§ 36 Letecká stavba
(1) Leteckou stavbou je
a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení,
b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich vzlety a přistáváním bez
zřetele na jejich stavebně technické provedení a
c) stavba sloužící k zajištění leteckého provozu.
(2) Stavbami sloužícími k zajištění letového provozu mimo prostor letiště se rozumí stavby pro
radiolokační, radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační služby, leteckou
meteorologickou a leteckou informační službu, pro službu pátrání a záchrany a denní, světelná a
rádiová návěstidla.
(3) Speciálním stavebním úřadem4) pro letecké stavby je Úřad.
(4) Úřad, jako speciální stavební úřad, vydá kolaudační souhlas podle stavebního zákona na
základě posouzení provozní způsobilosti letecké stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu.
§ 37 Ochranná pásma
(1) Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranné pásmo zřídí Úřad opatřením
obecné povahy podle správního řádu po projednání s úřadem územního plánování. Opatřením
obecné povahy podle věty druhé Úřad stanoví parametry ochranného pásma a jednotlivá opatření k
ochraně leteckých staveb.
(2) Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma
a) letišť a
b) leteckých pozemních zařízení.
(3) Ochranná pásma letišť se dělí na ochranná pásma
a) se zákazem staveb,
b) s výškovým omezením staveb,
c) k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly,
d) se zákazem laserových zařízení,
e) s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí,
f) hluková4a) a
g) ornitologická.
(4) Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení se dělí na ochranná pásma
a) radionavigačních zařízení a
b) světelných zařízení a
c)
podzemních leteckých staveb.
LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY
§ 49a
(1) Letové navigační služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování17) může poskytovat právnická osoba, která
je držitelem osvědčení vydaného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18), nestanoví-li tento přímo
použitelný předpis jinak. Letové provozní služby a meteorologické služby podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování17)
může poskytovat právnická osoba podle věty první, která byla k poskytování těchto služeb určena
Úřadem. Na poskytování letových navigačních služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské

unie upravujícího vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování17) se ustanovení § 46 až
49 nepoužijí.
(2) Úřad určení k poskytování letových provozních služeb nebo meteorologických služeb podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb
v jednotném evropském nebi18) zruší, jestliže určená osoba
a) pozbyla osvědčení vydané podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18),
b) nedodržuje pravidla pro poskytování letových provozních služeb nebo meteorologických služeb
stanovená tímto zákonem, mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím poskytování letových navigačních služeb v
jednotném evropském nebi18), nebo
c) o zrušení určení požádala.
(3) Osoba poskytující letové navigační služby zpřístupní provozní údaje, stanoví-li tak přímo
použitelný předpis Evropské unie5c), Ministerstvu dopravy a Úřadu.
(4) Letové provozní služby nebo meteorologické služby je oprávněna poskytovat rovněž
právnická osoba, která
a) byla určena orgánem jiného členského státu k poskytování letových provozních služeb nebo
meteorologických služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18) a
b) je smluvní stranou smlouvy uzavřené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18) (dále jen
"smlouva o využití služeb") s osobou určenou Úřadem k poskytování letových provozních služeb
nebo meteorologických služeb.
(5) Smlouva o využití služeb musí být schválena Úřadem, jinak je neúčinná. Žádost o schválení
smlouvy o využití služeb podává ta ze smluvních stran, která je určena Úřadem k poskytování
letových provozních služeb nebo meteorologických služeb. Účastníky řízení o schválení smlouvy o
využití služeb jsou pouze smluvní strany.
(6) Úřad může smlouvu o využití služeb schválit, má-li písemnou formu, obsahuje-li označení
smluvních stran, předmět a účel smlouvy a nedojde-li jejím plněním k ohrožení bezpečnosti
letového provozu.
(7) Smlouva o využití služeb uzavřená mezi poskytovateli letových provozních služeb nebo
meteorologických služeb může být měněna pouze dohodou smluvních stran, na kterou se
ustanovení odstavců 5 a 6 použijí obdobně.
(8) Oprávnění poskytovat letové provozní služby nebo meteorologické služby na základě
smlouvy o využití služeb zanikne dnem, kdy osoba poskytující tyto služby přestala splňovat
podmínku podle odstavce 4 písm. a). Úřad oprávnění poskytovat letové provozní služby nebo
meteorologické služby na základě smlouvy o využití služeb zruší, jestliže osoba poskytující tyto
služby
a) přestala splňovat podmínky podle odstavce 4 písm. b), nebo
b) nedodržuje pravidla pro poskytování letových provozních služeb nebo meteorologických služeb
stanovená tímto zákonem, mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vytvoření jednotného evropského nebe a jeho
fungování17).
(9) Úřad předkládá Evropské komisi v oblasti poskytování letových navigačních služeb výroční
zprávy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5e). Za tímto účelem je Úřad oprávněn
požadovat informace od osob poskytujících letové navigační služby.

§ 49aa Odepření poskytování letových navigačních služeb
(1) Osoba poskytující letové navigační služby může odepřít jejich poskytování příjemci, který je
vůči ní prokazatelně v prodlení s úhradou ceny za dříve poskytnuté letové navigační služby, činí-li
a) souhrnná výše jeho neuhrazených splatných pohledávek nejméně 100 000 Kč a
b) doba prodlení nejméně 3 měsíce.
(2) Poskytování letových navigačních služeb nelze odepřít, byla-li by tím ohrožena bezpečnost
nebo plynulost letového provozu, zejména jde-li o letadlo provozované příjemcem těchto služeb v
letu.
(3) Nedohodne-li se s příjemcem jinak, zahájí osoba poskytující letové navigační služby jejich
poskytování bezodkladně poté, co příjemce uhradil veškeré splatné pohledávky související s dříve
poskytnutými letovými navigačními službami.
(4) Osoba poskytující letové navigační služby bezodkladně oznámí odepření jejich poskytování
a) Úřadu,
b) provozovateli letiště, na kterém poskytování těchto služeb odepřela,
c)
Organizaci pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL.
§ 55d Hlášení událostí
(1) Události jsou Ústavu povinny hlásit tyto osoby:
a) provozovatel nebo pilot letadla s turbínovým motorem nebo letadla určeného k provozování
obchodní letecké dopravy,
b) osoba provádějící vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace a
konstrukční změny výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,
c) zaměstnanec v Úřadu podepisující osvědčení letové způsobilosti nebo doklad o provedené
kontrole letové způsobilosti letadla s turbínovým motorem nebo letadla určeného k provozování
obchodní letecké dopravy nebo o schválení způsobilosti letadlové části a zařízení k použití v
civilním letectví,
d) osoba pověřená poskytováním služby řízení letového provozu nebo letové informační služby,
e) provozovatel letiště,
f) osoba provádějící instalaci, modifikace, údržbu, opravy, zkoušky a kontroly technického zařízení
potřebného k poskytování letových navigačních služeb,
g) osoba zúčastněná na poskytování odbavovacích služeb.
ČÁST OSMÁ OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY
HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED
PROTIPRÁVNÍMI ČINY

85b Obecná povinnost k ochraně civilního letectví před protiprávními činy
Každý, kdo vstupuje do míst sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před
protiprávními činy23), je povinen při vstupu do těchto míst, jakož i během pobytu v nich, počínat si
s náležitou obezřetností tak, aby svým chováním nevystavil civilní letectví nebezpečí protiprávního
činu, nebo aby takové chování jiným neumožnil.

§ 85c Příkazy k zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy
(1) Fyzické a právnické osoby zajišťující ochranu civilního letectví před protiprávními činy jsou
za tímto účelem v místech sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před
protiprávními činy23) oprávněny vydávat fyzickým osobám, které do těchto míst vstupují nebo se
tam zdržují, příkazy; přitom jsou povinny dbát toho, aby příkazy byly přiměřené jejich účelu.
Příkazem se rozumí ústní nebo písemný pokyn vyzývající k tomu, aby se osoba, vůči které pokyn
směřuje, chovala způsobem stanoveným tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), nebo aby se
zdržela jednání, které tento zákon nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu
civilního letectví před protiprávními činy23) zakazuje, případně aby místo sloužící k ochraně
civilního letectví před protiprávními činy neprodleně opustila.
(2) Fyzické osoby, vůči kterým příkaz směřuje, jsou povinny se jím řídit.
§ 85j Doklad o spolehlivosti
(1) Doklad o spolehlivosti je veřejnou listinou a doba jeho platnosti činí 5 let. Odcizení nebo
ztrátu dokladu o spolehlivosti jeho držitel bezodkladně ohlásí Úřadu a osobě, která mu umožnila
vstup bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru.
HLAVA III OCHRANA LETIŠŤ, LETADEL, CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL
§ 85m Bezpečnostní program letiště
(1) Provozovatel letiště nesmí provozovat letiště bez schváleného bezpečnostního programu
letiště podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví
před protiprávními činy23). Bezpečnostní program letiště schvaluje Úřad na žádost provozovatele
letiště, jejíž přílohou je bezpečnostní program letiště; tuto žádost může podat i žadatel o povolení
provozovat letiště současně se žádostí o povolení provozovat letiště.
(2) Úřad bezpečnostní program letiště schválí, obsahuje-li opatření zajišťující dostatečnou
úroveň ochrany civilního letectví před protiprávními činy na letišti v souladu s tímto zákonem a
přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před
protiprávními činy23). Účastníkem řízení o schválení bezpečnostního programu letiště je pouze
žadatel. V řízení o schválení bezpečnostního programu letiště je dotčeným orgánem Policie České
republiky.
(3) Změnu bezpečnostního programu letiště mající vliv na zajištění ochrany civilního letectví
před protiprávními činy schvaluje Úřad na žádost provozovatele letiště. Na schválení změny
bezpečnostního programu letiště se odstavec 2 použije obdobně. Jiné změny bezpečnostního
programu letiště, než které jsou uvedeny ve větě první, provozovatel letiště neprodleně oznámí
Úřadu.
(4) Obsahové náležitosti a strukturu bezpečnostního programu letiště stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 85n Povinnosti provozovatele letiště
(1) Provozovatel letiště v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) rozdělí prostor letiště podle druhu
uplatňovaných bezpečnostních opatření na jednotlivé oblasti, viditelně je označí a s použitím
vhodných zabezpečovacích prvků zajistí, aby průchod mezi nimi byl možný jen za splnění
podmínek stanovených tímto zákonem a přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
ochranu civilního letectví před protiprávními činy23).

(2) Provozovatel letiště v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) dále zajistí
a) provádění kontroly osob a vozidel vstupujících a vjíždějících do prostoru letiště,
b) vydávání letištních identifikačních průkazů a povolení k vjezdu,
c) provádění detekční kontroly osob jiných než cestujících a jimi vnášených věcí,
d)
ostrahu prostoru letiště.
§ 85o Informace o bezpečnostní prohlídce letadla
Letecký dopravce zajistí, aby informace o bezpečnostní prohlídce letadla podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními
činy23) byla po dobu tímto přímo použitelným předpisem stanovenou uchovávána rovněž na palubě
letadla.
§ 85p Detekční kontrola cestujících, kabinových zavazadel a zapsaných zavazadel
(1) Provozovatel letiště a letecký dopravce zajistí provádění detekční kontroly cestujících,
kabinových zavazadel a zapsaných zavazadel v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy23).
(2) Letecký dopravce může umožnit vnést na palubu letadla věc, jejíž vnášení zakazuje přímo
použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před protiprávními činy23),
jen po předchozím souhlasu Úřadu a za podmínek stanovených tímto předpisem Evropské unie.
Umožní-li letecký dopravce vnesení takové věci na palubu letadla, neprodleně o tom uvědomí
dotčeného provozovatele letiště.
(3) Úřad na žádost fyzické nebo právnické osoby udělí souhlas s vnesením věci, jejíž vnášení na
palubu letadla je zakázáno přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu
civilního letectví před protiprávními činy23), lze-li s ohledem na fyzikální a chemické vlastnosti
věci a účel jejího použití mít za to, že její vnesení nepředstavuje ohrožení civilního letectví.
(4) Účastníkem řízení o udělení souhlasu je pouze žadatel. V řízení o udělení souhlasu Úřad
provede ohledání věci, o jejíž vnesení na palubu letadla se žádá. V rozhodnutí o udělení souhlasu s
vnesením věci Úřad stanoví podmínky pro bezpečné nakládání s věcí po jejím vnesení do prostoru
letiště a na palubu letadla a dobu, na kterou se souhlas uděluje.
(5) Udělil-li Úřad souhlas s vnesením věci, oprávněná úřední osoba bezodkladně po vydání
rozhodnutí umístí věc do uzavíratelného neprůhledného obalu, který viditelně opatří plombou nebo
jiným viditelným zajišťovacím prostředkem s jedinečným číselným identifikátorem, uvedeným v
rozhodnutí, a to takovým způsobem, aby z něj nebylo možno věc vyjmout, aniž by došlo k porušení
zajišťovacího prostředku. Každý, kdo s věcí nakládá, musí zajistit, že věc bude umístěna v obalu
opatřeném zajišťovacím prostředkem během svého vnesení do prostoru letiště a na palubu letadla a
po celou dobu svého uložení v prostoru letiště a na palubě letadla. Letecký dopravce zajistí, že věc
bude od svého vnesení do prostoru letiště bezpečně doprovázena a bezpečně uložena v prostoru
letiště a na palubě letadla.

§ 85r Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb
(1) Poskytovatel letových provozních služeb vypracuje a dodržuje bezpečnostní program, který
obsahuje opatření zajišťující v souladu s tímto zákonem a rozhodnutím mezinárodní organizace
vydaným na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, dostatečnou úroveň
ochrany civilního letectví před protiprávními činy23) při poskytování letových provozních služeb.
(2) Poskytovatel letových provozních služeb bez zbytečného odkladu zpřístupní Úřadu na jeho
žádost svůj bezpečnostní program.

(3) Obsahové náležitosti a strukturu bezpečnostního programu poskytovatele letových
provozních služeb stanoví prováděcí právní předpis.
§ 85y Absolvování odborné přípravy
(1) Odborná příprava podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu
civilního letectví před protiprávními činy23) je zakončena zkouškou. Tomu, kdo úspěšně absolvoval
odbornou přípravu, vystaví školitel o této skutečnosti písemný doklad. Není-li fyzická osoba
držitelem platného dokladu o absolvování odborné přípravy, nesmí vykonávat činnosti, s nimiž
odborná příprava přímo souvisí.
(2) Doba platnosti dokladu o absolvování odborné přípravy fyzických osob vykonávajících
činnosti přímo související s prováděním detekční kontroly, jimž přímo použitelný předpis Evropské
unie upravující ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) ukládá úspěšně absolvovat
odbornou přípravu alespoň jednou v průběhu 6 měsíců, činí 6 měsíců. V ostatních případech
platnost dokladu o absolvování odborné přípravy činí 2 roky.
(3) Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy stanoví prováděcí právní předpis.
ČÁST DEVÁTÁ STÁTNÍ SPRÁVA A SPRÁVNÍ DELIKTY V CIVILNÍM LETECTVÍ
HLAVA I STÁTNÍ SPRÁVA
(3) Úřad na úseku ochrany civilního letectví před protiprávními činy
a) plní úkoly příslušného orgánu, včetně informační povinnosti členského státu Evropské unie vůči
Evropské komisi, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního
letectví před protiprávními činy23) a předpisů vydaných na jeho základě,
b) vydává, aktualizuje a zveřejňuje národní programy podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) nebo podle rozhodnutí
mezinárodní organizace vydaného na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
c) provádí ověření a přezkum spolehlivosti osob vstupujících do bezpečnostního vyhrazeného
prostoru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví
před protiprávními činy23),
d) schvaluje bezpečnostní program letiště a jeho změny,
e) uděluje souhlas k umožnění vnesení věci, jejíž vnášení do prostoru letiště a na palubu letadla je
zakázáno přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před
protiprávními činy23),
f) uděluje a odnímá souhlas k provádění bezpečnostní kontroly v souvislosti s nákladem a
poštovními zásilkami namísto schváleného agenta mimo jeho provozovnu,
g) je správcem rejstříku osob oprávněných provádět bezpečnostní kontrolu související s nákladem a
poštovními zásilkami namísto schváleného agenta,
h) vydává a zrušuje povolení k uskutečňování odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23),
i) vydává a zrušuje povolení k uskutečňování odborného výcviku psovodů a psů určených k
odhalování výbušnin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu
civilního letectví před protiprávními činy23),
j) vydává a zrušuje povolení k užití psa určeného k odhalování výbušnin při provádění detekční
kontroly,
k) vydává a zrušuje povolení k zajištění provádění detekční kontroly odlišným způsobem, než jaký
stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před
protiprávními činy23),
l) stanovuje, mění a zrušuje základní opatření nezbytná k zajištění dostatečné úrovně ochrany
civilního letectví před protiprávními činy podle § 86d,
m) stanovuje, mění a zrušuje zvláštní opatření obsahující odchylky od ustanovení přímo

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními
činy23) podle § 86e a
n) rozhoduje o nařízení, změně a zrušení mimořádného opatření podle § 86f.
HLAVA III SPRÁVNÍ DELIKTY
DÍL 1 PŘESTUPKY
§ 92
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12a odst. 4 nepředá na žádost Úřadu požadované údaje,
b) v rozporu s § 16 odst. 1 používá v civilním letectví výrobky, letadlové části nebo zařízení nebo
letecká pozemní zařízení bez platného osvědčení,
c) v rozporu s § 18 odst. 3 vykonává činnost leteckého personálu bez platného průkazu způsobilosti,
d) v rozporu s § 19 odst. 4 vykonává činnost leteckého personálu přesto, že ví o nemoci nebo o
takových změnách zdravotního stavu, které omezují nebo vylučují výkon této činnosti,
e) v rozporu s § 40 zřídí zařízení nebo provádí činnost v ochranném pásmu letecké stavby bez
souhlasu Úřadu,
f) umístí stavbu nebo zařízení mimo ochranná pásma v rozporu s § 41 odst. 1,
g) v rozporu s § 54 nesplní příkaz velitele letadla,
h) v rozporu s § 78 provozuje letecké veřejné vystoupení bez souhlasu,
i) v rozporu s § 81 odst. 1 užije sportovní létající zařízení za účelem dosažení zisku,
j) v rozporu s § 84c odst. 1 řídí sportovní létající zařízení bez platného pilotního průkazu,
k) nesplní příkaz vydaný Ministerstvem dopravy podle § 88 odst. 5 nebo neuposlechne zákaz
vydaný Úřadem podle § 89 odst. 2 písm. o) bodu 7 k zachování bezpečnosti civilního letectví,
l) nesplní příkaz provozovatele letiště, osoby poskytující letecké služby, poskytovatele letových
navigačních služeb, leteckého dopravce nebo provozovatele leteckých prací nebo leteckých činností
pro vlastní potřebu vydaný ke splnění jejich úkolů,
m) provozuje obchodní leteckou dopravu bez licence nebo povolení, provozuje letecké práce nebo
letecké činnosti pro vlastní potřebu bez povolení, nebo provozuje letiště bez povolení, nebo
n) ohrozí bezpečnost letového provozu tím, že poškodí leteckou stavbu nebo jiné zařízení, které je
součástí této stavby, nebo naruší činnost leteckého pozemního zařízení.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla pro přidělování
letištních časů25) úmyslně a opakovaně použije koordinované letiště v čase, který se podstatně liší
od koordinátorem přiděleného letištního času, nebo užije přidělený letištní čas způsobem podstatně
odlišným od způsobu stanoveného koordinátorem, a tím naruší provoz letecké dopravy nebo letištní
provoz,
b) provádí lety ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými v
tomto zákoně nebo přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím provádění letů ve
vzdušném prostoru26),
c) ohrozí bezpečnost létání porušením leteckého předpisu nebo přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího provádění letů ve vzdušném prostoru26),
d) při provozu letadla nebo sportovního létajícího zařízení způsobí v leteckém provozu nehodu
porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru26), nebo
e) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím šetření nehod a incidentů v
civilním letectví19)
1. zpřístupní nebo použije záznamy získané v rámci šetření letecké nehody nebo vážného incidentu
k jiným účelům než k jejich šetření nebo ke zlepšení letecké provozní bezpečnosti letectví,

2. jako osoba zúčastněná na nehodě nebo vážném incidentu neoznámí neprodleně Ústavu, že došlo
k nehodě nebo vážnému incidentu,
3. neuvědomí ve stanovené lhůtě Ústav o opatřeních, jež přijala na základě jeho bezpečnostního
doporučení, nebo
4.
nezavede příslušné postupy při provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem
vydané bezpečnostní doporučení.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a),
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), j) nebo l), odstavce 2 písm. c), nebo
odstavce 3 písm. e) bodu 1, 2 nebo 3,
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), i) nebo n), odstavce 2 písm. b),
f) nebo g), nebo odstavce 3 písm. a),
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), f) nebo h), odstavce
2 písm. d) nebo e), nebo odstavce 3 písm. b), c) nebo e) bodu 4, nebo
e) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo m), nebo
odstavce 3 písm. d).
(5) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti
a) do 6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. e) nebo f),
b) do 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), i) nebo j), nebo odstavce 3 písm. c),
nebo
c)
do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), nebo odstavce 3 písm. d).
§ 92a Přestupky na úseku zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 85b si nepočíná při vstupu do míst sloužících k zajištění ochrany civilního letectví
před protiprávními činy, jakož i během pobytu v nich, s náležitou obezřetností,
b) se v rozporu s § 85c odst. 2 neřídí příkazem fyzické nebo právnické osoby zajišťující ochranu
civilního letectví před protiprávními činy,
c) v rozporu s § 85j odst. 4 neodevzdá nalezený doklad o spolehlivosti nebo neodevzdá doklad o
spolehlivosti, jehož platnost zanikla,
d) poruší podmínku pro bezpečné nakládání s věcí po jejím vnesení do vyhrazeného bezpečnostního
prostoru letiště nebo na palubu letadla stanovenou v souhlasu s vnesením věci vydaném podle § 85p
odst. 3,
e) v rozporu s § 85y odst. 1 vykonává činnosti v rámci ochrany civilního letectví před protiprávními
činy bez platného dokladu o absolvování odborné přípravy,
f) v rozporu s § 86d odst. 4 nezachová mlčenlivost o skutečnosti obsažené v rozhodnutí, kterým
byla stanovena základní opatření, nebo
g) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a
bezpečnostní kontroly27)
1. vstoupí bez doprovodu do neveřejného prostoru nebo do vyhrazeného bezpečnostního prostoru
letiště bez platného oprávnění ke vstupu nebo povolení k vjezdu,
2. bezodkladně neoznámí provozovateli letiště ztrátu nebo odcizení letištního identifikačního
průkazu nebo povolení k vjezdu,
3. bezodkladně nevrátí provozovateli letiště letištní identifikační průkaz nebo povolení k vjezdu,
nebo
4. neoprávněně použije letištní identifikační průkaz nebo povolení k vjezdu.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako
a) osoba provádějící detekční nebo bezpečnostní kontrolu provede tuto kontrolu v rozporu s § 85d
nebo v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a

bezpečnostní kontroly27),
b) cestující v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění
detekční a bezpečnostní kontroly27)
1. vnese na palubu letadla věc, jejíž vnesení na palubu letadla je zakázáno,
2. vnese do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště věc, jejíž vnesení je do tohoto prostoru
zakázáno, nebo
3. předá k přepravě zapsané zavazadlo obsahující věc, jejíž vnesení v zapsaném zavazadle do
vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště je zakázáno,
c) osoba, která nakládá s věcí, k jejímuž vnesení na palubu letadla Úřad udělil souhlas, nezajistí,
aby věc byla umístěna v obalu opatřeném zajišťovacím prostředkem podle § 85p odst. 5,
d) osoba zajišťující provádění detekční kontroly v rozporu s § 86a odst. 1 umožní užití psa určeného
k odhalování výbušnin, aniž bylo osobě plnící úkoly psovoda vydáno povolení k výkonu této
činnosti,
e) v rozporu s § 86c odst. 2 neoznámí, že hodlá vykonávat činnost stálého odesílatele, známého
dodavatele palubních zásob nebo známého dodavatele letištních zásob nebo v rozporu s § 86c odst.
3 neinformuje Úřad o změně skutečností uvedených v oznámení, nebo
f) psovod psa určeného k odhalování výbušnin vykonává tuto činnost bez povolení, nebo ji
vykonává v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční
a bezpečnostní kontroly27).
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo g) bodu 2 nebo 3,
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) nebo g) bodu 1, nebo podle
odstavce 2, nebo
c) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g) bodu 4.
(4) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f).
DÍL 2 SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
§ 93
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 12a odst. 4 nepředá na žádost Úřadu požadované údaje,
b) v rozporu s § 16 odst. 1 používá v civilním letectví výrobky, letadlové části nebo zařízení nebo
letecká pozemní zařízení bez platného osvědčení,
c) v rozporu s § 40 zřídí zařízení nebo provádí činnost v ochranném pásmu letecké stavby bez
souhlasu Úřadu,
d) umístí stavbu nebo zařízení mimo ochranná pásma v rozporu s § 41 odst. 1,
e) v rozporu s § 78 provozuje letecké veřejné vystoupení bez souhlasu,
f) nesplní příkaz vydaný Ministerstvem dopravy podle § 88 odst. 5 nebo neuposlechne zákaz
vydaný Úřadem podle § 89 odst. 2 písm. o) bodu 7 k zachování bezpečnosti civilního letectví,
g) nesplní příkaz provozovatele letiště, osoby poskytující letecké služby, leteckého dopravce,
poskytovatele letových navigačních služeb nebo provozovatele leteckých prací nebo leteckých
činností pro vlastní potřebu vydaný ke splnění jejich úkolů,
h) využívá ke své letecké činnosti letecký personál bez platného průkazu způsobilosti,
i) provádí vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace nebo
konstrukční změny výrobků, letadlových částí nebo zařízení nebo leteckých pozemních zařízení
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o společných pravidlech v oblasti civilního
letectví30) bez oprávnění,
j) uvádí na trh výrobky bez platného osvědčení, nebo
k) provozuje letiště bez platného povolení, provozuje obchodní leteckou dopravu bez licence nebo
bez povolení nebo provozuje letecké práce nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu bez povolení.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako
a) provozovatel letadla zapsaného v leteckém rejstříku, vlastník letadla, zástavní věřitel nebo osoba,
jíž se zápis v leteckém rejstříku týká, v rozporu s § 6 neohlásí nebo nedoloží Úřadu veškeré změny
údajů zapisovaných do leteckého rejstříku,
b) provozovatel letadla, provozovatel sportovního létajícího zařízení nebo provozovatel kódovaného
zařízení užije letadlovou adresu v rozporu s § 17c odst. 1,
c) koordinátor koordinovaného letiště vykonává v rozporu s § 32 odst. 4 svoji činnost bez pojištění
pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jejím výkonem,
d) provozovatel letiště
1. uvedeného v § 42d odst. 1 neprojedná s leteckými dopravci letištní ceník podle § 42g, nebo
2. způsobilého k přijetí letu podle přístrojů v rozporu s § 51a odst. 7 nepředá údaje o terénu a
překážkách nebo tyto údaje předá v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím vlastnosti leteckých dat a leteckých informací31),
e) provozovatel letiště, tuzemský letecký dopravce nebo poskytovatel letových provozních služeb v
rozporu s § 98a odst. 1 nepředá stanovené údaje,
f) poskytovatel odbavovacích služeb nepředá v rozporu s § 98a odst. 2 provozovateli letiště údaje o
počtu jím odbavených cestujících,
g) provozovatel letadla nebo sportovního létajícího zařízení neudržuje letovou způsobilost nebo
nepodrobuje letadlo nebo sportovní létající zařízení pravidelným kontrolám letové způsobilosti,
h) provozovatel letadla nebo letecký dopravce provozuje letadlo bez pojištění odpovědnosti za
škody způsobené jeho provozem,
i) provozovatel sportovního létajícího zařízení provozuje sportovní létající zařízení bez pojištění
odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem,
j) provozovatel letadla poruší povinnost stanovenou rozhodnutím o zavedení provozních omezení
ke snížení hluku na letišti, nebo
k) letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací poruší schválenou bezpečnostní letovou
normu provozovatele.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako
a) provozovatel letiště
1. v rozporu s § 85m odst. 1 provozuje letiště bez schváleného bezpečnostního programu letiště,
2. v rozporu s § 85m odst. 3 neoznámí Úřadu jiné změny bezpečnostního programu,
3. v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví
před protiprávními činy23) nezajistí plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním
programu letiště, nebo
4. nesplní některou z povinností podle § 85n odst. 1 nebo 2, nebo takovou povinnost plní v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a bezpečnostní
kontroly27),
b) provozovatel letiště nebo jako letecký dopravce
1. v rozporu s § 85p odst. 1 nezajistí provádění detekční kontroly cestujících, kabinových a
zapsaných zavazadel,
2. v rozporu s § 85q nezajistí následnou ochranu cestujících, kabinových zavazadel a zapsaných
zavazadel,
3. v rozporu s § 86f nepřijme mimořádná opatření, změnu mimořádných opatření, neoznámí přijetí,
změnu nebo zrušení mimořádných opatření, nebo nesplní povinnost vyplývající z mimořádného
opatření nařízeného Úřadem, nebo
4. v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění detekční a
bezpečnostní kontroly27) vydá letištní identifikační průkaz nebo povolení vjezdu, nebo letištní
identifikační průkaz nebo povolení vjezdu neodejme,
c)
osoba provádějící detekční nebo bezpečnostní kontrolu provede tuto kontrolu v rozporu s §
85d, nebo ji provede v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím

provádění detekční a bezpečnostní kontroly27),
(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. c), d)
bodu 1, písm. j) bodu 2 nebo písm. n),
b) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) nebo odstavce 2
písm. a) bodu 2, písm. b) bodu 4, písm. d) bodu 2, písm. g) bodu 2, písm. i), písm. j) bodu 1 nebo 3,
písm. k) nebo písm. m) bodu 2,
c) od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo
odstavce 2 písm. a) bodu 3, písm. e), f), písm. g) bodu 1, písm. h), l) nebo písm. m) bodu 1, nebo
d) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) bodu 1 nebo 4
nebo písm. b) bodů 1 až 3.
(4) Za správní delikt se uloží zákaz činnosti do 2 let, jde-li o správní delikt podle odstavce 2
písm. a) bodu 4 nebo písm. b) bodu 1 nebo 2.
DÍL 3 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM
§ 94
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže
správní orgán nezahájil řízení do 2 let od okamžiku, kdy se dozvěděl o jeho spáchání, nejpozději
však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Zákaz činnosti lze právnické osobě uložit jen tehdy, byl-li správní delikt spáchán touto
činností nebo v souvislosti s ní. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou již
právnická osoba nesměla na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s
projednávaným správním deliktem tuto činnost vykonávat.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby8) nebo v přímé
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni:
a) Ministerstvo dopravy nebo Úřad podle své působnosti uvedené v § 88 a 89, jde-li o
1. přestupky, s výjimkou přestupků podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo § 92 odst. 3 písm. e), nebo
2. správní delikty, s výjimkou správních deliktů podle § 93 odst. 3 písm. f), § 93 odst. 4 písm. a) a
správních deliktů podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto správního
deliktu provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,
b) útvar Policie České republiky, který je podle zvláštního právního předpisu5j) příslušný k
provádění hraniční kontroly, jde-li o správní delikty podle § 93 odst. 4 písm. a),
c) obecní živnostenský úřad, jde-li o správní delikty podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2,
je-li pachatelem tohoto správního deliktu provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,
nebo
d) Ústav, jde-li o přestupky podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo § 92 odst. 3 písm. e), nebo o správní
delikty podle § 93 odst. 3 písm. f).
(7) O odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky podle odstavce 6 písm. b) rozhoduje
Ministerstvo vnitra.
(8) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut je

příjmem státního rozpočtu, s výjimkou pokut uložených podle odstavce 6 písm. c) obecním
živnostenským úřadem, které jsou příjmem rozpočtu příslušné obce s rozšířenou působností.
ČÁST DESÁTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 98a
(1) Za účelem statistického zjišťování předává Ministerstvu dopravy
a) provozovatel letiště
1. údaje o počtu pohybů letadel, počtu odbavených cestujících, množství odbaveného nákladu a
pošty na letišti za kalendářní rok, a to nejpozději do konce dubna následujícího kalendářního roku,
2. údaje o počtu pohybů letadel, počtu odbavených cestujících, množství odbaveného nákladu a
pošty na letišti a o počátečním a konečném místě uskutečněných obchodních letů za uplynulé
čtvrtletí, jde-li o mezinárodní letiště, které odbavuje nejméně 90 % z celkově přepravovaných
cestujících nebo nákladu v České republice, nebo o letiště odbavující alespoň 1 milion cestujících
nebo 100 tisíc tun nákladu ročně, a to vždy nejpozději do konce února, května, srpna a listopadu v
příslušném kalendářním roce,
3.
údaje o výnosech, nákladech a investicích provozovatele letiště a o počtu a struktuře jeho
zaměstnanců, jde-li o mezinárodní letiště, které odbavuje nejméně 90 % z celkově přepravovaných
cestujících nebo nákladu v České republice, nebo o letiště odbavující alespoň 1 milion cestujících
nebo 100 tisíc tun nákladu ročně, a to nejpozději do konce dubna následujícího kalendářního roku,

e) poskytovatel letových provozních služeb
1. údaje o výnosech, nákladech a investicích a údaje o počtu a struktuře jeho zaměstnanců za
kalendářní rok, a to vždy nejpozději do konce května následujícího kalendářního roku,
2. údaje o poskytnutých letových provozních službách za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do
konce března následujícího kalendářního roku.
(2) Poskytovatel odbavovacích služeb průběžně předává provozovateli letiště údaje o počtu jím
odbavených cestujících.
(3) Jednotlivé údaje předávané za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy, údaje o
počtu odbavených cestujících předávané poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště
a jejich strukturu stanoví prováděcí právní předpis.

