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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 pozemku 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).  

 
Souhlas je vydán na dobu od XXXX do XXXX. 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 

Praha 1, Česká republika, IČO: 75032333 (dále též jen „NPÚ) zastoupený níže uvedeným vedoucím 

zaměstnancem: 

Titul, jméno, příjmení: XXXX 

Pracovní pozice zástupce: XXXX 

Datum narození: XXXX 

(i) prohlašuje, že jsem byl seznámen provozovatelem bezpilotního systému se zamýšleným 

provozem a s riziky tohoto provozu; 

Název provozovatele: 
Provozovatel dronu, který NPÚ o souhlas žádá. Právnická osoba v rozsahu: 
název, sídlo, IČO a jméno zástupce, který za něj žádá o souhlas. U fyzické 
osoby: jméno, příjmení, bydliště, datum narození (u OSVČ + IČO). 

Datum a čas provozu: 
Vyplnit konkrétní dny a konkrétní rozsah hodin mimo noční hodiny.Nesmí 
přesahovat rozsah, na který je dáván souhlas. Lze specifikovat jen určité 
dny (pracovní dny apod.)  

Místo provozu: Název lokality. Specifikace přesného vymezení území letu viz (iii). 

(ii) jako správce pozemku beru na vědomí rizika, která v souvislosti se zapojením pozemku/stavby 

do tohoto provozu pro mne vyplývají;   

Riziko způsobení škod na majetku.  

Další 
rizika: 

Doplňuje provozovatel dronu. Např. V případě příchodu nepoučených osob do 
leteckého prostoru bude UA naveden na přistání a nevzlétne po čas pohybu těchto 
osob v leteckém prostoru. 

(iii) jako správce pozemku/stavby výslovně souhlasím se zapojením pozemku/stavby do provozu 

bezpilotního systému a zavazuji se respektovat bezpečnostní pokyny osob pověřených 

provozovatelem bezpilotního systému;  

Identifikace pozemku: 
- čp. stavby 
- parc. č.  
- obec: 
- katastrální území: 

 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

(iv) byl jsem seznámen s bezpečnostními opatřeními stanovenými provozovatelem bezpilotního 

systému, beru tato opatření na vědomí a zavazuji se je v plném rozsahu respektovat. 
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Bezpečnostní opatření 
(zaškrtněte použitelné): 

Popis: 

☐ bezpečnostní vybavení: 

 

☐ bezpečnostní postupy: 

 

☐ bezpečnostní 
doporučení: 

 

☐ jiné: 

 

Vyplní provozovatel dronu 

 

(v) provozovatelem bezpilotního systému mi byly předány následujícího podklady a informace: 

Jméno pilota Vyplní provozovatel dronu 

Doklad o absolvování výcviku: 
Vyplní provozovatel dronu. Identifikační číslo dokladu, nebo 
průkazu pilota, případně povolení k létání. 

Typ dronu a imatrikulace dronu, 
kterou je rovněž viditelně 
označen: 

Vyplní provozovatel dronu 

Zástupce NPÚ převzal provozovatelem vypracovanou žádost o povolení letu pro ÚCL včetně 
mapy se zákresem území letu s vymezenými vzletovými, přistávacími a dopadovými zónami.  

Doklad o uhrazení pojištění 
v době letu: 

Vyplní provozovatel dronu: pojišťovna, číslo pojistné smlouvy. 
Zaměstnanec NPÚ podpisem potvrzuje, že viděl potvrzení o 
úhradě pojistného. 

Účel letu: 
Vyplní provozovatel dronu: pro vlastní podnikání, výkon prací 
pro objednatele, pro vlastní potřebu neziskového charakteru 
apod. 

Typ údajů zaznamenávaných 
dronem během letu: 

Vyplní provozovatel dronu: video záznam, fotky, audio, laserové 
snímkování apod. 

Účel dalšího zpracování údajů: 
Vyplní provozovatel dronu. V případě nahrávání či focení 
z dronu je nutné uzavřít i smlouvu s provozovatelem.  

 

Provozovatel svým podpisem potvrzuje, že jím poskytnuté údaje a předané informace jsou pravdivé 
a odpovídají předpisům kladeným na provoz bezpilotních systémů.  

Provozovatel nesmí zahájit let bez předchozího bezprostředního souhlasu níže podepsaného 
zástupce NPÚ.  

Před zahájením letu provozovatel jmenovitě představí zástupci NPÚ osoby oprávněné za 
provozovatele předávat bezpečnostní pokyny. 

Provozoval musí zástupci NPÚ předat kopii platného rozhodnutí o udělení jednorázového povolení 
k létání letadla bez pilota na palubě vydaného Úřadem pro civilní letectví. Provozovatel musí 
informovat zástupce o všech rozdílech mezi informacemi v tomto souhlasu a následném rozhodnutí 
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o udělení jednorázového k létání bez letadla na palubě (např. změna vymezení území a jednotlivých 
ploch). 

 

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

Osoba zastupující NPÚ, která dává souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému, i provozovatel letadla 
bez pilota, berou na vědomí, že dochází ke zpracování osobních údajů, jež jsou vyplněny v tomto souhlasu, ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR“). 

Provozovatel letadla bez pilota na palubě je pro účely tohoto souhlasu ve vztahu k údajům o osobě zastupující 
NPÚ považován za správce jeho osobních údajů. 

NPÚ je ve vztahu k údajům o provozovateli letadla a rovněž pilota také považován za správce jeho osobních údajů. 
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci 
„Ochrana osobních údajů“. 

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

Správce je povinen shromážděné údaje zlikvidovat po uplynutí doby 5 let ode dne události, ke které se vztahuje 
souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému. 

 

 

V …………………………… dne …………………………… ………………………………………………………… 

 vlastnoruční podpis provozovatele 

 

 

 

V …………………………… dne …………………………… ………………………………………………………… 

 vlastnoruční podpis zástupce NPÚ 

 

 

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

  

Osoba zajišťující seznámení 

- titul, jméno a příjmení: 

- datum narození: 

- adresa trvalého bydliště: 

 

- vlastnoruční podpis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/91825/1/EU%253A/32016R0679%2523
http://www.npu.cz/

