Pozměňovací návrh
poslance ing. Antonín Seďa k vládnímu návrhu zákona, 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, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.

(sněmovní tisk č. 747)

K ČÁSTI PRVNÍ
Změna zákona o civilním letectví
Čl. I
1. V § 30 se na konci odst. 2 písm. c) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se:
„v případě žádosti dle § 27 odst. 3 tohoto zákona postačí, je-li žádost doložena dokladem, který prokazuje, že
přednostní žadatel dle § 27 odst. 3 zákona je vlastníkem nadpoloviční většiny výměry letištních pozemků.“.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu:
K bodu 1 (§ 30 odst. 2 písm. c/)
Doplněná právní úprava reaguje na skutečnost, že v aplikační praxi se objevily pochybnosti, zda v případě
žádosti dle § 27 odst. 3 musí tzv. přednostní žadatel doložit doklad, který osvědčuje, že je vlastníkem nadpoloviční
většiny výměry letištních pozemků, jak stanoví § 27 odst. 3, nebo zda se i v tomto případě uplatní obecná úprava
stanovená v § 30 odst. 3, tedy, že i v tomto případě má žadatel doložit vlastnictví nebo jiný právní vztah ke všem
letištním pozemkům (což je však nelogické a popírá to úpravu v ustanovení §27 odst. 3, který je ve vztahu k 30
odst. 3 tzv. lex specialis). Návrh interpretační nejasnosti odstraňuje, a výslovně staví, že v případě postupu dle
§ 27 odst. 3 se tento kolidující požadavek dle obecné úpravy obsažené v § 30 odst. 3 neuplatní.

Srovnání navrhovaného znění se stávající úpravou:
§ 30
(…)
(2) Žádost o povolení provozovat letiště musí být doložena:
(…)
c) dokladem, který osvědčuje, že žadatel je vlastníkem letiště nebo že má jiný právní vztah k letišti, a dokladem
osvědčujícím souhlas vlastníka s provozováním letiště, není-li vlastník současně provozovatelem letiště.;
v případě žádosti dle § 27 odst. 3 tohoto zákona postačí, je-li žádost doložena dokladem, který prokazuje,
že žadatel dle § 27 odst. 3 zákona je vlastníkem nadpoloviční většiny výměry letištních pozemků.
Předkládá: Ing. Antonín Seďa

