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Osnova prezentace

Aktuální stav

Právo EU

Opatření obecné povahy - zóny

Novela zákona č. 49/1997 Sb.

Aplikační/výkladová praxe

U-Space, další vývoj



Stav regulace v ČR od 31.12.2020

2x Nařízení Komise (EU): 2019/947 a 2019/945

• (provoz - ÚCL/MD; technické požadavky - MPO, ČOI)

• Použitelné od 31.12.2020 + ale i přechodná období

Opatření obecné povahy LKR10-UAS

• = realizace čl. 15 p.n. EU 2019/947 + kontinuita zón/prostorů v ČR

Novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

• Implementace pravidel EU + vnitrostátní „nadstavba“

• 2020 připravena MD, II. 2021 schválena Vládou ČR, ALE PSP ČR již neprojedná v tomto vol. obd.

Aplikační/Výkladová praxe

Nařízení Komise (EU) k „U-Space“ (+ změna stávajících n. EU)

• publikováno IV. 2021, použitelnost (až) od I.2023



Praktické důsledky

Faktické nahrazení stávající regulace viz Doplňěk X k L2 + § 52 zákona o CL

3 nové kategorie provozu

Povinnost registrace provozovatelů (online) + označení dronu

Povinnost (on-line) školení a testů pilotů (A1-A3, A2)

SORA (LUC)

Možnost provozu napříč státy EU

≈ Kontinuita „zón“ se stavem před 31.12. 2021



Přechodná období, výjimky, odklad, … 

Stávající držitelé povolení dle § 52

• platnost všech stávajících povolení automaticky prodloužena do konce roku 2021

Možnost provozovat drony bez označení C…

• čl. 20 p.n. EU 2019/947 – v rámci A1 (do 250g) nebo A3 (25kg) – trvale pro drony na trhu

• čl. 22 p.n. EU 2019/947 – 500g/2kg/25kg (A1/A2/A3) – do konce roku 2022

Standardní scénáře

• odložení data použitelnosti stand. scén. V EU až od prosince 2023 (novela p.n. EU 2019/947)

Provoz v rámci (organizovaného) modelářského klubu

• možný do konce roku 2022 „dle stávajícíh pravidel“, příp s ev. číslem klubu - evidováno ÚCL

• poté jen s povolením ÚCL dle čl. 16 p.n. EU 2019/947

Zavádění dronů s označením C… + přísl. tech. standardy v EU

• termín ?



U-Space v ČR - předpoklady

Použitelnost nařízení EU (I.2023)

Vyhlášení prostoru typu „U-Space“ – kompetence, proces

• viz novela zákona

• v CS: „část VP, kde poskytovány služby pro koordinovaný provoz dronů“

Certifikace/určení poskytovatelů U-Space a CIS

Vybudování kapacit v ČR

• CIS, infrastruktura, polygon (?)

Shoda na koncepci státu

• rozsah, fáze a načasování zavádění prostorů

• dělba rolí

• i projednání s uživateli VP (viz GA/SLZ) + technická řešení požadavků na ně (být elektronicky viděn)



Další aktivity MD + shrnutí

Pokračování legislativních aktivit

Metodika, správní řízení

Financování (rozpočet, SFDI)

(Mezi)resortní koordinace

Další vývoj

Zdroje informací




