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            III. 

 

N á v r h 

ZÁKON 

ze dne ….. 2021, 

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 další související zákony 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o civilním letectví 

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. 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., 

zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 

Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 

č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., 

zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. … Sb., se mění takto: 

1. V poznámce pod čarou č. 1a se věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví 

a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 

EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění.“ zrušuje.  

 

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1a se na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí nařízení 

Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke 

společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném znění.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných 

pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost 

letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) 

č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se 

zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 

Rady (EHS) č. 3922/91.  

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních 

systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí, v platném znění.  

Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech 

pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění.“. 

 

3. V § 1 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: 
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„g) podmínky provozování a řízení bezpilotního systému,“. 

Dosavadní  písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k). 

4. V § 2 odst. 2 se věta druhá zrušuje. 

5. V § 3 odst. 3 se slova „Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (dále jen „Agentura“) 

na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c)“ nahrazují slovy 

„Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „Agentura“) na základě přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla v oblasti civilního 

letectví30)“. 

6. Poznámka pod čarou č. 1c se zrušuje. 

7. Poznámka pod čarou č. 30 zní: 

„30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139.“. 

8. V § 11 se slova „Evropské unie1c)“ nahrazují slovy „Evropské unie upravujícího společná 

pravidla v oblasti civilního letectví30)“. 

9. V § 43 se doplňuje odstavec 2, který zní: 

„(2) Úřad na žádost rozhodne o tom, že na projektování, údržbu a provoz letiště a 

vybavení související s bezpečností používané na tomto letišti se přímo použitelný předpis 

Evropské unie upravující společná pravidla v oblasti civilního letectví30) nepoužije, jde-li o 

letiště, které může být vyňato z působnosti tohoto předpisu. Stanoví-li tak přímo použitelný 

předpis Evropské unie upravující společná pravidla v oblasti civilního letectví30) nebo požádá-

li o to provozovatel letiště, Úřad rozhodnutí vydané podle věty první zruší.“. 

Dosavadní text se označuje jako odstavec 1. 

CELEX: 32018R1139 

10. Za § 44c se vkládají nové § 44d až 44i, které včetně poznámky pod čarou č. 38 znějí: 

„§ 44d 

Pravidla a pokyny k užívání vzdušného prostoru České republiky vydané podle § 44 

odst. 2 až 6 se použijí i na létání bezpilotních letadel. 

§ 44e 

(1) Úřad opatřením obecné povahy může trvale zakázat, omezit nebo stanovit podmínky 

užívání vzdušného prostoru České republiky k létání bezpilotních letadel nad vymezenými 

oblastmi z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo soukromí osob, ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy, bezpečnosti nebo obrany státu anebo ochrany životního 

prostředí.  

(2) V řízení o návrhu opatření obecné povahy týkajícího se létání bezpilotních letadel  

a) na letišti nebo v jeho ochranném pásmu jsou dotčenými orgány Ministerstvo obrany a osoba 

pověřená výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení,  

b) ve výšce přesahující 120 m nad terénem jsou dotčenými orgány Ministerstvo obrany a osoba 

pověřená výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení, nebo 
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c) na ploše trvale užívané pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení a v okruhu  5,5 

km od jejího středu je dotčeným orgánem osoba pověřená výkonem státní správy ve věcech 

sportovních létajících zařízení. 

 (3) Námitky proti návrhu opatření obecné povahy mohou podat organizace sdružující 

v České republice provozovatele bezpilotních systémů, a, určí-li tak Úřad, i jiné osoby, jejichž 

oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Námitky proti návrhu 

opatření obecné povahy týkajícího se létání bezpilotních letadel podle odstavce 2 písm. a) může 

podat rovněž provozovatel dotčeného letiště. 

 (4) Opatření obecné povahy a jeho návrh zveřejní na své úřední desce pouze Úřad.  

§ 44f 

(1) Úřad opatřením obecné povahy může trvale vymezit část vzdušného prostoru České 

republiky, v níž létání bezpilotních letadel nebude podléhat některému z požadavků 

stanovených pro otevřenou kategorii provozu přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím provoz bezpilotních letadel38). 

(2) V řízení o návrhu opatření obecné povahy jsou dotčenými orgány Ministerstvo 

obrany, osoba pověřená výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení a obec, 

nad jejímž správním obvodem se má vymezená část vzdušného prostoru nacházet. 

 (3) Opatření obecné povahy Úřad po nabytí účinnosti uveřejní v Letecké informační 

příručce. 

§ 44g 

(1) Úřad opatřením obecné povahy může trvale nebo dočasně vymezit část vzdušného 

prostoru České republiky, v níž budou k zajištění účinného, plynulého a koordinovaného 

provozu bezpilotních systémů poskytovány služby pro jejich kontrolovaný provoz podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prostor s kontrolovaným provozem 

bezpilotních systémů. 

(2) V řízení o návrhu opatření obecné povahy jsou dotčenými orgány Ministerstvo 

obrany, osoba pověřená výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení a, má-

li vymezená část vzdušného prostoru zasahovat do výšky nižší než 300 m nad terénem, obec, 

nad jejímž správním obvodem se má tato část vzdušného prostoru nacházet. 

 (3) Námitky k návrhu opatření obecné povahy mohou podat poskytovatel společné 

informační služby a poskytovatelé služeb pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prostor s kontrolovaným provozem 

bezpilotních systémů, poskytovatelé leteckých služeb, organizace sdružující v České republice 

provozovatele bezpilotních systémů a, určí-li tak Úřad, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy 

mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.  

 (4) Úřad v opatření obecné povahy stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím prostor s kontrolovaným provozem bezpilotních systémů rovněž 

a) podmínky užívání vymezené části vzdušného prostoru České republiky, 

b) technické požadavky, které musí splňovat bezpilotní systém provozovaný ve vymezené části 

vzdušného prostoru České republiky, 

c) podmínky oddělení provozu bezpilotních a ostatních letadel ve vymezené části vzdušného 

prostoru České republiky, 

d) vymezení služeb pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů poskytovaných ve 

vymezené části vzdušného prostoru České republiky a požadavky na tyto služby kladené, 
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e) poskytovatele společné informační služby, 

f) pravidla zpřístupňování provozních údajů ze strany poskytovatelů služeb pro kontrolovaný 

provoz bezpilotních systémů a poskytovatelů letových navigačních služeb,  

g) pravidla přístupu k údajům poskytovaným poskytovatelem společné informační služby a 

h) pravidla aktualizace provozních údajů poskytovatelem provozních informačních služeb. 

 (5) Opatření obecné povahy Úřad po nabytí účinnosti uveřejní v Letecké informační 

příručce.  

§ 44h 

(1) Jsou-li vážně ohroženy vnitřní pořádek, bezpečnost osob nebo majetku anebo obrana 

státu a nelze-li pro nebezpečí z prodlení postupovat jinak, Úřad na žádost opatřením obecné 

povahy na dobu nezbytně nutnou zakáže, omezí nebo stanoví podmínky užívání vzdušného 

prostoru České republiky k létání bezpilotních letadel nad vymezenými oblastmi.  

 (2) Návrh opatření obecné povahy se nezveřejňuje a připomínky ani námitky se k němu 

nepodávají.  

 (3) Opatření obecné povahy zveřejní na své úřední desce pouze Úřad. Opatření obecné 

povahy nabývá účinnosti vyvěšením veřejné vyhlášky.  

§ 44i 

(1) Úřad opatřením obecné povahy může na žádost dočasně, nejdéle však na období 5 

po sobě jdoucích dnů, vymezit z důvodu ochrany práv či oprávněných zájmů žadatele část 

vzdušného prostoru České republiky, v níž  

a) zakáže, omezí nebo stanoví podmínky užívání vzdušného prostoru České republiky k létání 

bezpilotních letadel, nebo 

b) umožní létání bezpilotních letadel jednomu provozovateli bezpilotního systému nebo 

kategorii provozovatelů bezpilotních systémů. 

 (2) V řízení o návrhu opatření obecné povahy Úřad zohlední, zda 

a) nelze ochrany práv či oprávněných zájmů sledovaných žadatelem dosáhnout jinak, 

b) zájem na zachování přístupnosti vzdušného prostoru České republiky nepřevažuje nad 

zájmem na ochraně práv či oprávněných zájmů žadatele a 

c) doba a rozsah požadovaného vymezení části vzdušného prostoru České republiky nejsou 

nepřiměřené. 

 (3) V řízení o návrhu opatření obecné povahy je dotčeným orgánem obec, nad jejímž 

správním obvodem se má vymezená část vzdušného prostoru nacházet. Doba zveřejnění návrhu 

opatření obecné povahy je nejméně 5 dnů. 

(4) Námitky proti návrhu opatření obecné povahy mohou podat ve lhůtě 10 dnů ode dne 

jeho zveřejnění organizace sdružující v České republice provozovatele bezpilotních systémů a, 

určí-li tak Úřad, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy 

přímo dotčeny. 

 (5) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem ode dne vyvěšení veřejné 

vyhlášky. 

_________________________ 
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38) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro 

provoz bezpilotních letadel, v platném znění.“. 

CELEX: 32019R0947 

CELEX: 32020R0639 

11. Za § 44i se vkládá nový § 44j, který včetně poznámky pod čarou č. 39 zní: 

„§ 44j 

(1) Digitální mapa pro užívání vzdušného prostoru České republiky k létání bezpilotních 

letadel (dále jen „digitální mapa“) je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je 

Úřad.  

(2) V digitální mapě jsou vyznačeny části vzdušného prostoru České republiky a k nim 

se vztahující pravidla létání bezpilotních letadel vymezená opatřeními obecné povahy nebo 

stanovená ve zvláštním právním předpisu39). 

(3) Údaje vedené v digitální mapě jsou veřejně přístupné ve společném výměnném 

formátu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(4) Údaje vedené v digitální mapě, způsob jejich vedení a společný výměnný formát 

stanoví prováděcí právní předpis. 

_________________________ 

39) Například zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

CELEX: 32019R0947 

12. § 52 se včetně nadpisu zrušuje. 

13. V části páté se za § 54 vkládá nová hlava IV, která včetně nadpisů a poznámky pod čarou 

č. 40 zní: 

„Hlava IV 

Bezpilotní systémy 

Díl 1  

Provozovatelé bezpilotních systémů  

§ 54a 

Registr provozovatelů bezpilotních systémů 

(1) Registr provozovatelů bezpilotních systémů je informačním systémem veřejné 

správy, jehož správcem je Úřad. V registru jsou vedeny údaje způsobem a v rozsahu podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provoz bezpilotních letadel38).  

(2) Provozovatel bezpilotního systému, který je podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího provoz bezpilotních letadel38) povinen se zapsat do registru 

provozovatelů bezpilotních systémů, může za účelem splnění této povinnosti vedle podání 

učiněného způsobem stanoveným správním řádem učinit podání rovněž způsobem 

umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného Úřadem; 

v tomto případě musí být provozovatel bezpilotního systému ztotožněn prostřednictvím 

prostředků elektronické identifikace podle zvláštního právního předpisu40). 
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(3) Úřad zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup poskytnutí údajů 

vedených v registru provozovatelů bezpilotních systémů  

a) Ministerstvu dopravy a Policii České republiky,  

b) příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie, Agentuře a Evropské komisi a 

c) poskytovateli letových provozních služeb, poskytovateli společné informační služby a 

poskytovateli služeb pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího prostor s kontrolovaným provozem bezpilotních systémů, 

poskytují-li služby ve vzdušném prostoru České republiky vymezeném pro kontrolovaný 

provoz bezpilotních systémů podle § 44g. 

(4) Úřad rovněž poskytne údaje vedené v registru na žádost osobě, která prokáže právní 

zájem na jejich poskytnutí.  

(5) Provozovatel bezpilotního systému oznámí Úřadu změnu údaje, který je zapsán 

v registru provozovatelů bezpilotních systémů, do 15 dnů ode dne, kdy k ní došlo. Úřad změnu 

údaje na základě oznámení v registru zapíše.  

(6) Úřad zapíše do registru provozovatelů bezpilotních systémů údaj o tom, že 

provozovatel bezpilotního systému ukončil činnost spočívající v provozování bezpilotních 

systémů, oznámil-li provozovatel bezpilotního systému tuto skutečnost Úřadu, nebo, dozvěděl-

li se Úřad o tom, že provozovatel bezpilotního systému zemřel anebo zanikl. Úřad provede 

výmaz zápisu provozovatele bezpilotního systému z registru po uplynutí 5 let ode dne, kdy 

došlo k zápisu údaje o ukončení činnosti spočívající v provozování bezpilotních systémů do 

registru. 

§ 54b 

Podání prostřednictvím uživatelského rozhraní 

(1) Žadatel o udělení oprávnění k provozu bezpilotních systémů ve specifické kategorii 

provozu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provoz bezpilotních 

letadel38) může podat žádost o udělení tohoto oprávnění vedle způsobů stanovených správním 

řádem rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní 

stanoveného Úřadem; v tomto případě musí být žadatel ztotožněn prostřednictvím prostředků 

elektronické identifikace podle zvláštního právního předpisu40). 

(2) Osoba, která hodlá provozovat bezpilotní systém ve specifické kategorii provozu 

v souladu se standardním scénářem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího provoz bezpilotních letadel38), může učinit prohlášení o souladu se standardním 

scénářem vedle způsobů podání stanovených správním řádem rovněž způsobem umožňujícím 

dálkový přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného Úřadem; v tomto případě 

musí být tato osoba ztotožněna prostřednictvím prostředků elektronické identifikace podle 

zvláštního právního předpisu40). 

§ 54c 

Omezení a odnímání oprávnění provozovatelů bezpilotních systémů 

(1) Úřad oprávnění k provozu bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních systémů 

ve specifické kategorii provozu odejme, požádal-li o to jeho držitel. Přestal-li držitel oprávnění 

k provozu bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních systémů splňovat podmínky pro 

jeho udělení stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz 
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bezpilotních letadel38) nebo porušil-li závažným způsobem povinnost stanovenou tímto 

předpisem, Úřad podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků oprávnění omezí nebo odejme. 

Omezení oprávnění se provede omezením účelu nebo způsobu provozování bezpilotních 

systémů anebo omezením části vzdušného prostoru České republiky, jíž lze pro létání 

bezpilotních letadel užívat. 

(2) Rozhodl-li Úřad o omezení oprávnění k provozu bezpilotních systémů nebo lehkých 

bezpilotních systémů, vydá provozovateli bezpilotního systému nový doklad osvědčující 

oprávnění k provozu bezpilotních systémů s dobou platnosti odpovídající době platnosti 

původního dokladu nebo nové osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů. 

Provozovatel bezpilotního systému odevzdá původní doklad nebo osvědčení do 5 dnů ode dne 

vydání nového dokladu nebo osvědčení. 

(3) Rozhodl-li Úřad o odnětí oprávnění k provozu bezpilotních systémů nebo lehkých 

bezpilotních systémů, odevzdá provozovatel bezpilotního systému doklad osvědčující 

oprávnění k provozu bezpilotních systémů nebo osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních 

systémů Úřadu do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.  

 

§ 54d 

Pojištění 

 (1) Provozovatel bezpilotního systému v podkategorii A2 otevřené kategorie provozu, 

provozovatel bezpilotního systému v podkategorii A3 otevřené kategorie provozu, pokud 

maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla přesahuje 4 kg, a provozovatel bezpilotního 

systému ve specifické kategorii provozu musí mít po celou dobu provozování bezpilotního 

systému sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému a zaplaceno 

pojistné; to neplatí, provozuje-li bezpilotní systém pouze jako člen spolku.  

 (2) Nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující pojištění leteckých 

dopravců a provozovatelů letadel10a) jinak, sjednává se pojištění z provozu bezpilotního 

systému  

a) v otevřené kategorii provozu ve vztahu ke všem bezpilotním systémům provozovaným jejich 

provozovatelem a  

b) ve specifické kategorii provozu ve vztahu ke každému bezpilotnímu systému samostatně. 

 (3) Minimální výši pojistného plnění pro jednotlivé kategorie a podkategorie provozu 

stanoví prováděcí právní předpis, nestanoví-li výši pojistného plnění přímo použitelný předpis 

Evropské unie upravující pojištění leteckých dopravců a provozovatelů letadel10a). 

Díl 2  

Dálkově řídící piloti 

§ 54e 

(1) Výuku a zkoušku z teoretických znalostí potřebných k řízení bezpilotního systému 

v otevřené kategorii provozu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

provoz bezpilotních letadel38) provádí Úřad nebo jím pověřená osoba. Výuku a zkoušku 

absolvuje zájemce o jejich vykonání  

a) způsobem umožňujícím dálkový přístup po jeho ztotožnění prostřednictvím prostředků 

elektronické identifikace podle zvláštního právního předpisu40), nebo 
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b) pomocí výpočetní techniky v místě určeném Úřadem nebo jím pověřenou osobou poté, co 

Úřad nebo jím pověřená osoba ověří jeho totožnost.  

(2) Před vykonáním výuky a zkoušky zájemce uvede elektronickou adresu, na niž 

požaduje zaslat sdělení o výsledku zkoušky. Zkouška se skládá formou testu podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provoz bezpilotních letadel38). Zkouška se 

vyhodnotí a její výsledek Úřad obdrží bezprostředně po jejím vykonání automatizovaně.  

 (3) Osobě, která úspěšně složila zkoušku, vydá Úřad osvědčení o způsobilosti k řízení 

bezpilotního systému v podkategorii A1 a A3 otevřené kategorie provozu. Osvědčení se vydá 

pouze v elektronické podobě a doručí se prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou 

adresu, kterou osoba podle věty první uvedla. Osobě, která ve zkoušce neuspěla, sdělí Úřad tuto 

skutečnost prostřednictvím veřejné datové sítě na jí uvedenou elektronickou adresu.  

(4) Porušil-li držitel osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému 

v podkategorii A1 a A3 otevřené kategorie provozu závažným způsobem povinnost stanovenou 

přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních letadel38), 

rozhodne Úřad o jeho nezpůsobilosti k řízení bezpilotního systému v této podkategorii. Dnem 

nabytí právní moci rozhodnutí pozbývá osvědčení platnosti. Osoba, o jejíž nezpůsobilosti 

k řízení bezpilotního systému bylo rozhodnuto, může podat žádost o vydání nového osvědčení 

nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

(5) Vzor osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému v podkategorii A1 a A3 

otevřené kategorie provozu stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 54f 

(1) Úřad na žádost rozhodne o vydání osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního 

systému v podkategorii A2 otevřené kategorie provozu podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího provoz bezpilotních letadel38) a toto osvědčení vydá namísto 

písemného vyhotovení rozhodnutí, složil-li žadatel ne více než 3 měsíce před podáním žádosti 

úspěšně dodatečnou zkoušku z teoretických znalostí podle tohoto předpisu. Osvědčení se vydá 

pouze v elektronické podobě a doručí se prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou 

adresu uvedenou v žádosti. 

(2) Dodatečnou zkoušku provádí Úřad nebo jím pověřená osoba.  

 (3) Vykonat dodatečnou zkoušku může osoba, která  

a) prokáže svoji totožnost, 

b) je držitelem platného osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému v podkategorii 

A1 a A3 otevřené kategorie provozu a 

c) čestně prohlásí, že si osvojila praktické dovednosti pro řízení bezpilotního systému podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provoz bezpilotních letadel38). 

(4) Před vykonáním dodatečné zkoušky Úřad nebo pověřená osoba ověří splnění 

podmínek podle odstavce 3. Dodatečná zkouška se provádí pomocí výpočetní techniky v místě 

určeném Úřadem nebo jím pověřenou osobou a skládá se formou testu podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provoz bezpilotních letadel38). Zkouška se 

vyhodnotí a její výsledek Úřad obdrží bezprostředně po jejím vykonání automatizovaně. 

Náklady na vykonání dodatečné zkoušky hradí žadatel. 

(5) Držitel osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému v podkategorii A2 

otevřené kategorie provozu oznámí změnu údaje obsaženého v tomto osvědčení Úřadu do 15 
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dnů ode dne, kdy k ní došlo, a zároveň předloží doklady změnu prokazující. Úřad vydá nové 

osvědčení s dobou platnosti odpovídající době platnosti původního osvědčení pouze 

v elektronické podobě, které doručí prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu 

uvedenou v oznámení. 

(6) Porušil-li držitel osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému 

v podkategorii A2 otevřené kategorie provozu závažným způsobem povinnost stanovenou 

přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních letadel38), 

rozhodne Úřad o jeho nezpůsobilosti k řízení bezpilotního systému v této podkategorii. Dnem 

nabytí právní moci rozhodnutí pozbývá osvědčení platnosti. Osoba, o jejíž nezpůsobilosti 

k řízení bezpilotního systému bylo rozhodnuto, může podat žádost o vydání nového osvědčení 

nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

§ 54g 

(1) Úřad na žádost rozhodne o vydání osvědčení o teoretických znalostech potřebných 

k řízení bezpilotního systému v souladu se standardním scénářem ve specifické kategorii 

provozu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provoz bezpilotních 

letadel38) a toto osvědčení vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí, složil-li žadatel ne 

více než 3 měsíce před podáním žádosti úspěšně dodatečnou zkoušku z teoretických znalostí 

podle tohoto předpisu. Osvědčení se vydá pouze v elektronické podobě a doručí se 

prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou v žádosti. 

(2) Dodatečnou zkoušku provádí Úřad nebo jím pověřená osoba.  

(3) Vykonat dodatečnou zkoušku může osoba, která  

a) prokáže svoji totožnost a 

b) je držitelem platného osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému v podkategorii 

A1 a A3 otevřené kategorie provozu. 

 

(4) Před vykonáním dodatečné zkoušky Úřad nebo pověřená osoba ověří splnění 

podmínek podle odstavce 3. Dodatečná zkouška se provádí pomocí výpočetní techniky v místě 

určeném Úřadem nebo jím pověřenou osobou a skládá se formou testu podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provoz bezpilotních letadel38). Zkouška se 

vyhodnotí a její výsledek Úřad obdrží bezprostředně po jejím vykonání automatizovaně. 

Náklady na vykonání dodatečné zkoušky hradí žadatel. 

(5) Držitel osvědčení o teoretických znalostech potřebných k řízení bezpilotního 

systému v souladu se standardním scénářem ve specifické kategorii provozu oznámí změnu 

údaje obsaženého v tomto osvědčení Úřadu do 15 dnů ode dne, kdy k ní došlo, a zároveň 

předloží doklady změnu prokazující. Úřad vydá nové osvědčení s dobou platnosti odpovídající 

době platnosti původního osvědčení pouze v elektronické podobě, které doručí prostřednictvím 

veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou v oznámení. 

(6) Porušil-li držitel osvědčení o teoretických znalostech potřebných k řízení 

bezpilotního systému v souladu se standardním scénářem ve specifické kategorii provozu 

závažným způsobem povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím provoz bezpilotních letadel38), rozhodne Úřad o jeho nezpůsobilosti k řízení 

bezpilotního systému v souladu se standardním scénářem. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí 

pozbývá osvědčení platnosti. Osoba, o jejíž nezpůsobilosti k řízení bezpilotního systému bylo 

rozhodnuto, může podat žádost o vydání nového osvědčení nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode 

dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

§ 54h 
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(1) Úřad může pověřit prováděním výuky a zkoušky pomocí výpočetní techniky podle 

§ 54e odst. 1 písm. b) a dodatečné zkoušky podle § 54f a 54g osobu, která má právo k užívání 

nebytových prostor a vybavení nezbytných pro provádění těchto činností a která sama nebo 

prostřednictvím svého zaměstnance zajistí dohled nad jejich prováděním. V pověření Úřad 

stanoví podmínky pro zajištění řádného provádění těchto činností. 

(2) Úřad pověření podle odstavce 1 odejme, pokud pověřená osoba 

a) o to požádala, 

b) přestala splňovat některou z podmínek pro pověření, nebo 

c) porušila závažným způsobem povinnost stanovenou tímto zákonem nebo podmínku 

stanovenou v pověření. 

 

§ 54i  

(1) Úřad na žádost držitele platného osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního 

systému v podkategorii A1 a A3 nebo A2 otevřené kategorie provozu nebo držitele platného 

osvědčení o teoretických znalostech potřebných k řízení bezpilotního systému v souladu se 

standardním scénářem ve specifické kategorii provozu rozhodne o vydání nového osvědčení a 

toto osvědčení vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí, absolvoval-li žadatel školení 

k udržení teoretických znalostí potřebných k řízení bezpilotního systému pro příslušnou 

podkategorii otevřené kategorie provozu nebo v souladu se standardním scénářem ve specifické 

kategorii provozu. Osvědčení se vydá pouze v elektronické podobě a doručí se prostřednictvím 

veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou v žádosti.  

(2) Školení provádí Úřad nebo jím pověřená osoba. 

(3) Úřad může pověřit prováděním školení osobu, která 

a) je odborně způsobilá k provádění tohoto školení nebo zajistí jeho provádění prostřednictvím 

svého odborně způsobilého zaměstnance a 

b) má zpracovaný výukový plán zajišťující provádění školení v rozsahu témat stanovených 

přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních letadel38). 

(4) Odborně způsobilým k provádění školení je ten, kdo 

a) ukončil alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,  

b) má praxi nejméně 3 let v provozování nebo řízení bezpilotních systémů a 

c) úspěšně složil zkoušku před tříčlennou odbornou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává 

generální ředitel Úřadu. 

(5) V pověření Úřad stanoví podmínky pro zajištění řádného provádění školení. 

(6) Školení se provádí v místě určeném Úřadem nebo jím pověřenou osobou. Úřad nebo 

pověřená osoba ověří totožnost účastníka školení před jeho zahájením. Pověřená osoba provádí 

školení v souladu s výukovým plánem zajišťujícím provádění školení v rozsahu témat 

stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních 

letadel38). Pověřená osoba zašle potvrzení o absolvování školení účastníkem elektronicky Úřadu 

bezprostředně po jeho ukončení. Náklady na absolvování školení hradí jeho účastník. 

 (7) Úřad pověření podle odstavce 3 odejme, pokud pověřená osoba 

a) o to požádala, 

b) přestala splňovat některou z podmínek pro pověření, nebo 
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c) porušila závažným způsobem povinnost stanovenou tímto zákonem nebo podmínku 

stanovenou v pověření. 

(8) Délku školení k udržení teoretických znalostí potřebných k řízení bezpilotního 

systému pro podkategorie otevřené kategorie provozu nebo v souladu se standardním scénářem 

ve specifické kategorii provozu a obsah, formu a průběh zkoušky, jíž se prokazuje odborná 

způsobilost k provádění školení, stanoví prováděcí právní předpis.  

§ 54j 

 Úřad odejme pověření k provádění výcviku praktických dovedností potřebných k řízení 

bezpilotního systému v souladu se standardním scénářem ve specifické kategorii provozu podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provoz bezpilotních letadel38) udělené 

podle tohoto předpisu, pokud pověřená osoba 

a) o to požádala, 

b) přestala splňovat některou z podmínek pro pověření stanovenou tímto předpisem, nebo 

c) porušila závažným způsobem povinnost stanovenou tímto předpisem. 

§ 54k 

 (1) Řídit bezpilotní systém ve specifické kategorii provozu, nejde-li o řízení 

bezpilotního systému v souladu se standardním scénářem nebo řízení bezpilotního systému 

členem spolku podle § 54o, může pouze osoba, která je držitelem potvrzení o způsobilosti k 

řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu. Potvrzení vydá provozovatel 

bezpilotního systému, který je držitelem oprávnění k provozu bezpilotních systémů nebo 

lehkých bezpilotních systémů, osobě, která 

a) je držitelem platného osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému v podkategorii 

A1 a A3 otevřené kategorie provozu a 

b) absolvovala školení k získání teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných 

k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu. 

  (2) Provádění školení zajišťuje provozovatel bezpilotního systému, který je držitelem 

oprávnění k provozu bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních systémů, 

a) v rozsahu a způsobem, který je stanoven v dokladu osvědčujícím oprávnění k provozu 

bezpilotních systémů nebo v osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů, a 

b) ve spolupráci s osobou pověřenou Úřadem na základě smlouvy, kterou s ní provozovatel 

bezpilotního systému uzavřel.  

(3) Úřad pověří k uskutečňování spolupráce s provozovatelem bezpilotního systému při 

provádění školení osobu, která je k tomu odborně způsobilá nebo zajistí její uskutečňování 

prostřednictvím svého odborně způsobilého zaměstnance. Odborně způsobilým je ten, kdo 

a) ukončil alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,  

b) má praxi nejméně 3 let v provozování nebo řízení bezpilotních systémů a 

c) úspěšně složil zkoušku před tříčlennou odbornou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává 

generální ředitel Úřadu. 

(4) V pověření Úřad stanoví podmínky pro uskutečňování řádné spolupráce s 

provozovatelem bezpilotního systému při provádění školení. Uskutečňovat spolupráci nesmí 

ten, jehož poměr k provozovateli bezpilotního systému nebo jím vykonávané činnosti anebo k 

dálkově řídícímu pilotu ohrožuje její řádné uskutečňování.  
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(5) Úřad pověření odejme, pokud pověřená osoba 

a) o to požádala, nebo 

b) porušila závažným způsobem povinnost stanovenou tímto zákonem nebo podmínku 

stanovenou v pověření. 

(6) Porušil-li držitel potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické 

kategorii provozu závažným způsobem povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních letadel38), rozhodne Úřad o jeho nezpůsobilosti 

k řízení bezpilotního systému v této kategorii; účastníkem řízení je rovněž provozovatel 

bezpilotního systému, který potvrzení vydal. Osobě, o jejíž nezpůsobilosti k řízení bezpilotního 

systému bylo rozhodnuto, může provozovatel bezpilotního systému vydat nové potvrzení 

nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Zjistí-li Úřad, že 

potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu bylo 

osobě vydáno před uplynutím této lhůty jiným provozovatelem bezpilotního systému, sdělí mu 

bezodkladně tuto skutečnost a vyzve držitele takto vydaného potvrzení k jeho vrácení 

provozovateli bezpilotního systému.  

(7) Držitel potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii 

provozu vrátí toto potvrzení provozovateli bezpilotního systému bezodkladně poté, co 

a) přestal být držitelem platného osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému 

v podkategorii A1 a A3 otevřené kategorie provozu, 

b) bylo rozhodnuto o jeho nezpůsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii 

provozu,  

c) zanikl jeho smluvní vztah s provozovatelem bezpilotního systému, jehož předmětem bylo 

řízení bezpilotního systému pro tohoto provozovatele, nebo 

d) byl Úřadem podle odstavce 6 vyzván k jeho vrácení. 

 (8) Provozovatel bezpilotního systému bezodkladně poté, co 

a) vydá potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu, 

zašle jeho kopii Úřadu, a 

b) u držitele jím vydaného potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické 

kategorii provozu nastal důvod pro jeho vrácení podle odstavce 7 písm. a) nebo c), sdělí tuto 

skutečnost Úřadu.  

(9) Vzor potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii 

provozu, témata, která musí zahrnovat školení k získání teoretických znalostí a praktických 

dovedností potřebných k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu, a obsah, 

formu a průběh zkoušky, jíž se prokazuje odborná způsobilost k uskutečňování spolupráce s 

provozovatelem bezpilotního systému při provádění školení, stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 54l 

(1) Registr dálkově řídících pilotů je informačním systémem veřejné správy, jehož 

správcem je Úřad. V registru jsou vedeny údaje o dálkově řídícím pilotovi, jimiž jsou 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

b) datum narození,  

c) adresa pobytu a 

d) údaje o způsobilosti k řízení bezpilotního systému.  
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(2) Úřad zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup poskytnutí údajů 

vedených v registru dálkově řídících pilotů Ministerstvu dopravy a Policii České republiky. 

Úřad rovněž poskytne údaje vedené v registru na žádost osobě, která prokáže právní zájem na 

jejich poskytnutí.  

(3) Údaje vedené v registru dálkově řídících pilotů se uchovávají po dobu platnosti 

dokladu osvědčujícího způsobilost k řízení bezpilotního systému a dále 5 let po jejím uplynutí.  

(4) Údaje o způsobilosti k řízení bezpilotního systému, které jsou vedeny v registru 

dálkově řídících pilotů, stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 54m 

 (1) Policie České republiky a Úřad mohou vyzvat dálkově řídícího pilota k 

a) prokázání jeho totožnosti, 

b) předložení dokladu osvědčujícího jeho způsobilost k řízení bezpilotního systému, 

c) podrobení se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o 

ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nebo 

d) přerušení letu bezpilotního letadla za účelem výkonu kontroly nebo ukončení  ohrožení 

bezpečnosti létání. 

 (2) Dálkově řídící pilot je povinen výzvě podle odstavce 1 vyhovět.  

§ 54n 

 Úřad na žádost rozhodne o udělení výjimky ze stanovené maximální výšky letu 

bezpilotního letadla provozovaného v otevřené kategorii provozu nebo specifické kategorii 

provozu v souladu se standardním scénářem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího provoz bezpilotních letadel38), nebude-li udělením výjimky ohrožena bezpečnost 

ostatních uživatelů vzdušného prostoru a prokáže-li žadatel oprávněný zájem na jejím udělení. 

Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 5 pracovních dnů.  

Díl 3 

Spolky 

§ 54o 

Provozování a řízení bezpilotních systémů v rámci spolku 

Bezpilotní systém může provozovat nebo řídit člen spolku, jde-li o spolek, jemuž bylo 

uděleno oprávnění  za účelem provádění rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů anebo 

veřejných leteckých vystoupení (dále jen „oprávnění spolku“).  

§ 54p 

Oprávnění spolku 

(1) Úřad udělí oprávnění spolku na žádost spolku, pokud  

a) má sídlo na území České republiky,  

b) má zřízenu kontrolní komisi, 

c) členové jeho statutárního orgánu a kontrolní komise jsou bezúhonní, 

d) alespoň 1 člen statutárního orgánu a kontrolní komise má praxi nejméně 3 let v provozování 

nebo řízení bezpilotních systémů, 
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e) osoby, jimiž bude zajišťována způsobilost členů spolku k provozování a řízení bezpilotních 

systémů, mají praxi nejméně 3 let v provozování nebo řízení bezpilotních systémů, 

f) má vnitřní organizační strukturu, systém řízení jakosti, systém vnitřní kontroly a pravidla, 

které zajišťují bezpečné provozování a řízení bezpilotních systémů z hlediska 

1. ochrany života, zdraví, majetku a soukromí osob, ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy a ochrany životního prostředí, 

2. plnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem upravujícím provoz 

bezpilotních letadel38), od nichž se žadatel nehodlá odchýlit, a 

3. plnění povinností uvedených v odstavci 5. 

 (2) V žádosti se vymezí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu 

podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz 

bezpilotních letadel38), od nichž se žadatel hodlá odchýlit, a podmínky, které se uplatní namísto 

nich. K žádosti o udělení oprávnění spolku se přiloží vyhodnocení provozních rizik z hledisek 

uvedených v odstavci 1 písm. f) bodu 1 a další doklady prokazující splnění podmínek 

uvedených v odstavci 1 písm. d) až f). 

 (3) Za bezúhonnou se pro účely řízení o žádosti o udělení oprávnění spolku považuje 

fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin ani nebyla 

pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s provozováním 

nebo řízením bezpilotního systému, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Pro 

účely ověření bezúhonnosti si Úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání 

výpisu a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Pro účely ověření bezúhonnosti je Úřad rovněž oprávněn vyžádat 

si od soudu stejnopis pravomocného rozhodnutí. Neobsahuje-li rozhodnutí skutečnosti 

rozhodné pro ověření bezúhonnosti, je Úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, 

které tyto skutečnosti obsahují. 

 (4) Držitel oprávnění spolku do 15 dnů po dni nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo 

uděleno oprávnění spolku, upraví pravidla zajišťující bezpečné provozování a řízení 

bezpilotních systémů z hledisek uvedených v odstavci 1 písm. f) tak, aby byla v souladu s 

podmínkami stanovenými v oprávnění spolku. Do doby úpravy pravidel spolku nesmí člen 

spolku provozovat nebo řídit bezpilotní systém. 

(5) Držitel oprávnění spolku  

a) zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup pravidla zajišťující bezpečné provozování 

a řízení bezpilotních systémů z hledisek uvedených v odstavci 1 písm. f), upravená podle 

odstavce 4, (dále jen „pravidla spolku“), 

b) prokazatelně seznámí své členy, kteří hodlají provozovat nebo řídit bezpilotní systém, 

s pravidly spolku, 

c) zajistí, aby jeho členové řídící bezpilotní systém absolvovali školení k získání teoretických 

znalostí, popřípadě praktických dovedností, potřebných k řízení bezpilotního systému 

v rozsahu a způsobem, který je stanoven v oprávnění spolku, a po absolvování tohoto školení 

vydá těmto členům průkaz člena spolku řídícího bezpilotní systém, 

d) vede seznam svých členů provozujících nebo řídících bezpilotní systém a tento seznam 

průběžně aktualizuje, 

e) zajistí, aby létání bezpilotních letadel probíhalo v souladu s pravidly užívání vzdušného 

prostoru České republiky vymezenými opatřením obecné povahy a pokyny vydanými podle § 
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44 odst. 5 a v místě, v němž lze důvodně očekávat, že nebudou ohroženy osoby, které se 

nepodílejí na provozu bezpilotních systémů nebo s jejich provozem nejsou obeznámeny, 

f) provádí dohled nad provozováním a řízením bezpilotních systémů a přijímá opatření 

k nápravě v případě zjištění porušení pravidel spolku, 

g) na základě vnitřní kontroly prováděné v rámci systému vnitřní kontroly předloží Úřadu vždy 

nejpozději do 31. března písemnou zprávu o výsledcích této kontroly za období předchozího 

kalendářního roku, 

h) se zdrží výkonu podnikání nebo jiné výdělečné činnosti jako činnosti hlavní a 

i) prokazatelně a bezodkladně oznámí osobě, která byla členem spolku provozujícím nebo 

řídícím bezpilotní systém, skutečnost, že její členství ve spolku zaniklo. 

 (6) Držitel oprávnění spolku oznámí Úřadu změnu skutečnosti, na základě níž bylo 

oprávnění spolku uděleno, do 15 dnů ode dne, kdy k ní došlo, a zároveň předloží doklady tuto 

změnu prokazující. Úřad rozhodnutí o udělení oprávnění spolku změní, jde-li o skutečnost 

v tomto  rozhodnutí uvedenou a jsou-li i nadále v rozsahu oznámené změny splněny podmínky 

pro udělení oprávnění spolku. 

(7) Úřad oprávnění spolku odejme, požádal-li o to jeho držitel. Přestal-li držitel 

oprávnění spolku splňovat podmínky pro jeho udělení nebo porušil-li závažným způsobem 

povinnost stanovenou tímto zákonem anebo podmínku stanovenou v oprávnění spolku, Úřad 

dle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků oprávnění spolku omezí nebo odejme. Omezení 

oprávnění spolku se provede omezením účelu nebo způsobu provozování bezpilotních systémů 

anebo omezením části vzdušného prostoru České republiky, jíž lze pro létání bezpilotních 

letadel užívat. 

(8) Vyhoví-li Úřad žádosti držitele oprávnění spolku o udělení nového oprávnění 

spolku, zaniká dosavadní oprávnění spolku dnem nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo této 

žádosti vyhověno. 

(9) Úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup rozhodnutí o 

a) udělení oprávnění spolku, 

b) změně rozhodnutí o udělení oprávnění spolku, nebo 

c) omezení nebo odnětí oprávnění spolku. 

 (10) Obsah vyhodnocení provozních rizik a obsah zprávy o vnitřní kontrole stanoví 

prováděcí právní předpis. 

§ 54q 

Povinnosti člena spolku a povinnost spojená se zánikem členství ve spolku 

(1) Člen spolku provozující nebo řídící bezpilotní systém dodržuje pravidla spolku. 

(2) Stanoví-li tak pravidla spolku nebo přímo použitelný předpis Evropské unie 

upravující pojištění leteckých dopravců a provozovatelů letadel10a), musí mít člen spolku, 

který je provozovatelem bezpilotního systému, sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z 

provozu bezpilotního systému a zaplaceno pojistné s minimální výší pojistného plnění 

stanovenou pravidly spolku nebo tímto předpisem. 

(3) Osoba, jejíž členství ve spolku zaniklo, vrátí spolku průkaz člena spolku řídícího 

bezpilotní systém do 15 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděla. Byl-li průkaz člena 

spolku vydán v elektronické podobě, nesmí osoba, jejíž členství ve spolku zaniklo, tento průkaz 

používat. 
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Díl 4  

Společná informační služba a služby pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů 

§ 54r 

Zveřejňování údajů o poskytovatelích společné informační služby  

a poskytovatelích služeb pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů 

Úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o poskytovatelích společné 

informační služby a poskytovatelích služeb pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prostor s kontrolovaným 

provozem bezpilotních systémů, jimž vydal osvědčení podle tohoto předpisu. Zveřejňovanými 

údaji jsou obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa sídla a 

identifikační číslo poskytovatelů, bylo-li přiděleno, a dále vymezení jimi poskytovaných 

služeb. 

§ 54s 

Odnímání oprávnění k poskytování služeb poskytovatelem společné informační služby 

nebo poskytovatelem služeb pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů  

(1) Úřad odejme oprávnění k poskytování služeb poskytovatelem společné informační 

služby nebo poskytovatelem služeb pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prostor s kontrolovaným provozem 

bezpilotních systémů, pokud poskytovatel 

a) o to požádal, 

b) přestal splňovat podmínky pro udělení oprávnění stanovené tímto předpisem, nebo 

c) neposkytuje službu pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů v rozsahu nebo způsobem 

podle tohoto předpisu nebo porušil závažným způsobem jinou jím stanovenou povinnost.  

 (2) Rozhodl-li Úřad o odnětí oprávnění k poskytování služeb poskytovatelem společné 

informační služby nebo poskytovatelem služeb pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prostor s kontrolovaným 

provozem bezpilotních systémů, odevzdá poskytovatel osvědčení dokládající toto oprávnění 

Úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. 

Díl 5 

Použití ustanovení zákona a předpisů Evropské unie na bezpilotní systémy 

§ 54t 

(1) Na bezpilotní systémy, jejich registraci a způsobilost, osoby vykonávající činnosti 

související se zajištěním bezpečného a plynulého provozu, létání bezpilotních letadel ve 

vzdušném prostoru České republiky, oznamování jiných než vážných incidentů a létání 

bezpilotních letadel za účelem rekreace, individuální potřeby, sportu nebo výcviku pilotů se 

nepoužijí 

a) části druhá a třetí,  

b) část pátá hlavy II a III, s výjimkou § 50 a 53,  

c) § 55b odst. 1 a 

d) část sedmá. 

(2) Na projektování, výrobu, údržbu, provoz a řízení bezpilotního systému v otevřené 

nebo specifické kategorii provozu pro celní, policejní, záchranné nebo hasičské účely se přímo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBSNDA5NY)



17 
 

použitelný předpis Evropské unie upravující společná pravidla v oblasti civilního letectví30) 

použije. 

_________________________ 

40) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení 

směrnice 1999/93/ES, v platném znění.“. 

Dosavadní hlava IV se označuje jako hlava V. 

CELEX: 32018R1139 

CELEX: 32019R0947 

CELEX: 32020R0639 

14. V § 78 se na konci textu věty první doplňují slova „; to neplatí pro uskutečňování leteckého 

veřejného vystoupení bezpilotními systémy v otevřené kategorii provozu nebo držitelem 

oprávnění spolku“. 

15. V § 85e odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Každý, u něhož to vyžaduje přímo použitelný 

předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před protiprávními činy23), musí být 

spolehlivý.“. 

CELEX: 32019R0103 

CELEX: 32019R1583 

16. V § 85e odst. 2 větě první se slova „; spolehlivost fyzické osoby je takto ověřena na dobu 5 

let“ zrušují. 

CELEX: 32019R0103 

17. V § 85e odst. 3 písmeno d) zní: 

„d) vymezení činnosti, kterou žadatel hodlá vykonávat v oblasti ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy,“. 

18. V § 85e odst. 3 písm. e) se za slova „dnem podání žádosti“ vkládají slova „nebo, byl-li 

žadateli v období 5 let před podáním žádosti Úřadem vydán doklad o spolehlivosti, za období 

ode dne vydání předchozího dokladu o spolehlivosti do dne podání žádosti“. 

19. V § 85f odst. 2 větě první se slova „s jejím vstupem bez doprovodu do vyhrazeného 

bezpečnostního prostoru“ nahrazují slovy „s činností, již hodlá vykonávat v oblasti ochrany 

civilního letectví před protiprávními činy,“. 

20. V § 85h větě druhé se slova „může vyžádat potřebnou informaci od příslušné zpravodajské 

služby České republiky“ nahrazují slovy „vyžádá potřebnou informaci od příslušné 

zpravodajské služby České republiky“. 

CELEX: 32019R0103 

CELEX: 32019R1583 

21. V § 85j odst. 1 větě první se slova „a doba jeho platnosti činí 5 let“ zrušují. 

CELEX: 32019R0103 

22. V § 85j odst. 1 větě druhé se slova „která mu umožnila vstup bez doprovodu do vyhrazeného 

bezpečnostního prostoru“ nahrazují slovy „pro kterou vykonává činnost v oblasti ochrany 
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civilního letectví před protiprávními činy, a provozovateli letiště, vydal-li mu letištní 

identifikační průkaz“. 

23. V 85j se na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Doklad o spolehlivosti je platný po dobu 1 

roku od jeho vydání.“. 

CELEX: 32019R0103 

24. V § 85j odst. 4 větě první se slova „která mu umožnila vstup bez doprovodu do vyhrazeného 

bezpečnostního prostoru“ nahrazují slovy „pro kterou vykonává činnost v oblasti ochrany 

civilního letectví před protiprávními činy, a provozovateli letiště, vydal-li mu letištní 

identifikační průkaz“. 

25. § 85v se včetně nadpisu zrušuje. 

CELEX: 32019R0103 

26. V § 88 odst. 1 písm. j) se slova „Evropské agentury pro bezpečnost letectví a do výboru 

ustanoveného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1c)“ nahrazují slovy „Agentury 

a do výboru ustanoveného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

společná pravidla v oblasti civilního letectví30)“. 

27. V § 89 odst. 1 písm. a) se slova „Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví“ nahrazují 

slovem „Agenturou“. 

28. V § 89 odst. 2 písm. g) se slova „kterým se omezuje nebo zakazuje užívání vzdušného 

prostoru České republiky“ nahrazují slovy „jímž se vymezují pravidla užívání vzdušného 

prostoru České republiky“. 

29. V § 89 odst. 2 písm. o) se bod 2 zrušuje. 

Dosavadní body 3 až 7 se označují jako body 2 až 6. 

30. V § 89 odst. 2 písm. w) se slova „upravujícího společná pravidla v oblasti civilního 

letectví1c)“ nahrazují slovy „upravujícího společná pravidla v oblasti civilního letectví30)“. 

31. V § 89 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) a y), která 

znějí: 

„x) plní úkoly příslušného úřadu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího provoz bezpilotních letadel38) a přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího prostor s kontrolovaným provozem bezpilotních systémů, s výjimkou úkolů 

plněných Ústavem, 

y) je správcem registru dálkově řídících pilotů.“. 

CELEX: 32019R0947 

32. Poznámka pod čarou č. 26 zní: 

„26) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná 

pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace 

a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) 

č. 1794/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010, v platném znění.“. 

33. Poznámka pod čarou č. 28 zní: 

„28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139. 

Nařízení Komise (EU) 2015/340.“. 
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34. V § 92a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) v rozporu s § 85e odst. 1 není spolehlivá, ačkoliv to u ní vyžaduje přímo použitelný předpis 

Evropské unie upravující ochranu civilního letectví před protiprávními činy23),“. 

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h). 

35. V § 92a odst. 3 písm. a) se slova „písm. c) nebo g) bodu 2 nebo 3“ nahrazují slovy „písm. 

d) nebo h) bodu 2 nebo 3“. 

36. V § 92a odst. 3 písm. b) se slova „d), e) nebo g) bodu 1“ nahrazují slovy „c), e), f) nebo h) 

bodu 1“. 

37. V § 92a odst. 3 písm. c) se slova „písm. f) nebo g) bodu 4“ nahrazují slovy „písm. g) nebo 

h) bodu 4“. 

38. Za § 92b se vkládá nový § 92c, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 41 zní: 

„§ 92c 

Přestupky na úseku řízení a provozování bezpilotních systémů 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních letadel38) 

a) jako dálkově řídící pilot 

1. řídí bezpilotní systém bez platného dokladu osvědčujícího jeho způsobilost k řízení 

bezpilotního systému, 

2. řídí bezpilotní systém ve stavu, který si přivodil požitím alkoholického nápoje, 

3. řídí bezpilotní systém ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím 

alkoholického nápoje, nebo ve stavu, který si přivodil užitím jiné návykové látky, 

4. při řízení bezpilotního systému neudržuje bezpilotní letadlo ve vizuálním dohledu, 

neprovede dostatečnou vizuální kontrolu vzdušného prostoru v okolí bezpilotního letadla 

nebo nepřeruší let bezpilotního letadla ohrožující bezpečnost létání, 

5. při řízení bezpilotního systému poruší pravidlo užívání vzdušného prostoru České 

republiky vymezené opatřením obecné povahy, pokyn vydaný podle § 44 odst. 5 nebo 

provozní omezení stanovené tímto předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské 

unie upravujícím provádění letu ve vzdušném prostoru26), oprávněním k provozu 

bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních systémů nebo pravidly spolku, 

6. řídí bezpilotní systém v oblasti zásahu složek integrovaného záchranného systému nebo v 

její blízkosti,  

7. porušením povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím provoz bezpilotních letadel38) způsobí nehodu, nebo 

8. nesplní jinou tímto předpisem stanovenou povinnost dálkově řídícího pilota před 

zahájením nebo během letu bezpilotního letadla, 

b) provozuje bezpilotní systém ve specifické kategorii provozu bez oprávnění k provozu 

bezpilotních systémů nebo prohlášení o souladu se standardním scénářem, 

c) jako provozovatel bezpilotního systému  

1. provozuje bezpilotní systém nesplňující technické požadavky stanovené tímto předpisem, 

přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím bezpilotní systémy41) nebo 

oprávněním k provozu bezpilotních systémů, 
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2. nezajistí, aby jím provozovaný bezpilotní systém byl řízen pilotem, který dosáhl věku 16 

let, 

3. není zapsán v registru provozovatelů bezpilotních systémů,  

4. neuvede své registrační číslo na bezpilotním letadlu, 

5. nezajistí dodržení pravidel užívání vzdušného prostoru České republiky vymezených 

opatřením obecné povahy, pokynů vydaných podle § 44 odst. 5 nebo provozních omezení 

stanovených tímto předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

provádění letu ve vzdušném prostoru26), oprávněním k provozu bezpilotních systémů 

nebo pravidly spolku,  

6. nenahlásí Ústavu ve stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem událost související s 

bezpečností jím provozovaného bezpilotního systému, nebo 

7. porušením povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím provoz bezpilotních letadel38) způsobí nehodu, 

d) jako provozovatel bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu  

1. provozuje bezpilotní systém v rozporu s podmínkami stanovenými  oprávněním k provozu 

bezpilotních systémů,  

2. pravidelně nevyhodnocuje dostatečnost přijatých opatření ke zmírnění rizik nebo je 

neaktualizuje, 

3. nepožádá o změnu oprávnění k provozu bezpilotních systémů, nebo 

4. neoznámí Úřadu změnu údaje obsaženého v prohlášení o souladu se standardním 

scénářem, nebo  

e) jako provozovatel bezpilotního systému nesplní jinou tímto předpisem stanovenou povinnost 

provozovatele bezpilotního systému. 

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím prostor s kontrolovaným provozem bezpilotních systémů jako 

provozovatel bezpilotního systému  

a) provozuje bezpilotní systém, aniž by dodržel pravidla užívání vzdušného prostoru České 

republiky vymezená opatřením obecné povahy vydaným podle § 44g nebo využil služby pro 

kontrolovaný provoz bezpilotních systémů poskytované v části vzdušeného prostoru České 

republiky vymezené tímto opatřením obecné povahy, nebo 

b) před zahájením nebo během letu bezpilotního letadla nesplní některou tímto předpisem 

stanovenou povinnost. 

 (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) jako držitel  

1. osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému v podkategorii A2 otevřené 

kategorie provozu v rozporu s § 54f odst. 5 neoznámí ve stanovené lhůtě změnu údaje 

obsaženého v tomto osvědčení nebo nepředloží doklady tuto změnu prokazující, 

2. osvědčení o teoretických znalostech potřebných k řízení bezpilotního systému v souladu 

se standardním scénářem ve specifické kategorii provozu v rozporu s § 54g odst. 5 

neoznámí ve stanovené lhůtě změnu údaje obsaženého v tomto osvědčení nebo nepředloží 

doklady tuto změnu prokazující, nebo 
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3. potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu v 

rozporu s § 54k odst. 7 nevrátí ve stanovené lhůtě toto potvrzení provozovateli 

bezpilotního systému, 

b) jako dálkově řídící pilot v rozporu s § 54m odst. 2 nevyhoví výzvě Policie České republiky 

nebo Úřadu k 

1. prokázání jeho totožnosti,   

2. předložení dokladu osvědčujícího jeho způsobilost k řízení bezpilotního systému, 

3. podrobení se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření, nebo 

4. přerušení letu bezpilotního letadla, 

c) jako provozovatel bezpilotního systému  

1. v rozporu s § 54a odst. 5 neoznámí ve stanovené lhůtě Úřadu změnu údaje zapsaného v 

registru provozovatelů bezpilotních systémů, 

2. v rozporu s § 54c odst. 2 nebo 3 neodevzdá ve stanovené lhůtě doklad nebo osvědčení, 

3. v rozporu s § 54d nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pojištění 

leteckých dopravců a provozovatelů letadel10a) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škody z provozu bezpilotního systému s minimální stanovenou výší pojistného plnění 

nebo zaplaceno pojistné, 

4. v rozporu s § 54k odst. 1 nevydá potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému 

ve specifické kategorii provozu, nebo toto potvrzení vydá, aniž jsou pro to splněny 

podmínky, 

5. v rozporu s § 54k odst. 2 nezajistí provádění školení ve stanoveném rozsahu, stanoveným 

způsobem nebo ve spolupráci s osobou pověřenou úřadem, 

6. v rozporu s § 54k odst. 8 písm. a) nezašle ve stanovené lhůtě kopii jím vydaného potvrzení 

o způsobilosti dálkově řídícího pilota ve specifické kategorii provozu Úřadu, nebo 

7. v rozporu s § 54k odst. 8 písm. b) nesdělí ve stanovené lhůtě Úřadu, že u držitele jím 

vydaného potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii 

provozu nastal důvod pro jeho vrácení,  

d) jako člen spolku  

1. v rozporu s § 54p odst. 4 poruší zákaz provozovat nebo řídit bezpilotní systém, nebo 

2. provozující bezpilotní systém v rozporu s § 54q odst. 2 nemá sjednáno pojištění za škody 

z provozu bezpilotního systému s minimální stanovenou výší pojistného plnění nebo 

zaplaceno pojistné, nebo 

e) jako osoba, jejíž členství ve spolku zaniklo, v rozporu s § 54q odst. 3 používá průkaz člena 

spolku nebo tento průkaz nevrátí ve stanovené lhůtě. 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu  

a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 2, 3 nebo 8, písm. d) bodu 

4 nebo písm. e), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. a), písm. b) bodu 1, 2 nebo 3, písm. 

c) bodu 1, 2 nebo 7 nebo písm. e), 

b) do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 nebo 6, písm. c) bodu 2 

nebo 6 nebo písm. d) bodu 2 nebo 3 nebo odstavce 3 písm. c) bodu 6, 
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c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1, 5 nebo 7, písm. b), písm. 

c) bodu 1, 3, 4 nebo 5 nebo písm. d) bodu 1, odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. b) bodu 

4, písm. c) bodu 3, 4 nebo 5 nebo písm. d), nebo 

d) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) bodu 7. 

________________________ 

41) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních 

systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí, v platném znění.“. 

CELEX: 32018R1139 

39. V § 93 odst. 1 písm. i) se slova „o společných pravidlech v oblasti civilního letectví“ 

nahrazují slovy „upravujícího společná pravidla v oblasti civilního letectví“. 

CELEX: 32018R1139 

40. V § 93a odst. 2 písmeno h) zní: 

„h) zaměstnavatel fyzické osoby, která má vykonávat pracovní činnosti stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před 

protiprávními činy23), v rozporu s § 85w nezajistí, aby tyto pracovní činnosti plnily fyzické 

osoby, které úspěšně absolvovaly odbornou přípravu,“. 

41. Za § 93c se vkládá nový § 93d, který včetně nadpisu zní: 

„§ 93d 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku  

provozování bezpilotních systémů 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s 

přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních letadel38) 

a) provozuje bezpilotní systém ve specifické kategorii provozu bez oprávnění k provozu 

bezpilotních systémů nebo prohlášení o souladu se standardním scénářem, 

b) jako provozovatel bezpilotního systému  

1. provozuje bezpilotní systém nesplňující technické požadavky stanovené tímto předpisem, 

přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím bezpilotní systémy41) nebo 

oprávněním k provozu bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních systémů, 

2. nezajistí, aby jím provozovaný bezpilotní systém byl řízen pilotem, který dosáhl věku 16 

let, 

3. není zapsán v registru provozovatelů bezpilotních systémů,  

4. neuvede své registrační číslo na bezpilotním letadlu, 

5. nezajistí dodržení pravidel užívání vzdušného prostoru České republiky vymezených 

opatřením obecné povahy, pokynů vydaných podle § 44 odst. 5 nebo provozních omezení 

stanovených tímto předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

provádění letu ve vzdušném prostoru26), oprávněním k provozu bezpilotních systémů 

nebo lehkých bezpilotních systémů nebo pravidly spolku,  

6. nenahlásí Ústavu ve stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem událost související s 

bezpečností jím provozovaného bezpilotního systému, nebo 

7. porušením povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím provoz bezpilotních letadel38) způsobí nehodu, 
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c) jako provozovatel bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu  

1. provozuje bezpilotní systém v rozporu s podmínkami stanovenými oprávněním k provozu 

bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních systémů,  

2. pravidelně nevyhodnocuje dostatečnost přijatých opatření ke zmírnění rizik nebo je 

neaktualizuje, 

3. nepožádá o změnu oprávnění k provozu bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních 

systémů, 

4. neoznámí Úřadu změnu údaje obsaženého v prohlášení o souladu se standardním 

scénářem,  

5. neudržuje jím zavedený systém řízení bezpečnosti provozovatele lehkých bezpilotních 

systémů, 

6. neaktualizuje příručku k osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů nebo 

takto aktualizovanou příručku nepředloží Úřadu, nebo 

7. neposkytne části příručky k osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů 

zaměstnancům, nebo 

d) jako provozovatel bezpilotního systému nesplní jinou tímto předpisem stanovenou povinnost 

provozovatele bezpilotního systému. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s 

přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prostor s kontrolovaným provozem 

bezpilotních systémů 

a) poskytuje společnou informační službu nebo službu pro kontrolovaný provoz bezpilotních 

systémů bez oprávnění, 

b) jako poskytovatel společné informační služby nebo poskytovatel služeb pro kontrolovaný 

provoz bezpilotních systémů neposkytuje službu v rozsahu nebo způsobem podle tohoto 

předpisu, 

c) jako poskytovatel služeb pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů nepřijme opatření 

ke koordinaci činností s poskytovateli letových provozních služeb, nebo 

d) jako provozovatel bezpilotního systému  

1. provozuje bezpilotní systém, aniž by dodržel pravidla užívání vzdušného prostoru České 

republiky vymezená opatřením obecné povahy vydaným podle § 44g nebo využil služby 

pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů poskytované v části vzdušeného prostoru 

České republiky vymezené tímto opatřením obecné povahy, nebo 

2. před zahájením nebo během letu bezpilotního letadla nesplní některou tímto předpisem 

stanovenou povinnost. 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) jako provozovatel bezpilotního systému  

1. v rozporu s § 54a odst. 5 neoznámí ve stanovené lhůtě Úřadu změnu údaje zapsaného v 

registru provozovatelů bezpilotních systémů, 

2. v rozporu s § 54c odst. 2 nebo 3 neodevzdá ve stanovené lhůtě doklad nebo osvědčení, 

3. v rozporu s § 54d nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pojištění 

leteckých dopravců a provozovatelů letadel10a) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti 
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za škody z provozu bezpilotního systému s minimální stanovenou výší pojistného plnění 

nebo zaplaceno pojistné,   

4. v rozporu s § 54k odst. 1 nevydá potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému 

ve specifické kategorii provozu, nebo toto potvrzení vydá, aniž jsou pro to splněny 

podmínky, 

5. v rozporu s § 54k odst. 2 nezajistí provádění školení ve stanoveném rozsahu, stanoveným 

způsobem nebo ve spolupráci s osobou pověřenou Úřadem,  

6. v rozporu s § 54k odst. 8 písm. a) nezašle ve stanovené lhůtě kopii jím vydaného potvrzení 

o způsobilosti dálkově řídícího pilota ve specifické kategorii provozu Úřadu, nebo 

7. v rozporu s § 54k odst. 8 písm. b) nesdělí ve stanovené lhůtě Úřadu, že u držitele jím 

vydaného potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii 

provozu nastal důvod pro jeho vrácení, 

b) jako držitel oprávnění spolku 

1. v rozporu s § 54p odst. 4 neupraví ve stanovené lhůtě pravidla zajišťující bezpečné 

provozování a řízení bezpilotních systémů, 

2. v rozporu s § 54p odst. 5 písm. a) nezveřejní pravidla spolku, 

3. v rozporu s § 54p odst. 5 písm. b) neseznámí své členy, kteří hodlají provozovat nebo řídit 

bezpilotní systém, s pravidly spolku, 

4. v rozporu s § 54p odst. 5 písm. c) nezajistí, aby jeho členové řídící bezpilotní systém 

absolvovali stanovené školení, nebo těmto členům nevydá po absolvování tohoto školení 

průkaz člena spolku řídícího bezpilotní systém, 

5. v rozporu s § 54p odst. 5 písm. d) nevede seznam svých členů provozujících nebo řídících 

bezpilotní systém nebo tento seznam průběžně neaktualizuje, 

6. v rozporu s § 54p odst. 5 písm. e) nezajistí, aby bezpilotní systémy byly provozovány v 

souladu s pravidly užívání vzdušného prostoru České republiky vymezenými opatřením 

obecné povahy nebo pokyny vydanými podle § 44 odst. 5 anebo ve stanovených místech,  

7. v rozporu s § 54p odst. 5 písm. f) neprovádí dohled nad provozováním a řízením 

bezpilotních systémů nebo nepřijme opatření k nápravě v případě zjištění porušení 

pravidel spolku, 

8. v rozporu s § 54p odst. 5 písm. g) nepředloží ve stanovené lhůtě Úřadu písemnou zprávu 

o výsledcích vnitřní kontroly, 

9. v rozporu s § 54p odst. 5 písm. h) se nezdrží výkonu podnikání nebo jiné výdělečné 

činnosti jako činnosti hlavní, 

10. v rozporu s § 54p odst. 5 písm. i) neoznámí ve stanovené lhůtě osobě, která byla členem 

spolku provozujícím nebo řídícím bezpilotní systém, skutečnost, že její členství ve spolku 

zaniklo, nebo 

11. v rozporu s § 54p odst. 6 neoznámí ve stanovené lhůtě Úřadu změnu skutečnosti, na 

základě níž bylo oprávnění spolku uděleno, nebo nepředloží doklady tuto změnu 

prokazující,  

c) jako člen spolku  

1. v rozporu s § 54p odst. 4 poruší zákaz provozovat nebo řídit bezpilotní systém, nebo 
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2. provozující bezpilotní systém v rozporu s § 54q odst. 2 nemá sjednáno pojištění za škody 

z provozu bezpilotního systému s minimální stanovenou výší pojistného plnění nebo 

zaplaceno pojistné, nebo 

d) jako poskytovatel společné informační služby nebo poskytovatel služeb pro kontrolovaný 

provoz bezpilotních systémů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

prostor s kontrolovaným provozem bezpilotních systémů v rozporu s § 54s odst. 2 neodevzdá 

ve stanovené lhůtě osvědčení dokládající oprávnění k poskytování společné informační služby 

nebo služby pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů. 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu  

a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) bodu 4 nebo písm. d), odstavce 2 

písm. d) bodu 2 nebo odstavce 3 písm. a) bodu 1, 2 nebo 7, písm. b) bodu 10 nebo písm. d), 

b) do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) bodu 2 nebo 6 nebo písm. c) bodu 

2, 3 nebo 7 nebo odstavce 3 písm. a) bodu 6 nebo písm. b) bodu 11, 

c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b) bodu 1, 3, 4 nebo 5  

nebo písm. c) bodu 1, 5 nebo 6, odstavce 2 písm. d) bodu 1 nebo odstavce 3 písm. a) bodu 3, 4 

nebo 5, písm. b) bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 8 nebo písm. c),  

d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b) bodu 7 nebo 9, 

e) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) bodu 7 nebo odstavce 2 písm. 

b) nebo c), nebo 

f) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a). 

(5) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 2 

písm. a).“. 

CELEX: 32018R1139 

42. V § 94 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 „(2) Příkazem na místě může přestupky podle tohoto zákona projednávat rovněž Policie 

České republiky, jde-li o přestupky podle 

a) § 92c odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 2 nebo § 92c odst. 3 písm. b), nebo 

b) § 92c odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 4 nebo § 93d odst. 1 písm. b) bodu 3 nebo 4, řídí-li 

provozovatel bezpilotního systému tento systém v době spáchání přestupku.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

43. § 95 včetně poznámky pod čarou č. 42 zní: 

„§ 95 

Na projektování, výrobu, údržbu a provoz letadla, které může být vyňato z působnosti 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla v oblasti civilního 

letectví30), se tento předpis nepoužije; to neplatí pro letadlo, pro které bylo vydáno osvědčení 

nebo učiněno prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

společná pravidla v oblasti civilního letectví42). 

__________________________ 

42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139.“. 

CELEX: 32018R1139 
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44. V § 102 odst. 1 se za text „§ 44 odst. 7,“ vkládá text „§ 44j odst. 4,“ a za text „§ 51a odst. 

11,“ se vkládá text „§ 54d odst. 3, § 54e odst. 5, § 54i odst. 8, § 54k odst. 9, § 54l odst. 4, § 54p 

odst. 10,“. 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 

Čl. II 

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 

Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 

č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona 

č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 

č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., 

zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 

Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona 

č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., 

zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 

Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 

230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona 

č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., 

zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., 

zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 

Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 

132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona 

č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., 

zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 

Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona 

č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., 

zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 

Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 

č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona 

č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., 

zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 

Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona 

č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., 

zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., 

zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 

Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona 

č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., 

zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 

Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 

Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona 

č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., 

zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 

Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona 

č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., 

zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 

Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona 

č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., 

zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 
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Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona 

č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., 

zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 

Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona 

č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., 

zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 

Sb. a zákona … Sb., se mění takto: 

 

1. Položka 51 zní: 

„Položka 51 

1. Vydání povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých  

     činností pro vlastní potřebu                                             Kč      10 000 

 

2. Prodloužení platnosti nebo změna povolení k provádění  

     leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu             Kč       1 500 

 

3. Vydání dokladu osvědčujícího oprávnění k provozu bezpilotních 

    systémů ve specifické kategorii provozu          Kč       4 000  

 

4. Změna dokladu osvědčujícího oprávnění k provozu bezpilotních 

    systémů ve specifické kategorii provozu          Kč          400 

 

5.  Vydání osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů       Kč      25 000 

 

6.   Změna osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů      Kč        2 500 

 

7.  Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění spolku                    Kč     25 000 

 

8. Změna rozhodnutí o udělení oprávnění spolku         Kč       2 500 

 

9.  Vydání rozhodnutí o udělení výjimky ze stanovené maximální 

     výšky letu bezpilotního letadla                      Kč      1  000 

 

10. Udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení   Kč      3 000 

 

Poznámka  

V případě konání propagačních parašutistických akcí, které jsou součástí programů jiných 

společenských nebo kulturních akcí, vyjma leteckého veřejného vystoupení, se poplatek podle 

bodu 10 nevybírá. 

Osvobození   

Od poplatku podle bodu 10 této položky jsou osvobozena letecká veřejná vystoupení s výhradní 

účastí bezpilotních systémů.“. 

 

2. V položce 52 písm. e) se za slova „po sobě jdoucích“ vkládají slova „a vymezení části 

vzdušného prostoru opatřením obecné povahy z důvodu ochrany práv či oprávněných zájmů 

žadatele“.   
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ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 

Čl. III 

V části druhé hlavě I zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků 

při jejich dodávání na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 265/2017 Sb. a zákona č. 

… Sb., se doplňuje oddíl 6, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní: 

„Oddíl 6 

Bezpilotní systémy 

§ 27e 

 (1) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující bezpilotní 

systémy18) na vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru. 

 (2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující bezpilotní systémy 

na jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český 

jazyk. 

_________________________ 

18) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních 

systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí, v platném znění.“. 

CELEX: 32019R0945 

CELEX: 32020R1058 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

 

Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou čl. I bodu 11, který nabývá 

účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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