Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným
a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání
s bezpečnostním materiálem)
(tisk 874)
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl ve druhém čtení podán.

A.

Pozměňovací návrh obsažený v usnesení hospodářského výboru č. 239 ze
dne 6. března 2013 (tisk 874/1)

V § 1 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) modely letadel a létající hračky, za které se považují bezpilotní prostředky bez
zbraňových systémů, určené a užívané výhradně ke sportovním nebo rekreačním
účelům, které nenesou autonomní zařízení schopné řízení letu a navigace nebo neumožňují
řízený let mimo přímý rozsah viditelnosti lidské obsluhy, včetně jejich přidružených systémů,
zařízení a součástí.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 10. května 2013

B. Poslanec Václav Cempírek
V § 1 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) modely letadel a létající hračky, za které se pro účely tohoto zákona považují bezpilotní
prostředky bez zbraňových systémů, určené a užívané výhradně ke sportovním nebo
rekreačním účelům, které neobsahují zařízení schopné automatického řízení letu a
navigace a které neumožňují řízený let mimo rozsah přímého nezprostředkovaného
vizuálního kontaktu lidské obsluhy.“.

C. Poslanec Michal Babák
1.

V § 2 odst. 1 písm. f) se na konci věty vkládá tato nová věta „ ; pro účely tohoto
zákona se nepovažuje za bezpilotní prostředek model letadla, jehož maximální
vzletová hmotnost nepřesahuje 25 kg”.

-22.

Celý dosavadní text vládního návrhu zákona se označí jako Čl. 1. Za § 22 se vkládá
nový Čl. II, který zní:
„Čl. II

Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 189/1999
č. 146/2000 Sb., č. 258/2002 Sb., č. 258/2002 Sb. (část), č. 167/2004 Sb., č. 413/2005
č. 225/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 301/2009
č. 301/2009 Sb. (část), č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 407/2010 Sb., č. 137/2011
č. 225/2006 Sb. (část), č. 375/2011 Sb., se mění takto:
V § 2 odst. 2 se číslovka „20” nahrazuje číslovkou „25”.”.

3.

V § 23 se slova „§ 23” zamění za slova „Čl. III“.

V Praze dne 10. května 2013

Ing. Milan Urban
zpravodaj hospodářského výboru
v.z. Cyril Zapletal, v.r.
místopředseda hospodářského výboru
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