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Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému 

ve smyslu ust. 16 g) Doplňku X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání 

 

UPOZORNĚNÍ: Tento souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému se vyplňuje pro účely přímého 
zapojení stavby do provozu ve smyslu ust. 16 g) Doplňku X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání, a to 
z důvodu zamýšleného provozu bezpilotního letadla nad rámec standardních provozních omezení 
(minimálních vzdáleností). Rizika takového provozu musí být kompenzována přijetím přiměřených 
opatření proti ohrožení bezpečnosti létání ve vzdušném prostoru, osob a majetku na zemi a 
životního prostředí. 

 

Já níže podepsaný(á) 

Titul, jméno, příjmení:  

Datum narození / rodné číslo:  

Adresa trvalého bydliště / bydliště v ČR: 

 

 

 

(i) prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) provozovatelem bezpilotního systému se zamýšleným 
provozem a s riziky tohoto provozu; 

Název provozovatele:  

Datum a čas provozu:  

Místo provozu:  

(ii) jako správce/majitel stavby beru na vědomí rizika, která v souvislosti se zapojením stavby do 
tohoto provozu pro mne vyplývají;   

Riziko způsobení škod na majetku. 

Další rizika: 
 

 

(iii) jako správce/majitel stavby výslovně souhlasím se zapojením stavby do provozu bezpilotního 
systému a zavazuji se respektovat bezpečnostní pokyny osob pověřených provozovatelem 
bezpilotního systému; a 

Identifikace stavby 

- č.p.: 

- obec: 

- katastrální území: 

 

(iv) byl(a) jsem seznámen(a) s bezpečnostními opatřeními stanovenými provozovatelem 
bezpilotního systému, beru tato opatření na vědomí a zavazuji se je v plném rozsahu 
respektovat. 

Bezpečnostní opatření (zaškrtněte 
použitelné): 

Popis: 

☐ bezpečnostní vybavení: 

 

☐ bezpečnostní postupy: 
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☐ bezpečnostní doporučení: 

 

☐ jiné: 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Tímto souhlasem nejsou v žádném případě upravována práva a povinnosti vyplývající 
z případného způsobení majetkové či nemajetkové újmy provozem bezpilotního systému. 

Osoba, která dává souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému, rovněž dává souhlas se zpracováním 
osobních údajů, jež jsou vyplněny v tomto souhlasu ve smyslu zákona č. 101/2002 Sb., zákon o ochraně 
osobních údajů a změně některých zákonů (dále jen „zákon na ochranu osobních údajů“). 

Provozovatel letadla bez pilota na palubě je pro účely tohoto souhlasu rovněž považován za správce osobních 
údajů ve smyslu ust. § 4 písm. j) zákona na ochranu osobních údajů (dále jen „správce“). 

Účelem shromažďování těchto osobních údajů je zajištění podkladů pro kontroly Úřadu pro civilní letectví. 

Osobní údaje budou nadále zpracovávány pouze manuálně a v písemné formě, a to přímo správcem nebo jeho 
zaměstnanci. 

Správce je povinen shromážděné údaje zlikvidovat v souladu s ust. § 20 zákona na ochranu osobních údajů po 
uplynutí doby 5 let ode dne události, ke které se vztahuje souhlas se zapojením do provozu bezpilotního 
systému. Obdobně je tak správce povinen učinit na základě žádosti ve smyslu ust. § 21 téhož zákona. 

Každý subjekt údajů ve smyslu ust. § 4 písm. d) zákona na ochranu osobních údajů má právo požádat správce 
o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, které mu budou bez zbytečných odkladů poskytnuty 
a předány formou písemného sdělení. Obsahem sdělení bude vždy účel zpracování osobních údajů, příjemci 
osobních údajů, zpracovávané osobní údaje. Za poskytnutí tohoto sdělení je správce oprávněn požadovat pouze 
přiměřenou úhradu, která pokryje jím vynaložené náklady na pořízení a případné zaslání sdělení subjektu 
údajů. 

 

V …………………………… dne …………………………… 

 

 

 ………………………………………………………… 

 vlastnoruční podpis 

 

Vyplní provozovatel, resp. osoba pověřená provozovatelem k zajištění seznámení: 

Název provozovatele:  

Osoba zajišťující seznámení 

- titul, jméno a příjmení: 

- datum narození: 

- adresa trvalého bydliště: 

 

- vlastnoruční podpis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o modelový formulář, který musí být provozovatelem bezpilotního systému 
vždy přizpůsoben pro konkrétní podmínky provozu. Úřad pro civilní letectví nenese žádnou 
odpovědnost za případně způsobenou majetkovou či nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti 
s využitím tohoto modelového formuláře. 


