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ZÁ K ON
ze dne 9. prosince 2010,
kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona
č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/
/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 301/
/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 37 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
„d) se zákazem laserových zařízení,“.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e)
až g).
2. V § 55b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) O každé letecké nehodě nebo incidentu, jejichž příčiny byly právnickou osobou určovány, zpracuje osoba podle odstavce 1 písm. a) bez zbytečného
odkladu zprávu, která, je-li to vhodné, obsahuje bezpečnostní doporučení. Na zveřejňování zprávy právnickou osobou se ustanovení § 55c odst. 4 použije přiměřeně.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4
až 8.
3. V § 55b odst. 8 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

dává Ústav nebo osoba pověřená podle § 55b odst. 1“
a slova „se zasílají“ se nahrazují slovy „zasílá Ústav
nebo osoba pověřená podle § 55b odst. 1“.
6. V § 92 odst. 1 písm. e) se za slova „narušením
ochranného pásma letecké stavby“ vkládají slova „vyjma pásma se zákazem laserových zařízení“.
7. V § 92 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
„e) umístí stavbu nebo zařízení v rozporu s § 41
odst. 1, nebo
f) ohrozí bezpečnost letového provozu narušením
ochranného pásma se zákazem laserových zařízení.“.
8. V § 92 odst. 3 se slova „odstavce 2 písm. a)
až d) 5 000 000 Kč.“ nahrazují slovy „odstavce 2
písm. a) až f) 5 000 000 Kč.“.
9. V § 93 odst. 1 písm. b) se za slova „narušením
ochranného pásma letecké stavby“ vkládají slova „vyjma pásma se zákazem laserových zařízení“.
10. V § 93 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena y) a z), která znějí:
„y) umístí stavbu nebo zařízení v rozporu s § 41
odst. 1, nebo
z) ohrozí bezpečnost letového provozu narušením
ochranného pásma se zákazem laserových zařízení.“.
11. V § 93 odst. 8 písm. e) se slova „w) nebo x),“
nahrazují slovy „w), x), y) nebo z),“.
12. V § 102 odst. 1 se slova „§ 55b odst. 7“ nahrazují slovy „§ 55b odst. 8“.
Čl. II

4. V § 55c odst. 4 se slova „podle tohoto zákona“
nahrazují slovem „Ústavem“.

Účinnost

5. V § 55d se slova „uváděné v § 55a odst. 1“
zrušují, slova „se předávají“ se nahrazují slovy „pře-

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února
2011.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

