ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
Letiště Ruzyně
160 08 PRAHA 6
Č.j.: 5162/02-341/A
V Praze dne 15.5.2002

ROZHODNUTÍ
Úřad pro civilní letectví České republiky (dále jen ÚCL) rozhodl po provedeném
řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a ustanovení §100 odst.3
a §27 zákona 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,

takto:

Žádosti č.j. R/P-LKTB/2/02 ze dne 16.4.2002 o povolení provozovat letiště se
vyhovuje a žadateli LETIŠTĚ BRNO a.s. - anglicky AIRPORT BRNO Ltd se sídlem
letiště Brno/Tuřany, 627 00 Brno se povoluje provozování veřejného mezinárodního
letiště
BRNO / TUŘANY
na dobu neurčitou za těchto podmínek.
Provozovatel letiště je povinen:
1. Zajistit veškeré činnosti související s provozem letiště podle civilních leteckých předpisů
v rozsahu a za podmínek uvedených v přílohách žádosti a v platném Rozhodnutí MHPR
ČR č.j. 519 308/92-56 ze dne 12.8.1992 o stanovení druhu (statutu) tohoto letiště.
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2. Do 15.6.2002 doložit ÚCL aktualizování „Směrnice k zajištění bezpečnosti leteckého
provozu České správy letišť, letiště Brno-Tuřany.“
3. K datu nabytí účinnosti Nájemní smlouvy doložit ÚCL aktualizované podnájemní smlouvy
k zajišťování celní a pasové služby, zdravotní záchranné služby, policejní služby,
letištní řád a aktualizované souhlasy MDS ČR-OCL k poskytování leteckých služeb.
4. Při stanovení poplatků za použití letiště postupovat podle ust. GEN 4 Letecké informační
příručky. Vůči uživatelům letiště uplatňovat nediskriminační přístup.
5. Pro potřeby statistického šetření zasílat každoročně na Ministerstvo dopravy a spojů odbor civilního letectví ve stanoveném termínu výkaz o výkonech letiště (formulář a
termín pro předložení údajů oznámí MDS ČR - OCL).
6. Po předchozím odsouhlasení ÚCL neprodleně předávat RLP ČR s.p. - LIS veškeré změny
údajů o letišti, které jsou předmětem publikace.
7. Hlásit ÚCL všechny změny údajů uvedených v žádosti a jejich přílohách.
Toto povolení k provozování letiště nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti „Nájemní
smlouvy na pronájem části podniku - vnitřní organizační složky ČSL, s.p. - letiště Brno Tuřany a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Brno - Tuřany“ tj. k datu
1.7.2002.
Odůvodnění
Žadatel LETIŠTĚ BRNO a.s. - anglicky AIRPORT BRNO Ltd se sídlem letiště
Brno/Tuřany, 627 00 Brno podal u zdejšího Úřadu žádost dne 16.4.2002 o povolení
provozovat veřejné mezinárodní letiště Brno/ Tuřany.
K žádosti doložil následující doklady:
- Oznámení o záměru ČSL s.p. o ukončení provozování letiště Brno/Tuřany č.j.
GŘ/186/UOP/1146/02 ze dne 14.5.2002.
- Potvrzení záměru uzavření budoucí smlouvy o provozování veřejného mezinárodního letiště
Brno-Tuřany od MDS ČR-OCL č.j.225/2002-220-SP/l ze dne 8.3.2002.
- Návrh „Nájemní smlouvy na pronájem části podniku - vnitřní organizační složky ČSL, s.p.
- letiště Brno-Tuřany a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště BrnoTuřany“ z dubna 2002, jehož finální znění bylo smluvními stranami projednáno na MDS
ČR dne 6.5.2002.
- Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3546 ze
dne 10.1.2001
- Notářský zápis 773/2000 ze dne 22.12.2000 s Přílohou č.l Stanovy LETIŠTĚ BRNO a.s.
- Prohlášení žadatele Příloha č.2 k Žádosti o povolení provozovat letiště ze dne 15.4.2002.
- Osvědčení o státní zkoušce...............................na VŠDDS v Žilině ze dne 2.7.1991.
- Diplom ............................. vydaný VŠDS v Žilině Fakulta provoz a ekonomika dopravy a
spojů dne 2.7.1991.
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-

Výpis z rejstříku trestů ..................... ........................
Výpis z rejstříku trestů ......................... ..........................
Výpis z rejstříku trestů ..................................................................
Výpis z rejstříku trestů ............................. ..........................

Žadatel bude provozovat předmětné letiště na základě smluvního vztahu s Českou
správou letišť, s.p. se souhlasem Ministerstva dopravy a spojů ČR vyjádřeným v Záznamu
z porady ministra dopravy č.j. 219/01-010(139) ze dne 27.9.2001, jako zakladatelem ČSL,
s.p. Uzavření Smlouvy o nájmu části podniku - její vnitřní organizační složky letiště Brno Tuřany soukromým subjektem, na základě výsledku vyhlášené obchodní veřejné soutěže, je
v souladu s ust.§ 488i a navazujících ustanovení obchodního zákoníku, čímž je plně zajištěna
kontinuita dalšího provozování letiště a přechodu všech práv a povinností vážících se k letišti
Brno/Tuřany. Z institutu nájmu získává žadatel užívací právo k celému pronajímanému
majetku letiště a vstupuje v plném rozsahu do právního postavení pronajímatele ve vztahu
k právům a povinnostem vážícím se k pronajímané části podniku, včetně všech práv a
závazků z pracovně-právních vztahů a ze vztahů ke všem státním orgánům.
Smluvní strany se dohodly, že Smlouva nabude účinnosti dnem 1.7.2002. Ve smyslu
příslušných ustanovení obchodního zákoníku je nezbytné, aby nájemce, jako budoucí
provozovatel letiště, měl k datu podpisu Smlouvy vydáno Povolení k provozování letiště
ÚCL.
Po ověření skutečností a na základě předložených dokladů dle § 30 let.zákona dospěl
Úřad pro civilní letectví k závěru, že nic nebrání ve vydání povolení podle § 27 leteckého
zákona při dodržení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí .
Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podle §53 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení
(správní řád) podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolání k odboru
civilního letectví Ministerstva dopravy a spojů ČR prostřednictvím Úřadu pro civilní letectví.

Účastníci řízení: LETIŠTĚ BRNO, a.s., ČSL, s.p.
Na vědomí: MDS ČR - OCL, MO ČR, ŘSCPP, GŘ cel ČR, ŘLP ČR - LIS

