
PROCESNÍ SCHÉMA VYDÁVÁNÍ POVOLENÍ K LETECKÝM ČINNOSTEM PROVÁDĚNÝM BEZPILOTNÍMI LETADLY 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 
• správní řízení dle §52 leteckého 

zákona za účelem vydání Povolení 
k létání – omezení pilot žák 

• týká se modelů letadel s 
maximální vzletovou hmotností 
přesahující 20 kg a bezpilotních 
systémů se zamýšleným účelem 
letu LP nebo LČPVP, vyjma balónů 

• správní poplatek činí 4 000 Kč 
(modely letadel 2 000 Kč) 

• formulář žádosti ZDE 
• postupy ZDE 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 
• správní řízení dle §52 leteckého zákona 

za účelem vydání Povolení k létání 
• týká se modelů letadel s maximální 

vzletovou hmotností přesahující 20 kg a 
bezpilotních systémů se zamýšleným 
účelem letu LP nebo LČPVP, vyjma 
balónů 

• správní poplatek činí 400 Kč (modely 
letadel 200 Kč) 

• součástí řízení je ověření teoretických a 
praktických dovedností pilota a ověření 
letových vlastností UA 

• formulář žádosti ZDE 
• postupy ZDE 

 
 
 
 
 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 
• správní řízení dle §52 leteckého zákona, za účelem vydání Povolení k létání 
• týká se balónů bez pilota na palubě (upoutaných i volných) 
• správní poplatek činí 4 000 Kč 
• součástí řízení je ověření letových vlastností UA, případně teoretických a praktických 

dovedností pilota 
• formulář žádosti ZDE 
• postupy ZDE 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 
• správní řízení dle §74 leteckého zákona za 

účelem vydání Povolení k provozování 
leteckých prací bezpilotním letadlem 

• týká se všech bezpilotních letadel 
• správní poplatek činí 10 000 Kč 
• formulář žádosti ZDE 
• postupy ZDE 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 
• správní řízení dle §76 leteckého zákona za 

účelem vydání Povolení k provozování 
leteckých činností pro vlastní potřebu 
bezpilotním letadlem 

• týká se všech bezpilotních letadel 
• správní poplatek činí 10 000 Kč 
• formulář žádosti ZDE  
• Postupy ZDE  

Žadatel 

PkL 

PkL 
- 

žák 
Povolení 

LP 

• opravňuje žadatele k legálnímu 
provozu UA na území ČR dle §52 LZ 

• neopravňuje žadatele k 
provozování LP a LČPVP na území 
ČR 

Opravňuje žadatele k provozování LP 
prostřednictvím UA na území ČR dle §73 LZ 

+ 

• opravňuje žadatele k provozu UA na 
území ČR dle §52 LZ za stanovených 
omezujících podmínek 

• neopravňuje žadatele k provozování 
LP a LČPVP na území ČR 

Povolení 

LČPVP 

Opravňuje žadatele k provozování LČPVP 
prostřednictvím UA na území ČR dle §76 LZ 

UA = bezpilotní letadlo 
PkL = Povolení k létání UA 

LZ = Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví v platném znění (Letecký zákon) 

LP = letecké práce provozované UA 
LČPVP = letecké činnosti pro vlastní potřebu provozované UA 

= letadla bez pilota na palubě 
 (vyjma balónů) 

= balóny bez pilota na palubě 

Legenda: 

http://www.caa.cz/file/5964/
http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/postupy-pro-vydani-povoleni-k-letani-letadla-bez-pilota
http://www.caa.cz/file/7018
http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/postupy-pro-vydani-povoleni-k-letani-letadla-bez-pilota
http://www.caa.cz/file/5566
http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/balony-bez-pilota-na-palube
http://www.caa.cz/file/6683
http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/letecke-prace
http://www.caa.cz/file/7483
http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/letecke-cinnosti-pro-vlastni-potrebu

