznõÂch podmõÂnek a zaÂkladnõÂho urcÏenõÂ na letisÏteÏ
1. vnitrostaÂtnõÂ, jimizÏ jsou letisÏteÏ urcÏenaÂ a vybavenaÂ
k uskutecÏnÏovaÂnõÂ vnitrostaÂtnõÂch letuÊ, prÏi nichzÏ
nenõÂ prÏekrocÏena staÂtnõÂ hranice,
2. mezinaÂrodnõÂ, jimizÏ jsou celnõÂ letisÏteÏ urcÏenaÂ
a vybavenaÂ k uskutecÏnÏovaÂnõÂ jak vnitrostaÂtnõÂch
letuÊ, tak i letuÊ, prÏi nichzÏ je prÏekrocÏena staÂtnõÂ
hranice CÏeskeÂ republiky; tato letisÏteÏ se podle
zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu1l) daÂle deÏlõÂ na letisÏteÏ
s vnitrÏnõÂ hranicõÂ a letisÏteÏ s vneÏjsÏõÂ hranicõÂ,
b) podle okruhu uzÏivateluÊ a charakteru letisÏteÏ na letisÏteÏ
1. civilnõÂ, jimizÏ jsou letisÏteÏ pro potrÏeby civilnõÂ leteckeÂ dopravy; rozumõÂ se jimi letisÏteÏ verÏejnaÂ,
jimizÏ jsou letisÏteÏ prÏijõÂmajõÂcõÂ v mezõÂch sveÂ technickeÂ a provoznõÂ zpuÊsobilosti vsÏechna letadla,
a letisÏteÏ neverÏejnaÂ, jimizÏ jsou letisÏteÏ prÏijõÂmajõÂcõÂ
na zaÂkladeÏ prÏedchozõÂ dohody provozovatele
nebo velitele letadla s provozovatelem neverÏejneÂho letisÏteÏ a v mezõÂch sveÂ technickeÂ a provoznõÂ
zpuÊsobilosti vsÏechna letadla a letadla uzÏivateluÊ
letisÏteÏ stanovenyÂch UÂrÏadem na naÂvrh jeho provozovatele,
2. vojenskaÂ, jimizÏ jsou letisÏteÏ pro potrÏeby ozbrojenyÂch sil CÏeskeÂ republiky a jinyÂch opraÂvneÏnyÂch uzÏivateluÊ poveÏrÏenyÂch Ministerstvem
obrany.
1l

) ZaÂkon cÏ. 216/2002 Sb., o ochraneÏ staÂtnõÂch hranic CÏeskeÂ
republiky a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ochraneÏ
staÂtnõÂch hranic), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 481/2004 Sb.ª.

56. V § 25 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se za slovo ¹mezinaÂrodnõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹s vneÏjsÏõÂ hranicõÂª.
57. V § 25 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2,
kteryÂ znõÂ:
¹(2) PrÏi vydaÂvaÂnõÂ rozhodnutõÂ podle odstavce 1,
kteryÂm se letisÏteÏ urcÏõÂ jako letisÏteÏ mezinaÂrodnõÂ s vneÏjsÏõÂ
Â rÏad vaÂzaÂn stanoviskem Ministerstva vnitra
hranicõÂ, je U
vydanyÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu1l). ObdrzÏõÂ-li UÂrÏad stanovisko Ministerstva vnitra o neplneÏnõÂ
bezpecÏnostnõÂch podmõÂnek mezinaÂrodnõÂho letisÏteÏ
s vneÏjsÏõÂ hranicõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu1l),
zahaÂjõÂ rÏõÂzenõÂ o zmeÏneÏ druhu letisÏteÏ.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.
58. V § 25 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) Na verÏejnyÂch mezinaÂrodnõÂch letisÏtõÂch zajistõÂ
orgaÂny veterinaÂrnõÂ spraÂvy veterinaÂrnõÂ kontrolu na pohranicÏnõÂ veterinaÂrnõÂ stanici, pokud ji schvaÂlõÂ prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ.ª.
59. Za § 25 se vklaÂdaÂ novyÂ § 25a, kteryÂ vcÏetneÏ
nadpisu znõÂ:
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¹ H L AVA I I
Â NIÂ LETISÏTEÏ
PROVOZOVA
§ 25a
Povinnosti vlastnõÂka verÏejneÂho letisÏteÏ
(1) VlastnõÂk verÏejneÂho letisÏteÏ je povinen zajistit
provozovaÂnõÂ letisÏteÏ.
(2) NemuÊzÏe-li vlastnõÂk verÏejneÂho letisÏteÏ zajistit
provozovaÂnõÂ letisÏteÏ, je povinen nabõÂdnout letisÏteÏ k zajisÏteÏnõÂ jeho provozovaÂnõÂ staÂtu. PõÂsemnou nabõÂdku podaÂvaÂ vlastnõÂk verÏejneÂho letisÏteÏ Ministerstvu dopravy ve
lhuÊteÏ 60 dnuÊ ode dne, kdy se o skutecÏnosti podle veÏty
prvnõÂ dozveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak do 60 dnuÊ prÏed ukoncÏenõÂm provozovaÂnõÂ letisÏteÏ, nenõÂ-li soucÏasneÏ provozovatelem letisÏteÏ.
(3) VyzÏaduje-li to verÏejnyÂ zaÂjem, Ministerstvo dopravy zajistõÂ provozovaÂnõÂ verÏejneÂho letisÏteÏ na zaÂkladeÏ
põÂsemneÂ smlouvy uzavrÏeneÂ s vlastnõÂkem letisÏteÏ po
dobu, po kterou nenõÂ vlastnõÂk letisÏteÏ schopen zajistit
jeho provozovaÂnõÂ vlastnõÂmi silami nebo prostrÏednictvõÂm jineÂho provozovatele.ª.
60. V § 27 odst. 1 se ve veÏteÏ druheÂ za slova ¹UÂrÏad
na zaÂkladeÏª vklaÂdaÂ slovo ¹põÂsemneÂª.
61. V § 30 odst. 1 põÂsm. a) se slova ¹obchodnõÂ
jmeÂnoª nahrazujõÂ slovy ¹obchodnõÂ firmu nebo naÂzevª.
62. V § 31 odst. 1 se na konci textu põÂsmene c)
doplnÏuje veÏta ¹JednaÂ-li se o provozovatele mezinaÂrodnõÂho verÏejneÂho letisÏteÏ, cÏinõÂ tato lhuÊta dvanaÂct meÏsõÂcuÊ.ª.
63. § 32 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 2a znõÂ:
¹§ 32
(1) UÂrÏad na põÂsemnou zÏaÂdost provozovatele letisÏteÏ
nebo leteckyÂch dopravcuÊ, uskutecÏnÏujõÂcõÂch v prÏedchaÂzejõÂcõÂm kalendaÂrÏnõÂm roce võÂce nezÏ polovinu vzletuÊ nebo
prÏistaÂnõÂ na daneÂm letisÏti, nebo z vlastnõÂho podneÏtu urcÏõÂ
za podmõÂnek stanovenyÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ2a) provozovaneÂ letisÏteÏ
jako letisÏteÏ s plaÂnovanyÂm provozem nebo koordinovaneÂ letisÏteÏ. V prÏõÂpadeÏ podaÂnõÂ zÏaÂdosti EvropskeÂ komise
podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ2a) postupuje UÂrÏad prÏimeÏrÏeneÏ. NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti provozovatele letisÏteÏ nebo leteckyÂch dopravcuÊ
podle veÏty prvnõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(2) Pro koordinovaneÂ letisÏteÏ UÂrÏad poveÏrÏõÂ, za podmõÂnek stanovenyÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ2a), prÏideÏlovaÂnõÂm volnyÂch letisÏtnõÂch cÏasuÊ leteckyÂm dopravcuÊm a dohledem nad jejich vyuzÏõÂvaÂnõÂm fyzickou osobu s trvalyÂm pobytem
v CÏeskeÂ republice nebo praÂvnickou osobu se sõÂdlem
v CÏeskeÂ republice (daÂle jen ¹koordinaÂtorª). KoordinaÂtor zajistõÂ ve lhuÊteÏ 3 meÏsõÂcuÊ od sveÂho poveÏrÏenõÂ a za
podmõÂnek stanovenyÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ2a) ustanovenõÂ koordinacÏnõÂho
vyÂboru jako poradnõÂho orgaÂnu koordinaÂtora.

(3) KoordinaÂtor prÏideÏluje volneÂ letisÏtnõÂ cÏasy na
zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti v souladu s prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ2a). NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(4) KoordinaÂtor je povinen byÂt nejpozdeÏji prÏi zapocÏetõÂ vyÂkonu sveÂ cÏinnosti pojisÏteÏn pro prÏõÂpad odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou vyÂkonem teÂto cÏinnosti.
(5) Pro letisÏteÏ s plaÂnovanyÂm provozem UÂrÏad poveÏrÏõÂ, za podmõÂnek stanovenyÂch prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm
prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ2a), vyhodnocovaÂnõÂm letovyÂch rÏaÂduÊ leteckyÂch dopravcuÊ a vydaÂvaÂnõÂm
s tõÂm souvisejõÂcõÂch doporucÏenõÂ fyzickou osobu s trvalyÂm pobytem v CÏeskeÂ republice nebo praÂvnickou
osobu se sõÂdlem v CÏeskeÂ republice.
2a
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) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o spolecÏnyÂch pravidlech pro prÏideÏlovaÂnõÂ letisÏtnõÂch cÏasuÊ na letisÏtõÂch SpolecÏenstvõÂ.ª.

64. Za § 34 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 34a azÏ 34c, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisu zneÏjõÂ:
¹OsveÏdcÏenõÂ zpuÊsobilosti letisÏteÏ
§ 34a
(1) Provozovatel verÏejneÂho mezinaÂrodnõÂho letisÏteÏ
musõÂ mõÂt ke dni zahaÂjenõÂ provozu letisÏteÏ osveÏdcÏenõÂ
zpuÊsobilosti letisÏteÏ (daÂle jen ¹osveÏdcÏenõÂª).
(2) OsveÏdcÏenõÂ vydaÂvaÂ rozhodnutõÂm UÂrÏad na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti provozovatele letisÏteÏ, jejõÂzÏ prÏõÂlohou je dokument vypracovanyÂ provozovatelem letisÏteÏ, kteryÂ zahrnuje technickeÂ a provoznõÂ uÂdaje o jõÂm
provozovaneÂm letisÏti (daÂle jen ¹letisÏtnõÂ prÏõÂrucÏkaª).
Provozovatel letisÏteÏ pruÊbeÏzÏneÏ zaznamenaÂvaÂ v letisÏtnõÂ
prÏõÂrucÏce zmeÏny vsÏech skutecÏnostõÂ v nõÂ uvedenyÂch.
(3) Na zÏaÂdost provozovatele verÏejneÂho vnitrostaÂtÂ rÏad vydat osveÏdcÏenõÂ i pro tento
nõÂho letisÏteÏ muÊzÏe U
druh letisÏteÏ.
(4) NaÂlezÏitosti letisÏtnõÂ prÏõÂrucÏky stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 34b
(1) PrÏi osveÏdcÏovaÂnõÂ letisÏteÏ UÂrÏad zjisÏt'uje, zda vesÏkeraÂ zarÏõÂzenõÂ, vybavenõÂ, provoznõÂ postupy a systeÂm rÏõÂzenõÂ bezpecÏnosti provozu na osveÏdcÏovaneÂm letisÏti, jakozÏ i leteckeÂ sluzÏby poskytovaneÂ na tomto letisÏti, uvaÂdeÏneÂ v letisÏtnõÂ prÏõÂrucÏce, jsou v souladu s leteckyÂmi
prÏedpisy. DaÂle UÂrÏad zjisÏt'uje, zda provozovatel letisÏteÏ
a letisÏtnõÂ personaÂl, uvedenõÂ v letisÏtnõÂ prÏõÂrucÏce, splnÏujõÂ
pozÏadavky odborneÂ zpuÊsobilosti pro provoz letisÏteÏ
a jeho uÂdrzÏbu stanoveneÂ leteckyÂmi prÏedpisy.
(2) O vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ UÂrÏad rozhodne do jednoho roku od podaÂnõÂ zÏaÂdosti.
(3) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti
o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.

(4) V prÏõÂpadeÏ vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ zahaÂjõÂ UÂrÏad rÏõÂzenõÂ o zmeÏneÏ
druhu letisÏteÏ. OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ
druhu letisÏteÏ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
§ 34c
Â rÏadu põÂsemneÏ
(1) Provozovatel letisÏteÏ oznaÂmõÂ U
zmeÏny skutecÏnostõÂ uvedenyÂch v letisÏtnõÂ prÏõÂrucÏce ve
lhuÊteÏ peÏti dnuÊ ode dne, kdy ke zmeÏneÏ teÏchto skutecÏnostõÂ dosÏlo. K tomuto oznaÂmenõÂ prÏilozÏõÂ provozovatel
letisÏteÏ zaÂznam zmeÏn v letisÏtnõÂ prÏõÂrucÏce.
(2) V prÏõÂpadeÏ neplneÏnõÂ podmõÂnek stanovenyÂch pro
osveÏdcÏenõÂ letisÏteÏ zahaÂjõÂ UÂrÏad rÏõÂzenõÂ o pozastavenõÂ platnosti nebo odneÏtõÂ osveÏdcÏenõÂ.
(3) V prÏõÂpadeÏ pozastavenõÂ platnosti osveÏdcÏenõÂ
UÂrÏad vyzve provozovatele letisÏteÏ k odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ a stanovõÂ mu k tomu prÏimeÏrÏenou
lhuÊtu, kteraÂ nesmõÂ prÏesaÂhnout dobu pozastavenõÂ platnosti osveÏdcÏenõÂ. Platnost osveÏdcÏenõÂ lze pozastavit nejdeÂle na dobu sÏesti meÏsõÂcuÊ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe provozovatel
letisÏteÏ neodstranõÂ zjisÏteÏneÂ nedostatky ve stanoveneÂ
lhuÊteÏ, zahaÂjõÂ UÂrÏad rÏõÂzenõÂ o odneÏtõÂ osveÏdcÏenõÂ.
(4) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ osveÏdcÏenõÂ
nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(5) V prÏõÂpadeÏ vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ osveÏdcÏenõÂ zahaÂjõÂ UÂrÏad rÏõÂzenõÂ o zmeÏneÏ druhu letisÏteÏ. OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ druhu letisÏteÏ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.ª.
65. V cÏaÂsti cÏtvrteÂ se nad slova ¹§ 35ª vklaÂdajõÂ
slova:
¹HLAVA III
Â NIÂM
Ï ISTA
Ê M A PR
PLOCHY URCÏENEÂ KE VZLETU
Â
A LETECKE STAVBYª.
66. V cÏaÂsti cÏtvrteÂ se nadpis nad § 37 nahrazuje
slovy:
¹ H L AVA I V
OCHRANNAÂ PAÂSMAª.
67. § 37 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 4a znõÂ:
¹§ 37
OchrannaÂ paÂsma
(1) Kolem leteckyÂch staveb se zrÏizujõÂ ochrannaÂ
paÂsma. OchrannaÂ paÂsma vznikajõÂ dnem nabytõÂ praÂvnõÂ
moci uÂzemnõÂho rozhodnutõÂ o ochranneÂm paÂsmu. Ke
zrÏõÂzenõÂ ochranneÂho paÂsma je nutnyÂ souhlas UÂrÏadu.
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(2) OchrannaÂ paÂsma leteckyÂch staveb se deÏlõÂ na
ochrannaÂ paÂsma
a) letisÏt' a
b) leteckyÂch pozemnõÂch zarÏõÂzenõÂ.
ma
a)
b)
c)
d)

(3) OchrannaÂ paÂsma letisÏt' se deÏlõÂ na ochrannaÂ paÂs-

se zaÂkazem staveb,
s vyÂsÏkovyÂm omezenõÂm staveb,
k ochraneÏ prÏed nebezpecÏnyÂmi a klamavyÂmi sveÏtly,
s omezenõÂm staveb vzdusÏnyÂch vedenõÂ vysokeÂho
napeÏtõÂ a velmi vysokeÂho napeÏtõÂ,
e) hlukovaÂ4a) a
f) ornitologickaÂ.

(4) OchrannaÂ paÂsma leteckyÂch zabezpecÏovacõÂch
zarÏõÂzenõÂ se deÏlõÂ na ochrannaÂ paÂsma
a) radionavigacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ a
b) sveÏtelnyÂch zarÏõÂzenõÂ.
4a

) ZaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 502/2000 Sb., o ochraneÏ zdravõÂ prÏed neprÏõÂznivyÂmi uÂcÏinky hluku a vibracõÂ, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy
cÏ. 88/2004 Sb.ª.

68. § 38 a 39 se zrusÏujõÂ.
69. V § 40 se slova ¹ochranneÂm paÂsmu letisÏt'
a ochranneÂm paÂsmuª nahrazujõÂ slovy ¹ochrannyÂch
paÂsmechª a na konci se doplnÏujõÂ slova ¹a nepuÊjde-li
o objekt vyzÏadujõÂcõÂ ochranu prÏed hlukemª.
70. V § 41 se za slovo ¹UÂrÏaduª vklaÂdajõÂ slova
¹a Ministerstva obranyª.
71. V § 41 põÂsm. a) se cÏõÂslo ¹100ª nahrazuje cÏõÂslem ¹75ª.
72. V § 41 põÂsm. b) se cÏõÂslo ¹100ª nahrazuje cÏõÂslem ¹75ª.
73. V § 41 põÂsm. c) se za slovo ¹mohouª vklaÂdajõÂ
slova ¹ohrozit bezpecÏnost letoveÂho provozu neboª a za
slova ¹energetickaÂ zarÏõÂzenõÂª se vklaÂdajõÂ slova ¹ , veÏtrneÂ
elektraÂrnyª.
74. V § 41 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) Provozovatel prÏenosoveÂ soustavy vedenõÂ a zarÏõÂzenõÂ 110 kV a võÂce (daÂle jen ¹vedenõÂª) je povinen na
zÏaÂdost osoby, kteraÂ v souvislosti s prÏedmeÏtem sveÂho
podnikaÂnõÂ nebo cÏinnosti vytvaÂrÏõÂ kartografickeÂ znaÂzorneÏnõÂ prÏenosoveÂ soustavy vedenõÂ, sdeÏlit ve vhodneÂ
formeÏ aktuaÂlnõÂ zemeÏpisneÂ sourÏadnice umõÂsteÏnõÂ stozÏaÂrovyÂch konstrukcõÂ vedenõÂ a naÂkres trasy vedenõÂ mezi
nimi.ª.
75. V § 42 veÏteÏ prvnõÂ se za slovo ¹prÏedchozõÂmª
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vklaÂdaÂ slovo ¹prokazatelneÂmª a za veÏtu trÏetõÂ se vklaÂdaÂ
veÏta ¹VlastnõÂk nemovitosti je povinen strpeÏt omezenõÂ
vlastnickeÂho praÂva ke sveÂ nemovitosti prÏi vyÂkonu
teÏchto opraÂvneÏnõÂ.ª.
76. Za § 42 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 42a azÏ 42c, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 4b azÏ 4d zneÏjõÂ:
¹ HLAVA V
Â
PROVOZNI OMEZENIÂ KE SNIÂZÏENIÂ HLUKU
NA LETISÏTI
§ 42a
ProvoznõÂm omezenõÂm ke snõÂzÏenõÂ hluku na letisÏti
se rozumõÂ opatrÏenõÂ smeÏrÏujõÂcõÂ k omezenõÂ prÏõÂstupu podzvukovyÂch proudovyÂch letadel se vzletovou hmotnostõÂ
34 tun a vysÏsÏõÂ nebo s celkovyÂm pocÏtem sedadel pro
cestujõÂcõÂ võÂce nezÏ 19 na letisÏteÏ nebo omezenõÂ jejich provozu na letisÏti.
§ 42b
(1) Jsou-li dlouhodobeÏ prÏekracÏovaÂny hygienickeÂ
limity stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem4a), Ministerstvo dopravy vydaÂ rozhodnutõÂ o zavedenõÂ
provoznõÂch omezenõÂ ke snõÂzÏenõÂ hluku na letisÏti zajisÏt'ujõÂcõÂm v prÏedchaÂzejõÂcõÂm kalendaÂrÏnõÂm roce võÂce nezÏ
50 000 vzletuÊ a prÏistaÂnõÂ podzvukovyÂch proudovyÂch
letadel rocÏneÏ.
(2) Podkladem pro rozhodnutõÂ podle odstavce 1 je
zpraÂva o hlukoveÂ situaci na letisÏti nebo stanovisko podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4b). ZpraÂvu o hlukoveÂ
situaci na letisÏti zpracuje za kazÏdeÂ 2 kalendaÂrÏnõÂ roky
provozovatel letisÏteÏ a zasÏle ji Ministerstvu dopravy do
30. cÏervna roku naÂsledujõÂcõÂho po skoncÏenõÂ druheÂho kalendaÂrÏnõÂho roku, jehozÏ se zpraÂva o hlukoveÂ situaci na
letisÏti tyÂkaÂ.
(3) Ministerstvo dopravy prÏi vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ
vezme v uÂvahu
a) prÏõÂnos provoznõÂch omezenõÂ ke snõÂzÏenõÂ hluku na
letisÏti a v jeho ochrannyÂch paÂsmech podle § 37
a podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4c),
b) prÏedpoklaÂdaneÂ naÂklady na zavedenõÂ provoznõÂch
omezenõÂ ke snõÂzÏenõÂ hluku na letisÏti a jejich vliv
na provoz letisÏteÏ.
(4) RozhodnutõÂ musõÂ byÂt zverÏejneÏno po dobu
15 dnuÊ ode dne praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ na uÂrÏednõÂ
desce Ministerstva dopravy a bez zbytecÏneÂho odkladu
teÂzÏ v LeteckeÂ informacÏnõÂ prÏõÂrucÏce, nejpozdeÏji vsÏak
2 meÏsõÂce prÏed konaÂnõÂm konference MezinaÂrodnõÂho
sdruzÏenõÂ leteckyÂch dopravcuÊ o letovyÂch rÏaÂdech.
(5) Je-li to nezbytneÂ k zamezenõÂ prÏekracÏovaÂnõÂ hygienickyÂch limituÊ podle odstavce 1 muÊzÏe Ministerstvo
dopravy rozhodnutõÂm omezit provoz letadel urcÏenyÂch
podle praÂvnõÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ4d)
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(daÂle jen ¹urcÏenaÂ letadlaª) na letisÏti, a to azÏ po uÂplnyÂ
zaÂkaz jejich provozu. PrÏitom Ministerstvo dopravy
prÏihleÂdne k charakteru provozu letadla, je-li mimorÏaÂdneÂ povahy, nebo jednaÂ-li se o lety za uÂcÏelem prÏestavby, opravy nebo uÂdrzÏby letadla.

78. V nadpise cÏaÂsti paÂteÂ se doplnÏujõÂ slova ¹a leteckeÂ
sluzÏbyª.

(6) RozhodnutõÂm podle odstavce 5 Ministerstvo
dopravy omezõÂ pocÏet vzletuÊ a prÏistaÂnõÂ urcÏenyÂch letadel
na letisÏti, a to na dobu 6 meÏsõÂcuÊ po praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, tak, aby pocÏet vzletuÊ a prÏistaÂnõÂ urcÏenyÂch letadel na daneÂm letisÏti nebyl vysÏsÏõÂ nezÏ v teÂmzÏe obdobõÂ
prÏedchozõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku. NejdrÏõÂve po uplynutõÂ
12 meÏsõÂcuÊ po praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ podle odstavce 5
v neÏm Ministerstvo dopravy omezõÂ pocÏet vzletuÊ a prÏistaÂnõÂ urcÏenyÂch letadel na letisÏti, nejvyÂsÏe vsÏak rocÏneÏ
o 20 procent z celkoveÂho pocÏtu vzletuÊ a prÏistaÂnõÂ kazÏdeÂho provozovatele za prÏedchaÂzejõÂcõÂ kalendaÂrÏnõÂ rok.
Nastane-li pocÏaÂtek provoznõÂho omezenõÂ azÏ v pruÊbeÏhu
kalendaÂrÏnõÂho roku, omezõÂ Ministerstvo dopravy pocÏet
vzletuÊ a prÏistaÂnõÂ urcÏenyÂch letadel v tomto kalendaÂrÏnõÂm
roce o pomeÏrnou cÏaÂst vyÂsÏe uvedeneÂho maximaÂlnõÂho
rozsahu.

¹HLAVA I
UZÏIÂVAÂNIÂ VZDUSÏNEÂHO PROSTORU CÏESKEÂ
REPUBLIKYª.

(7) RozhodnutõÂ podle odstavce 1 zasÏle Ministerstvo dopravy po nabytõÂ praÂvnõÂ moci bez zbytecÏneÂho
odkladu EvropskeÂ komisi a ostatnõÂm cÏlenskyÂm staÂtuÊm
EvropskeÂ unie.
(8) NaÂlezÏitosti zpraÂvy o hlukoveÂ situaci na letisÏti
stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 42c
(1) Na urcÏenaÂ letadla registrovanaÂ v urcÏenyÂch zemõÂch splnÏujõÂcõÂ pozÏadavky pro schvaÂlenõÂ typu letadla
stanovenaÂ mezinaÂrodnõÂ smlouvou, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ
praÂvnõÂho rÏaÂdu, se § 42b nevztahuje,
a) byla-li provozovaÂna na letisÏti v obdobõÂ od 1. ledna
1996 do 31. prosince 2001 a
b) je-li po 31. prosinci 2001 provozovatelem fyzickaÂ
osoba s trvalyÂm pobytem nebo praÂvnickaÂ osoba se
sõÂdlem v urcÏeneÂ zemi.
(2) Seznam urcÏenyÂch zemõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
4b

) ZaÂkon cÏ. 100/2001 Sb., o posuzovaÂnõÂ vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon
o posuzovaÂnõÂ vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 93/2004 Sb.

4c

79. V cÏaÂsti paÂteÂ se nad slova ¹§ 44ª vklaÂdajõÂ slova:

80. V § 44 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) UzÏõÂvaÂnõÂ vzdusÏneÂho prostoru CÏeskeÂ republiky
k leÂtaÂnõÂ muÊzÏe omezit nebo zakaÂzat
a) stanovisÏteÏ pro poskytovaÂnõÂ letovyÂch provoznõÂch
sluzÏeb urcÏeneÂ UÂrÏadem v dohodeÏ s Ministerstvem
obrany, neprÏesaÂhne-li doba omezenõÂ nebo zaÂkazu
24 hodin,
b) UÂrÏad v dohodeÏ s Ministerstvem obrany, prÏesaÂhne-li doba omezenõÂ nebo zaÂkazu 24 hodin, avsÏak
neprÏesaÂhne 15 dnuÊ,
c) UÂrÏad v dohodeÏ s Ministerstvem obrany a po projednaÂnõÂ s organizacemi sdruzÏujõÂcõÂmi v CÏeskeÂ republice provozovatele leteckeÂ dopravy a provozovatele vsÏeobecneÂho letectvõÂ, kterÏõÂ v CÏeskeÂ republice
souhrnneÏ provozujõÂ nejmeÂneÏ 500 letadel, prÏesaÂhne-li doba omezenõÂ nebo zaÂkazu 15 dnuÊ, avsÏak
neprÏesaÂhne 3 meÏsõÂce,
d) vlaÂda, prÏesaÂhne-li doba omezenõÂ nebo zaÂkazu
3 meÏsõÂce.ª.
81. V § 44 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) TrvaleÂ nebo dlouhodobeÂ vymezenõÂ oblastõÂ
s omezenyÂm nebo zakaÂzanyÂm letovyÂm provozem
a rozdeÏlenõÂ vzdusÏneÂho prostoru stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem Ministerstvo dopravy po projednaÂnõÂ s Ministerstvem obrany a organizacemi sdruzÏujõÂcõÂmi v CÏeskeÂ republice provozovatele leteckeÂ dopravy
a provozovatele letadel vsÏeobecneÂho letectvõÂ, kterÏõÂ
v CÏeskeÂ republice souhrnneÏ provozujõÂ nejmeÂneÏ
500 letadel.ª.
82. V cÏaÂsti paÂteÂ se nad slova ¹§ 45ª vklaÂdajõÂ slova:
¹ H L AVA I I
LETECKEÂ SLUZÏBY
D õÂ l 1 ª .
83. V cÏaÂsti paÂteÂ se nadpis nad § 46 nahrazuje slovy:

) § 31 zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
4d
) CÏl. 2 põÂsm. d) smeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady
2002/30/ES ze dne 26. brÏezna 2002 o pravidlech a postupech
pro zavedenõÂ provoznõÂch omezenõÂ ke snõÂzÏenõÂ hluku na letisÏtõÂch SpolecÏenstvõÂ.ª.

84. V § 46 se slova ¹Ministerstvo dopravy a spojuÊª
nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.

77. V cÏaÂsti cÏtvrteÂ se nad slova ¹§ 43ª vklaÂdajõÂ slova
¹ H L AVA V I ª .

85. V § 48 se slova ¹Ministerstvo dopravy a spojuÊª
nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.

¹ D õÂ l 2
LetoveÂ provoznõÂ sluzÏbyª.
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86. V cÏaÂsti paÂteÂ se nad § 49 vklaÂdajõÂ slova:
¹ D õÂ l 3
LeteckaÂ telekomunikacÏnõÂ sluzÏba, leteckaÂ
meteorologickaÂ sluzÏba, leteckaÂ informacÏnõÂ sluzÏba,
sluzÏba prÏi prÏedletoveÂ prÏõÂpraveÏ a monitorovaÂnõÂ letu
a leteckaÂ sluzÏba paÂtraÂnõÂ a zaÂchranyª.
87. V § 49 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹Ministerstva dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏaduª.

(6) UÂrÏad prÏedklaÂdaÂ EvropskeÂ komisi v oblasti poskytovaÂnõÂ letovyÂch navigacÏnõÂch sluzÏeb vyÂrocÏnõÂ zpraÂvy
podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5e). Za tõÂmto uÂcÏelem je UÂrÏad opraÂvneÏn pozÏadovat informace od osob poveÏrÏenyÂch poskytovaÂnõÂm letovyÂch navigacÏnõÂch sluzÏeb.
5a

88. V § 49 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se slova ¹Ministerstvo dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.
89. V § 49 odst. 2 se slova ¹Ministerstvo dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvo dopravyª.
90. V § 49 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹Ministerstvo dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvo
dopravyª a za veÏtu prvnõÂ se doplnÏuje veÏta ¹Podrobnosti o vzaÂjemneÂ spolupraÂci prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ leteckeÂ sluzÏby
paÂtraÂnõÂ a zaÂchrany stanovõÂ dohoda uzavrÏenaÂ mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra.ª.
91. V cÏaÂsti paÂteÂ se nad § 49a vklaÂdajõÂ slova:
¹ D õÂ l 4
LetoveÂ navigacÏnõÂ sluzÏbyª.

) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 550/2004
ze dne 10. brÏezna 2004 o poskytovaÂnõÂ letovyÂch navigacÏnõÂch
sluzÏeb v jednotneÂm evropskeÂm nebi (narÏõÂzenõÂ o poskytovaÂnõÂ
sluzÏeb).
5c
) CÏl. 13 narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 550/
/2004 ze dne 10. brÏezna 2004 o poskytovaÂnõÂ letovyÂch navigacÏnõÂch sluzÏeb v jednotneÂm evropskeÂm nebi (narÏõÂzenõÂ
o poskytovaÂnõÂ sluzÏeb).
5d
) CÏl. 5 narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 551/
/2004 ze dne 10. brÏezna 2004 o organizaci a uzÏõÂvaÂnõÂ vzdusÏneÂho prostoru v jednotneÂm evropskeÂm nebi (narÏõÂzenõÂ
o vzdusÏneÂm prostoru).
5e

¹§ 49a
(1) UstanovenõÂ § 46, 48 azÏ 49 se nevztahujõÂ na
poskytovaÂnõÂ letovyÂch navigacÏnõÂch sluzÏeb podle prÏõÂmo
pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5a).

Â rÏad udeÏleneÂ poveÏrÏenõÂ k poskytovaÂnõÂ letovyÂch
(3) U
navigacÏnõÂch sluzÏeb odejme, jestlizÏe osoba
a) prÏestala byÂt drzÏitelem osveÏdcÏenõÂ podle odstavce 2,
b) neplnõÂ povinnosti podle odstavce 2, nebo
c) o odejmutõÂ poveÏrÏenõÂ pozÏaÂdala.
(4) Osoba poveÏrÏenaÂ poskytovaÂnõÂm letovyÂch navigacÏnõÂch sluzÏeb zprÏõÂstupnõÂ provoznõÂ uÂdaje, stanovõÂ-li
tak prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ prÏedpis EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5c) Ministerstvu dopravy a UÂrÏadu.
Â rÏad stanovuje prohlaÂsÏenõÂm funkcÏnõÂ bloky
(5) U
vzdusÏneÂho prostoru, stanovõÂ-li tak prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ
prÏedpis EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5d).

) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 549/2004
ze dne 10. brÏezna 2004, kteryÂm se stanovõÂ raÂmec pro vytvorÏenõÂ jednotneÂho evropskeÂho nebe (raÂmcoveÂ narÏõÂzenõÂ).
NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 550/2004
ze dne 10. brÏezna 2004 o poskytovaÂnõÂ letovyÂch navigacÏnõÂch
sluzÏeb v jednotneÂm evropskeÂm nebi (narÏõÂzenõÂ o poskytovaÂnõÂ
sluzÏeb).

5b

92. Za § 49 se vklaÂdaÂ novyÂ § 49a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 5a azÏ 5f znõÂ:

(2) UÂrÏad muÊzÏe poveÏrÏit poskytovaÂnõÂm letovyÂch navigacÏnõÂch sluzÏeb praÂvnickou osobu, kteraÂ je drzÏitelem
osveÏdcÏenõÂ vydaneÂho podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5b), nestanovõÂ-li tento
prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ prÏedpis jinak. Pro povinnosti osoby
poveÏrÏeneÂ poskytovaÂnõÂm letovyÂch navigacÏnõÂch sluzÏeb se
ustanovenõÂ § 47 pouzÏije obdobneÏ.
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) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 549/2004
ze dne 10. brÏezna 2004, kteryÂm se stanovõÂ raÂmec pro vytvorÏenõÂ jednotneÂho evropskeÂho nebe (raÂmcoveÂ narÏõÂzenõÂ).
NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 551/2004
ze dne 10. brÏezna 2004 o organizaci a uzÏõÂvaÂnõÂ vzdusÏneÂho
prostoru v jednotneÂm evropskeÂm nebi (narÏõÂzenõÂ o vzdusÏneÂm
prostoru).ª.

93. V cÏaÂsti paÂteÂ se nad § 49b vklaÂdajõÂ slova:
¹ D õÂ l 5
SluzÏby prÏi odbavovacõÂm procesu na verÏejneÂm letisÏtiª.
94. § 49b znõÂ:
¹§ 49b
(1) SluzÏby prÏi odbavovacõÂm procesu na verÏejneÂm
letisÏti5f) (daÂle jen ¹odbavovacõÂ sluzÏbyª) muÊzÏe pro cizõÂ
potrÏeby poskytovat praÂvnickaÂ osoba, fyzickaÂ osoba,
vcÏetneÏ leteckeÂho dopravce a provozovatele letisÏteÏ; pouze leteckyÂ dopravce muÊzÏe tyto sluzÏby poskytovat pro
vlastnõÂ potrÏebu.
(2) OdbavovacõÂ sluzÏby lze poskytovat na zaÂkladeÏ
Â rÏadem.
souhlasu udeÏleneÂho U
5f

) § 16a odst. 7 vyhlaÂsÏky cÏ. 108/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ
zaÂkon cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ
(zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, ve
zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 101/1999 Sb.ª.
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95. V § 49c odst. 1 se slova ¹Ministerstvo dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.

115. V § 49l se slova ¹Ministerstvu dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏaduª.

96. V § 49c odst. 1 põÂsmeno a) znõÂ:
¹a) je fyzickou osobou s trvalyÂm pobytem v CÏeskeÂ
republice nebo praÂvnickou osobou se sõÂdlem v CÏeskeÂ republice,ª.

116. V § 49m se slova ¹Ministerstvo dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.
117. V § 49m se slovo ¹49kª nahrazuje slovem
¹49lª.

97. V § 49c odst. 1 põÂsm. b) se cÏõÂslo ¹21ª nahrazuje cÏõÂslem ¹18ª.

118. V cÏaÂsti paÂteÂ se nad § 50 vklaÂdajõÂ slova
¹H L AVA I I I ª.

98. V § 49d se slovo ¹49bª nahrazuje slovem
¹49cª.

119. V § 50 odst. 1 se za slovo obrany vklaÂdaÂ slovo
¹ , vyÂcvikuª.

99. V § 49f odst. 1 se slova ¹Ministerstvo dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.

120. V § 51 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) Podrobnosti o vzaÂjemneÂ koordinaci a soucÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb nebo
sloucÏenyÂch letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb stanovõÂ doÂ rÏadem a Ministerstvem obrany.ª.
hoda uzavrÏenaÂ mezi U

100. V § 49g odst. 1 se slova ¹Ministerstvo dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.
101. V § 49h odst. 1 a 3 se slova ¹49eª a ¹49fª
nahrazujõÂ slovy ¹49fª a ¹49gª.
102. V § 49h odst. 1 a 2 se slova ¹Ministerstvo
dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.
103. V § 49h odst. 1 se na konci doplnÏuje veÏta
¹O teÏchto opatrÏenõÂch a jejich duÊvodech UÂrÏad soucÏasneÏ
informuje Evropskou komisi, a to nejpozdeÏji 3 meÏsõÂce
prÏed zavedenõÂm teÏchto opatrÏenõÂ. Pokud EvropskaÂ komise s teÏmito opatrÏenõÂmi vyslovõÂ nesouhlas, UÂrÏad
tato opatrÏenõÂ zmeÏnõÂ nebo zrusÏõÂ.ª.
104. V § 49i se slova ¹49eª a ¹49fª nahrazujõÂ slovy
¹49fª a ¹49gª.
105. V § 49i se slova ¹Ministerstvo dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.
106. V § 49j odst. 1 a 3 se slova ¹Ministerstvo
dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.
107. V § 49j odst. 1, 4 a 5 se slova ¹49eª a ¹49fª
nahrazujõÂ slovy ¹49fª a ¹49gª.
108. V § 49j odst. 2 se slovo ¹49bª nahrazuje slovem ¹49cª.
109. V § 49j odst. 2 se na konci doplnÏuje veÏta
¹PodmõÂnky a postup vyÂbeÏroveÂho rÏõÂzenõÂ UÂrÏad prÏedaÂvaÂ
k uverÏejneÏnõÂ v UÂrÏednõÂm veÏstnõÂku EU.ª.
110. V § 49j odst. 5 se slovo ¹49aª nahrazuje slovem ¹49bª.
111. V § 49k odst. 1 a 2 se slova ¹Ministerstvo
dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.
112. V § 49k odst. 1 se slova ¹49eª a ¹49fª nahrazujõÂ slovy ¹49fª a ¹49gª.
113. V § 49k odst. 1 põÂsm. c) se slova ¹Ministerstvem dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvem dopravyª.
114. V § 49l se slovo ¹49bª nahrazuje slovem
¹49cª.

121. V § 52 veÏteÏ druheÂ se slova ¹nebude-li ohrozÏenaª nahrazujõÂ slovy ¹nebudou-li ohrozÏenyª.
122. V § 52 veÏteÏ druheÂ se na konci doplnÏujõÂ slova
¹ , stavby a osoby na zemi a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂª.
123. V cÏaÂsti paÂteÂ se nadpis nad § 55 nahrazuje
slovy:
¹ H L AVA I V
Ï
Â
Ï
Â
Ï
ZJISTOVANI PRIÂCÏIN LETECKYÂCH NEHOD
Ê A HLAÂSÏENIÂ UDAÂLOSTIÂª.
A INCIDENTU
124. § 55 znõÂ:
¹§ 55
(1) Leteckou nehodou je udaÂlost spojenaÂ s provozem letadla, ke ktereÂ dosÏlo od okamzÏiku nastoupenõÂ
ktereÂkoliv osoby do letadla za uÂcÏelem letu do okamzÏiku vystoupenõÂ ktereÂkoliv osoby, a prÏi ktereÂ
a) dosÏlo ke smrtelneÂmu nebo teÏzÏkeÂmu zraneÏnõÂ ktereÂkoliv osoby naÂsledkem
1. prÏõÂtomnosti v letadle,
2. prÏõÂmeÂho kontaktu s kteroukoli cÏaÂstõÂ letadla,
vcÏetneÏ cÏaÂsti, kteraÂ se od letadla oddeÏlila, nebo,
3. prÏõÂmyÂm puÊsobenõÂm proudu plynuÊ vytvorÏenyÂch
letadlem,
s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy ke zraneÏnõÂ dosÏlo z prÏirozenyÂch prÏõÂcÏin, nebo bylo zpuÊsobeno samotnyÂm
zraneÏnyÂm nebo jinou osobou, nebo jestlizÏe zraneÏnyÂm byla osoba ukryÂvajõÂcõÂ se mimo prostory obvykle dostupneÂ cestujõÂcõÂm nebo posaÂdce letadla,
b) bylo letadlo znicÏeno nebo posÏkozeno tak, zÏe byla
neprÏõÂzniveÏ ovlivneÏna pevnost konstrukce, vyÂkon
nebo letoveÂ charakteristiky letadla, a uvedeneÂ si
vyzÏaduje veÏtsÏõÂ opravu nebo vyÂmeÏnu znicÏenyÂch
nebo posÏkozenyÂch cÏaÂstõÂ, s vyÂjimkou poruchy
nebo posÏkozenõÂ motoru, jeho krytu nebo prÏõÂslu-
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sÏenstvõÂ, nebo dosÏlo-li k posÏkozenõÂ okrajovyÂch
cÏaÂstõÂ krÏõÂdel, vrtulõÂ, anteÂn, pneumatik, brzd, aerodynamickyÂch krytuÊ nebo k malyÂm vrypuÊm do
potahu letadla nebo k jeho prorazÏenõÂ, nebo
c) letadlo je nezveÏstneÂ nebo je na neprÏõÂstupneÂm mõÂsteÏ.
(2) Incidentem je udaÂlost jinaÂ nezÏ leteckaÂ nehoda
spojenaÂ s provozem letadla, kteraÂ muÊzÏe ovlivnit bezpecÏnost leteckeÂho provozu.
(3) VaÂzÏnyÂ incident je incident, jehozÏ okolnosti nasveÏdcÏujõÂ tomu, zÏe dosÏlo teÂmeÏrÏ k leteckeÂ nehodeÏ.
(4) LetovyÂ zapisovacÏ je zaÂznamoveÂ zarÏõÂzenõÂ instalovaneÂ v letadle, ktereÂ slouzÏõÂ k zõÂskaÂnõÂ uÂdajuÊ usnadnÏujõÂcõÂch odborneÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ prÏõÂcÏin leteckyÂch nehod nebo
incidentuÊ.
(5) BezpecÏnostnõÂ doporucÏenõÂ je naÂvrh opatrÏenõÂ
k prÏedchaÂzenõÂ leteckyÂm nehodaÂm a incidentuÊm zalozÏenyÂ na informacõÂch vyplyÂvajõÂcõÂch z odborneÂho zjisÏteÏnõÂ prÏõÂcÏin leteckeÂ nehody nebo incidentu.
(6) UdaÂlostõÂ je pro uÂcÏely hlaÂsÏenõÂ provoznõÂ prÏerusÏenõÂ, zaÂvada, porucha nebo jinaÂ mimorÏaÂdnaÂ okolnost,
kteraÂ ovlivnÏuje nebo by mohla ovlivnit bezpecÏnost letu
a kteraÂ nemaÂ za naÂsledek leteckou nehodu nebo vaÂzÏnyÂ
incident.
(7) VymezenõÂ smrtelneÂho a vaÂzÏneÂho zraneÏnõÂ,
druhy leteckyÂch nehod a incidentuÊ, zpuÊsob jejich ohlasÏovaÂnõÂ, podrobnosti o zjisÏt'ovaÂnõÂ prÏõÂcÏin jednotlivyÂch
druhuÊ leteckyÂch nehod a incidentuÊ, opatrÏenõÂch k jejich
prÏedchaÂzenõÂ a seznam udaÂlostõÂ podle odstavce 6 stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.ª.
125. V § 55a odst. 1 se slovo ¹odborneÏª nahrazuje
slovem ¹odborneÂª.
126. V § 55a odst. 1 se slovo ¹technickeÂª zrusÏuje.
127. V § 55a odst. 1 se veÏty druhaÂ a trÏetõÂ nahrazujõÂ
veÏtami ¹UÂstav shromazÏd'uje a analyzuje informace o leteckyÂch nehodaÂch a incidentech, urcÏuje jejich prÏõÂcÏiny
a vypracovaÂvaÂ zaÂveÏry a bezpecÏnostnõÂ doporucÏenõÂ k jejich prÏedchaÂzenõÂ. UÂstav daÂle shromazÏd'uje, zpracovaÂvaÂ,
vyhodnocuje a uchovaÂvaÂ uÂdaje o hlaÂsÏenyÂch udaÂlostech.
ZjisÏt'ovaÂnõÂ stavu a jeho zaÂveÏry, bezpecÏnostnõÂ doporucÏenõÂ, ani hlaÂsÏenõÂ udaÂlostõÂ se nesmeÏjõÂ zabyÂvat hodnocenõÂm cÏi posuzovaÂnõÂm viny nebo odpoveÏdnosti.ª.
128. V § 55a odst. 2 se za slovo ¹UÂstavuª vklaÂdajõÂ
Â stavu,ª.
slova ¹ , kteryÂmi jsou vzÏdy zameÏstnanci U
129. V § 55a odst. 2 se za põÂsmeno c) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno d), ktereÂ znõÂ:
¹d) prÏõÂstupu k vyÂsledkuÊm pitvy teÏl obeÏtõÂ nebo testuÊm
provedenyÂm na vzorcõÂch odebranyÂch z teÏl obeÏtõÂ,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena d) azÏ f) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena e)
azÏ g).
130. V § 55a odst. 2 põÂsm. e) se cÏaÂst veÏty ¹a testuÊm
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provedenyÂm na vzorcõÂch odebranyÂch z jejich tkaÂnõÂª
zrusÏuje.
131. V § 55a odst. 2 põÂsm. f) se slovo ¹vyÂslechuª
nahrazuje slovem ¹vysveÏtlenõÂª.
132. V § 55a odst. 2 se za põÂsmeno e) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno f), ktereÂ znõÂ:
¹f) okamzÏiteÂmu prÏõÂstupu k vyÂsledkuÊm testuÊ provedenyÂch na vzorcõÂch odebranyÂch z tkaÂnõÂ leteckeÂho
personaÂlu,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena f) azÏ g) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena g)
azÏ h).
133. V § 55a odst. 2 põÂsm. g) se slova ¹vyÂslechu
sveÏdkuÊª nahrazujõÂ slovy ¹vyzÏadovaÂnõÂ vysveÏtlenõÂ od
osobª.
134. V § 55a odst. 2 põÂsm. h) se za slova ¹tyÂkajõÂcõÂm
seª vklaÂdaÂ slovo ¹leteckeÂª a za slovo ¹nehodyª se vklaÂdajõÂ slova ¹nebo incidentuª.
135. V § 55a se doplnÏujõÂ odstavce 3 azÏ 7, ktereÂ
vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 5g zneÏjõÂ:
¹(3) InspektorÏi UÂstavu jsou prÏi vyÂkonu svyÂch
opraÂvneÏnõÂ, kromeÏ povinnostõÂ podle § 55b odst. 4
a § 55c, povinni
a) prokaÂzat se pruÊkazem inspektora, jehozÏ vzor stanovõÂ Ministerstvo dopravy vyhlaÂsÏkou,
b) zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech, o nichzÏ
se dozveÏdeÏli v souvislosti s vyÂkonem opraÂvneÏnõÂ
podle odstavce 2 põÂsm. d).
Â stav spolupracuje se staÂlyÂmi orgaÂny pro
(4) U
koordinaci slozÏek integrovaneÂho zaÂchranneÂho systeÂmu5g) prÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ prÏõÂcÏin leteckyÂch nehod a odstranÏovaÂnõÂ jejich naÂsledkuÊ. V mõÂsteÏ leteckeÂ nehody inspektorÏi
UÂstavu spolupracujõÂ s velitelem zaÂsahu5h) v pruÊbeÏhu
provaÂdeÏnõÂ zaÂchrannyÂch a likvidacÏnõÂch pracõÂ. Velitel zaÂsahu prÏihleÂdne prÏi volbeÏ taktiky zaÂsahu k potrÏebeÏ zachovaÂnõÂ duÊkazuÊ nezbytnyÂch pro odborneÂ zjisÏteÏnõÂ prÏõÂcÏiny leteckeÂ nehody podle naÂvrhu inspektoruÊ UÂstavu.
(5) PrÏi odborneÂm zjisÏt'ovaÂnõÂ prÏõÂcÏin leteckyÂch nehod a incidentuÊ, ktereÂ se tyÂkajõÂ civilnõÂho a vojenskeÂho
letectvõÂ, spolupracuje UÂstav v potrÏebneÂm rozsahu s Ministerstvem obrany.
(6) UÂstav spolupracuje s orgaÂny nebo subjekty
z ostatnõÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie v zaÂjmu poskytnutõÂ
a) prÏõÂstrojuÊ, zarÏõÂzenõÂ a vybavenõÂ pro
1. technickyÂ pruÊzkum trosek a vybavenõÂ letadla
a ostatnõÂch objektuÊ vyÂznamnyÂch pro odborneÂ
zjisÏt'ovaÂnõÂ prÏõÂcÏin leteckyÂch nehod a incidentuÊ,
2. vyhodnocenõÂ informacõÂ z letovyÂch zapisovacÏuÊ,
3. pameÏt'ovyÂ zaÂznam a hodnocenõÂ pocÏõÂtacÏovyÂch
dat o leteckyÂch nehodaÂch,
b) specialistuÊ na odborneÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ prÏõÂcÏin leteckyÂch
nehod a incidentuÊ k provaÂdeÏnõÂ zvlaÂsÏtnõÂch uÂkoluÊ
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v prÏõÂpadeÏ, kdy je odborneÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ prÏõÂcÏin zahaÂjeno v duÊsledku velkeÂ leteckeÂ nehody.

Â stavu udaÂlosti
(2) Okruh osob povinnyÂch hlaÂsit U
podle § 55 odst. 6 stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

(7) StanovõÂ-li tak mezinaÂrodnõÂ smlouva, kteraÂ je
soucÏaÂstõÂ praÂvnõÂho rÏaÂdu, uplatnõÂ se postup UÂstavu podle
§ 55 azÏ 55c obdobneÏ i mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky prÏi
a) odborneÂm zjisÏt'ovaÂnõÂ prÏõÂcÏin leteckyÂch nehod letadel zapsanyÂch v leteckeÂm rejstrÏõÂku, jestlizÏe nenõÂ
provaÂdeÏno jinyÂm staÂtem,
b) odborneÂm zjisÏt'ovaÂnõÂ prÏõÂcÏin vaÂzÏnyÂch incidentuÊ letadel zapsanyÂch v leteckeÂm rejstrÏõÂku registrovanyÂch nebo provozovanyÂch fyzickou osobou s trvalyÂm pobytem v CÏeskeÂ republice cÏi praÂvnickou
osobou se sõÂdlem v CÏeskeÂ republice, jestlizÏe nejsou provaÂdeÏna jinyÂm staÂtem.

(3) UÂdaje poskytnuteÂ podle odstavce 2 vede UÂstav
v elektronickeÂ podobeÏ. Tyto uÂdaje UÂstav zprÏõÂstupnõÂ
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie
a EvropskeÂ komisi. V prÏõÂpadeÏ potrÏeby UÂstav oznaÂmõÂ
vedeneÂ uÂdaje prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu cÏlenskeÂho staÂtu
EvropskeÂ unie, na jehozÏ uÂzemõÂ k udaÂlosti dosÏlo, v jehozÏ
leteckeÂm rejstrÏõÂku je letadlo, ktereÂho se udaÂlost tyÂkaÂ,
zapsaÂno, na jehozÏ uÂzemõÂ bylo toto letadlo vyrobeno
nebo kteryÂm byla provozovateli tohoto letadla vydaÂna
licence k provozovaÂnõÂ obchodnõÂ leteckeÂ dopravy.

5g

) § 5 zaÂkona cÏ. 239/2000 Sb., o integrovaneÂm zaÂchranneÂm
systeÂmu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 320/2002 Sb.

5h

) § 19 zaÂkona cÏ. 239/2000 Sb.ª.

136. V § 55b odst. 1 se slova ¹ministra dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹ministra dopravyª.
137. V § 55b odst. 2 veÏteÏ druheÂ se slova ¹letadla
a jeho soucÏaÂstiª nahrazujõÂ slovy ¹vyÂrobkuª a za slova
¹letoveÂ zpuÊsobilostiª se vklaÂdajõÂ slova ¹letadlovyÂch
cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ a leteckyÂch pozemnõÂch zarÏõÂzenõÂª.
138. V § 55b odst. 3 se slova ¹Ministerstva dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstva dopravyª.
139. V § 55b odstavec 4 znõÂ:
¹(4) O kazÏdeÂ leteckeÂ nehodeÏ nebo incidentu, jejichzÏ prÏõÂcÏiny byly podle tohoto zaÂkona zjisÏt'ovaÂny,
Â stavu bez zbytecÏneÂho odkladu zpramusõÂ inspektor U
covat zpraÂvu, kteraÂ musõÂ obsahovat bezpecÏnostnõÂ doÂ stavem
porucÏenõÂ, je-li to vhodneÂ. ZpraÂva musõÂ byÂt U
zverÏejneÏna do 12 meÏsõÂcuÊ od data leteckeÂ nehody nebo
incidentu zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup1d).ª.
140. Za § 55b se vklaÂdajõÂ noveÂ § 55c a 55d, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 55c
ZpraÂvy a bezpecÏnostnõÂ doporucÏenõÂ uvaÂdeÏneÂ v § 55a
odst. 1 se prÏedaÂvajõÂ Ministerstvu dopravy, UÂrÏadu a osobaÂm, ktereÂ by mohly mõÂt prospeÏch z jejõÂch zaÂveÏruÊ
s ohledem na bezpecÏnost civilnõÂho letectvõÂ. Kopie
zpraÂv a bezpecÏnostnõÂch doporucÏenõÂ se zasõÂlajõÂ EvropskeÂ komisi.
§ 55d
(1) KazÏdou leteckou nehodu nebo incident na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky je provozovatel nebo pilot letadla, nebo provozovatel leteckyÂch sluzÏeb povinen bez
Â stavu a UÂrÏadu.
zbytecÏneÂho odkladu ohlaÂsit U

Â stav uchovaÂvaÂ uÂdaje poskytnuteÂ podle od(4) U
stavce 2 po likvidaci vesÏkeryÂch osobnõÂch uÂdajuÊ, ktereÂ
se vztahujõÂ k osobeÏ podaÂvajõÂcõÂ hlaÂsÏenõÂ, a po likvidaci
technickyÂch uÂdajuÊ, ktereÂ mohou poukazovat na totozÏnost osoby podaÂvajõÂcõÂ hlaÂsÏenõÂ, nebo trÏetõÂch stran.
(5) UÂstav kazÏdorocÏneÏ zverÏejnÏuje zpuÊsobem
umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup1d) souhrnnou bezpecÏnostnõÂ zpraÂvu obsahujõÂcõÂ uÂdaje o udaÂlostech hlaÂsÏenyÂch
UÂstavem za uplynulyÂ rok.ª.
141. V § 56 se na konci odstavce 1 doplnÏujõÂ slova
¹za uÂplatuª.
142. V § 56 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) ObchodnõÂ leteckou dopravu lze provozovat
pouze na zaÂkladeÏ licence vydaneÂ UÂrÏadem.ª.
143. § 57 se vcÏetneÏ nadpisu zrusÏuje.
144. § 58 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 5j znõÂ:
¹§ 58
Â rÏad vydaÂ v souladu s prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm
(1) U
prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5i) licenci k provozovaÂnõÂ obchodnõÂ leteckeÂ dopravy na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti za
teÏchto podmõÂnek:
a) fyzickaÂ osoba a jejõÂ odpoveÏdnyÂ zaÂstupce, byl-li
ustanoven, dosaÂhli veÏku 18 let, jsou plneÏ zpuÊsobilõÂ
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, bezuÂhonnõÂ a alesponÏ jeden
z nich je odborneÏ zpuÊsobilyÂ,
b) vsÏechny fyzickeÂ osoby, ktereÂ jsou statutaÂrnõÂm
orgaÂnem praÂvnickeÂ osoby nebo cÏleny statutaÂrnõÂho
orgaÂnu, dosaÂhly veÏku 18 let, jsou zpuÊsobileÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, bezuÂhonneÂ a alesponÏ jeden cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu nebo odpoveÏdnyÂ zaÂstupce praÂvnickeÂ osoby splnÏuje podmõÂnku odborneÂ zpuÊsobilosti,
c) zÏadatel prokaÂzÏe, zÏe splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ
prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5i).
(2) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ licence a doklady,
ktereÂ je nutno k zÏaÂdosti dolozÏit, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
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) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2407/1992 ze dne 23. cÏervence
1992 o vydaÂvaÂnõÂ licencõÂ leteckyÂm dopravcuÊm.ª.

145. § 61 se vcÏetneÏ nadpisu zrusÏuje.
146. V § 62 se slova ¹Ministerstvo dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.
147. V § 63 se slova ¹Ministerstvo dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.
148. V § 64 se slova ¹Ministerstvo dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏadª.
149. V § 64 põÂsm. c) se slova ¹kterou je CÏeskaÂ
republika vaÂzaÂnaª nahrazujõÂ slovy ¹kteraÂ je soucÏaÂstõÂ
praÂvnõÂho rÏaÂduª.
150. § 65 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 65
OdejmutõÂ licence
UÂrÏad licenci odejme, jestlizÏe drzÏitel licence
a) zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem porusÏuje povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem nebo prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm
prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5j),
b) neplnõÂ podmõÂnky stanoveneÂ v licenci, nebo
c) o odejmutõÂ licence pozÏaÂdal.ª.
151. V § 66 se põÂsmeno a) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena b) a c) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena a)
a b).
152. V § 66 põÂsm. b) se slova ¹Ministerstva dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏaduª.
153. V § 67 odst. 1 se veÏta prvnõÂ zrusÏuje a ve veÏteÏ
druheÂ se zrusÏuje slovo ¹tuzemskeÂhoª.
154. V § 67 odst. 2 se v uvozovacõÂ veÏteÏ zrusÏuje
slovo ¹tuzemskyÂª.
155. V § 67 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) OsveÏdcÏenõÂ leteckeÂho dopravce UÂrÏad odejme,
prÏestane-li leteckyÂ dopravce splnÏovat podmõÂnky podle
odstavce 2.ª.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 4.
156. V § 68 odst. 1 se slovo ¹TuzemskyÂª zrusÏuje
a slovo ¹leteckyÂª se nahrazuje slovem ¹LeteckyÂª.
157. V § 68 odst. 1 põÂsm. b) se slova ¹Ministerstvu
dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏaduª.
158. V § 68 odst. 1 põÂsm. b) se cÏõÂslo ¹15ª nahrazuje cÏõÂslem ¹10ª.
159. V § 68 odst. 1 põÂsmena c) azÏ g) zneÏjõÂ:
Â rÏadu zahaÂ¹c) oznaÂmit nejpozdeÏji 20 dnuÊ prÏedem U
jenõÂ pravidelneÂ obchodnõÂ leteckeÂ dopravy, k nõÂzÏ
maÂ platnou licenci,
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d) oznaÂmit nejpozdeÏji 3 dny prÏedem UÂrÏadu zahaÂjenõÂ
nepravidelneÂ obchodnõÂ leteckeÂ dopravy, k nõÂzÏ maÂ
platnou licenci,
Â rÏadu prÏerusÏenõÂ nebo ukone) oznaÂmit do 24 hodin U
cÏenõÂ obchodnõÂ leteckeÂ dopravy, k nõÂzÏ maÂ platnou
licenci,
f) prÏi odejmutõÂ licence zajistit na svuÊj naÂklad dopravu osob, zavazadel, zvõÂrÏat, zbozÏõÂ a posÏty, ke
ktereÂ se zavaÂzal,
g) ke dni zahaÂjenõÂ obchodnõÂ leteckeÂ dopravy vyhlaÂsit
prÏepravnõÂ podmõÂnky.ª.
160. V § 68 se odstavec 2 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 2.
161. V § 68 odst. 2 se slova ¹Ministerstvu dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovem ¹UÂrÏaduª.
162. V § 68 se za odstavec 2 doplnÏujõÂ noveÂ odstavce 3 azÏ 7, ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 5j
a 5k zneÏjõÂ:
¹(3) LeteckyÂ dopravce je daÂle povinen za uÂcÏelem
zdokonalenõÂ hranicÏnõÂch kontrol a boje proti nedovoleneÂmu prÏisteÏhovalectvõÂ prÏedaÂvat uÂtvaru Policie CÏeskeÂ
republiky, kteryÂ je podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu5j) prÏõÂslusÏnyÂ k provedenõÂ hranicÏnõÂ kontroly na letisÏti,
na jeho zÏaÂdost elektronicky, a v prÏõÂpadeÏ poruchy jinyÂm
vhodnyÂm zpuÊsobem, uÂdaje o cestujõÂcõÂch, kterÏõÂ prÏekrocÏõÂ
vneÏjsÏõÂ hranici1l), a to neprodleneÏ po dorucÏenõÂ zÏaÂdosti,
nejdrÏõÂve vsÏak po ukoncÏenõÂ naÂstupu vsÏech cestujõÂcõÂch do
letadla.
(4) PrÏedaÂvanyÂmi uÂdaji podle odstavce 3 jsou:
a) jmeÂno (jmeÂna) a prÏõÂjmenõÂ,
b) den, meÏsõÂc a rok narozenõÂ,
c) staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ,
d) cÏõÂslo a typ cestovnõÂho dokladu, kteryÂm se cestujõÂcõÂ
prokaÂzal,
e) mõÂsto vstupu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
f) cÏõÂslo letu,
g) datum a cÏas odletu a prÏõÂletu,
h) pocÏaÂtecÏnõÂ mõÂsto naÂstupu k dopraveÏ,
i) celkovyÂ pocÏet cestujõÂcõÂch prÏepravovanyÂch prÏõÂslusÏnyÂm letem.
(5) LeteckyÂ dopravce je povinen informovat cestujõÂcõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu5k) o shromazÏd'ovaÂnõÂ a zpracovaÂnõÂ uÂdajuÊ podle odstavce 3.

(6) LeteckyÂ dopravce provede likvidaci osobnõÂch
uÂdajuÊ o cestujõÂcõÂch, ktereÂ byly shromaÂzÏdeÏny za uÂcÏelem
splneÏnõÂ povinnosti podle odstavce 3, do 24 hodin po
prÏistaÂnõÂ letadla, jõÂmzÏ byli na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
tito cestujõÂcõÂ prÏepraveni.
(7) ZpracovaÂnõÂ osobnõÂch uÂdajuÊ se rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem5k). PraÂva a povinnosti leteckeÂho
dopravce a cestujõÂcõÂch tyÂkajõÂcõÂ se ochrany osobnõÂch
uÂdajuÊ stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem nejsou
ustanovenõÂmi odstavcuÊ 3 azÏ 6 dotcÏena.
5j

) ZaÂkon cÏ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.

5k

) ZaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

163. § 69 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 5l znõÂ:
¹§ 69
(1) Policie CÏeskeÂ republiky provede likvidaci
osobnõÂch uÂdajuÊ poskytovanyÂch podle § 68 odst. 3 do
24 hodin po jejich obdrzÏenõÂ, pokud tyto osobnõÂ uÂdaje
nevyuzÏije k plneÏnõÂ uÂkolu stanoveneÂho zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) PraÂva a povinnosti Policie CÏeskeÂ republiky
tyÂkajõÂcõÂ se ochrany osobnõÂch uÂdajuÊ stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem5l) nejsou ustanovenõÂmi § 68
odst. 3 a § 69 odst. 1 dotcÏena.
5l
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) ZaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

164. § 70 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 5k znõÂ:
¹§ 70
MezinaÂrodnõÂ obchodnõÂ leteckaÂ doprava
(1) LeteckyÂ dopravce, kteryÂ hodlaÂ provozovat
mezinaÂrodnõÂ obchodnõÂ leteckou dopravu, musõÂ mõÂt
k teÂto obchodnõÂ leteckeÂ dopraveÏ provoznõÂ opraÂvneÏnõÂ
cizõÂho staÂtu, do ktereÂho maÂ byÂt mezinaÂrodnõÂ obchodnõÂ
leteckaÂ doprava provozovaÂna. O vydaÂnõÂ provoznõÂho
opraÂvneÏnõÂ musõÂ leteckyÂ dopravce pozÏaÂdat prÏõÂslusÏnyÂ
uÂrÏad cizõÂho staÂtu. ZaÂmeÏr podat zÏaÂdost u prÏõÂslusÏneÂho
uÂrÏadu cizõÂho staÂtu projednaÂ leteckyÂ dopravce bez zbytecÏneÂho odkladu s Ministerstvem dopravy.
(2) LeteckyÂ dopravce, kteryÂ hodlaÂ provozovat
mezinaÂrodnõÂ obchodnõÂ leteckou dopravu na zaÂkladeÏ
mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ praÂvnõÂho rÏaÂdu,
musõÂ mõÂt k teÂto obchodnõÂ leteckeÂ dopraveÏ kromeÏ provoznõÂho opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 1 udeÏleno soucÏasneÏ
prÏepravnõÂ praÂvo.
(3) PrÏepravnõÂm praÂvem se rozumõÂ praÂvo leteckeÂho

dopravce podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5j) provozovat mezinaÂrodnõÂ obchodnõÂ leteckou dopravu na urcÏeneÂ lince.
(4) MezinaÂrodnõÂ obchodnõÂ leteckou dopravu mezi
cÏlenskyÂmi staÂty EvropskeÂ unie upravuje prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ prÏedpis EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5m).
5m

) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2408/1992 ze dne 23. cÏervence
1992 o prÏõÂstupu leteckyÂch dopravcuÊ SpolecÏenstvõÂ na leteckeÂ
trasy uvnitrÏ SpolecÏenstvõÂ.ª.

165. Za § 70 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 70a azÏ 70d, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisuÊ a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 5n zneÏjõÂ:
¹§ 70a
UdeÏlovaÂnõÂ prÏepravnõÂch praÂv
(1) Ministerstvo dopravy rozhoduje o udeÏlenõÂ prÏepravnõÂch praÂv5n) leteckyÂm dopravcuÊm na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti.
(2) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ prÏepravnõÂho
praÂva a seznam dokladuÊ, kteryÂmi musõÂ byÂt zÏaÂdost dolozÏena, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 70b
(1) Ministerstvo dopravy zverÏejnõÂ informaci o obdrzÏenõÂ prvnõÂ zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ prÏepravnõÂho praÂva na
sveÂ uÂrÏednõÂ desce a soucÏasneÏ zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm
daÂlkovyÂ prÏõÂstup1d) do 7 dnuÊ od jejõÂho dorucÏenõÂ. DalsÏõÂ
letecÏtõÂ dopravci mohou podat zÏaÂdost o udeÏlenõÂ prÏepravnõÂho praÂva v teÂzÏe veÏci ve lhuÊteÏ 21 dnuÊ od zverÏejneÏnõÂ informace o prvnõÂ zÏaÂdosti. K pozdeÏji podanyÂm
zÏaÂdostem se neprÏihlõÂzÏõÂ. Informaci o obdrzÏenõÂ zÏaÂdostõÂ
dalsÏõÂch leteckyÂch dopravcuÊ zverÏejnõÂ Ministerstvo dopravy na sveÂ uÂrÏednõÂ desce a soucÏasneÏ zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup1d) do 7 dnuÊ od jejich dorucÏenõÂ.
(2) O zÏaÂdostech podanyÂch podle odstavce 1 rozhoduje Ministerstvo dopravy ve spolecÏneÂm rÏõÂzenõÂ.
(3) V rÏõÂzenõÂ o udeÏlenõÂ prÏepravnõÂho praÂva lze nahlõÂzÏet do spisu azÏ po uplynutõÂ lhuÊty pro podaÂvaÂnõÂ zÏaÂdostõÂ podle odstavce 1.
§ 70c
(1) Ministerstvo dopravy prÏi rozhodovaÂnõÂ o udeÏlovaÂnõÂ prÏepravnõÂch praÂv prÏihleÂdne k
a) typu a uÂrovni nabõÂzenyÂch leteckyÂch sluzÏeb,
b) cÏetnosti nabõÂzenyÂch leteckyÂch sluzÏeb a nabõÂzeneÂ
kapaciteÏ,
c) termõÂnu prÏedpoklaÂdaneÂho zahaÂjenõÂ provozu a obdobõÂ provozu,
d) dostupnosti nabõÂzenyÂch sluzÏeb uzÏivateluÊm,
e) nabõÂzenyÂm tarifuÊm,
f) zajisÏteÏnõÂ dopravnõÂ obsluzÏnosti vcÏetneÏ naÂvaznosti
a zapojenõÂ do staÂvajõÂcõÂ sõÂteÏ linek.
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(2) Ministerstvo dopravy rozhodne o zÏaÂdosti
o udeÏlenõÂ prÏepravnõÂho praÂva ve lhuÊteÏ 60 dnuÊ od dorucÏenõÂ prvnõÂ zÏaÂdosti.
(3) RozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ prÏepravnõÂho praÂva se
vydaÂvaÂ na dobu 10 let.
(4) Ministerstvo dopravy zverÏejnõÂ rozhodnutõÂ
o udeÏlenõÂ prÏepravnõÂho praÂva na sveÂ uÂrÏednõÂ desce a soucÏasneÏ zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup1d).
(5) UdeÏleneÂ prÏepravnõÂ praÂvo nesmõÂ byÂt leteckyÂm
dopravcem postoupeno jineÂ osobeÏ.
(6) V prÏõÂpadeÏ, zÏe prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad cizõÂho staÂtu nevydaÂ nebo odebere leteckeÂmu dopravci provoznõÂ
opraÂvneÏnõÂ k poskytovaÂnõÂ leteckyÂch sluzÏeb na urcÏeneÂ
lince, je leteckyÂ dopravce povinen tuto skutecÏnost neprodleneÏ oznaÂmit põÂsemneÏ Ministerstvu dopravy.
§ 70d
OdebraÂnõÂ prÏepravnõÂho praÂva
Ministerstvo dopravy odejme udeÏleneÂ prÏepravnõÂ
praÂvo, pokud
a) leteckyÂ dopravce nezahaÂjõÂ provoz na urcÏeneÂ lince
do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ prÏepravnõÂho praÂva,
b) leteckyÂ dopravce nevyuzÏõÂvaÂ udeÏleneÂ prÏepravnõÂ
praÂvo po dobu delsÏõÂ nezÏ 12 po sobeÏ jdoucõÂch kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ,
c) prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad cizõÂho staÂtu nevydaÂ nebo odebere
leteckeÂmu dopravci prÏõÂslusÏneÂ provoznõÂ opraÂvneÏnõÂ,
d) leteckyÂ dopravce porusÏuje podmõÂnky stanoveneÂ
v rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ prÏepravnõÂho praÂva.
) CÏl. 5 narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 847/
/2004 ze dne 29. dubna 2004 o sjednaÂvaÂnõÂ a provaÂdeÏnõÂ leteckyÂch dohod mezi cÏlenskyÂmi staÂty a trÏetõÂmi zemeÏmi.ª.

5n

166. V § 71 odst. 1 a 2 se slova ¹Ministerstvo dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvo dopravyª.
167. V § 71 se na konci odstavce 1 doplnÏuje druhaÂ
veÏta, kteraÂ znõÂ: ¹Za zahranicÏnõÂho leteckeÂho dopravce se
nepovazÏuje leteckyÂ dopravce SpolecÏenstvõÂ5k).ª.
168. V § 71 odst. 2 se slova ¹kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂnaª nahrazujõÂ slovy ¹kteraÂ je soucÏaÂstõÂ
praÂvnõÂho rÏaÂduª.
169. V § 72 odst. 1 se slova ¹tuzemskeÂho leteckeÂho dopravce neboª zrusÏujõÂ.
170. V § 72 odst. 1 se slova ¹Ministerstvo dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvo dopravyª.
171. V § 74 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) PovolenõÂ lze vydat, splnÏuje-li zÏadatel podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro zÏadatele o vydaÂnõÂ
licence k provozovaÂnõÂ obchodnõÂ leteckeÂ dopravy podle
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§ 58 odst. 1, pro leteckyÂ personaÂl a pro provozovaÂnõÂ
letadel pouzÏõÂvanyÂch pro leteckeÂ praÂce.ª.
172. Za § 74 se vklaÂdaÂ novyÂ § 74a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 74a
(1) StaÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂk jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie nebo praÂvnickaÂ osoba se sõÂdlem, uÂstrÏednõÂ spraÂvou nebo hlavnõÂ provozovnou v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ
EvropskeÂ unie, kterÏõÂ jsou v tomto cÏlenskeÂm staÂteÏ
opraÂvneÏni provozovat leteckeÂ praÂce, mohou tyto leteckeÂ praÂce docÏasneÏ provozovat i na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(2) Na provozovaÂnõÂ leteckyÂch pracõÂ podle odstavce 1 se ustanovenõÂ § 74 nevztahuje.
(3) ZahaÂjenõÂ provozovaÂnõÂ leteckyÂch pracõÂ na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky oznaÂmõÂ osoba podle odstavce 1 nejpozdeÏji 3 dny prÏedem UÂrÏadu.
(4) Osoba provozujõÂcõÂ leteckeÂ praÂce na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky podle odstavce 1 je prÏi kontrole povinna
prokaÂzat opraÂvneÏnõÂ provozovat leteckeÂ praÂce v jineÂm
cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie.
(5) UstanovenõÂ prÏedchozõÂch odstavcuÊ se vztahuje
takeÂ na staÂtnõÂho prÏõÂslusÏnõÂka jineÂho staÂtu nebo praÂvnickou osobu se sõÂdlem, uÂstrÏednõÂ spraÂvou nebo hlavnõÂ
provozovnou v jineÂm staÂteÏ, vyplyÂvaÂ-li to z mezinaÂrodnõÂ
smlouvy, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ praÂvnõÂho rÏaÂdu.ª.
173. V § 75 odst. 2 se slova ¹Ministerstvo dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvo dopravyª.
174. V § 77 veÏteÏ druheÂ se slova ¹bez povolenõÂª
nahrazujõÂ slovy ¹pouze letadly s maximaÂlnõÂ vzletovou
hmotnostõÂ mensÏõÂ nezÏ 5,7 t a s celkovyÂm pocÏtem sedadel
pro cestujõÂcõÂ mensÏõÂm nezÏ 9ª.
175. § 78 znõÂ:
¹§ 78
LeteckeÂ verÏejneÂ vystoupenõÂ
LeteckeÂ verÏejneÂ vystoupenõÂ lze provozovat jen se
Â rÏadu. UÂrÏad udeÏlõÂ souhlas, nebude-li ohrosouhlasem U
zÏena bezpecÏnost leÂtaÂnõÂ ve vzdusÏneÂm prostoru.ª.
176. CÏaÂst sedmaÂ vcÏetneÏ nadpisuÊ znõÂ:
Â S T SE DMA
Â
¹ CÏ A
Ï IÂZENIÂ
SPORTOVNIÂ LEÂTAJIÂCIÂ ZAR
§ 81
(1) SportovnõÂm leÂtajõÂcõÂm zarÏõÂzenõÂm je maximaÂlneÏ
dvoumõÂstneÂ letadlo nebo sportovnõÂ padaÂk, urcÏeneÂ k leÂtaÂnõÂ pro vlastnõÂ potrÏebu nebo potrÏebu jinyÂch osob za
uÂcÏelem rekreace, individuaÂlnõÂ osobnõÂ dopravy, sportu
nebo vyÂcviku pilotuÊ, ktereÂ nenõÂ uskutecÏnÏovaÂno za uÂcÏelem dosazÏenõÂ zisku, s vyÂjimkou vyÂcviku pilotuÊ, letuÊ
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zaÂveÏsnyÂch a padaÂkovyÂch kluzaÂkuÊ s pasazÏeÂrem a seskokuÊ sportovnõÂch padaÂkuÊ s pasazÏeÂrem.
(2) Druhy sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ jsou zejmeÂna
a) ultralehkyÂ kluzaÂk,
b) ultralehkyÂ letoun,
c) motorovyÂ zaÂveÏsnyÂ kluzaÂk,
d) ultralehkyÂ vrtulnõÂk,
e) ultralehkyÂ motorovyÂ võÂrnõÂk,
f) motorovyÂ padaÂkovyÂ kluzaÂk,
g) zaÂveÏsnyÂ kluzaÂk,
h) padaÂkovyÂ kluzaÂk,
i) sportovnõÂ padaÂk.
(3) Pilot sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ je osoba,
kteraÂ je drzÏitelem platneÂho pilotnõÂho pruÊkazu a sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ rÏõÂdõÂ. Za pilota je ve smyslu tohoto
zaÂkona povazÏovaÂn i parasÏutista.
(4) PilotnõÂ zÏaÂk sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ je
osoba, kteraÂ se jej ucÏõÂ rÏõÂdit podle vyÂcvikoveÂ osnovy.
(5) Stavitel sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ je fyzickaÂ osoba, kteraÂ sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ stavõÂ pro
vlastnõÂ potrÏebu.
(6) VyÂrobce sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ je fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ a s nimi souvisejõÂcõÂ dalsÏõÂ vyÂrobky, letadloveÂ cÏaÂsti
a zarÏõÂzenõÂ vyraÂbõÂ za uÂcÏelem prodeje.
(7) Inspektor provozu nebo inspektor techniky je
odborneÏ zpuÊsobilaÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ v rozsahu puÊsobnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z tohoto zaÂkona vykonaÂvaÂ dohled
nad plneÏnõÂm povinnostõÂ staviteluÊ, vyÂrobcuÊ, pilotuÊ a jinyÂch osob podõÂlejõÂcõÂch se na provozu sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ.
(8) Charakteristiky jednotlivyÂch druhuÊ sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
SpraÂva sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ
§ 82
(1) Ministerstvo dopravy muÊzÏe svyÂm rozhodnutõÂm poveÏrÏit vyÂkonem staÂtnõÂ spraÂvy ve veÏcech sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ praÂvnickou osobu (daÂle jen ¹poveÏrÏenaÂ osobaª) na zaÂkladeÏ jejõÂ põÂsemneÂ zÏaÂdosti. Ministerstvo dopravy v rozhodnutõÂ o poveÏrÏenõÂ k vyÂkonu
staÂtnõÂ spraÂvy stanovõÂ podmõÂnky a postupy prÏi tomto
vyÂkonu a vymezõÂ jeho rozsah.
(2) Ministerstvo dopravy rozhodnutõÂ vydaÂ, pokud
zÏadatel
a) maÂ sõÂdlo na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
b) maÂ vytvorÏen administrativnõÂ a technickyÂ systeÂm
spraÂvy sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona,

c) disponuje kvalifikovanyÂmi osobami a odbornyÂm
zaÂzemõÂm pro vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona a tvorbu
provoznõÂch a technickyÂch prÏedpisuÊ,
d) maÂ vytvorÏen a zabezpecÏen informacÏnõÂ systeÂm pro
vedenõÂ rejstrÏõÂku pilotuÊ a sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ,
e) maÂ stanoveny postupy pro oveÏrÏovaÂnõÂ a schvalovaÂnõÂ
letoveÂ zpuÊsobilosti sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ,
f) maÂ stanoveny postupy pro vyÂuku a oveÏrÏovaÂnõÂ
zpuÊsobilosti zÏadateluÊ o vydaÂnõÂ pilotnõÂch pruÊkazuÊ
a prÏiznaÂvaÂnõÂ kvalifikacõÂ,
g) nemaÂ financÏnõÂ nebo jineÂ zaÂjmy, ktereÂ by mohly
ovlivnit nestrannost vyÂkonu cÏinnosti poveÏrÏeneÂ
osoby,
h) je zpuÊsobilyÂ zajistit ochranu informacõÂ a uÂdajuÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu5k).
(3) Ministerstvo dopravy a poveÏrÏenaÂ osoba uzavrÏou v mezõÂch poveÏrÏenõÂ k provaÂdeÏnõÂ vyÂkonu staÂtnõÂ
spraÂvy ve veÏcech sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ verÏejnopraÂvnõÂ smlouvu.
(4) Ministerstvo dopravy poveÏrÏenõÂ odejme,
a) jestlizÏe poveÏrÏenaÂ osoba neplnõÂ povinnosti nebo
podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem nebo rozhodnutõÂm o poveÏrÏenõÂ,
b) jestlizÏe poveÏrÏenaÂ osoba o odejmutõÂ poveÏrÏenõÂ pozÏaÂdaÂ.
(5) RozhodnutõÂ o poveÏrÏenõÂ, jakozÏ i odejmutõÂ tohoto rozhodnutõÂ zverÏejnõÂ Ministerstvo dopravy sdeÏlenõÂm ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.
(6) Pokud nenõÂ vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy ve veÏcech
sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ zabezpecÏen poveÏrÏenou
osobou, zabezpecÏuje jej UÂrÏad.
(7) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o poveÏrÏenõÂ a doklady, ktereÂ
je nutno k zÏaÂdosti dolozÏit, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.
§ 83
(1) PoveÏrÏenaÂ osoba
a) vydaÂvaÂ nebo odnõÂmaÂ osveÏdcÏenõÂ praÂvnickyÂm a fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ provozujõÂ formou podnikaÂnõÂ vyÂrobu sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ a s nimi
souvisejõÂcõÂch dalsÏõÂch vyÂrobkuÊ, letadlovyÂch cÏaÂstõÂ
a zarÏõÂzenõÂ, opravy a uÂdrzÏbu, a kontroluje plneÏnõÂ
jejich povinnostõÂ,
b) zpracovaÂvaÂ a prÏedklaÂdaÂ Ministerstvu dopravy naÂvrhy provoznõÂch a technickyÂch prÏedpisuÊ pro provoz sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ a naÂvrhy vyÂcvikovyÂch osnov k jejich schvaÂlenõÂ a po schvaÂlenõÂ
Ministerstvem dopravy tyto prÏedpisy a vyÂcvikoveÂ
osnovy vydaÂvaÂ,
c) vykonaÂvaÂ dohled nad cÏinnostõÂ staviteluÊ sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ,
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d) schvaluje, uznaÂvaÂ a oveÏrÏuje letovou zpuÊsobilost
sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ a vydaÂvaÂ, prodluzÏuje a odnõÂmaÂ osveÏdcÏenõÂ o jejich letoveÂ zpuÊsobilosti,
e) vede rejstrÏõÂk sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ podle
§ 84b a prÏideÏluje urcÏenyÂm sportovnõÂm leÂtajõÂcõÂm
zarÏõÂzenõÂm poznaÂvacõÂ znacÏku,
f) prÏiznaÂvaÂ kvalifikace pilotuÊm a jinyÂm osobaÂm podõÂlejõÂcõÂm se na provozu sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ, vydaÂvaÂ pilotnõÂ pruÊkazy, zapisuje do nich
kvalifikace, prodluzÏuje jejich platnost, vydaÂvaÂ
pruÊkazy osveÏdcÏujõÂcõÂ dosazÏeneÂ kvalifikace a vede
o nich evidenci,
g) vydaÂvaÂ nebo odnõÂmaÂ souhlas k provozu strÏedisek
vyÂcviku pilotuÊ jednotlivyÂch druhuÊ sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ, kontroluje plneÏnõÂ jejich povinnostõÂ,
h) stanovuje podmõÂnky pro uzÏõÂvaÂnõÂ ploch ke vzletuÊm
a prÏistaÂnõÂm sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ, plochy
registruje, schvaluje provoznõÂ rÏaÂdy a zpuÊsobilost
registrovanyÂch ploch; evidenci ploch prÏedklaÂdaÂ
Ministerstvu dopravy k uverÏejneÏnõÂ,
i) povoluje provaÂdeÏnõÂ zkusÏebnõÂch letuÊ sportovnõÂch
leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ,
j) udeÏluje souhlas s porÏaÂdaÂnõÂm verÏejnyÂch leteckyÂch
vystoupenõÂ sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ,
k) vykonaÂvaÂ dohled nad cÏinnostõÂ provozovateluÊ, pilotuÊ a dalsÏõÂch osob zuÂcÏastneÏnyÂch na provozu sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ,
l) poskytuje potrÏebnou soucÏinnost orgaÂnuÊm staÂtnõÂ
spraÂvy v souvislosti s sÏetrÏenõÂm leteckyÂch nehod
a incidentuÊ sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ,
m) jmenuje a odvolaÂvaÂ inspektory provozu a inspektory techniky; seznam jmenovanyÂch a odvolanyÂch
inspektoruÊ provozu a inspektoruÊ techniky prÏedklaÂdaÂ Ministerstvu dopravy k uverÏejneÏnõÂ.
(2) V zaÂjmu bezpecÏnosti leteckeÂho provozu nebo
v jineÂm verÏejneÂm zaÂjmu muÊzÏe poveÏrÏenaÂ osoba nebo
UÂrÏad v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech leÂtaÂnõÂ urcÏiteÂho sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ omezit nebo zakaÂzat.
§ 84
Dohled nad konstrukcõÂ, stavbou, vyÂrobou, opravou a uÂdrzÏbou sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ a s nimi
souvisejõÂcõÂch dalsÏõÂch vyÂrobkuÊ, letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ a dohled nad cÏinnostõÂ provozovateluÊ, pilotuÊ a dalsÏõÂch osob zuÂcÏastneÏnyÂch na provozu sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ vykonaÂvaÂ inspektor provozu nebo inspektor techniky.
§ 84a
(1) Inspektor provozu a inspektor techniky jsou
v raÂmci dohledu nad sportovnõÂmi leÂtajõÂcõÂmi zarÏõÂzenõÂmi
opraÂvneÏni
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a) vyzÏadovat prÏedlozÏenõÂ dokladuÊ potrÏebnyÂch k provozu sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ,
b) zadrzÏet technickyÂ pruÊkaz sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho
zarÏõÂzenõÂ v prÏõÂpadeÏ zjisÏteÏnõÂ zaÂvady v letoveÂ zpuÊsobilosti sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ do doby odstraneÏnõÂ zaÂvady v letoveÂ zpuÊsobilosti,
c) zakaÂzat let, pokud by ohrozil bezpecÏnost letoveÂho
provozu, zÏivot, zdravõÂ nebo majetek osob nebo
zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ nebo jinyÂ praÂvem chraÂneÏnyÂ zaÂjem,
d) zadrzÏet pilotnõÂ pruÊkaz nebo jinyÂ pruÊkaz osveÏdcÏujõÂcõÂ kvalifikaci a narÏõÂdit oveÏrÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti nebo prÏezkoumaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti
drzÏitele zadrzÏeneÂho pruÊkazu v prÏõÂpadeÏ, zÏe prÏi vyÂkonu cÏinnosti spojeneÂ s provozem sportovnõÂho
leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ vykazuje nedostatky, ktereÂ mohou ohrozit bezpecÏnost letoveÂho provozu,
e) odejmout pilotnõÂ pruÊkaz osobeÏ, kteraÂ ohrozila
bezpecÏnost letoveÂho provozu, porusÏila pravidla
leÂtaÂnõÂ, nebo pravidla provozu sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ, a prÏedat jej bez zbytecÏneÂho odkladu
poveÏrÏeneÂ osobeÏ k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ.
(2) Inspektor techniky je daÂle v raÂmci dohledu nad
stavbou, vyÂrobou a opravami sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ a s nimi souvisejõÂcõÂch dalsÏõÂch vyÂrobkuÊ, letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ opraÂvneÏn
a) vyzÏadovat prÏedlozÏenõÂ vesÏkeryÂch dokladuÊ tyÂkajõÂcõÂch se stavby a vyÂroby sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ a s nimi souvisejõÂcõÂch dalsÏõÂch vyÂrobkuÊ, letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ, zejmeÂna vesÏkeryÂch vyÂpocÏtuÊ, stavebnõÂ a vyÂrobnõÂ dokumentace a stavebnõÂho denõÂku,
b) vstupovat do prostor, kde se sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ a s nimi souvisejõÂcõÂ dalsÏõÂ vyÂrobky, letadloveÂ
cÏaÂsti a zarÏõÂzenõÂ stavõÂ nebo vyraÂbõÂ, kontrolovat
stroje a naÂrÏadõÂ, proveÏrÏit pouzÏõÂvaneÂ materiaÂly a spojovacõÂ soucÏaÂsti,
c) v prÏõÂpadeÏ zjisÏteÏnyÂch konstrukcÏnõÂch vad vyzÏaÂdat cÏi
ulozÏit provedenõÂ zkousÏek pevnosti, pruzÏnosti a jinyÂch, v prÏõÂpadeÏ vyÂroby zakaÂzat provoz drÏõÂve vyrobenyÂch sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ, prÏõÂpadneÏ
zÏaÂdat zmeÏny konstrukce nebo vypracovaÂnõÂ znaleckeÂho posudku.
§ 84b
RejstrÏõÂk sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ
(1) Do rejstrÏõÂku sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ
(daÂle jen ¹rejstrÏõÂkª) se zapisujõÂ sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ vymezenaÂ v § 81 odst. 2 põÂsm. a) azÏ g) na zaÂkladeÏ
põÂsemneÂ zÏaÂdosti vlastnõÂka nebo provozovatele se souhlasem vlastnõÂka za teÏchto podmõÂnek:
a) vlastnõÂkem nebo provozovatelem sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ je fyzickaÂ osoba s trvalyÂm pobytem v CÏeskeÂ republice nebo praÂvnickaÂ osoba se
sõÂdlem v CÏeskeÂ republice,
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b) sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ nenõÂ registrovaÂno v jineÂm staÂteÏ,
c) letovaÂ zpuÊsobilost sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ
byla oveÏrÏena, nebo je oveÏrÏovaÂna podle § 83 odst. 1
põÂsm. d), nebo bylo uznaÂno za platneÂ jeho osveÏdcÏenõÂ letoveÂ zpuÊsobilosti vydaneÂ orgaÂnem cizõÂho
staÂtu.
(2) SportovnõÂmu leÂtajõÂcõÂmu zarÏõÂzenõÂ zapsaneÂmu
v rejstrÏõÂku se prÏideÏluje poznaÂvacõÂ znacÏka. PrÏideÏlenõÂm
poznaÂvacõÂ znacÏky zõÂskaÂvaÂ sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ
staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnost CÏeskeÂ republiky.
Â daje zapisovaneÂ do rejstrÏõÂku, uÂdaje, ktereÂ
(3) U
z neÏj lze zverÏejnit, a zpuÊsob oznacÏenõÂ sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 84c
Piloti a osoby ve vyÂcviku
(1) SportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ muÊzÏe rÏõÂdit
a) pilot, kteryÂ je drzÏitelem platneÂho pilotnõÂho pruÊkazu s prÏõÂslusÏnou kvalifikacõÂ, nebo
b) pilotnõÂ zÏaÂk za podmõÂnek stanovenyÂch vyÂcvikovou
osnovou.
(2) PodmõÂnkou vydaÂnõÂ pilotnõÂho pruÊkazu je prokaÂzaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti uchazecÏe, absolvovaÂnõÂ
teoretickeÂ vyÂuky, praktickeÂho vyÂcviku a slozÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂ zkousÏky v souladu s vyÂcvikovou osnovou.
(3) ZdravotnõÂ zpuÊsobilost uchazecÏuÊ a pilotuÊ sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ zjisÏt'uje a leÂkarÏskyÂ posudek1k) o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti vydaÂvaÂ na zaÂkladeÏ leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky a dalsÏõÂch potrÏebnyÂch odbornyÂch vysÏetrÏenõÂ posuzujõÂcõÂ leÂkarÏ. PosuzujõÂcõÂm leÂkarÏem se rozumõÂ
a) leÂkarÏ, kteryÂ byl poveÏrÏen podle § 22 odst. 3, pro
sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ uvedenaÂ v § 81 odst. 2
põÂsm. a) azÏ f) a dvoumõÂstnaÂ sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ uvedenaÂ v § 81 odst. 2 põÂsm. g) azÏ i),
b) praktickyÂ leÂkarÏ pro jednomõÂstnaÂ sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ
zarÏõÂzenõÂ uvedenaÂ v § 81 odst. 2 põÂsm. g) azÏ i).
(4) Doba platnosti leÂkarÏskeÂho posudku o zdravotnõÂ
zpuÊsobilosti je
a) pro piloty sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ podle
odstavce 3 põÂsm. a)
1. 60 meÏsõÂcuÊ u osob do 30 let,
2. 24 meÏsõÂcuÊ u osob od 30 do 60 let,
3. 12 meÏsõÂcuÊ u osob od 60 let,
nestanovõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ leÂkarÏ s ohledem na zdravotnõÂ stav posuzovaneÂ osoby lhuÊtu kratsÏõÂ,
b) pro piloty sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ podle
odstavce 3 põÂsm. b)
1. neomezenaÂ u osob do 60 let, nestanovõÂ-li leÂkarÏ
s ohledem na zdravotnõÂ stav posuzovaneÂ osoby
omezenõÂ doby jeho platnosti,
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2. 12 meÏsõÂcuÊ u osob od 60 let, nestanovõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ leÂkarÏ s ohledem na zdravotnõÂ stav posuzovaneÂ osoby lhuÊtu kratsÏõÂ.
(5) KvalifikacõÂ se rozumõÂ splneÏnõÂ podmõÂnek stanovenyÂch pro zõÂskaÂnõÂ opraÂvneÏnõÂ k vyÂkonu cÏinnostõÂ spojenyÂch s provozem sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ. Je-li
podmõÂnkou zapsaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂ kvalifikace do pilotnõÂho
pruÊkazu praxe, je zÏadatel povinen ji dolozÏit.
(6) BezprostrÏedneÏ prÏed letem, za letu a bezprostrÏedneÏ po ukoncÏenõÂ letu je pilot nebo pilotnõÂ zÏaÂk povinen mõÂt u sebe tyto platneÂ doklady:
a) pruÊkaz totozÏnosti,
b) pilotnõÂ pruÊkaz nebo doklad zÏaÂka,
c) osveÏdcÏenõÂ letoveÂ zpuÊsobilosti sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ,
d) doklad o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkody zpuÊsobeneÂ provozem sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ.
(7) Pilot nebo pilotnõÂ zÏaÂk je povinen prÏi provozu
sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ dbaÂt pokynuÊ inspektora
provozu, inspektora techniky nebo osob vykonaÂvajõÂcõÂch staÂtnõÂ dozor podle tohoto zaÂkona.
(8) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ pilotnõÂho pruÊkazu, doklady, ktereÂ je nutno k zÏaÂdosti prÏilozÏit, podmõÂnky zahaÂjenõÂ praktickeÂho vyÂcviku a samostatnyÂch
letuÊ, zpuÊsob stanovenõÂ kvalifikacÏnõÂch podmõÂnek pro
vydaÂnõÂ pilotnõÂho pruÊkazu a zpuÊsob stanovenõÂ kvalifikacÏnõÂch podmõÂnek osob provaÂdeÏjõÂcõÂch teoretickou vyÂuku a praktickyÂ vyÂcvik stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 84d
Plochy pro vzlety a prÏistaÂnõÂ sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch
zarÏõÂzenõÂ
(1) Ke vzletuÊm a prÏistaÂnõÂm prÏi pravidelneÂm provozu sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ muÊzÏe byÂt pouzÏito
a) letisÏteÏ, pokud leteckaÂ informacÏnõÂ prÏõÂrucÏka stanovõÂ
provoz urcÏiteÂho druhu sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ na tomto letisÏti, nebo se souhlasem provozovatele tohoto letisÏteÏ,
b) plochy trvale uzÏõÂvaneÂ ke vzletuÊm a prÏistaÂnõÂm letadel a vymezeneÂ k tomuto uÂcÏelu v uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ dokumentaci nebo v uÂzemnõÂm rozhodnutõÂ,
za prÏedpokladu souhlasu vlastnõÂka nebo provozovatele plochy a obce, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se plocha
naleÂzaÂ.
(2) Ke vzletuÊm a prÏistaÂnõÂm prÏi nepravidelneÂm provozu motorovyÂch sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ a pravidelneÂm i nepravidelneÂm provozu nemotorovyÂch
sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ muÊzÏe byÂt pouzÏito jakeÂkoliv dalsÏõÂ plochy, vyslovil-li s vyuzÏõÂvaÂnõÂm plochy k tomuto uÂcÏelu souhlas vlastnõÂk plochy, prÏi splneÏnõÂ naÂsledujõÂcõÂch podmõÂnek:
a) plocha lezÏõÂ mimo obytneÂ uÂzemõÂ obce ve vzdaÂle-
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nosti nejmeÂneÏ 100 m od obytnyÂch budov a prÏi
provozu nebudou ve vzdaÂlenosti mensÏõÂ nezÏ 50 m
od sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ osoby nezuÂcÏastneÏneÂ na provozu,
b) plocha lezÏõÂ mimo uÂzemõÂ naÂrodnõÂho parku, chraÂneÏneÂ krajinneÂ oblasti, naÂrodnõÂ prÏõÂrodnõÂ rezervace,
prÏõÂrodnõÂ rezervace, naÂrodnõÂ prÏõÂrodnõÂ pamaÂtky
a prÏõÂrodnõÂ pamaÂtky, pokud k vyuzÏõÂvaÂnõÂ uÂzemõÂ k tomuto uÂcÏelu nedal souhlas prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany
prÏõÂrody, a
c) plocha lezÏõÂ mimo uÂzemõÂ paÂsem hygienickeÂ ochrany vodnõÂch zdrojuÊ a chraÂneÏnyÂch oblastõÂ prÏirozeneÂ
akumulace vody, pokud k vyuzÏõÂvaÂnõÂ uÂzemõÂ paÂsem
hygienickeÂ ochrany vodnõÂch zdrojuÊ a chraÂneÏnyÂch
oblastõÂ prÏirozeneÂ akumulace vody nedal souhlas
prÏõÂslusÏnyÂ vodohospodaÂrÏskyÂ orgaÂn.ª.
177. CÏaÂst osmaÂ vcÏetneÏ nadpisuÊ a poznaÂmek pod
cÏarou cÏ. 6 a 6a znõÂ:
Â ST OSMA
Â
¹ CÏ A
Ï ED
OCHRANA CIVILNIÂHO LETECTVIÂ PR
Â VNIÂMI CÏINY
PROTIPRA
§ 85
(1) ProtipraÂvnõÂm cÏinem podle tohoto zaÂkona se
rozumõÂ trestnyÂ cÏin, prÏestupek nebo jinyÂ spraÂvnõÂ delikt,
kteryÂ muÊzÏe zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem ohrozit nebo narusÏit
bezpecÏnost civilnõÂho letectvõÂ.
(2) Ministerstvo dopravy vytvaÂrÏõÂ systeÂm ochrany
civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny a zavaÂdõÂ,
koordinuje a kontroluje bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ k ochraneÏ civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny.
(3) Ministerstvo dopravy vydaÂvaÂ naÂrodnõÂ programy podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ6) a uverÏejnÏuje je v LeteckeÂ informacÏnõÂ prÏõÂrucÏce.
(4) OpraÂvneÏnõÂ Policie CÏeskeÂ republiky prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny
nejsou ustanovenõÂmi teÂto cÏaÂsti dotcÏena.
§ 85a
(1) Provozovatel letisÏteÏ, leteckyÂ dopravce, poskytovatel letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb a poskytovatel sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm procesu na letisÏti jsou prÏed zahaÂjenõÂm sveÂho provozu povinni mõÂt schvaÂlenyÂ bezpecÏnostnõÂ program ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny (daÂle jen ¹bezpecÏnostnõÂ programª).
BezpecÏnostnõÂ program schvaluje na põÂsemnou zÏaÂdost
osob podle veÏty prvnõÂ Ministerstvo dopravy.
(2) Ministerstvo dopravy bezpecÏnostnõÂ program
schvaÂlõÂ, obsahuje-li opatrÏenõÂ a postupy zajisÏt'ujõÂcõÂ dostatecÏnou uÂrovenÏ ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny.
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(3) Provozovatel letisÏteÏ, leteckyÂ dopravce, poskytovatel letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb a poskytovatel sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm procesu na letisÏti jsou beÏhem
sveÂho provozu povinni
a) mõÂt schvaÂlenyÂ bezpecÏnostnõÂ program,
b) zajistit plneÏnõÂ opatrÏenõÂ a postupuÊ uvedenyÂch ve
schvaÂleneÂm bezpecÏnostnõÂm programu,
c) zajistit plneÏnõÂ mimorÏaÂdnyÂch opatrÏenõÂ a postupuÊ
podle § 86.
(4) V prÏõÂpadeÏ zmeÏny podmõÂnek rozhodnyÂch pro
zajisÏteÏnõÂ dostatecÏneÂ uÂrovneÏ ochrany civilnõÂho letectvõÂ
prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny je provozovatel letisÏteÏ, leteckyÂ
dopravce, poskytovatel letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb
a poskytovatel sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm procesu na letisÏti povinen zpracovat tomu odpovõÂdajõÂcõÂ zmeÏnu
sveÂho bezpecÏnostnõÂho programu a prÏedlozÏit ji Ministerstvu dopravy ke schvaÂlenõÂ ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ ode dne,
kdy se o zmeÏneÏ podmõÂnek dozveÏdeÏl. Ministerstvo dopravy schvaÂlõÂ na põÂsemnou zÏaÂdost osob podle veÏty
prvnõÂ zmeÏnu bezpecÏnostnõÂho programu za podmõÂnky
stanoveneÂ v odstavci 2.
(5) BezpecÏnostnõÂ program a jeho zmeÏny schvaluje
Ministerstvo dopravy po projednaÂnõÂ s PoliciõÂ CÏeskeÂ
republiky a u mezinaÂrodnõÂho letisÏteÏ takeÂ s celnõÂmi
orgaÂny. Za tõÂmto uÂcÏelem jim Ministerstvo dopravy zasÏle bezpecÏnostnõÂ program nebo jeho zmeÏny k vyjaÂdrÏenõÂ.
Pokud se orgaÂny uvedeneÂ ve veÏteÏ prvnõÂ nevyjaÂdrÏõÂ do
30 dnuÊ od dorucÏenõÂ bezpecÏnostnõÂho programu nebo
jeho zmeÏn, platõÂ, zÏe s bezpecÏnostnõÂm programem nebo
jeho zmeÏnami souhlasõÂ.
(6) V bezpecÏnostnõÂm programu provozovatele
maleÂho letisÏteÏ podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6), kde by zavedenõÂ vsÏech bezpecÏnostnõÂch opatrÏenõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem
nebo prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6) bylo vzhledem k charakteru provozu neprÏimeÏrÏeneÂ, muÊzÏe Ministerstvo dopravy prÏi jeho schvalovaÂnõÂ a prÏi schvalovaÂnõÂ jeho zmeÏn, za podmõÂnky zajisÏteÏnõÂ dostatecÏneÂ uÂrovneÏ ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed
protipraÂvnõÂmi cÏiny na tomto letisÏti, stanovit zvlaÂsÏtnõÂ
bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ zohlednõÂ specifickeÂ podmõÂnky tohoto letisÏteÏ.
(7) ZvlaÂsÏtnõÂ bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ stanovuje Ministerstvo dopravy po projednaÂnõÂ s PoliciõÂ CÏeskeÂ republiky a u mezinaÂrodnõÂho letisÏteÏ takeÂ s celnõÂmi orgaÂny.
Za tõÂmto uÂcÏelem jim Ministerstvo dopravy zasÏle spolu
s bezpecÏnostnõÂm programem provozovatele maleÂho letisÏteÏ nebo jeho zmeÏnami zvlaÂsÏtnõÂ bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ k vyjaÂdrÏenõÂ. Pokud se orgaÂny uvedeneÂ ve veÏteÏ
prvnõÂ nevyjaÂdrÏõÂ do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho bezpecÏnostnõÂho opatrÏenõÂ, platõÂ, zÏe se zvlaÂsÏtnõÂm bezpecÏnostnõÂm opatrÏenõÂm souhlasõÂ. O stanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch
bezpecÏnostnõÂch opatrÏenõÂ podle odstavce 6 Ministerstvo
dopravy bez zbytecÏneÂho odkladu informuje Evropskou komisi.
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(8) Ministerstvo dopravy muÊzÏe zvlaÂsÏtnõÂ bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ zmeÏnit nebo zrusÏit, zmeÏnõÂ-li se podmõÂnky pro jejich stanovenõÂ. Ministerstvo dopravy
zvlaÂsÏtnõÂ bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ zmeÏnõÂ nebo zrusÏõÂ, rozhodne-li tak EvropskaÂ komise6). Pro zmeÏnu nebo zrusÏenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch bezpecÏnostnõÂch opatrÏenõÂ podle veÏty
prvnõÂ se postup podle odstavce 7 pouzÏije obdobneÏ.
(9) Obsah a strukturu bezpecÏnostnõÂho programu
provozovatele letisÏteÏ, leteckeÂho dopravce, poskytovatele leteckyÂch sluzÏeb a poskytovatele sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm procesu na letisÏti stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.
§ 85b
Provozovatel leteckyÂch pracõÂ a provozovatel leteckyÂch verÏejnyÂch vystoupenõÂ a leteckyÂch souteÏzÏõÂ jsou
povinni prÏed zahaÂjenõÂm leteckyÂch pracõÂ, leteckeÂho verÏejneÂho vystoupenõÂ a leteckeÂ souteÏzÏe vypracovat opatrÏenõÂ a postupy k zajisÏteÏnõÂ ochrany civilnõÂho letectvõÂ
prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny prÏi teÏchto leteckyÂch cÏinnostech a postupovat podle nich po celou dobu provozovaÂnõÂ teÏchto cÏinnostõÂ.
§ 85c
(1) Provozovatel letisÏteÏ, leteckyÂ dopravce nebo
jimi poveÏrÏeneÂ osoby jsou prÏi provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂ
kontroly podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6) (daÂle jen ¹bezpecÏnostnõÂ kontrolaª) povinni zajistit, aby prÏedmeÏty zakaÂzaneÂ prÏõÂmo
pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6)
(daÂle jen ¹zakaÂzaneÂ prÏedmeÏtyª), zjisÏteÏneÂ beÏhem bezpecÏnostnõÂ kontroly, nebyly vneseny na palubu letadla nebo do prostoruÊ letisÏteÏ urcÏenyÂch provozovatelem letisÏteÏ nebo leteckyÂm dopravcem, pokud
prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ prÏedpis EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6)
nestanovõÂ jinak. UÂkony spojeneÂ s provaÂdeÏnõÂm bezpecÏnostnõÂ kontroly lze cÏinit jen v rozsahu nezbytneÂm k zajisÏteÏnõÂ jejõÂho uÂcÏelu a prÏi sÏetrÏenõÂ duÊstojnosti kazÏdeÂ kontrolovaneÂ osoby.
(2) ZpuÊsob provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂ kontroly stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 85d
(1) FyzickaÂ osoba provaÂdeÏjõÂcõÂ detekcÏnõÂ kontrolu
podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6) (daÂle jen ¹detekcÏnõÂ kontrolaª) musõÂ mõÂt
osveÏdcÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti. OsveÏdcÏenõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti vydaÂvaÂ na zÏaÂdost osoby podle veÏty prvnõÂ
Ministerstvo dopravy. ZÏaÂdost lze podat po uÂspeÏsÏneÂm
absolvovaÂnõÂ bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ. OsveÏdcÏenõÂ je
platneÂ po dobu 5 let ode dne jeho vydaÂnõÂ.
(2) TechnickeÂ prostrÏedky a bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ
pouzÏõÂvaneÂ prÏi bezpecÏnostnõÂ kontrole musõÂ mõÂt osveÏdcÏenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti. OsveÏdcÏenõÂ technickeÂ zpuÊÂ rÏad na zÏaÂdost provozovatele letisÏteÏ,
sobilosti vydaÂvaÂ U
leteckeÂho dopravce nebo schvaÂleneÂho agenta podle

§ 85e, prokaÂzÏe-li se uÂcÏinnost a spolehlivost technickyÂch prostrÏedkuÊ a bezpecÏnostnõÂch zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvanyÂch prÏi bezpecÏnostnõÂ kontrole.
(3) Provozovatel letisÏteÏ, leteckyÂ dopravce nebo
jimi poveÏrÏeneÂ osoby jsou povinni zajistit provaÂdeÏnõÂ
detekcÏnõÂ kontroly jen prostrÏednictvõÂm osob, ktereÂ jsou
drzÏiteli osveÏdcÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti, a bezpecÏnostnõÂ
kontroly jen s pouzÏitõÂm technickyÂch prostrÏedkuÊ a bezpecÏnostnõÂch zarÏõÂzenõÂ s osveÏdcÏenõÂm technickeÂ zpuÊsobilosti.
(4) Osoby provaÂdeÏjõÂcõÂ bezpecÏnostnõÂ kontrolu jsou
povinny byÂt nejpozdeÏji prÏi zapocÏetõÂ jejõÂho provaÂdeÏnõÂ
pojisÏteÏny pro prÏõÂpad odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou vyÂkonem teÂto cÏinnosti. To neplatõÂ, vykonaÂvajõÂ-li
tuto cÏinnost v pracovnõÂm nebo jineÂm obdobneÂm pomeÏru.
(5) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti a zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti, zpuÊsob oveÏrÏovaÂnõÂ znalostõÂ fyzickyÂch osob provaÂdeÏjõÂcõÂch detekcÏnõÂ kontrolu, rozsah
znalostõÂ potrÏebnyÂch pro vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti a zpuÊsob prokazovaÂnõÂ pozÏadovaneÂ uÂcÏinnosti a spolehlivosti technickyÂch prostrÏedkuÊ a bezpecÏnostnõÂch zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvanyÂch prÏi bezpecÏnostnõÂ kontrole stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 85e
(1) FyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba provaÂdeÏjõÂcõÂ bezpecÏnostnõÂ kontrolu naÂkladu, posÏty a kuryÂrnõÂch
a expresnõÂch zaÂsilek, ktereÂ prÏedaÂvaÂ k prÏepraveÏ podle
prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6) (daÂle jen ¹schvaÂlenyÂ agentª), je povinna prÏed zahaÂjenõÂm vyÂkonu teÂto cÏinnosti mõÂt schvaÂlenyÂ bezpecÏnostnõÂ program podle § 85a odst. 1. BezpecÏnostnõÂ program schvaÂleneÂho agenta schvaÂlõÂ na jeho põÂsemnou zÏaÂdost Ministerstvo dopravy za podmõÂnky stanoveneÂ
v § 85a odst. 2.
(2) SchvaÂlenyÂ agent je prÏi vyÂkonu sveÂ cÏinnosti povinen
a) mõÂt schvaÂlenyÂ bezpecÏnostnõÂ program,
b) zajistit plneÏnõÂ opatrÏenõÂ a postupuÊ uvedenyÂch ve
schvaÂleneÂm bezpecÏnostnõÂm programu,
c) zajistit plneÏnõÂ mimorÏaÂdnyÂch opatrÏenõÂ a postupuÊ
podle § 86.
(3) V prÏõÂpadeÏ zmeÏny podmõÂnek rozhodnyÂch pro
zajisÏteÏnõÂ dostatecÏneÂ uÂrovneÏ ochrany civilnõÂho letectvõÂ
prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny je schvaÂlenyÂ agent povinen
zpracovat tomu odpovõÂdajõÂcõÂ zmeÏnu sveÂho bezpecÏnostnõÂho programu a prÏedlozÏit ji Ministerstvu dopravy ke
schvaÂlenõÂ ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ ode dne, kdy se o zmeÏneÏ
podmõÂnek dozveÏdeÏl. Ministerstvo dopravy schvaÂlõÂ na
põÂsemnou zÏaÂdost schvaÂleneÂho agenta zmeÏnu jeho bezpecÏnostnõÂho programu za podmõÂnky stanoveneÂ v § 85a
odst. 2.
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(4) BezpecÏnostnõÂ program schvaÂleneÂho agenta
a jeho zmeÏny schvaluje Ministerstvo dopravy po projednaÂnõÂ s PoliciõÂ CÏeskeÂ republiky a u mezinaÂrodnõÂho
letisÏteÏ takeÂ s celnõÂmi orgaÂny. Za tõÂmto uÂcÏelem jim Ministerstvo dopravy zasÏle bezpecÏnostnõÂ program schvaÂleneÂho agenta nebo jeho zmeÏny k vyjaÂdrÏenõÂ. Pokud se
orgaÂny uvedeneÂ ve veÏteÏ prvnõÂ nevyjaÂdrÏõÂ do 30 dnuÊ od
dorucÏenõÂ bezpecÏnostnõÂho programu schvaÂleneÂho
agenta nebo jeho zmeÏn, platõÂ, zÏe s bezpecÏnostnõÂm programem schvaÂleneÂho agenta nebo jeho zmeÏnami souhlasõÂ.
(5) Ministerstvo dopravy vede seznam schvaÂlenyÂch agentuÊ a zverÏejnÏuje jej zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm
daÂlkovyÂ prÏõÂstup1d).
(6) UÂdaje vedeneÂ v seznamu schvaÂlenyÂch agentuÊ
a obsah a strukturu bezpecÏnostnõÂho programu schvaÂleneÂho agenta stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 85f
Povinnosti a opraÂvneÏnõÂ provozovatele letisÏteÏ
(1) Provozovatel letisÏteÏ je povinen prÏijõÂmat opatrÏenõÂ k zabraÂneÏnõÂ vstupu nepovolanyÂch osob a nedovoleneÂmu vjezdu vozidel do jõÂm urcÏenyÂch prostoruÊ letisÏteÏ. Za tõÂmto uÂcÏelem provozovatel letisÏteÏ nebo jõÂm poveÏrÏenaÂ osoba vydaÂvaÂ a odebõÂraÂ
a) letisÏtnõÂ identifikacÏnõÂ pruÊkazy a vede jejich evidenci,
b) povolenõÂ k vjezdu vozidel a vede jejich evidenci.
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(4) Provozovatel letisÏteÏ nebo jõÂm poveÏrÏenaÂ osoba
jsou opraÂvneÏni
a) vydaÂvat cestujõÂcõÂm a ostatnõÂm osobaÂm, ktereÂ vstupujõÂ do prostoruÊ urcÏenyÂch provozovatelem letisÏteÏ
nebo se v teÏchto prostorech zdrzÏujõÂ, pokyny a prÏõÂkazy k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti na letisÏti,
b) omezit cestujõÂcõÂ a ostatnõÂ osoby v dalsÏõÂ cÏinnosti,
poprÏõÂpadeÏ je vykaÂzat z prostoru letisÏteÏ, pokud neuposlechnou pokynuÊ nebo prÏõÂkazuÊ provozovatele
letisÏteÏ nebo jõÂm poveÏrÏeneÂ osoby,
c) odeprÏõÂt vstup do prostoruÊ urcÏenyÂch provozovatelem letisÏteÏ nebo z neÏj vykaÂzat osoby, ktereÂ se nemohou prokaÂzat platnou letenkou a palubnõÂ vstupenkou nebo u nichzÏ byly zjisÏteÏny zakaÂzaneÂ prÏedmeÏty nebo ktereÂ jsou pod vlivem alkoholu, omamnyÂch nebo psychotropnõÂch laÂtek,
d) vyzvat cestujõÂcõÂ a ostatnõÂ osoby, ktereÂ vstupujõÂ do
prostoruÊ urcÏenyÂch provozovatelem letisÏteÏ nebo se
v teÏchto prostorech zdrzÏujõÂ, neuposlechnou-li pokynu nebo prÏõÂkazu provozovatele letisÏteÏ nebo jõÂm
poveÏrÏeneÂ osoby, aby tyto prostory opustily,
e) provaÂdeÏt bezpecÏnostnõÂ kontrolu.
(5) NaÂlezÏitosti letisÏtnõÂho identifikacÏnõÂho pruÊkazu,
zpuÊsob jeho vydaÂvaÂnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ, naÂlezÏitosti povolenõÂ
k vjezdu vozidel do prostoruÊ letisÏteÏ urcÏenyÂch provozovatelem letisÏteÏ a rozsah bezpecÏnostnõÂ kontroly vozidel stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 85g
Povinnosti a opraÂvneÏnõÂ leteckeÂho dopravce

(2) Provozovatel letisÏteÏ je daÂle povinen
a) vytvorÏit na letisÏti, na ktereÂm je provozovaÂna obchodnõÂ leteckaÂ doprava, podmõÂnky k provaÂdeÏnõÂ
bezpecÏnostnõÂch kontrol,
b) zajistit, aby osoby, ktereÂ vstupujõÂ do jõÂm urcÏenyÂch
prostoruÊ letisÏteÏ, byly podrobeny bezpecÏnostnõÂ
kontrole,
c) zajistit, aby vozidla, kteraÂ vjõÂzÏdeÏjõÂ do jõÂm urcÏenyÂch
prostoruÊ letisÏteÏ, byla podrobena bezpecÏnostnõÂ
kontrole,
d) vydat a do 30 dnuÊ od vydaÂnõÂ vhodnyÂm zpuÊsobem
zverÏejnit podmõÂnky pro vstup a pobyt cestujõÂcõÂch,
ostatnõÂch osob a vozidel v prostoru letisÏteÏ,
e) odeprÏõÂt vstup do jõÂm urcÏeneÂho prostoru letisÏteÏ
nebo z neÏj vykaÂzat osoby, ktereÂ se nemohou prokaÂzat platnyÂm letisÏtnõÂm identifikacÏnõÂm pruÊkazem
nebo u nichzÏ nebyla provedena bezpecÏnostnõÂ kontrola,
f) zabraÂnit vjezdu vozidel, kteraÂ se nemohou prokaÂzat platnyÂm povolenõÂm k vjezdu nebo kteraÂ nebyla podrobena bezpecÏnostnõÂ kontrole.

(1) LeteckyÂ dopravce je povinen
a) prÏijõÂmat opatrÏenõÂ k zabraÂneÏnõÂ vstupu nepovolanyÂch osob do letadla, ktereÂ provozuje,
b) odeprÏõÂt vstup do letadla osobaÂm, u nichzÏ nebyla
provedena bezpecÏnostnõÂ kontrola,
c) zajistit, aby zavazadla, naÂklad, posÏta a dalsÏõÂ veÏci
byly prÏed nalozÏenõÂm na palubu letadla podrobeny
bezpecÏnostnõÂ kontrole,
d) zajistit ochranu zavazadel od okamzÏiku jejich odbavenõÂ do okamzÏiku jejich nalozÏenõÂ na palubu letadla,
e) zajistit, zÏe nebudou prÏepravena zavazadla cestujõÂcõÂch, kterÏõÂ se nedostavili k odletu letadla nebo
kterÏõÂ se po meziprÏistaÂnõÂ nevraÂtili na palubu letadla,
f) prÏed uvedenõÂm letadla do provozu a beÏhem pruÊletoveÂ uÂdrzÏby zkontrolovat, zda nejsou v letadle
ukryty zakaÂzaneÂ prÏedmeÏty,
g) zabraÂnit beÏhem letu vstupu nepovolanyÂch osob do
kabiny posaÂdky letadla.

(3) Povinnosti podle põÂsmen e) a f) se vztahujõÂ
rovneÏzÏ na osobu poveÏrÏenou provozovatelem letisÏteÏ
k vyÂkonu cÏinnostõÂ souvisejõÂcõÂch s ochranou civilnõÂho
letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny.

(2) LeteckyÂ dopravce nebo jõÂm poveÏrÏenaÂ osoba
jsou opraÂvneÏni
a) vydaÂvat cestujõÂcõÂm a ostatnõÂm osobaÂm, ktereÂ vstupujõÂ na palubu letadla nebo do prostoruÊ urcÏenyÂch
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leteckyÂm dopravcem nebo se v teÏchto prostorech
zdrzÏujõÂ, pokyny a prÏõÂkazy k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti
na letisÏti a na palubeÏ letadla,
b) omezit cestujõÂcõÂ a ostatnõÂ osoby v dalsÏõÂ cÏinnosti,
kterou by mohly ohrozit bezpecÏnost nebo porÏaÂdek v letadle nebo v jinyÂch prostorech urcÏenyÂch
leteckyÂm dopravcem, poprÏõÂpadeÏ je vykaÂzat z letadla nebo jinyÂch prostoruÊ urcÏenyÂch leteckyÂm dopravcem, pokud neuposlechnou pokynuÊ nebo prÏõÂkazuÊ leteckeÂho dopravce nebo jõÂm poveÏrÏeneÂ osoby,
c) odeprÏõÂt vstup do letadla nebo jinyÂch prostoruÊ
urcÏenyÂch leteckyÂm dopravcem nebo z nich vykaÂzat osoby, ktereÂ se nemohou prokaÂzat platnou letenkou a palubnõÂ vstupenkou, nebo u nichzÏ byly
zjisÏteÏny zakaÂzaneÂ prÏedmeÏty, nebo ktereÂ jsou pod
vlivem alkoholu, omamnyÂch nebo psychotropnõÂch
laÂtek,
d) vyzvat cestujõÂcõÂ a ostatnõÂ osoby, ktereÂ vstupujõÂ do
prostoruÊ urcÏenyÂch leteckyÂm dopravcem nebo se
v teÏchto prostorech zdrzÏujõÂ, neuposlechnou-li pokynu nebo prÏõÂkazu leteckeÂho dopravce nebo jõÂm
poveÏrÏeneÂ osoby, aby tyto prostory opustili,
e) provaÂdeÏt bezpecÏnostnõÂ kontrolu.
§ 85h
Povinnosti poskytovatele letovyÂch
provoznõÂch sluzÏeb
Poskytovatel letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb je povinen veÂst seznam jõÂm vyuzÏõÂvanyÂch leteckyÂch staveb a zarÏõÂzenõÂ slouzÏõÂcõÂch k zajisÏteÏnõÂ letoveÂho provozu a zajistit
jejich uÂcÏinnou ochranu prÏed vstupem nepovolanyÂch
osob.
§ 85i
Povinnosti cestujõÂcõÂch a ostatnõÂch osob
v prostorech letisÏteÏ
(1) CestujõÂcõÂ a ostatnõÂ osoby, ktereÂ vstupujõÂ do
prostoruÊ urcÏenyÂch provozovatelem letisÏteÏ a leteckyÂm
dopravcem nebo se v teÏchto prostorech zdrzÏujõÂ, jsou
povinni
a) chovat se tak, aby neohrozili bezpecÏnost na letisÏti,
b) podrobit se bezpecÏnostnõÂ kontrole,
c) rÏõÂdit se pokyny a prÏõÂkazy provozovatele letisÏteÏ,
leteckeÂho dopravce a jimi poveÏrÏenyÂch osob prÏi
zajisÏt'ovaÂnõÂ bezpecÏnosti na letisÏti a na palubeÏ letadla.
(2) Provozovatel letisÏteÏ, leteckyÂ dopravce nebo
jimi poveÏrÏeneÂ osoby jsou opraÂvneÏni osoby, ktereÂ neuposlechnou pokynuÊ a prÏõÂkazuÊ podle odstavce 1
põÂsm. c), vykaÂzat z prostor uvedenyÂch v odstavci 1.

§ 85j
(1) Provozovatel letisÏteÏ, leteckyÂ dopravce, poskytovatel letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb, poskytovatel sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm procesu na letisÏti a schvaÂlenyÂ
agent jsou v raÂmci vyÂkonu dohledu nad plneÏnõÂm opatrÏenõÂ a postupuÊ uvedenyÂch v jejich bezpecÏnostnõÂm programu povinni
a) pruÊbeÏzÏneÏ kontrolovat zavaÂdeÏnõÂ a plneÏnõÂ opatrÏenõÂ
a postupuÊ uvedenyÂch v jejich bezpecÏnostnõÂm programu, jakozÏ i sestavovat rocÏnõÂ plaÂny teÂto cÏinnosti,
b) pruÊbeÏzÏneÏ vyhodnocovat zjisÏteÏneÂ nedostatky, stanovovat a plnit opatrÏenõÂ k jejich naÂpraveÏ,
c) podaÂvat Ministerstvu dopravy cÏtvrtletnõÂ põÂsemneÂ
zpraÂvy o cÏinnosti podle põÂsmen a) a b) a na vyÂzvu
teÂzÏ zpraÂvy mimorÏaÂdneÂ. CÏtvrtletnõÂ zpraÂvy podaÂvajõÂ
osoby podle veÏty prvnõÂ ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ od konce
poslednõÂho kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce prÏõÂslusÏneÂho
cÏtvrtletõÂ.
(2) Provozovatel leteckyÂch pracõÂ a provozovatel
leteckyÂch verÏejnyÂch vystoupenõÂ a leteckyÂch souteÏzÏõÂ
jsou povinni
a) pruÊbeÏzÏneÏ kontrolovat zavaÂdeÏnõÂ a plneÏnõÂ opatrÏenõÂ
podle § 85b,
b) pruÊbeÏzÏneÏ vyhodnocovat zjisÏteÏneÂ nedostatky, stanovovat a plnit opatrÏenõÂ k jejich naÂpraveÏ.
(3) FyzickaÂ osoba provaÂdeÏjõÂcõÂ kontrolu podle odstavce 1 põÂsm. a) musõÂ mõÂt povolenõÂ k vyÂkonu teÂto cÏinnosti. PovolenõÂ vydaÂ na zÏaÂdost osoby podle veÏty prvnõÂ
Ministerstvo dopravy, splnÏuje-li zÏadatel kvalifikacÏnõÂ
podmõÂnky podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6). Ministerstvo dopravy v povolenõÂ
uvede dobu jeho platnosti.
(4) Vzor põÂsemneÂ zpraÂvy podle odstavce 1
põÂsm. c), naÂlezÏitosti zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ podle
odstavce 3 a zpuÊsob oveÏrÏovaÂnõÂ kvalifikacÏnõÂch podmõÂnek pro vydaÂnõÂ povolenõÂ podle odstavce 3 stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 85k
(1) FyzickaÂ osoba provaÂdeÏjõÂcõÂ sÏkolenõÂ na uÂseku
ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6) (daÂle jen ¹bezpecÏnostnõÂ sÏkolenõÂª) musõÂ mõÂt
osveÏdcÏenõÂ k teÂto cÏinnosti. OsveÏdcÏenõÂ vydaÂvaÂ na zÏaÂdost
osoby podle veÏty prvnõÂ Ministerstvo dopravy, prokaÂzÏe-li zÏadatel splneÏnõÂ podmõÂnek podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho
prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6). OsveÏdcÏenõÂ je
platneÂ po dobu 5 let ode dne jeho vydaÂnõÂ.
(2) BezpecÏnostnõÂ sÏkolenõÂ je zakoncÏeno zkousÏkou.
O uÂspeÏsÏneÂm slozÏenõÂ zkousÏky vydaÂ osoba provaÂdeÏjõÂcõÂ
bezpecÏnostnõÂ sÏkolenõÂ põÂsemneÂ potvrzenõÂ.
(3) O provedenyÂch bezpecÏnostnõÂch sÏkolenõÂch,
uskutecÏneÏnyÂch zkousÏkaÂch a vydanyÂch potvrzenõÂch
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vede osoba provaÂdeÏjõÂcõÂ bezpecÏnostnõÂ sÏkolenõÂ põÂsemnou
evidenci.
(4) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ podle
odstavce 1, zpuÊsob prokazovaÂnõÂ splneÏnõÂ podmõÂnek pro
vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ podle odstavce 1 a naÂlezÏitosti potvrzenõÂ o uÂspeÏsÏneÂm slozÏenõÂ zkousÏky podle odstavce 2
stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 86
MimorÏaÂdnaÂ opatrÏenõÂ a postupy
(1) Je-li bezprostrÏedneÏ ohrozÏena bezpecÏnost civilnõÂho letectvõÂ, stanovõÂ Ministerstvo dopravy na dobu
nezbytneÏ nutnou opatrÏenõÂ a postupy zajisÏt'ujõÂcõÂ ochranu civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny nad raÂmec
bezpecÏnostnõÂho programu. O teÏchto opatrÏenõÂch a postupech Ministerstvo dopravy bez zbytecÏneÂho odkladu
informuje Evropskou komisi.
(2) V raÂmci opatrÏenõÂ a postupuÊ podle odstavce 1
muÊzÏe Ministerstvo dopravy stanovit zejmeÂna
a) zvlaÂsÏtnõÂ zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂ kontroly,
b) zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky pro vstup do prostoruÊ letisÏteÏ,
c) zvlaÂsÏtnõÂ postup pro zajisÏteÏnõÂ ostrahy letisÏteÏ,
d) zvlaÂsÏtnõÂ postup pro zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti provozu
obchodnõÂ leteckeÂ dopravy,
e) omezenõÂ nebo zaÂkaz provozu letisÏteÏ.
(3) Je-li bezprostrÏedneÏ ohrozÏena bezpecÏnost civilnõÂho letectvõÂ a nelze-li postupovat podle odstavce 1,
zavede na dobu nezbytneÏ nutnou provozovatel letisÏteÏ
opatrÏenõÂ a postupy uvedeneÂ v odstavci 2 põÂsm. a), b), c)
a e) a leteckyÂ dopravce opatrÏenõÂ a postupy uvedeneÂ
v odstavci 2 põÂsm. d). ZavedenõÂ teÏchto opatrÏenõÂ a postupuÊ oznaÂmõÂ provozovatel letisÏteÏ a leteckyÂ dopravce
neprodleneÏ Ministerstvu dopravy a Policii CÏeskeÂ republiky.
(4) OpatrÏenõÂ a postupy podle odstavcuÊ 1 a 3 musõÂ
byÂt zrusÏeny, pomine-li bezprostrÏednõÂ ohrozÏenõÂ bezpecÏnosti civilnõÂho letectvõÂ.
(5) Na stanovenõÂ a zrusÏenõÂ opatrÏenõÂ a postupuÊ podle odstavce 1 se nevztahujõÂ prÏedpisy o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ.
§ 86a
CÏinnostõÂ, tyÂkajõÂcõÂ se civilnõÂho letectvõÂ, jejõÂmzÏ
zneuzÏitõÂm by mohlo dojõÂt k ohrozÏenõÂ bezpecÏneÂho leteckeÂho provozu, je na letisÏtõÂch
a) rÏõÂzenõÂ cÏinnosti k zajisÏt'ovaÂnõÂ ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnyÂmi cÏiny,
b) provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂch kontrol,
c) provaÂdeÏnõÂ kontrol letadel na odbavovacõÂ plosÏe
a zajisÏt'ovaÂnõÂ ostrahy letisÏt',
d) provaÂdeÏnõÂ kontrol zavaÂdeÏnõÂ a plneÏnõÂ opatrÏenõÂ a postupuÊ uvedenyÂch v bezpecÏnostnõÂm programu,
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e) cÏinnost cÏlena letisÏtnõÂho vyÂboru pro bezpecÏnost
zrÏizovaneÂho na zaÂkladeÏ leteckeÂho prÏedpisu podle
§ 102 odst. 2,
f) nastavovaÂnõÂ citlivosti technickyÂch prostrÏedkuÊ
a bezpecÏnostnõÂch zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvanyÂch prÏi bezpecÏnostnõÂ kontrole a provaÂdeÏnõÂ jejich uÂdrzÏby,
g) podnikaÂnõÂ a cÏinnosti vykonaÂvaneÂ v pracovnõÂm,
sluzÏebnõÂm nebo obdobneÂm pomeÏru ve vyhrazeneÂm bezpecÏnostnõÂm prostoru urcÏeneÂm provozovatelem letisÏteÏ bez doprovodu osoby urcÏeneÂ provozovatelem letisÏteÏ, jejõÂzÏ spolehlivost byla oveÏrÏena
podle § 86b,
h) dodaÂvaÂnõÂ zbozÏõÂ nebo sluzÏeb na palubu letadel ve
vyhrazeneÂm bezpecÏnostnõÂm prostoru urcÏeneÂm
provozovatelem letisÏteÏ bez doprovodu osoby
urcÏeneÂ provozovatelem letisÏteÏ, jejõÂzÏ spolehlivost
byla oveÏrÏena podle § 86b.
6

) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2320/2002
ze dne 16. prosince 2002, kteryÂm se stanovõÂ spolecÏnaÂ pravidla v oblasti bezpecÏnosti civilnõÂho letectvõÂ, v platneÂm
zneÏnõÂ.ª.

178. Za § 86a se vklaÂdaÂ novyÂ § 86b, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 5b a 5c znõÂ:
¹§ 86b
OveÏrÏenõÂ spolehlivosti
(1) PrÏedpokladem pro vyÂkon cÏinnostõÂ, tyÂkajõÂcõÂch
se civilnõÂho letectvõÂ, je oveÏrÏenõÂ spolehlivosti5b), jemuzÏ
podleÂhajõÂ fyzickeÂ osoby, ktereÂ vykonaÂvajõÂ cÏinnosti podle § 86a.
(2) OveÏrÏenõÂ spolehlivosti zameÏstnancuÊ leteckyÂch
dopravcuÊ a poskytovateluÊ leteckyÂch sluzÏeb (§ 45) proÂ rÏad vykonaÂvaÂ dozor nad oveÏrÏovaÂdõÂ zameÏstnavatel. U
vaÂnõÂm spolehlivosti zameÏstnancuÊ podle veÏty prvnõÂ.
(3) U osob, ktereÂ nejsou v pracovneÏpraÂvnõÂm
Â rÏad na zaÂkladeÏ
vztahu, provaÂdõÂ oveÏrÏenõÂ spolehlivosti U
jejich põÂsemneÂ zÏaÂdosti; na postup UÂrÏadu se nevztahuje
spraÂvnõÂ rÏaÂd. UÂrÏad sdeÏlõÂ vyÂsledek oveÏrÏenõÂ zÏadateli do
30 dnuÊ od podaÂnõÂ zÏaÂdosti.
(4) SoucÏaÂstõÂ oveÏrÏenõÂ spolehlivosti je oveÏrÏenõÂ bezuÂhonnosti leteckeÂho personaÂlu (§ 21) a ostatnõÂch fyzickyÂch osob; prÏi oveÏrÏenõÂ spolehlivosti ostatnõÂch fyzickyÂch osob se § 21 pouzÏije prÏimeÏrÏeneÏ.
(5) Ministerstvo dopravy stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
a) ktereÂ dalsÏõÂ osobnõÂ uÂdaje jsou pro oveÏrÏenõÂ spolehlivosti vyzÏadovaÂny,
b) blizÏsÏõÂ uÂpravu postupu prÏi provaÂdeÏnõÂ oveÏrÏenõÂ spolehlivosti,
c) vzor zÏaÂdosti o oveÏrÏenõÂ spolehlivosti osob, u nichzÏ
Â rÏad.
oveÏrÏenõÂ provaÂdõÂ U
5b

) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2320/2002

ze dne 16. prosince 2002, kteryÂm se stanovõÂ spolecÏnaÂ pravidla v oblasti bezpecÏnosti civilnõÂho letectvõÂ.
5c
) UÂmluva cÏ. 147/1947 Sb. z. a n., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

179. V § 87 odst. 1 se slova ¹kteryÂmi je CÏeskaÂ
republika vaÂzaÂnaª nahrazujõÂ slovy ¹ktereÂ jsou soucÏaÂstõÂ
praÂvnõÂho rÏaÂduª a slova ¹Ministerstvo dopravy a spojuÊª
se nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvo dopravyª.
180. § 88 znõÂ:
¹§ 88
a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)
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(1) Ministerstvo dopravy podle tohoto zaÂkona
vykonaÂvaÂ spraÂvu letadlovyÂch adres prÏideÏlenyÂch
CÏeskeÂ republice mezinaÂrodnõÂ organizacõÂ,
zajisÏt'uje provozovaÂnõÂ verÏejneÂho letisÏteÏ po dobu,
po kterou nenõÂ vlastnõÂk letisÏteÏ schopen zajistit jeho
provozovaÂnõÂ vlastnõÂmi silami nebo prostrÏednictvõÂm jineÂho provozovatele,
vydaÂvaÂ
1. rozhodnutõÂ o zavedenõÂ provoznõÂch omezenõÂ ke
snõÂzÏenõÂ hluku na letisÏti,
2. povolenõÂ pro zahranicÏnõÂho leteckeÂho dopravce k provozovaÂnõÂ obchodnõÂ leteckeÂ dopravy
do nebo z CÏeskeÂ republiky nebo na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky,
3. naÂrodnõÂ programy podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6),
4. osobaÂm provaÂdeÏjõÂcõÂm detekcÏnõÂ kontrolu osveÏdcÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti,
5. povolenõÂ k vyÂkonu kontroly zavaÂdeÏnõÂ a plneÏnõÂ
opatrÏenõÂ a postupuÊ uvedenyÂch v bezpecÏnostnõÂm
programu provozovatele letisÏteÏ, leteckeÂho dopravce, poskytovatele letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb, poskytovatele sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm
procesu na letisÏti a schvaÂleneÂho agenta,
6. osveÏdcÏenõÂ k provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂch sÏkolenõÂ,
ve spolupraÂci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra zajisÏt'uje leteckou sluzÏbu paÂtraÂnõÂ a zaÂchrany,
rozhoduje o udeÏlenõÂ a odebraÂnõÂ prÏepravnõÂch praÂv
leteckyÂm dopravcuÊm,
schvaluje
1. letovyÂ rÏaÂd zahranicÏnõÂho leteckeÂho dopravce,
2. provoznõÂ a technickeÂ prÏedpisy pro provoz
sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ a vyÂcvikoveÂ
osnovy,
3. bezpecÏnostnõÂ program provozovatele letisÏteÏ, leteckeÂho dopravce, poskytovatele letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb, poskytovatele sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm procesu na letisÏti a schvaÂleneÂho agenta
a jeho zmeÏny,
udeÏluje souhlas k letuÊm za uÂcÏelem vyÂkonu staÂtnõÂ
spraÂvy,

h) poveÏrÏuje praÂvnickou osobu vyÂkonem staÂtnõÂ
spraÂvy ve veÏcech sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ
a odnõÂmaÂ udeÏleneÂ poveÏrÏenõÂ,
i) uzavõÂraÂ verÏejnopraÂvnõÂ smlouvu k provaÂdeÏnõÂ vyÂkonu staÂtnõÂ spraÂvy ve veÏcech sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ,
j) vytvaÂrÏõÂ systeÂm ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed
protipraÂvnõÂmi cÏiny a zavaÂdõÂ, koordinuje a kontroluje bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ k ochraneÏ civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny,
k) stanovuje zvlaÂsÏtnõÂ bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ v bezpecÏnostnõÂm programu provozovatele maleÂho letisÏteÏ
a rozhoduje o jejich zmeÏneÏ nebo zrusÏenõÂ,
l) vede seznam schvaÂlenyÂch agentuÊ a zverÏejnÏuje jej
zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup,
m) stanovuje opatrÏenõÂ a postupy zajisÏt'ujõÂcõÂ ochranu
civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny nad raÂmec bezpecÏnostnõÂho programu a rozhoduje o jejich zrusÏenõÂ,
n) jmenuje zaÂstupce CÏeskeÂ republiky do spraÂvnõÂ rady
EvropskeÂ agentury pro bezpecÏnost letectvõÂ a do
vyÂboru ustanoveneÂho podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho
prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1c),
o) je dotcÏenyÂm orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy prÏi porÏizovaÂnõÂ
uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ dokumentace a v uÂzemnõÂm rÏõÂzenõÂ, tyÂkajõÂ-li se leteckyÂch staveb.
(2) Ministerstvo dopravy je odvolacõÂm uÂrÏadem ve
Â rÏadu vydanyÂm
spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ proti rozhodnutõÂm U
podle tohoto zaÂkona. PrÏi rozhodovaÂnõÂ o odvolaÂnõÂ proti
rozhodnutõÂ o odejmutõÂ pruÊkazu zpuÊsobilosti k vyÂkonu
cÏinnosti cÏlena leteckeÂho personaÂlu z duÊvodu zdravotnõÂ
nezpuÊsobilosti je Ministerstvo dopravy vaÂzaÂno stanoviskem Ministerstva zdravotnictvõÂ.
(3) Ministerstvo dopravy je opraÂvneÏno v mimorÏaÂdnyÂch situacõÂch, ktereÂ bezprostrÏedneÏ a vaÂzÏneÏ ohrozÏujõÂ
civilnõÂ letectvõÂ, vydat prÏõÂkazy k provaÂdeÏnõÂ letuÊ na dobu
nezbytneÏ nutnou.ª.
181. § 89 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 6b znõÂ:
¹§ 89
Â rÏad
(1) U
a) spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpecÏnost letectvõÂ a uzavõÂraÂ s nõÂ smlouvu o podmõÂnkaÂch
spolupraÂce,
b) plnõÂ uÂkoly vnitrostaÂtnõÂho dozoroveÂho orgaÂnu podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1e),
c) poveÏrÏuje
1. praÂvnickou osobu plneÏnõÂm uÂkoluÊ v oblasti
hodnocenõÂ shody nebo vhodnosti k pouzÏitõÂ slozÏek a oveÏrÏovaÂnõÂ systeÂmuÊ EvropskeÂ sõÂteÏ rÏõÂzenõÂ
letoveÂho provozu a odnõÂmaÂ udeÏleneÂ poveÏrÏenõÂ,
2. posuzovaÂnõÂm a oveÏrÏovaÂnõÂm shody vlastnostõÂ
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d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
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vyÂrobku, posuzovaÂnõÂm a oveÏrÏovaÂnõÂm letoveÂ
zpuÊsobilosti nebo kontrolou letoveÂ zpuÊsobilosti praÂvnickou nebo fyzickou osobu a pozastavuje nebo odnõÂmaÂ udeÏleneÂ poveÏrÏenõÂ,
3. provozovatele zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ a po
dohodeÏ s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictvõÂ urcÏuje provozovatele poveÏrÏeneÂho zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ,
4. fyzickou nebo praÂvnickou osobu vyhodnocovaÂnõÂm letovyÂch rÏaÂduÊ leteckyÂch dopravcuÊ a vydaÂvaÂnõÂm s tõÂm souvisejõÂcõÂch doporucÏenõÂ,
dohlõÂzÏõÂ na plneÏnõÂ povinnostõÂ leteckeÂho dopravce
tyÂkajõÂcõÂch se naÂhrad a pomoci cestujõÂcõÂm v prÏõÂpadeÏ
odeprÏenõÂ naÂstupu na palubu, zrusÏenõÂ nebo vyÂznamneÂho zpozÏdeÏnõÂ letu a vyrÏizuje stõÂzÏnosti na
porusÏovaÂnõÂ teÏchto povinnostõÂ,
rozhoduje
1. o zaÂpisu zaÂstavnõÂho praÂva k letadlu do leteckeÂho rejstrÏõÂku,
2. o schvaÂlenõÂ typu vyÂrobku a posuzuje a oveÏrÏuje
shodu vlastnostõÂ vyÂrobku,
3. o letoveÂ zpuÊsobilosti a vydaÂvaÂ osveÏdcÏenõÂ letoveÂ
zpuÊsobilosti a oveÏrÏuje letovou zpuÊsobilost,
4. o schvaÂlenõÂ letoveÂ zpuÊsobilosti individuaÂlneÏ vyrobeneÂho vyÂrobku a vydaÂvaÂ osveÏdcÏenõÂ letoveÂ
zpuÊsobilosti,
5. o letoveÂ nezpuÊsobilosti letadla a odnõÂmaÂ osveÏdcÏenõÂ letoveÂ zpuÊsobilosti a uznaÂvaÂ za platneÂ
osveÏdcÏenõÂ letoveÂ zpuÊsobilosti vydaneÂ jinyÂm
staÂtem,
6. o stanovenõÂ druhu letisÏteÏ a o jeho zmeÏneÏ,
7. o docÏasneÂm prÏerusÏenõÂ provozovaÂnõÂ letisÏteÏ nebo
jeho cÏaÂsti,
provaÂdõÂ kontroly letoveÂ zpuÊsobilosti,
zadrzÏuje osveÏdcÏenõÂ letoveÂ zpuÊsobilosti do doby
odstraneÏnõÂ zaÂvady v letoveÂ zpuÊsobilosti,
udeÏluje souhlas ke zkusÏebnõÂmu leÂtaÂnõÂ,
schvaluje, uznaÂvaÂ a kontroluje zpuÊsobilost letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ a leteckyÂch pozemnõÂch
zarÏõÂzenõÂ k jejich pouzÏitõÂ v civilnõÂm letectvõÂ,
vydaÂvaÂ, pozastavuje platnost a odnõÂmaÂ opraÂvneÏnõÂ
k provaÂdeÏnõÂ vyÂvoje, projektovaÂnõÂ, vyÂroby,
zkousÏek, instalace, uÂdrzÏby, oprav, modifikacõÂ
a konstrukcÏnõÂch zmeÏn vyÂrobkuÊ, letadlovyÂch cÏaÂstõÂ
a zarÏõÂzenõÂ a leteckyÂch pozemnõÂch zarÏõÂzenõÂ,
prÏideÏluje a odnõÂmaÂ letadlovou adresu a vede seznam vsÏech prÏideÏlenyÂch letadlovyÂch adres,
vede evidenci leteckeÂho personaÂlu, vydaÂvaÂ pruÊkaz
zpuÊsobilosti leteckeÂho personaÂlu a uznaÂvaÂ platnost pruÊkazu zpuÊsobilosti leteckeÂho personaÂlu vydaneÂho jinyÂm staÂtem, zadrzÏuje nebo odnõÂmaÂ pruÊkaz zpuÊsobilosti leteckeÂho personaÂlu, narÏizuje
a provaÂdõÂ oveÏrÏovaÂnõÂ jeho odborneÂ i letoveÂ zpuÊsobilosti, oveÏrÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti nebo prÏe-

m)
n)
o)
p)
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zkoumaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti cÏlena leteckeÂho
personaÂlu a omezuje nebo zakazuje cÏinnost, k nõÂzÏ
je cÏlen leteckeÂho personaÂlu opraÂvneÏn,
uznaÂvaÂ pruÊkaz zpuÊsobilosti pilota, leteckeÂho navigaÂtora a palubnõÂho inzÏenyÂra vydanyÂ jinyÂm cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie,
schvaluje bezpecÏnostnõÂ letovou normu provozovatele a odchylku od bezpecÏnostnõÂ letoveÂ normy
provozovatele pro jednotlivyÂ let,
vydaÂvaÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ letisÏteÏ a rozhoduje
o jeho zrusÏenõÂ,
urcÏuje provozovaneÂ letisÏteÏ jako letisÏteÏ s plaÂnovanyÂm provozem nebo koordinovaneÂ letisÏteÏ a poveÏrÏuje koordinaÂtora prÏideÏlovaÂnõÂm volnyÂch letisÏtnõÂch
cÏasuÊ leteckyÂm dopravcuÊm.
Â rÏad daÂle
(2) U

a) vydaÂvaÂ, pozastavuje platnost a odnõÂmaÂ osveÏdcÏenõÂ
letisÏteÏ,
b) je speciaÂlnõÂm stavebnõÂm uÂrÏadem pro leteckeÂ
stavby,
c) udeÏluje souhlas
1. ke zrÏõÂzenõÂ ochranneÂho paÂsma kolem leteckyÂch
staveb,
2. ke zrÏizovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ a k provaÂdeÏnõÂ cÏinnostõÂ
v ochrannyÂch paÂsmech leteckyÂch staveb a mimo
ochranneÂ paÂsmo k umõÂsteÏnõÂ staveb a zarÏõÂzenõÂ
prÏesahujõÂcõÂch stanovenou vyÂsÏku, nebo staveb
a zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ mohou ohrozit bezpecÏnost leteckeÂho provozu nebo mõÂt rusÏivyÂ uÂcÏinek na
stanovenaÂ leteckaÂ zarÏõÂzenõÂ,
3. praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osobeÏ k poskytovaÂnõÂ
leteckeÂ telekomunikacÏnõÂ sluzÏby, leteckeÂ meteorologickeÂ sluzÏby, leteckeÂ informacÏnõÂ sluzÏby,
sluzÏby prÏi prÏedletoveÂ prÏõÂpraveÏ a monitorovaÂnõÂ
letu,
4. praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osobeÏ k poskytovaÂnõÂ
odbavovacõÂch sluzÏeb a rozhoduje o jeho odneÏtõÂ,
5. k provozovaÂnõÂ leteckyÂch verÏejnyÂch vystoupenõÂ,
d) v dohodeÏ s Ministerstvem obrany omezuje nebo
zakazuje uzÏõÂvaÂnõÂ vzdusÏneÂho prostoru CÏeskeÂ republiky k leÂtaÂnõÂ,
e) v dohodeÏ s Ministerstvem obrany zajisÏt'uje stanovisÏteÏ pro poskytovaÂnõÂ letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb,
ktereÂ muÊzÏe omezit nebo zakaÂzat uzÏõÂvaÂnõÂ vzdusÏneÂho prostoru CÏeskeÂ republiky k leÂtaÂnõÂ, neprÏesaÂhne-li doba omezenõÂ nebo zaÂkazu 24 hodin,
f) poveÏrÏuje
1. praÂvnickou osobu poskytovaÂnõÂm letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb a odnõÂmaÂ udeÏleneÂ poveÏrÏenõÂ,
2. praÂvnickou osobu nebo fyzickou osobu poskytovaÂnõÂm letisÏtnõÂch sluzÏeb a odnõÂmaÂ udeÏleneÂ poveÏrÏenõÂ,
3. praÂvnickou osobu poskytovaÂnõÂm letovyÂch na-

g)
h)

i)

j)
k)
l)
m)
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vigacÏnõÂch sluzÏeb a odnõÂmaÂ udeÏleneÂ poveÏrÏenõÂ,
schvaluje smlouvy uzavõÂraneÂ mezi osobou poveÏrÏenou poskytovaÂnõÂm letovyÂch navigacÏnõÂch
sluzÏeb a jinyÂmi osobami poskytujõÂcõÂmi letoveÂ
navigacÏnõÂ sluzÏby a stanovuje prohlaÂsÏenõÂm
funkcÏnõÂ bloky vzdusÏneÂho prostoru,
v dohodeÏ s Ministerstvem obrany rozdeÏluje
vzdusÏnyÂ prostor CÏeskeÂ republiky pro uÂcÏely poskytovaÂnõÂ letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb,
vydaÂvaÂ
1. opatrÏenõÂ k regulaci odbavovacõÂch sluzÏeb z duÊvodu zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti nebo provoznõÂho
prÏetõÂzÏenõÂ letisÏteÏ,
2. povolenõÂ k leÂtaÂnõÂ letadla bez pilota,
3. licenci k provozovaÂnõÂ obchodnõÂ leteckeÂ dopravy a rozhoduje o jejõÂ zmeÏneÏ nebo jejõÂm odejmutõÂ,
4. osveÏdcÏenõÂ leteckeÂho dopravce a rozhoduje
o jeho odejmutõÂ,
5. povolenõÂ k provozovaÂnõÂ leteckyÂch pracõÂ,
6. povolenõÂ k provozovaÂnõÂ leteckeÂ cÏinnosti pro
vlastnõÂ potrÏebu,
7. omezenõÂ nebo zaÂkaz leÂtaÂnõÂ urcÏiteÂho sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ,
8. osveÏdcÏenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti technickyÂch
prostrÏedkuÊ a bezpecÏnostnõÂch zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvanyÂch prÏi bezpecÏnostnõÂ kontrole,
rozhoduje o omezenõÂ obchodnõÂ leteckeÂ dopravy,
nejde-li o prÏõÂpad, kdy je toto rozhodovaÂnõÂ sveÏrÏeno
na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu jineÂmu
orgaÂnu,
zabezpecÏuje vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy ve veÏcech sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ, pokud nenõÂ zabezpecÏen
poveÏrÏenou osobou,
poveÏrÏuje praÂvnickou osobu vyÂkonem staÂtnõÂho dozoru nad poskytovaÂnõÂm letovyÂch navigacÏnõÂch sluzÏeb a odnõÂmaÂ udeÏleneÂ poveÏrÏenõÂ,
plnõÂ dalsÏõÂ uÂkoly stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy6b) a prÏõÂmo pouzÏitelnyÂmi prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,
zabezpecÏuje koordinaci civilnõÂho letoveÂho provozu s vojenskyÂm letovyÂm provozem.

6b

) ZaÂkon cÏ. 189/1999 Sb., o nouzovyÂch zaÂsobaÂch ropy, o rÏesÏenõÂ
stavuÊ ropneÂ nouze a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o nouzovyÂch zaÂsobaÂch ropy), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 560/2004 Sb.ª.

182. § 90 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 90
StaÂtnõÂ dozor
(1) StaÂtnõÂ dozor v civilnõÂm letectvõÂ vykonaÂvajõÂ
v rozsahu sveÂ puÊsobnosti poveÏrÏenõÂ staÂtnõÂ zameÏstnanci

Â rÏadu (daÂle jen ¹kontrolnõÂ
v Ministerstvu dopravy a v U
pracovnõÂkª). KontrolnõÂ pracovnõÂci jsou prÏi vyÂkonu
staÂtnõÂho dozoru opraÂvneÏni
a) porÏizovat zvukoveÂ a obrazoveÂ zaÂznamy,
b) nosit leteckyÂ stejnokroj.
(2) KontrolnõÂ pracovnõÂk dozõÂraÂ, zda osoby, kteryÂm uklaÂdajõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy povinnosti v civilnõÂm letectvõÂ (daÂle jen ¹povinnaÂ osobaª), plnõÂ ulozÏeneÂ povinnosti a zda dodrzÏujõÂ podmõÂnky stanoveneÂ v rozhodnutõÂch vydanyÂch spraÂvnõÂmi uÂrÏady prÏõÂslusÏnyÂmi ve veÏcech
civilnõÂho letectvõÂ. PovinnaÂ osoba musõÂ kontrolnõÂmu
pracovnõÂku vyÂkon uvedenyÂch opraÂvneÏnõÂ umozÏnit
a bezplatneÏ jej v nezbytneÂm rozsahu dopravit letadlem
prÏi vyÂkonu staÂtnõÂho dozoru.
Â rÏad prÏi vyÂkonu staÂtnõÂho dozoru nad posky(3) U
tovaÂnõÂm letovyÂch navigacÏnõÂch sluzÏeb podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5b) spolupracuje s prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny z ostatnõÂch cÏlenskyÂch
staÂtuÊ EvropskeÂ unie.ª.
183. V § 91 odst. 1 se slova ¹poveÏrÏenaÂ osobaª nahrazujõÂ slovy ¹kontrolnõÂ pracovnõÂkª a slova ¹tõÂmto zaÂkonemª slovy ¹praÂvnõÂmi prÏedpisy v civilnõÂm letectvõÂª.
184. V § 91 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹poveÏrÏenaÂ
osoba opraÂvneÏnaª nahrazujõÂ slovy ¹kontrolnõÂ pracovnõÂk opraÂvneÏnª.
185. V § 91 odst. 2 se slova ¹Ministerstvo dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvo dopravyª.
186. V § 91 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 7a znõÂ:
¹(3) PovinnaÂ osoba musõÂ umozÏnit osobaÂm poveÏrÏenyÂm mezinaÂrodnõÂ organizacõÂ nebo Evropskou komisõÂ
vyÂkon kontrolnõÂ cÏinnosti v souladu s mezinaÂrodnõÂ
smlouvou, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ praÂvnõÂho rÏaÂdu, nebo v souladu s prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ7a).
7a

) CÏl. 45 a 46 narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES)
cÏ. 1592/2002 ze dne 15. cÏervence 2002 o spolecÏnyÂch pravidlech v oblasti civilnõÂho letectvõÂ a o zrÏõÂzenõÂ EvropskeÂ agentury pro bezpecÏnost letectvõÂ.ª.

187. Za § 91 se vklaÂdaÂ novyÂ § 91a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 91a
(1) PrÏi vyÂkonu staÂtnõÂho dozoru nad technickyÂm
stavem letadel UÂrÏad provaÂdõÂ na odbavovacõÂ plosÏe letisÏteÏ kontrolu letadel prÏistaÂvajõÂcõÂch na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a evidovanyÂch v leteckeÂm rejstrÏõÂku staÂtu, jenzÏ
nenõÂ cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie, zejmeÂna pokud
a) zjistõÂ, zÏe je nedostatecÏneÏ provaÂdeÏna uÂdrzÏba letadla
nebo zÏe letadlo je posÏkozeneÂ nebo maÂ technickeÂ
nebo provoznõÂ zaÂvady (daÂle jen ¹technickeÂ zaÂvadyª),
b) po vstupu letadla do vzdusÏneÂho prostoru CÏeskeÂ
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republiky dosÏlo k porusÏenõÂ pravidel leÂtaÂnõÂ zpuÊsobem, kteryÂ vyvolaÂvaÂ obavu z ohrozÏenõÂ bezpecÏnosti leÂtaÂnõÂ,
c) maÂ podezrÏenõÂ, zÏe drÏõÂve zjisÏteÏneÂ technickeÂ zaÂvady
nebyly odstraneÏny,
d) zjistõÂ, zÏe prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny staÂtu, v jehozÏ leteckeÂm
rejstrÏõÂku je letadlo evidovaÂno, nevykonaÂvajõÂ naÂlezÏityÂ dozor nad technickyÂm stavem letadel,
e) z uÂdajuÊ podle § 12a odst. 1 usoudõÂ, zÏe provozovatel letadla ohrozÏuje bezpecÏnost leÂtaÂnõÂ,
f) prÏedchozõÂ kontrola na odbavovacõÂ plosÏe letisÏteÏ odhalila technickeÂ zaÂvady u letadla stejneÂho provozovatele.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se nevztahuje na staÂtnõÂ
letadla podle mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ
praÂvnõÂho rÏaÂdu1h), a na letadla, kteraÂ neslouzÏõÂ obchodnõÂ
leteckeÂ dopraveÏ a jejichzÏ maximaÂlnõÂ vzletovaÂ hmotnost
je nizÏsÏõÂ nezÏ 5 700 kg.
(3) O vyÂsledku kontroly podle odstavce 1 zpracuje UÂrÏad protokol, kteryÂ prÏedaÂ veliteli letadla a EvropskeÂ komisi neprodleneÏ po skoncÏenõÂ kontroly. Na zÏaÂÂ rÏad protokol prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm cÏlendost prÏedaÂ U
skyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie a AgenturÏe. JestlizÏe kontrola prokaÂzÏe, zÏe letadlo nesplnÏuje podmõÂnky
stanoveneÂ leteckyÂmi prÏedpisy podle § 102 odst. 2
Â rÏad
põÂsm. a) a muÊzÏe ohrozit bezpecÏnost leÂtaÂnõÂ, prÏedaÂ U
protokol neprodleneÏ provozovateli letadla, prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnuÊm cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie, EvropskeÂ komisi a prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm staÂtu, v jehozÏ rejstrÏõÂku je
letadlo evidovaÂno.
(4) V protokolu podle odstavce 3 se neuvaÂdõÂ oznacÏenõÂ osob, ktereÂ poskytly uÂdaje o technickeÂm stavu
letadla bez vyzÏaÂdaÂnõÂ.
(5) MaÂ-li UÂrÏad podezrÏenõÂ, zÏe provozovatel letadla
nesplnõÂ povinnost prÏijmout opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ technickyÂch zaÂvad ohrozÏujõÂcõÂch bezpecÏnost leÂtaÂnõÂ, ulozÏenou podle § 91 odst. 1, prÏed odletem letadla, ulozÏõÂ mu
zaÂkaz letu do doby, nezÏ budou technickeÂ zaÂvady odstraneÏny. O ulozÏenõÂ zaÂkazu letu UÂrÏad neprodleneÏ informuje prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny staÂtu, v jehozÏ leteckeÂm rejstrÏõÂku je letadlo evidovaÂno, a staÂtu, na jehozÏ uÂzemõÂ maÂ
provozovatel letadla sõÂdlo nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ.
Â rÏad muÊzÏe po dohodeÏ s prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny
(6) U
staÂtu, v jehozÏ leteckeÂm rejstrÏõÂku je letadlo evidovaÂno,
nebo staÂtu, jehozÏ orgaÂny vykonaÂvajõÂ dozor nad technickyÂm stavem letadla, vyÂkon zaÂkazu letu podle odÂ rÏad po dohodeÏ s orgaÂny podle
stavce 5 prominout. U
veÏty prvnõÂ zaÂrovenÏ urcÏõÂ podmõÂnky letu na letisÏteÏ, na
ktereÂm mohou byÂt technickeÂ zaÂvady odstraneÏny.
(7) JestlizÏe v duÊsledku technickyÂch zaÂvad letadlo
nesplnÏuje podmõÂnky letoveÂ zpuÊsobilosti, muÊzÏe UÂrÏad
vyÂkon zaÂkazu letu podle odstavce 5 prominout jen
v prÏõÂpadeÏ, zÏe provozovatel letadla obdrzÏõÂ povolenõÂ prÏõÂ-
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slusÏnyÂch orgaÂnuÊ staÂtu, jehozÏ vzdusÏneÂho prostoru hodlaÂ
vyuzÏõÂt k letu na letisÏteÏ podle odstavce 6.
(8) Na postup podle odstavcuÊ 5 azÏ 7 se nevztahujõÂ
prÏedpisy o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ.
(9) ZameÏstnanci UÂrÏadu jsou povinni zachovaÂvat
mlcÏenlivost o vyÂsledcõÂch kontrol technickeÂho stavu letadel provaÂdeÏnyÂch na odbavovacõÂ plosÏe letisÏteÏ, ktereÂ
jim byly poskytnuty prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny cÏlenskyÂch
staÂtuÊ EvropskeÂ unie. Povinnost zachovaÂvat mlcÏenlivost
se nevztahuje na vzaÂjemneÂ poskytovaÂnõÂ informacõÂ mezi
spraÂvnõÂmi orgaÂny prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ bezpecÏnosti leÂtaÂnõÂ.
Â rÏad prÏedaÂ na zÏaÂdost prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu
(10) U
cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie seznam mezinaÂrodnõÂch
letisÏt' spolu s pocÏtem vzletuÊ a prÏistaÂnõÂ letadel uvedenyÂch v odstavci 1 a s pocÏtem provedenyÂch kontrol
podle odstavce 1 na kazÏdeÂm z teÏchto letisÏt' za kalendaÂrÏnõÂ rok.
(11) Vzor protokolu podle odstavce 3 stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.ª.
188. § 92 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 92
PrÏestupky
(1) FyzickaÂ osoba se dopustõÂ prÏestupku tõÂm, zÏe
a) uÂmyslneÏ ohrozõÂ verÏejnyÂ porÏaÂdek a bezpecÏnost na
letisÏti nesplneÏnõÂm povinnosti stanoveneÂ v § 85i,
b) vykonaÂvaÂ cÏinnost leteckeÂho personaÂlu prÏesto, zÏe
võÂ o nemoci nebo o takovyÂch zmeÏnaÂch zdravotnõÂho stavu, ktereÂ omezujõÂ nebo vylucÏujõÂ vyÂkon
teÂto cÏinnosti,
c) neopraÂvneÏneÏ pouzÏije letisÏtnõÂ identifikacÏnõÂ pruÊkaz,
d) uÂmyslneÏ posÏkodõÂ leteckou stavbu nebo jineÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ je soucÏaÂstõÂ teÂto stavby, nebo uÂmyslneÏ
narusÏõÂ cÏinnost leteckeÂho pozemnõÂho zarÏõÂzenõÂ,
e) ohrozõÂ bezpecÏnost letoveÂho provozu narusÏenõÂm
ochranneÂho paÂsma leteckeÂ stavby,
Â rÏadu prÏedaÂ neuÂplneÂ nebo nespraÂvneÂ
f) na zÏaÂdost U
uÂdaje podle § 12a odst. 1,
g) jako vlastnõÂk verÏejneÂho letisÏteÏ, kteryÂ nemuÊzÏe zajistit jeho provozovaÂnõÂ, nenabõÂdne letisÏteÏ k zajisÏteÏnõÂ jeho provozovaÂnõÂ staÂtu,
h) nesplnõÂ prÏõÂkaz provozovatele letisÏteÏ, osoby poskytujõÂcõÂ leteckeÂ sluzÏby, poskytovatele letovyÂch navigacÏnõÂch sluzÏeb, leteckeÂho dopravce, provozovatele
leteckyÂch pracõÂ nebo leteckyÂch cÏinnostõÂ pro vlastnõÂ
potrÏebu nebo jinyÂch opraÂvneÏnyÂch osob vydanyÂ ke
splneÏnõÂ jejich uÂkoluÊ,
i) provozuje leteckeÂ verÏejneÂ vystoupenõÂ bez souÂ rÏadu nebo osoby poveÏrÏeneÂ vyÂkonem staÂtnõÂ
hlasu U
spraÂvy ve veÏcech sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ
nebo v rozporu s podmõÂnkami stanovenyÂmi
v tomto zaÂkoneÏ,
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j) nesplnõÂ prÏõÂkaz velitele letadla vydanyÂ v raÂmci jeho
odpoveÏdnosti za provedenõÂ letu,
k) vykonaÂvaÂ cÏinnost leteckeÂho personaÂlu bez platneÂho pruÊkazu zpuÊsobilosti,
l) uzÏije sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ bez platneÂho pilotnõÂho pruÊkazu,
Â rÏadu uÂdaje podle § 12a
m) neprÏedaÂ na zÏaÂdost U
odst. 1,
n) jako provozovatel leteckeÂho verÏejneÂho vystoupenõÂ
nevypracuje prÏed jejich zahaÂjenõÂm postupy k zajisÏteÏnõÂ ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi
cÏiny nebo podle nich nepostupuje,
o) nesplnõÂ prÏõÂkaz nebo neuposlechne zaÂkaz vydanyÂ
Ministerstvem dopravy nebo UÂrÏadem k zachovaÂnõÂ
bezpecÏnosti civilnõÂho letectvõÂ,
p) pouzÏije koordinovaneÂ letisÏteÏ v cÏase, kteryÂ se podstatneÏ lisÏõÂ od koordinaÂtorem prÏideÏleneÂho letisÏtnõÂho cÏasu, nebo uzÏõÂvaÂ prÏideÏlenyÂ letisÏtnõÂ cÏas zpuÊsobem podstatneÏ odlisÏnyÂm od zpuÊsobu stanoveneÂho koordinaÂtorem,
q) jako provozovatel letadla nebo sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ neudrzÏuje letovou zpuÊsobilost a nepodrobuje letadlo nebo sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ
pravidelnyÂm kontrolaÂm letoveÂ zpuÊsobilosti,
r) uzÏije sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ v rozporu s jeho
uÂcÏelem, uzÏije sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ nenõÂ
zapsaÂno v rejstrÏõÂku, nebo jej pouzÏije bez platneÂho
osveÏdcÏenõÂ letoveÂ zpuÊsobilosti,
s) jako provozovatel letadla provozuje letadlo bez
pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkody zpuÊsobeneÂ provozem letadla,
t) jako provozovatel sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ
provozuje sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ bez pojisÏteÏnõÂ
odpoveÏdnosti za sÏkody zpuÊsobeneÂ provozem
sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ,
u) vyuzÏõÂvaÂ ke sveÂ leteckeÂ cÏinnosti vyÂrobky, letadloveÂ
cÏaÂsti a zarÏõÂzenõÂ nebo leteckaÂ pozemnõÂ zarÏõÂzenõÂ bez
platneÂho osveÏdcÏenõÂ,
v) jako provozovatel letadla, provozovatel sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ nebo provozovatel koÂdovaneÂho zarÏõÂzenõÂ uzÏije letadlovou adresu v rozporu
s rozhodnutõÂm o jejõÂm prÏideÏlenõÂ,
w) jako provozovatel letadla porusÏõÂ povinnost stanovenou rozhodnutõÂm o zavedenõÂ provoznõÂch omezenõÂ ke snõÂzÏenõÂ hluku na letisÏti.
(2) FyzickaÂ osoba se daÂle dopustõÂ prÏestupku tõÂm,
zÏe
a) provaÂdõÂ lety ve vzdusÏneÂm prostoru CÏeskeÂ republiky v rozporu s podmõÂnkami stanovenyÂmi
v tomto zaÂkoneÏ,
b) provozuje obchodnõÂ leteckou dopravu bez licence,
provozuje leteckeÂ praÂce a leteckeÂ cÏinnosti pro
vlastnõÂ potrÏebu bez povolenõÂ, provozuje letisÏteÏ
bez povolenõÂ, poskytuje leteckeÂ sluzÏby bez poveÏ-
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rÏenõÂ nebo souhlasu, poskytuje letoveÂ navigacÏnõÂ
sluzÏby bez osveÏdcÏenõÂ nebo poveÏrÏenõÂ,
c) porusÏenõÂm leteckeÂho prÏedpisu ohrozõÂ bezpecÏnost
leÂtaÂnõÂ, nebo
d) porusÏenõÂm povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem
pro provoz letadla nebo sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ zpuÊsobõÂ v leteckeÂm provozu nehodu.
(3) Za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. a) lze
ulozÏit pokutu do 50 000 KcÏ, za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. b) a c) pokutu do 200 000 KcÏ, za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. d) azÏ f) pokutu do
300 000 KcÏ, za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. g)
azÏ m) pokutu do 500 000 KcÏ, za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. n) a o) pokutu do 1 000 000 KcÏ, za
prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. p) azÏ w) pokutu do
3 000 000 KcÏ a za prÏestupek podle odstavce 2 põÂsm. a)
azÏ d) 5 000 000 KcÏ.
(4) ZaÂkaz cÏinnosti do 6 meÏsõÂcuÊ lze ulozÏit za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. b), e) a h), zaÂkaz cÏinnosti do 1 roku lze ulozÏit za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. o) azÏ q) a zaÂkaz cÏinnosti do 2 let lze ulozÏit
za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. r) a odstavce 2
põÂsm. a), c) a d).ª.
189. § 93 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 93
SpraÂvnõÂ delikty praÂvnickyÂch a podnikajõÂcõÂch
fyzickyÂch osob
(1) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) posÏkodõÂ leteckou stavbu nebo jineÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ
je soucÏaÂstõÂ teÂto stavby, nebo narusÏõÂ cÏinnost leteckeÂho pozemnõÂho zarÏõÂzenõÂ,
b) ohrozõÂ bezpecÏnost letoveÂho provozu narusÏenõÂm
ochranneÂho paÂsma leteckeÂ stavby,
c) jako leteckyÂ dopravce prÏedaÂ neuÂplneÂ nebo nespraÂvneÂ uÂdaje podle § 68 odst. 3,
Â rÏadu prÏedaÂ neuÂplneÂ nebo nespraÂvneÂ
d) na zÏaÂdost U
uÂdaje podle § 12a odst. 1,
e) jako vlastnõÂk verÏejneÂho letisÏteÏ, kteryÂ nemuÊzÏe zajistit jeho provozovaÂnõÂ, nenabõÂdne letisÏteÏ k zajisÏteÏnõÂ jeho provozovaÂnõÂ staÂtu,
f) nesplnõÂ prÏõÂkaz provozovatele letisÏteÏ, osoby poskytujõÂcõÂ leteckeÂ sluzÏby, leteckeÂho dopravce, poskytovatele letovyÂch navigacÏnõÂch sluzÏeb, provozovatele
leteckyÂch pracõÂ nebo leteckyÂch cÏinnostõÂ pro vlastnõÂ
potrÏebu nebo jinyÂch opraÂvneÏnyÂch osob vydanyÂ ke
splneÏnõÂ jejich uÂkoluÊ,
g) provozuje leteckeÂ verÏejneÂ vystoupenõÂ bez souÂ rÏadu nebo osoby poveÏrÏeneÂ vyÂkonem staÂtnõÂ
hlasu U
spraÂvy ve veÏcech sportovnõÂch leÂtajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ
nebo v rozporu s podmõÂnkami stanovenyÂmi
v tomto zaÂkoneÏ,
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h) jako leteckyÂ dopravce neprÏedal uÂdaje podle § 68
odst. 3,
Â rÏadu uÂdaje podle § 12a
i) neprÏedaÂ na zÏaÂdost U
odst. 1,
j) jako provozovatel leteckeÂho verÏejneÂho vystoupenõÂ
nevypracuje prÏed jejich zahaÂjenõÂm opatrÏenõÂ a postupy k zajisÏteÏnõÂ ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed
protipraÂvnõÂmi cÏiny nebo podle nich nepostupuje,
k) jako provozovatel leteckyÂch pracõÂ nevypracuje
prÏed zahaÂjenõÂm provozovaÂnõÂ leteckyÂch pracõÂ opatrÏenõÂ a postupy k zajisÏteÏnõÂ ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny nebo podle nich nepostupuje,
l) nesplnõÂ prÏõÂkaz nebo neuposlechne zaÂkaz vydanyÂ
Ministerstvem dopravy nebo UÂrÏadem k zachovaÂnõÂ
bezpecÏnosti civilnõÂho letectvõÂ,
m) jako koordinaÂtor vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost bez pojisÏteÏnõÂ pro prÏõÂpad odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou jejõÂm vyÂkonem,
n) jako provozovatel letisÏteÏ, leteckyÂ dopravce nebo
jimi poveÏrÏenaÂ osoba nezajistõÂ provedenõÂ detekcÏnõÂ
kontroly v souladu s § 85d,
o) jako provozovatel letisÏteÏ, leteckyÂ dopravce nebo
jimi poveÏrÏenaÂ osoba provede bezpecÏnostnõÂ nebo
detekcÏnõÂ kontrolu v rozporu s § 85c nebo prÏõÂmo
pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6),
p) jako provozovatel letisÏteÏ vydaÂ letisÏtnõÂ identifikacÏnõÂ
pruÊkaz v rozporu s § 85f nebo prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm
prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6),
q) pouzÏije koordinovaneÂ letisÏteÏ v cÏase, kteryÂ se podstatneÏ lisÏõÂ od koordinaÂtorem prÏideÏleneÂho letisÏtnõÂho cÏasu nebo uzÏõÂvaÂ prÏideÏlenyÂ letisÏtnõÂ cÏas zpuÊsobem podstatneÏ odlisÏnyÂm od zpuÊsobu stanoveneÂho
koordinaÂtorem,
r) uzÏije sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ v rozporu s jeho
uÂcÏelem,
s) jako provozovatel letadla nebo sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ neudrzÏuje letovou zpuÊsobilost a nepodrobuje letadlo nebo sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ
pravidelnyÂm kontrolaÂm letoveÂ zpuÊsobilosti,
t) uzÏije sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ nenõÂ zapsaÂno v rejstrÏõÂku, nebo jej uzÏije bez platneÂho
osveÏdcÏenõÂ letoveÂ zpuÊsobilosti,
u) jako provozovatel letadla provozuje letadlo bez
pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkody zpuÊsobeneÂ provozem letadla,
v) jako provozovatel sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ
provozuje sportovnõÂ leÂtajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ bez pojisÏteÏnõÂ
odpoveÏdnosti za sÏkody zpuÊsobeneÂ provozem
sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ,
w) vyuzÏõÂvaÂ ke sveÂ leteckeÂ cÏinnosti vyÂrobky, letadloveÂ
cÏaÂsti a zarÏõÂzenõÂ nebo leteckaÂ pozemnõÂ zarÏõÂzenõÂ bez
platneÂho osveÏdcÏenõÂ.
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(2) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
daÂle dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) jako provozovatel letisÏteÏ nesplnõÂ povinnost stanovenou v § 85f,
b) jako leteckyÂ dopravce nesplnõÂ povinnost stanovenou v § 85g,
c) jako poskytovatel letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb nesplnõÂ povinnost stanovenou v § 85h,
d) vyuzÏõÂvaÂ ke sveÂ leteckeÂ cÏinnosti leteckyÂ personaÂl
bez platneÂho pruÊkazu zpuÊsobilosti nebo leteckou
cÏinnost za teÏchto podmõÂnek umozÏnõÂ,
e) jako provozovatel letadla, provozovatel sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ nebo provozovatel koÂdovaneÂho zarÏõÂzenõÂ uzÏije letadlovou adresu v rozporu
s rozhodnutõÂm o jejõÂm prÏideÏlenõÂ,
f) jako provozovatel letadla porusÏõÂ povinnost stanovenou rozhodnutõÂm o zavedenõÂ provoznõÂch omezenõÂ ke snõÂzÏenõÂ hluku na letisÏti,
g) poskytuje letoveÂ navigacÏnõÂ sluzÏby v rozporu s podmõÂnkami stanovenyÂmi v tomto zaÂkoneÏ nebo
prÏõÂmo pouzÏitelneÂm prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5a),
h) provaÂdõÂ bez opraÂvneÏnõÂ vyÂvoj, projektovaÂnõÂ, vyÂrobu, zkousÏky, instalaci, uÂdrzÏbu, opravy, modifikace nebo konstrukcÏnõÂ zmeÏny vyÂrobkuÊ, letadlovyÂch cÏaÂsti a zarÏõÂzenõÂ nebo leteckyÂch pozemnõÂch
zarÏõÂzenõÂ,
i) uvaÂdõÂ na trh vyÂrobky bez platneÂho osveÏdcÏenõÂ,
j) jako provozovatel letisÏteÏ, leteckyÂ dopravce, poskytovatel letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb nebo poskytovatel sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm procesu na letisÏti nemaÂ schvaÂlenyÂ bezpecÏnostnõÂ program, nezajistõÂ plneÏnõÂ opatrÏenõÂ a postupuÊ v neÏm uvedenyÂch,
nebo nezajistõÂ plneÏnõÂ mimorÏaÂdnyÂch opatrÏenõÂ a postupuÊ podle § 86,
k) jako schvaÂlenyÂ agent nezajistõÂ plneÏnõÂ opatrÏenõÂ a postupuÊ uvedenyÂch ve schvaÂleneÂm bezpecÏnostnõÂm
programu nebo nezajistõÂ plneÏnõÂ mimorÏaÂdnyÂch
opatrÏenõÂ a postupuÊ,
l) provaÂdõÂ bezpecÏnostnõÂ kontrolu naÂkladu, posÏty
a kuryÂrnõÂch a expresnõÂch zaÂsilek, ktereÂ prÏedaÂvaÂ
k prÏepraveÏ, bez schvaÂleneÂho bezpecÏnostnõÂho programu,
m) provozuje letisÏteÏ bez platneÂho povolenõÂ nebo
v rozporu s podmõÂnkami v neÏm stanovenyÂmi,
n) poskytuje leteckeÂ sluzÏby bez poveÏrÏenõÂ nebo souhlasu nebo v rozporu s podmõÂnkami v nich stanovenyÂmi,
o) provaÂdõÂ lety ve vzdusÏneÂm prostoru CÏeskeÂ republiky v rozporu s podmõÂnkami stanovenyÂmi
v tomto zaÂkoneÏ,
p) provozuje obchodnõÂ leteckou dopravu bez licence,
provozuje leteckeÂ praÂce nebo leteckeÂ cÏinnosti pro

q)
r)
s)
t)

u)

v)
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vlastnõÂ potrÏebu bez povolenõÂ nebo v rozporu
s podmõÂnkami v nich stanovenyÂmi,
poskytuje letoveÂ navigacÏnõÂ sluzÏby bez osveÏdcÏenõÂ
nebo poveÏrÏenõÂ nebo v rozporu s podmõÂnkami
v nich stanovenyÂmi,
porusÏenõÂm leteckeÂho prÏedpisu ohrozõÂ bezpecÏnost
leÂtaÂnõÂ,
jako leteckyÂ dopravce nebo provozovatel leteckyÂch pracõÂ porusÏõÂ schvaÂlenou bezpecÏnostnõÂ letovou normu provozovatele,
jako leteckyÂ dopravce v rozporu s prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1g) nesplnõÂ informacÏnõÂ povinnost, nezajistõÂ prÏesmeÏrovaÂnõÂ letu nebo neproplatõÂ vyÂdaje s tõÂm spojeneÂ,
nebo nezajistõÂ peÂcÏi, cÏi neuhradõÂ vzniklou sÏkodu
prÏi odeprÏenõÂ naÂstupu na palubu letadla, zrusÏenõÂ
cÏi zpozÏdeÏnõÂ letu,
jako leteckyÂ dopravce v rozporu s prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1g)
pozÏaduje doplatit rozdõÂl v ceneÏ letenky nebo jej
nevraÂtõÂ, umõÂstil-li cestujõÂcõÂho do vysÏsÏõÂ nebo nizÏsÏõÂ
trÏõÂdy, nezÏ pro kterou byla letenka zakoupena,
v souvislosti s odeprÏenõÂm naÂstupu na palubu letadla, zrusÏenõÂm nebo zpozÏdeÏnõÂm letu, nebo
porusÏenõÂm povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem
pro provoz letadla nebo sportovnõÂho leÂtajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ zpuÊsobõÂ v leteckeÂm provozu nehodu.

(3) Za spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. a)
azÏ d) se ulozÏõÂ pokuta do 300 000 KcÏ, za spraÂvnõÂ delikt
podle odstavce 1 põÂsm. e) azÏ i) pokuta do 500 000 KcÏ,
za spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. j) azÏ n) pokuta
do 1 000 000 KcÏ, za spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1
põÂsm. o) azÏ w) a odstavce 2 põÂsm. a) azÏ f) pokuta do
3 000 000 KcÏ a za spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 2
põÂsm. g) azÏ v) pokuta do 5 000 000 KcÏ.
(4) ZaÂkaz cÏinnosti do 6 meÏsõÂcuÊ lze ulozÏit za
spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. k), m) a n), zaÂkaz
cÏinnosti do 1 roku lze ulozÏit za spraÂvnõÂ delikt podle
odstavce 1 põÂsm. o), s) azÏ v) a odstavce 2 põÂsm. a) azÏ d)
a zaÂkaz cÏinnosti do 2 let lze ulozÏit za spraÂvnõÂ delikt
podle odstavce 1 põÂsm. r) a odstavce 2 põÂsm. g), i) azÏ k),
m) azÏ s) a v).ª.
190. § 94 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 8 znõÂ:
¹§ 94
(1) PraÂvnickaÂ osoba za spraÂvnõÂ delikt neodpovõÂdaÂ,
jestlizÏe prokaÂzÏe, zÏe vynalozÏila vesÏkereÂ uÂsilõÂ, ktereÂ bylo
mozÏno pozÏadovat, aby porusÏenõÂ praÂvnõÂ povinnosti zabraÂnila.
(2) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe pokuty praÂvnickeÂ osobeÏ se
prÏihleÂdne k zaÂvazÏnosti spraÂvnõÂho deliktu, zejmeÂna ke
zpuÊsobu jeho spaÂchaÂnõÂ, jeho naÂsledkuÊm a k okolnostem,
za nichzÏ byl spaÂchaÂn.
(3) OdpoveÏdnost za spraÂvnõÂ delikt zanikaÂ, jestlizÏe

spraÂvnõÂ orgaÂn nezahaÂjil rÏõÂzenõÂ do 2 let od okamzÏiku,
kdy se dozveÏdeÏl o jeho spaÂchaÂnõÂ, nejpozdeÏji vsÏak do
5 let ode dne, kdy byl spaÂchaÂn.
(4) ZaÂkaz cÏinnosti lze praÂvnickeÂ osobeÏ ulozÏit jen
tehdy, byl-li spraÂvnõÂ delikt spaÂchaÂn touto cÏinnostõÂ nebo
v souvislosti s nõÂ. Do doby zaÂkazu cÏinnosti se zapocÏõÂtaÂvaÂ doba, po kterou jizÏ nesmeÏla na zaÂkladeÏ opatrÏenõÂ
spraÂvnõÂho orgaÂnu ucÏineÏneÂho v souvislosti s projednaÂvanyÂm spraÂvnõÂm deliktem tuto cÏinnost vykonaÂvat.
(5) Na odpoveÏdnost za jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo prÏi
podnikaÂnõÂ fyzickeÂ osoby8) nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti
s nõÂm, se vztahujõÂ ustanovenõÂ zaÂkona o odpoveÏdnosti
a postihu praÂvnickeÂ osoby.
(6) SpraÂvnõÂ delikty podle tohoto zaÂkona, s vyÂjimkou spraÂvnõÂch deliktuÊ podle § 93 odst. 1 põÂsm. c) a h),
projednaÂvaÂ v prvnõÂm stupni Ministerstvo dopravy nebo
UÂrÏad v rozsahu sveÂ puÊsobnosti stanoveneÂ v § 88 a 89.
(7) SpraÂvnõÂ delikty podle § 93 odst. 1 põÂsm. c) a h)
projednaÂvaÂ v prvnõÂm stupni uÂtvar Policie CÏeskeÂ republiky, kteryÂ je podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu5j)
prÏõÂslusÏnyÂ k provaÂdeÏnõÂ hranicÏnõÂ kontroly, ve druheÂm
stupni je projednaÂvaÂ rÏeditelstvõÂ cizineckeÂ a pohranicÏnõÂ
policie.
(8) Pokutu ulozÏenou podle tohoto zaÂkona vybõÂraÂ
orgaÂn, kteryÂ ji ulozÏil, a vymaÂhaÂ ji celnõÂ uÂrÏad. PrÏõÂjem
z pokut je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
8

) § 2 odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

191. Za § 94 se vklaÂdaÂ novyÂ § 94a, kteryÂ vcÏetneÏ
nadpisu znõÂ:
¹§ 94a
PorÏaÂdkovaÂ pokuta
(1) Provozovateli letisÏteÏ nebo jinyÂch leteckyÂch staveb, osobeÏ poskytujõÂcõÂ leteckeÂ sluzÏby a provozovateli
leteckyÂch cÏinnostõÂ a ostatnõÂm osobaÂm zuÂcÏastneÏnyÂm na
civilnõÂm letectvõÂ, kterÏõÂ neumozÏnili vyÂkon staÂtnõÂho dozoru, muÊzÏe Ministerstvo dopravy nebo UÂrÏad ulozÏit
porÏaÂdkovou pokutu do 100 000 KcÏ.
(2) PorÏaÂdkovou pokutu lze ulozÏit i opakovaneÏ,
nebyla-li povinnost splneÏna ani v dodatecÏneÏ stanoveneÂ
Â hrn takto ulozÏenyÂch porÏaÂdkovyÂch pokut nelhuÊteÏ. U
smõÂ prÏesaÂhnout cÏaÂstku 200 000 KcÏ.
(3) PorÏaÂdkovou pokutu lze ulozÏit do 1 roku ode
dne nesplneÏnõÂ povinnosti.
(4) PorÏaÂdkovaÂ pokuta je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.ª.
192. V § 96 se slova ¹kterou je CÏeskaÂ republika
vaÂzaÂnaª nahrazujõÂ slovy ¹kteraÂ je soucÏaÂstõÂ praÂvnõÂho
rÏaÂduª.
193. V § 98 odst. 1 se slova ¹kteryÂmi je CÏeskaÂ
republika vaÂzaÂnaª nahrazujõÂ slovy ¹ktereÂ jsou soucÏaÂstõÂ
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praÂvnõÂho rÏaÂduª a slova ¹Ministerstvo dopravy a spojuÊª
se nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvo dopravyª.
194. V § 98 odstavec 3 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 10a znõÂ:
¹(3) Rozsah a podmõÂnky pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti
za sÏkodu zpuÊsobenou provozem letadla stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, nestanovõÂ-li prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ
prÏedpis EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ10a) jinak.
10a

) NarÏõÂzenõÂ Rady cÏ. 785/2004 o pozÏadavcõÂch na pojisÏteÏnõÂ u leteckyÂch dopravcuÊ a provozovateluÊ.ª.

195. V § 99 odst. 1 se slova ¹Ministerstvu dopravy
a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvu dopravyª
a slova ¹kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂnaª se nahrazujõÂ slovy ¹kteraÂ je soucÏaÂstõÂ praÂvnõÂho rÏaÂduª.
196. Za § 99 se vklaÂdaÂ novyÂ § 99a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 11a znõÂ:
¹99a
(1) Pokud se v tomto zaÂkoneÏ hovorÏõÂ o fyzickeÂ
osobeÏ s trvalyÂm pobytem v CÏeskeÂ republice, staÂtnõÂm
obcÏanovi CÏeskeÂ republiky nebo praÂvnickeÂ osobeÏ se
sõÂdlem v CÏeskeÂ republice, rozumõÂ se tõÂm takeÂ staÂtnõÂ
prÏõÂslusÏnõÂk jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie nebo
praÂvnickaÂ osoba se sõÂdlem, uÂstrÏednõÂ spraÂvou nebo
hlavnõÂ provozovnou v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ
unie.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se vztahuje takeÂ na staÂtnõÂho prÏõÂslusÏnõÂka jineÂho staÂtu nebo praÂvnickou osobu se
sõÂdlem, uÂstrÏednõÂ spraÂvou nebo hlavnõÂ provozovnou v jineÂm staÂteÏ, vyplyÂvaÂ-li to z mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou
je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna11a).
(3) UstanovenõÂ odstavce 1 se nevztahuje na § 55a
odst. 7 a § 82.
11a

) Dohoda ze dne 11. listopadu 2003 o uÂcÏasti CÏeskeÂ republiky,
EstonskeÂ republiky, KyperskeÂ republiky, LotysÏskeÂ republiky, LitevskeÂ republiky, Mad'arskeÂ republiky, Republiky
Malta, PolskeÂ republiky, Republiky Slovinsko a SlovenskeÂ
republiky v EvropskeÂm hospodaÂrÏskeÂm prostoru.ª.

197. V § 100 odst. 4 azÏ 6 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹Ministerstvo dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvo dopravyª.
198. V § 100 odst. 4 a 6 veÏteÏ druheÂ se slova ¹Ministerstvo dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvo dopravyª.
199. V § 102 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Ministerstvo dopravy vydaÂ praÂvnõÂ prÏedpis
k provedenõÂ § 4 odst. 2 põÂsm. d), § 4 odst. 4, § 5 odst. 2,
§ 5a odst. 2, § 7 odst. 8, § 12 odst. 2 põÂsm. b), § 12a
odst. 7, § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 1 a 3, § 17a odst. 1,
§ 17b odst. 5, § 17d odst. 4, § 19a odst. 7, § 22 odst. 2
a 8, § 22a odst. 1, § 25 odst. 3, § 26 odst. 2, § 32 odst. 1
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a 3, § 34a odst. 4, § 35 odst. 1 a 3, § 42b odst. 8, § 42c
odst. 2, § 45 odst. 4, § 47 odst. 2, § 49c odst. 2, § 49f
odst. 2, § 49g odst. 2, § 53 odst. 2, § 55 odst. 7, § 55a
odst. 3, § 55d odst. 2, § 58 odst. 2, § 67 odst. 4, § 70a
odst. 2, § 72 odst. 2, § 74 odst. 3, § 76 odst. 3, § 81
odst. 8, § 82 odst. 7, § 84b odst. 3, § 84c odst. 8, § 85a
odst. 9, § 85c odst. 2, § 85d odst. 5, § 85e odst. 6, § 85f
odst. 5, § 85j odst. 4, § 85k odst. 4, § 86b odst. 5, § 91a
odst. 11 a § 98 odst. 2 a 3 tohoto zaÂkona.ª.
200. V § 102 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹jimizÏ je
CÏeskaÂ republika vaÂzaÂnaª nahrazujõÂ slovy ¹ktereÂ jsou
soucÏaÂstõÂ praÂvnõÂho rÏaÂduª a slova ¹Ministerstvem dopravy a spojuÊª se nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvem dopravyª.
201. V § 102 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se slova ¹Ministerstvu dopravy a spojuÊª nahrazujõÂ slovy ¹Ministerstvu
dopravyª.
202. V § 102 odst. 2 põÂsm. a) se dosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 12 oznacÏuje jako poznaÂmka
pod cÏarou cÏ. 1i.
203. V poznaÂmce pod cÏarou cÏ. 13 se zkratka
¹EECª nahrazuje zkratkou ¹EHSª.
204. V § 102 odst. 2 se põÂsmeno d) vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 14a zrusÏuje.
CÏl. II
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
1. LeteckyÂ dopravce a provozovatel leteckyÂch
pracõÂ jsou povinni prÏedlozÏit do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona bezpecÏnostnõÂ letovou
normu provozovatele UÂrÏadu pro civilnõÂ letectvõÂ (daÂle
Â rÏadu
jen ¹UÂrÏadª) ke schvaÂlenõÂ. Do doby rozhodnutõÂ U
se na leteckeÂho dopravce a provozovatele leteckyÂch
pracõÂ povinnost podle § 22a odst. 2 a 3 zaÂkona cÏ. 49/
/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona, nevztahuje. NeprÏedlozÏõÂ-li leteckyÂ dopravce a provozovatel leteckyÂch pracõÂ ve stanoveneÂ
lhuÊteÏ bezpecÏnostnõÂ letovou normu provozovatele ke
schvaÂlenõÂ, vztahuje se na neÏ povinnost podle § 22a
odst. 2 a 3 zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm
ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, bez dalsÏõÂho.
2. Provozovatel mezinaÂrodnõÂho verÏejneÂho letisÏteÏ
je povinen pozÏaÂdat do jednoho roku ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona UÂrÏad o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ. Do
Â rÏadu se provozovatel mezinaÂroddoby rozhodnutõÂ U
nõÂho verÏejneÂho letisÏteÏ povazÏuje za provozovatele
osveÏdcÏeneÂho letisÏteÏ. NepozÏaÂdaÂ-li provozovatel letisÏteÏ
ve stanoveneÂ lhuÊteÏ o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ letisÏteÏ, UÂrÏad
zahaÂjõÂ rÏõÂzenõÂ o zmeÏneÏ druhu letisÏteÏ. OdkladnyÂ uÂcÏinek
odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ druhu letisÏteÏ podle
prÏedchozõÂ veÏty je vyloucÏen.
3. Osoba poveÏrÏenaÂ Ministerstvem dopravy prÏideÏlovaÂnõÂm volnyÂch letisÏtnõÂch cÏasuÊ leteckyÂm dopravcuÊm
a dohledem na jejich vyuzÏõÂvaÂnõÂ podle § 32 odst. 2 zaÂ-
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kona cÏ. 49/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, musõÂ byÂt pojisÏteÏna pro prÏõÂpad
odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou vyÂkonem sveÂ cÏinnosti do 3 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

jeho provozovaÂnõÂ do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, je povinen podat põÂsemnou nabõÂdku podle § 25a
odst. 2 zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, do 6 meÏsõÂcuÊ ode
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

4. Dopravci, kterÏõÂ provozujõÂ mezinaÂrodnõÂ obchodnõÂ leteckou dopravu na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ
smlouvy, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, prÏede
dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, jsou povinni
do 5 let od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona pozÏaÂdat Ministerstvo dopravy o udeÏlenõÂ prÏepravnõÂho praÂva k provozovaÂnõÂ mezinaÂrodnõÂ obchodnõÂ leteckeÂ dopravy na lince,
k jejõÂmuzÏ provozovaÂnõÂ se vyzÏaduje udeÏlenõÂ prÏepravnõÂho praÂva podle zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. NepozÏaÂdaÂ-li dopravce o udeÏlenõÂ prÏepravnõÂho praÂva ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, dosavadnõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ mezinaÂrodnõÂ obchodnõÂ leteckeÂ dopravy na lince, k jejõÂmuzÏ
provozovaÂnõÂ se vyzÏaduje udeÏlenõÂ prÏepravnõÂho praÂva,
zanikaÂ.

10. PoveÏrÏenõÂ k poskytovaÂnõÂ letovyÂch provoznõÂch
sluzÏeb a letisÏtnõÂ sluzÏby udeÏlenaÂ podle § 46 zaÂkona cÏ. 49/
/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona, se povazÏujõÂ za poveÏrÏenõÂ udeÏlenaÂ podle
§ 46 zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
11. Souhlas k poskytovaÂnõÂ leteckeÂ telekomunikacÏnõÂ sluzÏby, leteckeÂ meteorologickeÂ sluzÏby, leteckeÂ
informacÏnõÂ sluzÏby, sluzÏby prÏi prÏedletoveÂ prÏõÂpraveÏ a monitorovaÂnõÂ letu udeÏlenyÂ podle § 49 zaÂkona cÏ. 49/1997
Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona, se povazÏuje za souhlas udeÏlenyÂ podle § 49 zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

5. Provozovatel letisÏteÏ a leteckyÂ dopravce jsou povinni prÏedlozÏit do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona bezpecÏnostnõÂ program ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny podle § 85a zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, Ministerstvu dopravy ke
schvaÂlenõÂ. Do doby rozhodnutõÂ Ministerstva dopravy
se program ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny provozovatele letisÏteÏ a leteckeÂho dopravce
schvaÂlenyÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
povazÏuje za bezpecÏnostnõÂ program schvaÂlenyÂ podle tohoto zaÂkona.

13. Licence k provozovaÂnõÂ obchodnõÂ leteckeÂ dopravy vydanaÂ podle § 58 zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., ve
zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona,
se povazÏuje za licenci vydanou podle § 56 zaÂkona cÏ. 49/
/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona.

12. Souhlas k poskytovaÂnõÂ sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm
procesu na verÏejneÂm letisÏti udeÏlenyÂ podle § 49b zaÂkona
cÏ. 49/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se povazÏuje za souhlas udeÏlenyÂ
podle § 49b zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm
ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

6. Poskytovatel letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb a poskytovatel sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm procesu na letisÏti
jsou povinni prÏedlozÏit do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona bezpecÏnostnõÂ program Ministerstvu dopravy ke schvaÂlenõÂ. Do doby rozhodnutõÂ Ministerstva dopravy se na poskytovatele letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb a poskytovatele sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm procesu na letisÏti povinnost podle § 85a odst. 3
põÂsm. a) a b) zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm
ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, nevztahuje.
NeprÏedlozÏõÂ-li poskytovatel letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb a poskytovatel sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm procesu
na letisÏti ve stanoveneÂ lhuÊteÏ bezpecÏnostnõÂ program ke
schvaÂlenõÂ, vztahuje se na neÏ povinnost podle § 85a
odst. 3 põÂsm. a) a b) zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., ve zneÏnõÂ
uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, bez
dalsÏõÂho.

14. PraÂvnickaÂ osoba poveÏrÏenaÂ podle § 81 odst. 2
zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, je povinna podat zÏaÂdost podle § 82 odst. 1 zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, do
1 roku ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, jinak
udeÏleneÂ poveÏrÏenõÂ zanikne.

7. Do doby nabytõÂ uÂplneÂ uÂcÏinnosti sluzÏebnõÂho zaÂkona jmenuje a odvolaÂvaÂ rÏeditele UÂrÏadu ministr dopravy.

17. Dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se zastavujõÂ
spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ o vydaÂnõÂ dokladu o bezpecÏnostnõÂ zpuÊsobilosti, tyÂkajõÂcõÂ se civilnõÂho letectvõÂ, kteraÂ provaÂdõÂ
NaÂrodnõÂ bezpecÏnostnõÂ uÂrÏad podle zaÂkona o ochraneÏ
utajovanyÂch informacõÂ a o bezpecÏnostnõÂ zpuÊsobilosti.
NaÂrodnõÂ bezpecÏnostnõÂ uÂrÏad do 1 meÏsõÂce ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona vraÂtõÂ podaneÂ zÏaÂdosti o doklad
zÏadateluÊm.

8. Do doby nabytõÂ uÂplneÂ uÂcÏinnosti sluzÏebnõÂho zaÂkona vykonaÂvajõÂ staÂtnõÂ dozor v civilnõÂm letectvõÂ poveÏrÏenõÂ zameÏstnanci Ministerstva dopravy a UÂrÏadu.
9. VlastnõÂk verÏejneÂho letisÏteÏ, kteryÂ nemuÊzÏe zajistit

15. FyzickeÂ osoby, jimzÏ byl vydaÂn doklad o bezpecÏnostnõÂ zpuÊsobilosti pro citlivou cÏinnost, tyÂkajõÂcõÂ se
civilnõÂho letectvõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ, se povazÏujõÂ za fyzickeÂ osoby, u nichzÏ byla oveÏrÏena spolehlivost podle tohoto zaÂkona.
16. OveÏrÏenõÂ spolehlivosti fyzickyÂch osob, ktereÂ ke
dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona vykonaÂvajõÂ cÏinnosti podle
§ 86a musõÂ byÂt provedeno do 6 kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ
ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
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CÏl. III
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ

ZaÂkon cÏ. 409/2001 Sb., o poskytnutõÂ staÂtnõÂ zaÂruky
CÏeskeÂ republiky pro prÏõÂpad odpoveÏdnosti za sÏkodu
zpuÊsobenou v duÊsledku vaÂlecÏnyÂch nebo teroristickyÂch
akcõÂ provozem letadla v souvislosti s provozovaÂnõÂm
leteckeÂ dopravy, se zrusÏuje.
CÏl. IV
ZmocneÏnõÂ k vyhlaÂsÏenõÂ uÂplneÂho zneÏnõÂ
PrÏedseda vlaÂdy se zmocnÏuje, aby ve SbõÂrce zaÂkonuÊ
vyhlaÂsil uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm
letectvõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb.,
o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, jak vyplyÂvaÂ ze zaÂkonuÊ jej meÏnõÂcõÂch.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zÏivnostenskeÂho zaÂkona
CÏl. V
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skupiny 203 prÏõÂlohy cÏ. 2 zÏivnostenskeÂho zaÂkona ¹VyÂvoj, projektovaÂnõÂ, vyÂroba, zkousÏky, instalace, uÂdrzÏba,
opravy, modifikace a konstrukcÏnõÂ zmeÏny letadel, motoruÊ, vrtulõÂ, letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ a leteckyÂch
pozemnõÂch zarÏõÂzenõÂª.
2. PruÊkaz zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ, kteryÂ byl vydaÂn podle dosavadnõÂ praÂvnõÂ uÂpravy pro zÏivnost ohlasÏovacõÂ vaÂzanou skupiny 203 prÏõÂlohy cÏ. 2 zÏivnostenskeÂho zaÂkona ¹VyÂvoj, projektovaÂnõÂ, vyÂroba, zkousÏky,
uÂdrzÏba, opravy, modifikace a konstrukcÏnõÂ zmeÏny letadel, jejich soucÏaÂstõÂ a vyÂrobkuÊ leteckeÂ technikyª, je zÏivnostenskyÂ uÂrÏad povinen na zÏaÂdost podnikatele nebo prÏi
prvnõÂ zmeÏneÏ ohlaÂsÏeneÂ podnikatelem podle § 49 odst. 1
zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, nahradit pruÊkazem zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ podle § 49 odst. 1 zaÂkona
cÏ. 455/1991 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o zrÏõÂzenõÂ ministerstev a jinyÂch
uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ staÂtnõÂ spraÂvy CÏeskeÂ republiky

CÏl. VII
ZaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 286/
V § 16 odst. 2 põÂsm. f) zaÂkona cÏ. 2/1969 Sb., o zrÏõÂ/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 356/1999 Sb. a zaÂkona cÏ. 167/
zenõÂ ministerstev a jinyÂch uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ staÂtnõÂ
/2004 Sb., se meÏnõÂ takto:
spraÂvy CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 548/1992
V prÏõÂloze cÏ. 2 skupineÏ 203: MotoroveÂ a ostatnõÂ Sb., zaÂkona cÏ. 358/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 21/1993 Sb. a zaÂdopravnõÂ prostrÏedky se ve sloupci 1 Obor zÏivnosti kona cÏ. 359/2002 Sb., se slova ¹a koordinaci vojenslova ¹VyÂvoj, projektovaÂnõÂ, vyÂroba, zkousÏky, uÂdrzÏba, skeÂho letoveÂho provozu s civilnõÂm letovyÂm provozemª
opravy, modifikace a konstrukcÏnõÂ zmeÏny letadel, jejich zrusÏujõÂ.
soucÏaÂstõÂ a vyÂrobkuÊ leteckeÂ technikyª nahrazujõÂ slovy
¹VyÂvoj, projektovaÂnõÂ, vyÂroba, zkousÏky, instalace,
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
uÂdrzÏba, opravy, modifikace a konstrukcÏnõÂ zmeÏny letadel, motoruÊ, vrtulõÂ, letadlovyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ a letecZmeÏna zaÂkona o peÂcÏi o zdravõÂ lidu
kyÂch pozemnõÂch zarÏõÂzenõÂª, ve sloupci 2 PruÊkaz zpuÊsobilosti se za slovo ¹letectvõÂª vklaÂdaÂ cÏaÂrka a slova
CÏl. VIII
¹Evropskou agenturou pro bezpecÏnost letectvõÂ, nebo
jinyÂm cÏlenskyÂm staÂtem podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho
V § 67b odst. 10 zaÂkona cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi
prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ*,ª a ve sloupci 3 o zdravõÂ lidu, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 260/2001 Sb., zaÂkona
PoznaÂmka se za slovo ¹prÏedpisuÊª doplnÏuje strÏednõÂk cÏ. 285/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 37/
a text ¹*NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady /2004 Sb., zaÂkona cÏ. 53/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 156/2004
(ES) cÏ. 1592/2002 ze dne 15. cÏervence 2002 o spolecÏ- Sb., zaÂkona cÏ. 422/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 381/2005 Sb., se
nyÂch pravidlech v oblasti civilnõÂho letectvõÂ a o zrÏõÂzenõÂ na konci põÂsmene n) tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje
EvropskeÂ agentury pro bezpecÏnost letectvõÂª.
se põÂsmeno o), ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 11g
znõÂ:
CÏl. VI
¹o) inspektorÏi UÂstavu pro odborneÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ prÏõÂcÏin
leteckyÂch nehod v rozsahu stanoveneÂm zvlaÂsÏtnõÂm
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
pra
ÂvnõÂm prÏedpisem11g).
1. ZÏivnostenskaÂ opraÂvneÏnõÂ vydanaÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona pro provozovaÂnõÂ zÏivnosti
ohlasÏovacõÂ vaÂzaneÂ, skupiny 203 prÏõÂlohy cÏ. 2 zÏivnosten- 11g) ZaÂkon cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ
skeÂho zaÂkona ¹VyÂvoj, projektovaÂnõÂ, vyÂroba, zkousÏky,
(zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, ve
uÂdrzÏba, opravy, modifikace a konstrukcÏnõÂ zmeÏny letazneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.
del, jejich soucÏaÂstõÂ a vyÂrobkuÊ leteckeÂ technikyª se ode
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona povazÏujõÂ za zÏiv- DosavadnõÂ poznaÂmky po cÏarou cÏ. 11g azÏ 11j se oznanostenskaÂ opraÂvneÏnõÂ pro provozovaÂnõÂ zÏivnosti vaÂzaneÂ, cÏujõÂ jako poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 11h azÏ 11k.
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Â TA
Â
CÏ A

holem a jinyÂmi naÂvykovyÂmi laÂtkami a o zmeÏneÏ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, se meÏnõÂ takto:

ZmeÏna zaÂkona o prÏestupcõÂch
CÏl. IX
ZaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 134/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 62/2002 Sb. a zaÂkona
cÏ. 259/2002 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 23 odst. 1 põÂsm. b) se slova ¹pozemnõÂho
leteckeÂho zarÏõÂzenõÂ aneboª zrusÏujõÂ.
2. V § 23 odst. 1 se põÂsmeno c) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena d) azÏ z) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena c)
azÏ y).

1. V § 16 odst. 3 se za slova ¹VeÏzenÏskeÂ sluzÏby
CÏeskeÂ republikyª doplnÏujõÂ slova ¹osoby poveÏrÏeneÂ
kontrolou osob, ktereÂ vykonaÂvajõÂ cÏinnost, prÏi nõÂzÏ by
mohly ohrozit zÏivot nebo zdravõÂ svoje nebo dalsÏõÂch
osob nebo posÏkodit cizõÂ majetek,ª.
2. V § 16 odst. 4 se za slova ¹VeÏzenÏskaÂ sluzÏba
CÏeskeÂ republikyª doplnÏujõÂ slova ¹ , osoba poveÏrÏenaÂ
kontrolou osob, ktereÂ vykonaÂvajõÂ cÏinnost, prÏi nõÂzÏ by
mohly ohrozit zÏivot nebo zdravõÂ svoje nebo dalsÏõÂch
osob nebo posÏkodit cizõÂ majetek,ª.

3. V § 23 odst. 1 põÂsm. e) se slovo ¹leteckeÂhoª
zrusÏuje.

Â ST SEDMA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST

Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o opatrÏenõÂch k ochraneÏ prÏed sÏkodami
puÊsobenyÂmi tabaÂkovyÂmi vyÂrobky, alkoholem
a jinyÂmi naÂvykovyÂmi laÂtkami a o zmeÏneÏ
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ

CÏl. XI
1. Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2006.

CÏl. X

2. UstanovenõÂ § 42c pozbyÂvaÂ platnosti dnem
27. brÏezna 2012.

ZaÂkon cÏ. 379/2005 Sb., o opatrÏenõÂch k ochraneÏ
prÏed sÏkodami puÊsobenyÂmi tabaÂkovyÂmi vyÂrobky, alko-

3. UstanovenõÂ cÏl. III nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem
1. kveÏtna 2007.

v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

