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P edm tem diplomové práce je rešerše a shrnutí nejd ležit jších informací k danému tématu. 

Práce je orientována na problematiku, která se týká narušování soukromí p i využívání 

bezpilotních létajících prost edk  včetn  návrh , jak se v dnešní dob  proti takovému narušení 

bránit a návrh  na zm ny v legislativ , které by zlepšily pov domí o všech pravidlech 

souvisejících s využitím bezpilotních létajících prost edk . Jsou zde vysv tleny d ležité 

zkratky, druhy a hlavní využití bezpilotních létajících prost edk , aby došlo k lepšímu 

pov domí a pochopení celé diplomové práce. Dále jsou zde popsána pravidla pro provoz 

bezpilotních létajících prost edk  a legislativa související s ochranou soukromí v České 

republice, aby došlo k objasn ní, kdy je bezpilotní létající prost edek využíván správn  

z hlediska ochrany soukromí a kdy ne.  Tato legislativa je porovnána s legislativou, která platí 

pro bezpilotní létající prost edky na Slovensku. Součástí práce jsou p íklady situací 

nesprávného využití bezpilotních létajících prost edk  z hlediska ochrany soukromí a p ehled 

toho, co lze p i t chto situacích d lat a jak se bránit.  
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Úvod 

Bezpilotní létající prost edky a ochrana soukromí je aktuální otázka a velký problém 

současnosti. Hlavními cíli této diplomové práce je zjistit, kdy je bezpilotní létající prost edek 

využíván správn  z hlediska ochrany soukromí, kdy ne a navrhnout zm ny v legislativ  pro 

bezpilotní létající prost edky, aby se legislativa týkající se ochrany soukromí dostala do v tšího 

pov domí, než je doposud. K tomu, aby bylo možné navrhnout určité zm ny v legislativ  

z hlediska ochrany soukromí pro bezpilotní létající prost edky, bude použita dostupná 

literatura a nap íklad i podklady z Ú adu pro ochranu osobních údaj . Tyto informace 

a podklady budou sloužit i k nastín ní uceleného p ehledu, co d lat v p ípad  narušení 

soukromí bezpilotním létajícím prost edkem. 

 

První kapitola se tedy v nuje bezpilotním létajícím prost edk m obecn . Úkolem této kapitoly 

je seznámit čtená e s tím, co to vlastn  bezpilotní létající prost edek je, jaké termíny se 

používají a co znamenají. Obsahem této kapitoly je také historie bezpilotních létajících 

prost edk , druhy bezpilotních létajících prost edk  a jejich trh, výhody a nevýhody 

bezpilotních létajících prost edk  v porovnání s klasickými pilotovanými prost edky. 

  

Druhá kapitola se v nuje možnostem, kde jsou bezpilotní létající prost edky nejčast ji 

využívány. Obsahem této kapitoly je využití pro letecká videa, letecké fotografie, letecký 

monitoring nebo využití bezpilotních létajících prost edk  pro záchranné služby či pro zábavu. 

  

Obsahem t etí kapitoly jsou základní p edpisy pro provoz bezpilotních létajících prost edk  

a legislativa na ochranu soukromí. Tato kapitola popisuje pravidla pro provoz bezpilotních 

létajících prost edk  a využití vzdušného prostoru v České republice. V tší část této kapitoly 

se v nuje legislativ  na ochranu soukromí, která je klíčovou záležitostí pro tuto diplomovou 

práci. V této kapitole jsou také pravidla i legislativa pro bezpilotní létající prost edky, která jsou 

platná na Slovensku. Záv r této t etí kapitoly je v nován rozdíl m mezi pravidly, která platí 

v České a Slovenské republice. Tato t etí kapitola určuje, co je pot eba z hlediska ochrany 

soukromí dodržovat, aby byl bezpilotní létající prost edek z hlediska ochrany soukromí 

využíván správn . 

 

Následující dv  kapitoly jsou praktickou částí této diplomové práce. Čtvrtá kapitola se v nuje 

nesprávnému využití bezpilotních létajících prost edk  z hlediska ochrany soukromí, tedy 

p ípad m, kdy je ochrana soukromí narušena. Obsahem jsou 3 situace, kdy je porušován 

zákon o ochran  osobních údaj , návrhy, jak se bránit a ukázky stížností k t mto situacím.  
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Poslední kapitola popisuje, jaké zm ny by mohly v legislativ  nastat, aby se legislativa na 

ochranu soukromí dostala více do pov domí uživatel  bezpilotních létajících prost edk . Je 

zde popsán budoucí právní rámec, kterým chce EASA sjednotit pravidla pro bezpilotní létající 

prost edky v členských státech EASA.  
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1 Bezpilotní létající prost edky 

Nejprve je t eba na úvod vysv tlit terminologii související s bezpilotními létajícími prost edky, 

protože je nutné znát správná označení, používat p esné termíny a vyvarovat se používáním 

termín , která jsou nep esná. V následujících odstavcích je proto vysv tlen nejpoužívan jší 

výraz pro bezpilotní létající prost edky – dron a dále pak často se vyskytující zkratky, kterými 

jsou UAV, UAS, RPA, RPAS. 

  

1.1 Terminologie a zkratky 

Jako drony, p vodn  z anglického slova -  drone, jsou označovány letecké prost edky bez 

posádky na palub , které lze buďto ovládat manuáln  na dálku nebo mohou létat automaticky 

na základ  p edem určených letových bod  a plán . Samotný výraz dron je neodborným 

a spíš jen slangovým výrazem, který se používá hlavn  k označování bezpilotních létajících 

prost edk  pro ve ejnost. Odborníci tento výraz používají jen minimáln . S tímto neodborným 

výrazem se lze setkat v tšinou na internetu. Správn  a odborn  jsou drony označovány jako 

bezpilotní letecké prost edky.  

 

Uživatelé, kte í se o bezpilotní létající prost edky více zajímají, nejčast ji užívají zkratku UAV 

neboli Unmanned Aerial Vehicle, českým p ekladem je bezpilotní létající prost edek. Pokud se 

jedná jen o dálkové pilotovaný prost edek, kde jde p edevším jen o samotný let, je označení 

UAV na míst . V p ípad , že UAV je dopln no o další p ístroje, jedná se o bezpilotní systém 

neboli v angličtin  Unmanned Aerial System – UAS.  

 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví v roce 2007 ob  zkratky UAV a UAS oficiáln  

nahradila termíny RPA (Remotely Piloted Aircraft) v češtin  bezpilotní letadlo a pro kompletní 

systém letadla, ídícího systému a další výbavy platí označení RPAS – Remotely Piloted 

Aircraft System v češtin  bezpilotní systém. Avšak n které státy jako Velká Británie a USA 

stále používají zkratky UAV a UAS.  

 

Na úrovni Evropské unie se nepoužívá jednotná terminologie, která by vyjad ovala to, co je 

ve ejn  známé jako „dron“. Evropský parlament používá termín „civilní dron“, aby je odlišil od 

dron  používaných k vojenským účel m. Evropská komise používá termín RPAS a EASA 

používá ve všech sd leních pro širokou ve ejnou pojem „dron“, p ičemž definice EASA pro 

dron je v souladu s definicí „bezpilotní létající prost edek“ – UAV. 

 

P ívlastek bezpilotní v tomto p ípad  neznamená to, že prost edky létají bez pilota. Z v tší 
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části jsou bezpilotní létající prost edky ovládány dálkov , tudíž pilota mají.  

 

V současné dob  jsou po technické stránce možné autonomní pohyby bezpilotních létajících 

prost edk  ve vzdušném prostoru. Pohyb bezpilotních létajících prost edk  stejn  tak jako 

pohyb letadel musí být v souladu s pravidly a podmínkami, které určuje legislativa. V tomto 

p ípad  se jedná zejména o bezpečnost lidí a majetku na zemi.  

 

Do v tšího pov domí se dostaly na začátku 21. století, kdy se začalo s výrobou prvních 

komerčních verzích t chto systém . Tyto systémy mají menší velikost a ovládat je m že 

zpravidla kdokoliv. 

 

1.2 Historie bezpilotních létajících prost edků 

Prvními bezpilotními prost edky byly horkovzdušné balóny, které nem ly piloty a byly 

používány ke shazování výbušnin v polovin  19. století, kdy Rakousko-Uhersko zaútočilo na 

zabarikádované protivníky v italských Benátkách. Následn  na konci 19. století byly 

v poznámkách známého amerického vynálezce Nikola Tesly nalezeny myšlenky, které se 

týkaly sestrojení bezpilotního leteckého prost edku.  

 

Avšak první bezpilotní letadlo bylo navrženo inženýrem anglického p vodu Archibaldem 

Montgomerym. Byl také znám jako vynálezce ízených raket a torpéd. Toto bezpilotní letadlo 

neslo název Aerial Target, což znamená Vzdušný cíl. Hned poté začaly být velkým trendem 

letadla ízená na dálku. Tato letadla byla sestrojována proto, aby sloužila hlavn  jako dálkov  

ovládaná torpéda. Typickým p íkladem bylo bezpilotní letadlo Kettering Bug, které bylo 

považováno za experimentální. Toto letadlo bylo zdárn  otestováno až na konci 1918. 

Vyznačovalo se schopností zasáhnout cíl, který byl vzdálen až 64 kilometr .  
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Obrázek 1 - Kettering Bug1 

Nicmén  bezpilotní prost edky se nevyužívaly pouze jako dálkov  ízená torpéda, sekundárn  

se také používaly jako vhodné terče v p ípad , kdy bylo pot eba nacvičit st elbu na letící terč. 

Britské královské námo nictvo v 20. a 30. letech používalo bezpilotní prost edky práv  jako 

cvičné terče. Tyto bezpilotní prost edky byly označovány p ezdívkou Včelí královna. 

 

Bezpilotní prost edky m ly v historii sv j význam také u americké armády. Byly podobn  jako 

u britského námo nictva používány k nácviku st elby. Ovšem krom  nácviku st elby využívala 

americká armáda bezpilotní prost edky také k tomu, jak mají piloti reagovat na ízené st ely. 

Tyto bezpilotní prost edky nesly název Ryan Firebee neboli Ryanovy ohnivé včely a byly 

americkou armádou využívány v 50.letech 20. století.  

 

V 60. letech se z t chto bezpilotních prost edk  stala pr zkumná letecká za ízení, která 

sloužila nap íklad k pr zkumu b hem válečného období ve Vietnamu nebo v roce 1973, kdy 

se odehrála arabsko-izraelská válka. N kde se lze setkat s tvrzením, že tyto bezpilotní 

prost edky jsou p edci moderních vojenských bezpilotních prost edk  používaných v dnešní 

dob .  

 

                                                
1 Flying machines: Kettering Bug, zdroj: http://flyingmachines.ru/Site2/Crafts/Craft29033.htm 
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Následovala éra dobývání vesmíru, kde za hlavní dobyvatele považovat USA a SSSR. 

Hlavním cílem obou dobyvatel  bylo nejen dostat lidskou posádku do vesmíru, ale také 

strategicky rozmístit družice a monitorování zemského povrchu z ob žné dráhy. Na 

následující období se hlavní vývoj a výzkum bezpilotních prost edk  p esunul do Izraele. V 90. 

letech 20. století bezpilotní prost edky našly své uplatn ní p i sledování a monitorování b hem 

války na území Bosny a Kosovo.  

 

Po celou tuto dobu se vývoj vojenských bezpilotních prost edk  zam oval na monitoring 

nebezpečného území a také na zjišťování aktuálního stavu bez rizika, který byl spojen 

s vysláním stroj  s pilotem v p ípadech, kdy to situace vyžadovala. Vojenské bezpilotní 

prost edky musely splňovat určité parametry, aby byly schopny bezproblémov  fungovat 

v provozu. „Nejv tší d raz byl kladen na co možná nejv tší délku provozu ve vzduchu, 

vzdálené ovládání jejich letu pilotem ovládajícím bezpilotní prost edek až tisícovky kilometr  

na dálku a osazení senzory, které po ídí v reálném čase kvalitní obrazová data ve vysokém 

rozlišení.“2 Mezi takové nejznám jší vojenské bezpilotní prost edky pat í MQ-1 Predator, který 

dodnes využívá Letectvo Spojených stát . Poprvé byl MQ-1 Predator využit až v roce 1994 

a d íve nesl označení RQ-1 Predator. Písmeno „R“ z označení znamená výzkumný a písmeno 

„Q“ bezpilotní systém. D íve sloužil pouze jako bezpilotní prost edek pro pr zkumné účely ve 

válkách a byl využit p i hledání Usamy Bin Ládina. 

  

P elom nastal po teroristickém útoku 11.zá í 2001 v New Yorku. Tato událost m la za následek 

zm nu označení RQ na MQ, kde písmeno „M“ označovalo multi-role neboli víceúčelový. 

V praxi to znamenalo to, že se bezpilotní prost edek upravil a zm nil se v ozbrojenou verzi 

s ízenými st elami. Taktéž se zm nil systém, který byl p vodn  využíván k pr zkumným 

účel m na plnohodnotný systém, jehož hlavním cílem bylo likvidovat teroristy na vzdálených 

územích. Od této doby se mnohem čast ji začaly vojenské bezpilotní prost edky m nit 

a zdokonalovat, začaly se nasazovat na území, kde probíraly válečné konflikty – Afghanistán, 

Pakistán, Irák, Irán, Somálsko a do dalších nebezpečných oblastí.  

 

Vývoj bezpilotních létajících prost edk  neprobíhal pouze mimo Evropu. Vývoj se mimo jiné 

soust edil i v České republice. V oblasti bezpilotních létajících prost edk  vždycky byl 

a dodnes je nejvíce aktivní Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany sídlící 

v Praze. Českým nejznám jším bezpilotním letadlem, který d íve sloužil k pr zkumu je Sojka 

III, která už není v dnešní dob  využívána, neboť je vy azena z provozu a nalézt ji lze 

                                                
2 KARAS Jakub a Tomáš TICHÝ. Drony. Praha: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-
4680-4. 
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v kbelském muzeu. Sojka III se hlavn  používala jako prost edek pro vzdušný pr zkum 

v reálném čase a monitoring. Ve v tšin  p ípad  ji využívala rota bezpilotních pr zkumných 

prost edk  Pozemních sil Armády České republiky v období od íjna 2000 do roku 2010, kdy 

byla vy azena z provozu.  

 

V současné dob  mají n které armády k dispozici velké bezpilotní létající prost edky.  Mají 

výhodu být nep etržit  v provozu až na 24 hodin. Mají možnost ídit miniaturní bezpilotní 

létající prost edky, které jsou označovány jako „nanodrony“ vzdálených tisíce kilometr . 

Nanodron je bezpilotní prost edek malých rozm r , který se vejde do dlan . Primárn  slouží 

jako pr zkumné za ízení r zných interiér  budov, které jsou podez elé a je schopen 

plnohodnotn  p enést obraz voják m vzdálených desítky metr  od sledovaného objektu.  

 
To, že se bezpilotní prost edky hojn  používají v armádách a p i válečných konfliktech, má za 

následek rozdílné názory populace. Jednu skupinu populace tvo í odp rci a druhou p íznivci 

bezpilotních létajících prost edk , kte í si myslí, že je používání správné. Názory t chto skupin 

se rozcházejí, proto není v bec snadné objektivn  zhodnotit, zda je to správné či nikoliv. 

Pozitivní však je, že v posledních 20 letech nastal rozmach technologií a velký technologický 

pokrok v použití a vývoji nejnov jších technologií. Tento pokrok m l za následek vytvo ení 

základu pro jednotný vývoj klasických komerčních b žn  dostupných bezpilotních létajících 

prost edk . „Zásadní je nap íklad volné ší ení globálního polohovacího systému (GPS) bez 

selektivní dostupnosti (zanášení um lých chyb) a rozší ení polohovacích systém  z r zných 

kontinent , jako bude nap íklad v budoucnu pro Evropu Galileo nebo již déle GLONASS 

z Ruska a další globální polohovací systémy z Číny, Indie či Japonska.“ 3 

 

Vývoj bezpilotních prost edk  mimo jiné ovlivnil a vedl k velkému rozmachu v oblasti 

pohonných baterií a jejich kapacit, dále pak v oblasti motor , záv sných systémech senzor  

a jejich eliminaci vibrací. Tento vývoj dal také určitý sm r v oblasti elektroniky zejména, co se 

týká miniaturizaci elektroniky nebo nap íklad v oblasti pokročilého programování ovládacích 

softwar  a dalších technologií, které jsou n jakým zp sobem úzce spjaty se stavbou 

bezpilotních létajících prost edk  malých rozm r . Bezpilotní prost edky malých rozm r  

našly své využití nejen v pr myslové oblasti, ale i v oblasti zábavy. 

 

V dnešní dob  nám moderní dostupné technologie umožňují vznik až stovek bezpilotních 

létajících prost edk , jejichž náklady nejsou tak markantní a jsou cenov  p ijatelné pro 

                                                
3 KARAS Jakub a Tomáš TICHÝ. Drony. Praha: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-
4680-4. 
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kohokoliv. To je také d vod, proč se bezpilotní létající prost edky stále více zdokonalují a jsou 

stále více oblíben jšími.  

 

Historie bezpilotních prost edk  se vázala pouze na využití pro vojenské účely, armády či 

využití bezpilotních létajících prost edk  jako pr zkumné, sledovací či monitorovací za ízení 

ve válečných konfliktech. Ovšem dnes bezpilotních prost edky zažívají rozvoj hlavn  

v komerční oblasti.  

 

1.3 Druhy bezpilotních létajících prost edků a jejich trh 

Bezpilotní letecké systémy prošly za posledních pár let jistým technologickým vývojem 

v souvislosti s tím, jak se neustále vyvíjely moderní technologie. Technologický pokrok 

bezpilotních létajících prost edk  je z hlavní části ovlivn n tím, pro jaký účel bude určitý 

bezpilotní prost edek určen.  

 

Za posledních deset let bylo založeno n kolik desítek firem po celém sv t , jejichž výroba se 

soust edila na bezpilotní systémy. Na základ  rozmachu výroby bezpilotních prost edk  se 

mnoho firem podnikajících v souvisejícím odv tví rozhodlo p izp sobit se své portfolio práv  

bezpilotním prost edk m. Ucítily šanci vcelku snadno dosáhnout velkého zisku, proto do svého 

dosavadního portfolia za adily produkty vyvinuté speciáln  pro bezpilotní prost edky. T mito 

produkty byly r zné senzory, baterie, záv sné systémy, videop enosy, software, elektronika, 

záchranné prvky atd. 

 

Bezpilotní prost edky byly úsp šné na trhu, a proto bylo nutné, aby byla vytvo ena pravidla pro 

používání a podpora uživatel . Vznikly mezinárodní a lokální asociace sdružující výrobce, 

provozovatele, organizace provád jící výzkum a zákazníky, dále i spousta výzkumných 

a zaškolovacích organizací. Bezpilotním prost edk m se v nuje spousta periodik a odborných 

titul . Po ádají se konference, které poskytují adu informací a podporu každému, kdo o tuto 

problematiku jeví zájem. 

  

V současnosti se na trhu neobjevují pouze bezpilotní létající prost edky pocházející z výroby 

Spojených stát  americký, ale v této oblasti jsou na trhu úsp šné i bezpilotní prost edky 

vyrobené v Čín  nebo Indii. Čína a Indie hlavn  vyrábí bezpilotní létající prost edky pro b žné 

uživatele a jejich úsp šnost na trhu neustále roste.  

 

Trendem poslední doby se staly malé bezpilotní létající prost edky. Výrobci jsou tedy nuceni 

bezpilotní létající prost edky neustále zmenšovat. Poptávka po malých bezpilotních 



16 
 

prost edcích je hlavn  od uživatel , kte í jsou bez jakýchkoliv zkušeností a využívají je 

v modelá ství nebo k volnočasovému využití či stále populárn jším závod m bezpilotních 

prost edk . Na trhu se lze v dnešní dob  setkat s velkým počtem bezpilotních prost edk  

r zných velikostí, hmotností, počtu vrtulí, tvar , výdrže nebo jiných letových či vizuálních 

parametr .  

 

Trh s bezpilotními leteckými systémy však zaznamenal po ádný rozmach až v roce 2006, kdy 

byl ve v tším m ítku zahájen samostatný prodej. „Tou dobou se profilovali nejv tší výrobci 

na všech kontinentech, v tšinou z klasických pilotovaných prost edk , z model , kde se 

používaly spalovací motory, nebo z výzkumných ústav  a univerzit.“4 

 

Od té doby, co byla možnost p ijímat GPS signál, miniaturizaci ídících desek, motor  

a možnost zvyšovat kapacity baterií, začaly vznikat tzv. multirotorové systémy. Tyto systémy 

mají r zný počet vrtulí a motor  a fungují na elektrický pohon. D íve se využívaly spíše 

spalovací motory, které byly schopné vydržet delší sobu ve vzduchu, nevýhodou však byla 

v tší hmotnost, velikost, složit jší ovládání, hlučnost a v tší možnost vzniku vibrací.  

 

Bezpilotní létající prost edky mohou mít odlišný tvar, n které z nich mohou tvarem p ipomínat 

modelá ská letadla, další mohou být naopak aerodynamicky tvarované z lehkých materiál .  

 

V zahajovací fázi vývoje zhruba do roku 2012 dominovaly na trhu spíše velké bezpilotní létající 

prost edky, jejichž hmotnost byla n kolik kilo a velikost začínala na 0,5 m až do n kolika metr . 

Jednalo se bezpilotní profesionální systémy, které se nejčast ji používaly pro technické 

a mapovací účely a následn  také pro po izování fotografií, videí nebo monitoring. Tyto 

systémy byly p evážn  vyrobeny z nejlehčích speciálních materiál , které byly na trhu 

k dostání. V tšinou se jednalo o uhlíkové vlákno a tento materiál vedl k vyšší cen  samotných 

bezpilotních systém  a jejich náhradních díl .  

 

V následující druhé fázi se zaost ilo na masový trh a využití bezpilotních prost edk  pro 

každého člov ka, který se o to zajímá. Kladl se d raz na natáčení videí a fotografií pro letecké 

účely. Bezpilotní prost edky určené pro tyto účely m ly menší velikost a hmotnost, která byla 

od n kolika gram , zastoupení zde pro našly i nanodrony, které se vejdou do dlan . Dalším 

parametrem, na který byl kladen d raz byla jednoduchost ovládání – možnost ovládání p es 

chytrý telefon či tablet a odolnost materiálu.  

                                                
4 KARAS Jakub a Tomáš TICHÝ. Drony. Praha: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-
4680-4. 
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„V současné dob  existuje dle Evropské komise (podle údaj  z roku 2014) na sv t  1708 

r zných bezpilotních leteckých systém , z toho 566 v Evrop , a toto číslo neustále stoupá.“5 

Bezpilotní letecké systémy byly vyrobeny nebo vyvinuty v celkem 471 podnicích, které jsou 

rozmíst ny po celém sv t , 176 jich sídlí v Evrop .  

 

Poslední dobou se stává samoz ejmostí, že každý rok nejv tší výrobci p edstavují na trhu více 

než jeden bezpilotní létající prost edek r zných parametr  pro odlišné uživatele. Je to stejný 

trend v pr b hu roku p edstavovat více model  stejn  jak to d lají nap íklad výrobci mobilních 

telefon .  

 

Je k dispozici n kolik možností, jak bezpilotní létající prost edky rozd lit. U bezpilotních 

létajících prost edk  je d ležité rozlišit, zda jsou to pouze bezpilotní prost edky určené pro 

zábavní účely. Ty jsou p edevším určené pro klasické uživatele, nemají pokročilé funkce 

ovládání, které lze najít u komerčních bezpilotních prost edk  určených profesionál m.  

 

Bezpilotní létající prost edky určené pro zábavu a pro klasické uživatele se mohou lišit svým 

designem, mohou mít odlišnou velikost, váhu, materiál. Odlišná je také cena, ta bývá daleko 

nižší než u bezpilotních létajících prost edk  určených profesionál m. Už d íve byly k dostání 

bezpilotní prost edky jako hračky jen s tím rozdílem, že d íve nem ly zabudované mikro 

kamery. 

 

Dnes se výrobci snaží hlavn  o to, aby rozdíl mezi bezpilotními létajícími prost edky pro b žné 

uživatele a pro profesionály byl co nejmenší. Na základ  toho se vyráb jí série bezpilotních 

létajících prost edk , které se dají označit jako drony pro pokročilé. Tyto bezpilotní prost edky 

jsou v tší než ty pro b žné uživatele a ovládat jej mohou dv  osoby –  pilot a operátor. Jsou 

z v tší části podobné bezpilotním prost edk m, které používají profesionálové. Výhodou je to, 

že jsou menší oproti velkým bezpilotním leteckým systém m. Dalšími výhodami jsou lepší 

letecké parametry a kvalitní výstupy, nejv tší výhodou je však cena, která se stále snižuje a je 

daleko p ijateln jší než cena velkých bezpilotních leteckých systém  pro profesionály.  

 

Pro bezpilotní létající prost edky, které jsou výhradn  určené pro profesionály, by m lo platit 

pravidlo čast jšího provozu a multifunkčnost. To znamená, že budou využívány daleko čast ji, 

a hlavn  v náročných, zhoršených podmínkách. V p ípad , když jsou nasazeny v t chto 

                                                
5 KARAS Jakub a Tomáš TICHÝ. Drony. Praha: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-
4680-4. 
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podmínkách, je pot eba aby byly co nejspolehliv jší, šly co nejlépe nastavit. Bezpilotní 

prost edky tedy zpravidla ovládají dv  osoby. Pilot si bere na starosti ovládání samotného 

pohybu systému a operátor má na starost ovládání pohybu kamerového systému nezávisle na 

pilotovi. Tyto bezpilotní prost edky jsou naopak v tší, t žší, jsou z kvalitn jšího materiálu 

a mají vyšší cenu. Komerčních bezpilotních prost edk  je mnoho a je proto celá ada hledisek, 

jak je rozd lit.  

 

Rozdělují se hlavně:  
1) Z hlediska zam ení:  

• B žní uživatelé 

• Pokročilí uživatelé 

• Profesionálové 

2) Podle pohonu:  

• Elektrický pohon (baterie) 

• Spalovací 

3) Podle typu: 

• Multikoptéry 

• Letouny („k ídla“) 

• Vrtulníky 

4) Podle maximální vzletové hmotnosti:  

• Váhové kategorie – nejčast ji určené p ímo Ú adem pro civilní letectví 

5) Podle zp sobu jejich ízení/ovládání: 

• Manuální 

• Automatické 

• Kombinované 

• Autonomní 

 

Toto jsou hlavní hlediska, podle kterých se bezpilotní létající prost edky rozd lují. Dále je lze 

d lit podle počtu motor , celkové nosnosti nebo podle výšky a vzdálenosti. 

 

1.4 Výhody a nevýhody využití bezpilotních létajících prost edků  

Každá moderní technologie má své výhody a nevýhody. Časem se postupn  bezpilotní 

prost edky zdokonalují. Zvyšují se jejich nároky, a to hlavn  na bezpečnost jejich provozu. 

Tato bezpečnost provozu se netýká pouze osob, která se zúčastňují. Je t eba poskytnou 



19 
 

bezpečí hlavn  t m osobám, které se provozu bezpilotních létajících prost edk  nezúčastňují 

včetn  jejich majetku.  

 

Aby došlo k objektivnímu posouzení je t eba bezpilotní létající prost edky srovnat s jinými typy 

prost edk . Pro srovnání výhod a nevýhod bezpilotních létajících prost edk  se používá 

nap íklad srovnání s pilotovanými leteckými prost edky. 

  

1.4.1 Výhody využití bezpilotních létajících prost edků 

Všechny výhody bezpilotních létajících prost edk  lze určit na základ  hlavních parametr . 

K t mto parametr m pat í hlavn  menší velikost, jednoduchý provoz a ovládání.  

 

U bezpilotních létajících prost edk  p evládají výhody. Mezi tyto výhody pat í levn jší provoz, 

má opravdu výrazn  nižší náklady na provoz než u pilotovaných prost edk . S bezpilotními 

prost edky se daleko snadn ji manipuluje než s pilotovanými prost edky. Další výhodou je 

vysoká flexibilita, co se týče nasazení bezpilotních prost edk  do akcí. Výhodou, která 

u bezpilotních létajících prost edk  hraje velkou roli, je možnost p istávat a startovat ze špatn  

p ístupných míst. Bezpilotní létající prost edky dále umožňují online p enos obrazu 

z bezpilotního prost edk  na velkou vzdálenost.  Pomocí nich lze získat fotografie a videa 

vysoké kvality a rozlišení. Bezpilotní létající prost edky mají oproti pilotovaným prost edk m 

mnohem menší hlučnost p i provozu. Další výhodou je využití za nízké oblačnosti nebo 

nap íklad možnost použití v určitých interiérech. Bezpilotní prost edky je možné snadno 

a bezpečn  p evážet do míst, kde chceme provád t letecké snímky nebo videa, jelikož jejich 

rozm ry se pohybují od n kolika centimetr  a jednotek metr . Náklady na provoz jsou 

u bezpilotních prost edk  nižší. V tšina t chto prost edk  je na elektrický pohon a spot eba 

energie na jeden let je v p epočtu na peníze znateln  nižší než spot eba leteckého paliva na 

jeden let u pilotovaných leteckých prost edk .  

 

Moderní technologie se neustále vyvíjejí a zdokonalují, což je využitelné i pro bezpilotní létající 

prost edky. Fotoaparáty, videokamery a další senzory se zmenšují a dochází ke snižování 

jejich hmotností. Na základ  snižování rozm r  a hmotnosti vzniká možnost využívat tyto 

senzory pro bezpilotní prost edky. Bezpilotní prost edky jsou hojn  využitelné p i leteckém 

monitorování lokalit, které jsou nebezpečné. Fotoaparáty a videokamery jsou schopny online 

p enášet video z bezpilotního prost edku na monitor, který má p ijímač signálu. Proto mohou 

být využívány nap íklad p i p írodních pohromách nebo p i jiných nebezpečných p ípadech, 

kde je nutné co nejrychleji získat informace o situaci na t chto místech a podle toho 

rozhodnout, jak danou situaci ešit a jaké postupy zahájit, aby byla zajišt na co nejrychlejší 
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pomoct lidem. V t chto p ípadech je nejd ležit jší zajistit bezpečnost lidí, kte í se nacházejí 

v postižených oblastech, jelikož sám pilot a všichni účastníci, kte í se podílejí na letu 

bezpilotního prost edk  jsou v klidu a jejich bezpečnost je zaručena. 

 

1.4.2 Nevýhody využití bezpilotních létajících prost edků  

Bezpilotní létající prost edky jsou pom rn  novou záležitostí. To je také d vod, proč se jejich 

technologie snaží neustále vyvíjet a zlepšovat a zároveň se snaží snižovat potencionální 

nevýhody.  

 

Za hlavní nevýhody bezpilotních létajících prost edků se hlavně považují: 
 

• Dolet (dolet pouze n kolik km) 

• Letový čas (desítky minut) 

• Nejednotná mezinárodní legislativa (pravidla jsou v každé zemi jiná, včetn  EU) 

 
Je samoz ejmostí, že bezpilotní létající prost edky nelze v ulétnutých vzdálenostech a výdrži 

ve vzduchu srovnávat s leteckými prost edky, které jsou pilotovány. Za výjimku lze považovat 

pouze armádní bezpilotní prost edky se spalovacími motory, které se používají k monitorování 

území a jejich výdrž ve vzduchu je oproti komerčním bezpilotním létajícím prost edk m značn  

vyšší. Zatímco u komerčních bezpilotních prost edk  je letový čas n kolik desítek minut, 

u armádních je to t eba 24 hodin.  

 

V současnosti pat í letový čas k hlavním problém m. Začínají se vyvíjet bezpilotní létající 

prost edky, jejichž výdrž ve vzduchu by mohla dosahovat až 3 m síc  a jejich pohyb by mohl 

být okolo 18 až 24 kilometr  nad zemí. To by umožnilo ší ení internetového p ipojení.  

 

Nemalým problémem je i legislativa, která je pro provoz komerčních bezpilotních létajících 

prost edk  nesourodá. V každém stát  platí jiná pravidla, proto je nezbytn  nutné se vždy 

seznámit s danou legislativou. Na popud r znorodé legislativ  vzniká v EU a USA jednotný 

legislativní proces. V budoucnu by jeho úkolem m lo být sjednocení podmínek a pravidel pro 

používání bezpilotních létajících prost edk  nap íč státy EU a USA. Již teď je samoz ejmé, že 

provoz bezpilotních létajících prost edk  bude vždy stát až na druhém míst . Prioritou je 

a z stane klasický komerční letový provoz, kde je nutné vícenásobn  zabezpečit letový 

provoz.  

 

Bezpilotní létající prost edky jsou pro pilotované prost edky určitou hrozbou, jelikož 

v současné dob  jejich vybavení nezahrnuje tzv. odpovídače (systém, kterým jsou vybaveny 
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všechny klasické letecké prost edky). Nejsou schopné p esn  identifikovat svou polohu 

v letovém prostoru, což p edstavuje potencionální hrozbu pro ostatní provoz pilotovaných 

prost edk . Pokud se toto neodstraní, vždy budou pro provoz bezpilotních létajících prost edk  

platit p esná pravidla. Mezi tyto pravidla pat í nap íklad p esn  určené letové výšky a provoz, 

který musí být ve vizuálním dosahu pilota a pod jeho kontrolou, p estože jejich technologie 

umožňuje provoz mimo vizuální dosah, létat automaticky na základ  letového plánu nebo 

i autonomn . Pokud se poda í v budoucnu odbourat tento problém a zajistí se, že bezpilotní 

létající prost edky budou moci snadno identifikovat svou polohu v letovém prostoru, zvýší se 

nejenom jejich bezpečnost, ale hlavn  zmizí spousta p ekážek komerčního využití. 

Obrázek 2 - Bezpilotní létající prostředek a letadlo6 

  

                                                
6 IDNES.cz: Kanada hlásí první st et letadla s dronem, let l 450 metr  nad zemí, zdroj: 

https://ekonomika.idnes.cz/srazka-letadla-s-dronem-0vn-/eko-

zahranicni.aspx?c=A171016_150626_eko-zahranicni_div  
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2 Možnosti využití bezpilotních létajících prost edků  

 
Možností, jak využít bezpilotní létající prost edky, je opravdu hodn . Každý den na r zných 

místech po celém sv t  lze najít n koho, kdo nachází individuální využití bezpilotních létajících 

prost edk .  

 

Hlavní využití bezpilotních létajících prost edků: 

• Letecké fotografie 

• Letecké video 

• Letecký monitoring 

• Mapování prostoru a terénu 

• Speciální aplikace ve spojení se speciálními senzory 

• Záchranné služby 

• Bezpečnostní služby 

• Zem d lství a ochrana p írody 

• Média a komunikace 

• Transport a logistika 

• Zábava 

Obrázek 3 - Příklady možného využití bezpilotních létajících prostředků7 

Specifické využití n kterých výše zmín ných využití je znázorn no na obrázku. 

                                                
7 IRozhlas.cz: Komerční využívání dron  zažívá boom, zdroj: https://www.irozhlas.cz/veda-

technologie_technologie/komercni-vyuzivani-dronu-zaziva-boom-zaroven-ale-roste-pocet-

prestupku_201505030930_kwinklerova 
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Škála využití je pom rn  obsáhlá a potenciál bezpilotních létajících prost edk  se neustále 

zv tšuje. Je jasné, že tyto prost edky jsou významným technologickým pokrokem, proto je 

pot eba je efektivn  využívat v oblastech, kde jejich nasazení má význam.  

 

Na druhou stranu je také nutné zachovat a chránit soukromí lidí, proto není t eba mít obavy 

s tím, že nám nad hlavami bude kroužit n kolik bezpilotních létajících prost edk  a budeme 

pod nep etržitým dohledem. Tento problém eší základní p edpisy pro provoz bezpilotních 

létajících prost edk  a také legislativa na ochranu osobních údaj . Samoz ejmostí je, 

seznámení s legislativou, která je platná na území daného státu, kde chceme provozovat 

bezpilotní létající prost edky. Mimo jiné také platí pravidla létaní a míst, kde se s t mito 

prost edky smí létat a kde naopak ne. Základním p edpis m, pravidl m a legislativ  je 

v nována následující kapitola. 

 

2.1 Využití pro letecké fotografie 

Bezpilotní létající prost edky se nejčast ji používají práv  pro letecké fotografie. Využívají se 

zejména pro focení pozemk , dom  nebo jiných zajímavých míst. Výhodou letecké fotografie 

je to, že krom  nejbližšího okolí určitého bodu, nám také ukazuje v tší plochu okolo daného 

bodu a členitost krajiny. Z tohoto d vodu se letecké fotografie využívají pro architektonické 

studie, jelikož ukazují projektované stavby včetn  okolí a krajiny. Určují, zda n která stavba 

nezasahuje svým vnímáním okolní prost edí. 

 

Bezpilotní létající prost edky jsou vlastn  nejlepší a nejjednodušší záležitostí pro po ízení 

letecké fotografie, jelikož tyto prost edky jsou ve v tšin  p ípadech vybaveni kamerou či 

fotoaparátem.  

 

2.2 Využití pro letecká videa 

Dalším častým využitím bezpilotních létajících prost edk  je využití pro letecká videa. Letecké 

video snadno umožnuje vnímání určitého bodu včetn  celé krajiny a okolí v ucelené podob . 

Pomáhá utvo it ucelen jší a reáln jší p edstavu než letecké fotografie. Pomáhá také utvo it 

p edstavu o místech, které jsou pro člov ka neznámé a na tomto míst  nikdy p ed tím nebyl.  

 

Využití bezpilotních prost edk  pro letecké video pat í také k jednodušším záležitostem, avšak 

je o n co t žší než po izování leteckých fotografií. V p ípad  leteckého videa dochází 

k zaznamenávání obrazu po určitou dobu, kdy se bezpilotní létající prost edek pohybuje. Na 
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rozdíl od letecké fotografie, pokud chceme po ídit kvalitní letecké video, je zapot ebí dávat 

pozor na rušivé prvky jako je nap íklad vrtule.  

 

Bezpilotní létající prost edky s sebou p inesly nové možnosti natáčení. Jejich malá velikost 

a snadná manévrovatelnost umožňuje létaní nízko nad zemí a blízko r zných objekt . Snadno 

se dostanou do t žko p ístupných nebo nebezpečných míst a není pro n  problém natáčet 

dynamické záb ry, což často bývá pro klasické pilotované prost edky nebezpečné. 

  

2.3 Využití pro letecký monitoring 

Využití bezpilotních létajících prost edk  roste i v oblasti leteckého monitoringu. Pomalu tyto 

prost edky nahrazují pilotovaná letadla a helikoptéry, které se používají pro letecký monitoring. 

Mimo jiné jsou nahrazovány v práci, kterou d íve vykonávali horolezci. 

 
Do leteckého monitoringu se tedy hlavně zaza uje: 

1) Monitoring výškových objekt   

• Výškové budovy, hráze rozsáhlých p ehrad, chladící v že elektráren 

2) Monitoring v energetice 

• Inspekce stožár  vysokého vedení 

3) Letecký monitoring pro záchranné složky 

• Policie 

• Hasiči 

• Záchranná služba 

4) Letecká dokumentace současného stavu 

• Současný stav rozsáhlých staveb  

• Dokumentace v určitém časovém úseku 

5) Online p enos obrazu a pomoc p i p ípadných rozhodováních 

• P enos obrazu území a staveb pro krizové štáby nebo na podporu ostrahy 

objekt  

• Monitoring pro ochranu životního prost edí (zv , sopečná činnost, znečist ní 

ovzduší) 

6) Preventivní monitoring 

• Monitoring na území, kde hrozí potencionální nebezpečí na základ  d ív jších 

výskytu nebezpečných projev  

 

Bezpilotní létající prost edky jsou v rámci leteckého monitoringu také nasazovány na ochranu 

lidí nebo Zem . Jejich úkolem je často lokalizovat vznik potenciálního nebezpečí a p edejít 
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možné katastrof  na životech nebo na poškození životního prost edí. V rozvojových zemích, 

kde často panují špatné podmínky, je složité provád t letecký monitoring do detailu. Avšak 

rozvojové zem  využívají tyto prost edky k jiným d ležitým účel m. Nejenže letecký 

monitoring m že pomoct k ochran  lidí v t chto zemích. Nap íklad když v určité zemi začne 

panovat neklid, mohou práv  bezpilotní létající prost edky pomoct na základ  p enosu obrazu 

a zachránit spoustu lidských život . Z tohoto hlediska se m že zdát, že bezpilotní létající 

prost edky zasahují do soukromí lidí, kte í žijí práv  v rozvojových zemích. Na druhé stran  

práv  tyto lidé ocení spíše dohled nad svými životy, který jim m že zachránit život.  

 

V rozvojových zemích jsou bezpilotní létající prost edky tzv. kurýry se zdravotnickým 

materiálem. Jelikož na v tšin  území jsou špatné silnice, jsou práv  bezpilotní prost edky t mi 

nejlepšími pomocníky. Funguje to tak, že bezpilotní prost edky shazují na p edem určená 

místa balíčky se zdravotnickým materiálem, které jsou opat eny speciálním padákem.  

 

2.4 Využití pro záchranné služby 

Bezpilotní létající prost edky mají stále více v oblib  také hasiči. Bezpilotní létající prost edek 

se používá k monitorování povodní. Dokáže najít ohniska požáru či detekovat nebezpečné 

látky v ovzduší. Není tedy nutné, aby hasiči vyjížd li hned, ale na základ  p enášeného obrazu 

se dá vzniklá situace ihned vyhodnotit a hasiče vysílat pouze tam, kde to situace vyžaduje. 

Bezpilotní létající prost edky jsou užitečnými prost edky pro policii, záchrannou horskou službu 

a pomocníky p i živelných pohromách. Dokáží zjistit úroveň radiace a závažnost zem t esení. 

  

2.5 Využití v zemědělství 

Bezpilotní létající prost edky jsou velkými pomocníky v zem d lství. V minulosti byli zem d lci 

nuceni sbírat vzorky ze svých polí a následn  je zasílat do laborato í pro vyhodnocení. 

V dnešní dob  jim ale bezpilotní létající prost edky ulehčují tuto náročnou práci, šet í čas 

a peníze. Fotografie nebo videa po ízené t mito prost edky pomáhají zem d lc m sledovat 

úroveň úrody, poškození zp sobené hmyzem, hnilobu, vlhkost nebo rozsypávají po polích 

r zné chemické prost edky. 

 

2.6 Využití pro zábavu  

Využívat bezpilotní létající prost edek pro zábavu se stává stále populárn jší, jelikož bezpilotní 

létající prost edky jsou finančn  dostupné. V tšina bezpilotních létajících prost edk  jsou 

vybavena záznamovým za ízením a uživatel m že tento bezpilotní létající prost edek používat 
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jen tak k rekreačnímu létání nebo focení či natáčení krajiny, v cí nebo lidí. Zábavní využití je 

nejv tší hrozbou pro narušení soukromí.  

 

Výše jsou tedy vyjmenovány a popsány nejčast jší využití bezpilotních létajících prost edk . 

Z hlediska ochrany soukromí je cílem zjistit, kdy je p i využívání bezpilotních létajících 

prost edk  narušováno soukromí. K tomuto zjišt ní slouží následující kapitola.  
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3 Základní p edpisy pro provoz bezpilotních létajících 
prost edků a legislativa pro ochranu soukromí 

Na základ  toho, že bezpilotní létající prost edky jsou čím dál více populárn jší bylo nezbytn  

nutné stanovit jasná pravidla a p edpisy, která zajistí bezpečnost nejen bezpilotních létajících 

prost edk  ale i jejich okolí. Každý uživatel bezpilotního létající prost edku, který uvede 

prost edek do provozu se musí chovat jako účastník letového provozu a s tím jsou spojena 

určitá pravidla. I p esto, že bezpilotní létající prost edky jsou malé a lehké, mohou ohrozit 

osoby, poškodit majetek nebo životní prost edí či narušit soukromí osob. 

 

3.1 Základní p edpisy 

Pokud kdokoliv provozuje bezpilotní létající prost edek na území České republiky, tak se ho 

týkají následující základní ustanovení:  

• Zákon o civilním letectví a p íslušné provád cí vyhlášky 

• Mezinárodní letecké p edpisy 

• P edpisy týkající se využití rádiového spektra 

• Zákon o ochran  osobních údaj   

 

Provoz bezpilotních létajících prost edk  je v legislativ  ukotven v Zákon  o civilním letectví, 

zvlášt  provád cí vyhláška 108/1997 Sb. § 52. Tato vyhláška je p ímo v nována létajícím 

prost edk m bez p ítomnosti pilota na palub .  

 

Mimo základní legislativu, která je platná na území České republiky, je také nutné, aby byly 

dodrženy i mezinárodn  platné letecké p edpisy. Jsou vydávané Mezinárodní organizací pro 

civilní letectví (ICAO), Sdružením leteckých ú ad  podle p edpis  EU a také Evropskou 

organizací pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL). Hlavním p edpisem je 

p edpis „L2 – pravidla létání“ Mezinárodní organizace pro civilní letectví. 

 

Bezpilotní létající prost edky musí splňovat podmínky stanovené v Doplňku X p edpisu L2. 

Dopln k X se v nuje p ímo jen bezpilotním systém m. Jsou zde uvedena pravidla, která jsou 

nezbytná p i provozu bezpilotních systém  dodržovat.  

 

Právním ádem v České republice je ošet ena komunikace i mezi bezpilotním letadlem 

a ídícím prvkem. ídícím prvkem je pilot, který má na starost obsluhu ídícího za ízení. Týká 

se to i komunikace mezi letadly nebo mezi více ídícími stanicemi. Rádiovou komunikaci 
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upravuje zákon číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. V úzké souvislosti jsou 

s tímto zákonem p edpisy stanovující p id lení kmitočtových pásem pro komunikaci a plán 

využití rádiového spektra. 

 

Z hlediska ochrany soukromí je v této oblasti st žejním p edpisem Zákon o ochran  osobních 

údaj  a Stanovisko č.1/2013. To platí tehdy, když je bezpilotní létající prost edek vybaven 

kamerou a fotoaparátem. Této problematice se do hloubky v nuje jedna z podkapitol.  

  

3.2  Bezpilotní létající prost edky z hlediska legislativy 

Legislativa rozd luje bezpilotní létající prost edky vlastním zp sobem, na základ  kritérií, které 

musí splnit. Rozd luje je na dv  základní kategorie, se kterými zákon dále pracuje.  

 

Do první kategorie jsou za azené modely letadel8. Na modely letadel je legislativa nejvíce 

shovívavá. Platí pro n  nejmén  p ísná pravidla. Jde o modely, která slouží pouze pro 

sportovní, sout žní nebo rekreační účely. Tyto modely nejsou vybaveny autopilotem, který 

vstupuje do ízení operátora, ale jsou provozovány na dohled pilota. Jejich provoz je omezován 

pouze prostorem, ve kterém sm jí létat. Dopln k X není pro modely letadel závazný, pouze 

radí a doporučuje.  Ovšem d ležitou roli hraje hmotnost modelu, pokud model letadla má více 

než 25 kilogram  podle zákona spadá do kategorie bezpilotní letadlo9. 

 

Druhou kategorií, kterou určuje legislativa, jsou bezpilotní letadla, jak již bylo zmín no výše. 

V této kategorii už legislativa není tak shovívavá jako v p edchozím p ípad  a jsou stanoveny 

daleko p ísn jší podmínky. Zákon tuto kategorii bezpilotních letadel dále rozd luje ješt  podle 

využití – bezpilotní letadla, která budou využívána pouze pro rekreační nebo sportovní účely 

a mohou být vybaveny autopilotem a letadla, která slouží ke kterýmkoliv jiným než rekreačním 

a sportovním účel m. Dá se íci, že modely letadel (p edchozí kategorie) spadají do sportovn  

rekreačních bezpilotních letadel. Na rozdíl od model  mají systém automatického ízení a roli 

zde nehraje to, jestli je systém použit nebo ne, ale to, že je systém součástí. Veškeré 

požadavky, které vyplývají z Doplňku X p edpisu L2 jsou pro tuto kategorii závazné. 

 

                                                
8 Model letadla (podle Doplňku X) – letadlo, které není schopné nést člov ka ne palub , je 
používané pro sout žní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným za ízením 
umožňující automatický let na zvolené místo, a které v p ípad  volného modelu není dálkov  
ízeno jinak, než za účelem ukončení letu nebo které, v p ípad  dálkov  ízeného modelu, je 

po celou dobu letu pomocí vysílače p ímo ízené pilotem v jeho vizuálním dohledu. 
9 Bezpilotní letadlo (podle Doplňku X) – letadlo určené k provozu bez pilota na palub  
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Nejp ísn jší pravidla platí pro bezpilotní letadla mající autopilota využívaná pro jiné než 

sportovní, rekreační nebo sout žní účely. Tyto bezpilotní letadla musí splňovat a dodržovat 

vše, co je uvedeno v Doplňku X v L2. Dále je nutné vlastnit povolení k létání, evidenci pilota, 

pojišt ní prost edku a další povinností je nap íklad hlášení letecký nehod a incident . Pilot 

a bezpilotní letadlo jsou evidováni na Ú adu pro civilní letectví. Pilot musí prokázat základní 

schopnost, kterou je bezpečné ízení bezpilotního letadla a musí mít určité teoretické znalosti, 

aby mohl získat oprávn ní, které mu umožní pilotovat bezpilotní letadla. 
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Obrázek 4 - Legislativní klasifikace 

  

Bezpilotní létající 
prost edek (UAV) 

Pouze pro 
rekreační a 
sportovní 
využití? 

Autopilot? 

Bezpilotní letadlo Bezpilotní letadlo Model letadla 

V tší 
hmotnost 

než 25 kg? 

1) Povolení 
k provozování 
leteckých prací 
nebo leteckých 
činností pro 
vlastní pot ebu 

2) Vybavení 
registrační 
značkou 

3) Vypracování 
provozní 
p íručky 

4) Pr kaz pilota 

Bezpilotní letadlo 

Všechna 
ustanovení 
v Doplňku X 
jsou povinná! 

Všechna 
ustanovení 
v Doplňku X 
jsou povinná! 

Všechna 
ustanovení 
v Doplňku X 
jsou povinná! 

Všechna 
ustanovení 
v Doplňku X 

jsou 
doporučená 

ANO 

NE 
ANO 

NE 

ANO 

NE 



31 
 

3.3 Využití vzdušného prostoru ČR bezpilotními létajícími 
prost edky 

Vzdušný prostor je z hlediska legislativy ošet ený mezinárodními leteckými p edpisy. V České 

republice je tento prostor rozd len vertikáln  a horizontáln  na n kolik t íd a prostor . 

Bezpilotním létajícím prost edk m pat í dle p edpisu L2 – Doplňku X letecký prostor 

s označením „t ída G“. Let bezpilotního létajícího prost edku smí být provád n pouze v tomto 

prostoru, nepovolí-li Ú ad civilního letectví jinak. Tento prostor je vymezen do výšky 300 metr  

od zemského povrchu s výjimkami, kam pat í zakázané, omezené, nebezpečné, dočasn  

rezervované nebo vyhrazené prostory a okolí letišť. Na území okolí letišť platí jiná zvláštní 

pravidla. Všechny tyto zmín né prostory lze najít v leteckých mapách, které jsou všem 

dostupné a také na internetové stránce ízení letového provozu ČR AisView 3.5.  

 

Pro provoz bezpilotních létajících prost edk , které se cht jí pohybovat v okolí letišt , platí 

zvláštní pravidla. Zaleží na typu letišt , která mohou být buďto ízená nebo ne ízená. Za 

ne ízená letišt  jsou zpravidla považována menší letišt  určená pro sportovní a rekreační lety, 

zatímco za ízená letišt  jsou považována velká letišt  zajištující leteckou dopravu a vojenská 

letišt . Informaci o tom, jestli je dané letišt  ízené nebo ne ízené, lze op t zjistit z aplikace 

AisView, kterou spravuje LP ČR, s.p.10 

 

Výhodou u provozu bezpilotních létajících prost edk  je, že pokud provoz nezasahuje do 

ochranných pásem letišť, odpadá povinnost komunikace s dispečinkem. Ochranná pásma 

jsou rozd lena na n kolik druh , toto rozd lení je zakotveno v § 37 Zákon  o civilním letectví, 

v hlav  11 v leteckém p edpisu L14 – Letišt . V tomto p ípad  se provozu bezpilotních 

létajících prost edk  týká část 11.1.4 Ochranná pásma s výškovým omezením.  

 

Let bezpilotní letadla nebo modelu letadla, jehož maximální vzletová hmotnost je do 0,91 kg, 

m že být v okolí ne ízeného letišt  tedy ATZ – Aerodrome Traffic Zone provád n i bez 

koordinace za podmínek, že let bude provád n pouze do výšky 100 m od zemského povrchu 

a mimo ochranná pásma – viz obrázek 5. Do češtiny se anglický výraz Aerodrome Traffic Zone 

p ekládá podle p edpisu L2 jako „letištní provozní zóna“. Létání bezpilotních létajících 

                                                
10 LP ČR, s. p. – ízení letového provozu České republiky, statní podnik 
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prost edk  je za podmínky maximální letové hladiny 100 metr  nad zemí a vzdálenosti 

5,5  kilometru od samotného letišt . 

 

Obrázek 5 - Provoz bezpilotních létajících prostředků v okolí neřízeného letiště 
(ATZ) 

Obrázek 6 - Provoz bezpilotních létajících prostředků v okolí řízeného letiště 
(CTR) 
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Obrázek 7 - Legenda k obrázkům 5 a 611 

Okolí letišt , kde je ízený letový provoz, se označuje jako CTR – Control Zone (viz obrázek 

6). Tento anglický název se podle p edpisu L2 do češtiny p ekládá jako „ ízený okrsek“. 

V p ípad , že let bude provozován blíže než stanovených 5,5 kilometru, je vyžadována 

spolupráce se stanovišt m ízení letového provozu určitého letišt .  

 

Pravidla určující provoz bezpilotních létajících prost edk  shrnují obrázky výše. První z nich 

tedy zobrazuje okolí letišt  bez ízeného provozu a druhý zobrazuje okolí ízeného letišt . T etí 

obrázkem je legenda popisující použité zkratky a jejich význam.  

 

Už mnohokrát se stalo v České republice a jinde ve sv t , že bezpilotní létající prost edek 

ohrozil provoz letadel. V České republice se to naposledy stalo 12. zá í 2017, kdy pražské 

                                                
11 DOPLN K X: Bezpilotní systémy Dostupné také z: 

https://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf (platí pro obrázky 

5, 6 a 7) 
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ruzyňské letišt  bylo nuceno odklán t p istávající a odlétávající letadla na záložní dráhu, 

jelikož v okolí hlavní dráhy se pohyboval amatérský bezpilotní létající prost edek.  

 

3.4 Bezpečnostní pravidla 

Bezpilotní létající prost edky musí dodržovat základní bezpečnostní pravidla, která jsou 

vlastn  základem všech pravidel a p edpis , jelikož jde v první ad  hlavn  o to, aby nebylo 

ohroženo nic, co je ve vzduchu a na zemi. Zejména musí být zajišt na hlavn  bezpečnost 

osob. 

 

Let jakéhokoliv bezpilotního létajícího prost edku smí být provád n pouze pokud je zajišt na 

bezpečnost létání ve vzdušném prostoru, bezpečnost osob a majetku na zemi a životního 

prost edí.  

 

Bezpilotní létající prost edek nesmí (vyjma tehdy, kdy ÚCL dá výjimku): 

• Být blíž k jakékoliv jiné osob  na horizontální vzdálenosti, která je menší než 50 metr  

za vzletu a p istání, vyjma pilota 

• Za letu být blíž k jakékoliv osob , prost edku nebo stavb  na horizontální vzdálenost, 

která je menší než 100 metr  

• Za letu být blíž k jakémukoliv hust  osídlenému prostoru na horizontální vzdálenost 

menší než 150 metr   

• P iblížit se oblačnosti 1500 m horizontáln  a 300 m vertikáln  bez ohledu na hmotnost 

bezpilotního létajícího prost edku 

 

ÚCL bezpilotním létajícím prost edk m doporučuje z hlediska bezpečnosti vzdálenost 1:2 p i 

letu s dop ednou rychlostí, tj. na sto metr  výšky polom r 200 metr  a pom r 1:1 bez dop edné 

rychlosti, tj. na 100 metr  výšky kruh o polom ru 100 metr . 

 

Za porušení veškerých p edpis  hrozí pokuta v sankčním ízení, která se m že vyšplhat až do 

výše 5 000 000 Kč.  

 

3.5 Regulace bezpilotních létajících prost edků v EU 

EU nereguluje bezpilotní létající prost edky, jejichž hmotnost je 150 kg nebo mén , protože 

stávající regulativní na ízení Evropského parlamentu a Rady 216/2008 o společných 

pravidlech v oblasti civilního letectví se vztahuje pouze na letadla, jejichž hmotnost je v tší než 

150 kg. 
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Bezpilotní létající prost edky, jejichž hmotnost je menší nebo rovna 150 kg jsou regulována na 

úrovni členských stát . Tudíž legislativa pro provoz t chto prost edk  není sjednocená 

a v každém stát  platí jiná pravidla. Vzhledem k odlišným vnitrostátním p edpis m pro provoz 

bezpilotních létajících prost edk  musí provozovatelé bezpilotních létajících prost edk  

požádat o ud lení samostatného povolení v každém členském stát  EU.   

 

3.6 Legislativa spojená s ochranou soukromí v EU 

Všichni uživatelé, kte í bezpilotní létající prost edky využívají k jakýmkoliv účel m spadají pod 

právní p edpisy EU o ochran  osobních údaj . To znamená že, provozovatelé bezpilotních 

létajících prost edk , musí dodržovat platné zásady ochrany osobních údaj  jako jsou zásady 

týkající se účelových omezení, zásada transparentnosti, která vyžaduje, aby jednotlivci byli 

informováni o provád ném zpracování údaj , které byly získány b hem provozu bezpilotního 

létajícího prost edku. 

 
P vodní p edpisy, na kterých staví nyn jší platné p edpisy jsou dohledatelné v mezinárodním 

právu. Ochrana osobních údaj  byla d íve součástí práva na soukromí a byla chrán na 

mezinárodními lidsko-právními smlouvami. Prvním dokumentem, který výlučn  stanovuje 

ochranu osobních údaj , je Úmluva č. 108 z roku 1981. Lze tedy íci, že ochrana osobních 

údaj  se z právního hlediska ne eší tak dlouho dobu. 

 

EU a její členské státy p ijaly p ísná pravidla týkající se ochrany soukromí a osobních údaj  

obsažené ve Sm rnici 95/46/ES z roku 1995, členové EU jsou rovn ž vázáni článkem 8 

Evropské úmluvy o ochran  lidských práv a svobod a článkem 7 a 8 Listiny základních práv 

Evropské Unie. Krom  toho má každý členský stát vlastní ústavní a zákonná pravidla týkající 

se soukromí a vnitrostátní právní p edpisy podléhající právním p edpis m EU. 

  

3.6.1 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod 

Co se týče ochrany soukromí, tak tu nám zaručuje článek 8 v Úmluv  o ochran  lidských 

práv a základních svobod.  

„Článek 8 – Právo na respektování soukromého a rodinného života 

1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí 

a korespondence.  
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2. Státní orgán nem že do výkonu tohoto práva zasahovat krom  p ípad , kdy je to v souladu 

se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, ve ejné 

bezpečnosti, hospodá ského blahobytu zem , ochrany po ádku a p edcházení zločinnosti, 

ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“12 

 

3.6.2 Listina základních práv Evropské Unie 

Soukromí a ochrany osobních údaj  se v této listin  týká článek 7 a 8. 

„Článek 7 – Respektování soukromého a rodinného života 

Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace. 

Článek 8 – Ochrana osobních údaj  

1. Každý má právo na ochranu osobních údaj , které se ho týkají. 

2. Údaje musí být zpracovány korektn , k p esn  stanoveným účel m a na základ  

souhlasu dotčené osoby nebo na základ  jiného oprávn ného d vodu stanoveného 

zákonem. Každý má právo na p ístup k údaj m, které o n m byly shromážd ny, a má 

právo na jejich opravu  

3. Na dodržování t chto pravidel dohlíží nezávislý orgán.“13 

 

3.6.3 Úmluva č. 108 

Jak již bylo zmín no výše prvním dokumentem, který se zaobírá ochranou osobních údaj  je 

Úmluva č. 108 z roku 1981 o ochran  osob se z etelem na automatizované zpracování 

osobních dat (Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic 

Processing of Personal Data – ETS 108) dále jen Úmluva 108. Tato Úmluva je prvním 

evropským jednotným dokumentem na téma ochrany osobních údaj . Do současné doby ji 

ratifikovala nebo alespoň podepsala v tšina evropských stát . Tato Úmluva ztotožňuje svoji 

myšlenku ochrany soukromí, která je popsána v článku 8 Evropské úmluvy o ochran  lidských 

práv a základních svobod, která je zmín na výše.  

                                                
12 Úmluva o ochran  lidských práv a základních svobod. Dostupné také z: 
http://www.lidskaprava.cz/uploads/03_dokumenty/04_uvod/05_EULP1114protokoly-.pdf 
 
 
13Listina základních práv evropské unie. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A12012P% 
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Česká republika Úmluvu 108 podepsala 8. zá í v roce 2000 a v tento datum byla současn  

zahájena ratifikace, která byla ukončena v roce 2001 ve Štrasburku p edáním ratifikačních 

listin. Ke konečné ratifikaci došlo v roce 2003 a Česká republika byla čtvrtým státem, který 

ratifikaci p ijal. Následn  Česká republika tuto ratifikaci rozší ila i na neautomatizované 

zpracování osobních údaj . Radu Evropy lze považovat za jeden z hlavních garant  evropské 

ochrany osobních údaj .  

 

3.6.4 Směrnice 95/46/ES 

Sm rnice 95/46/ES je považována za hlavní legislativní dokument pro ochranu osobních údaj  

v EU. Jedná se o p edpis Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze 24. íjna 1995 

o ochran  fyzických osob ve spojení se zpracováním osobních údaj  o volném pohybu t chto 

údaj . P i vymezení a definování základních pojm  tato sm rnice má návaznost na Úmluvu 

č. 108. Komplexn  je tato sm rnice s Úmluvou totožná. Tato sm rnice se týká nakládání 

s osobními údaji, které se uskutečňuje buďto úpln  automatizovaným nebo částečn  

neautomatizovaným zp sobem za p edpokladu, že tato určitá data mohou být kdykoliv 

automatizovaným zp sobem zpracována. Sm rnici implementovali všechny členské státy EU. 

Touto sm rnicí je usm rňováno poskytování osobních údaj  do t etích zemích, podmínkou 

poskytnutí t chto údaj  je, že t etí stát slibuje odpovídající ochranu osobních údaj , která je 

rovna ochran  v EU. Principy a zásady definované v této sm rnici jsou považovány za obecné, 

tudíž není velkým problémem, je aplikovat i na nové technologie nebo situace, což se určit  

týká oblasti bezpilotních létajících prost edk .  

 

3.7 Legislativa spojená s ochranou soukromí v ČR 

Následující podkapitoly se v nují legislativ , která je dále mimo legislativu pro všechny státy 

v EU, sm rodatná pro ochranu soukromí v ČR. 

 

3.7.1 89/2012 Sb. – Občanský zákoník 

V občanském zákoníku se Oddíl 6 v nuje osobnosti člov ka a Pododdíl 2 podob  a soukromí. 

Tento pododdíl íká, že zachytit jakýmkoliv zp sobem člov ka tak, aby bylo možné určit jeho 

totožnost, je možné jen na základ  jeho svolení. Rozši ovat podobu člov ka je možné také jen 

na základ  jeho svolení. Pokud člov k svolí k tomu, že bude jeho podoba ší ena, bere na 

v domí to, že jeho podoba bude tedy rozmnožována a rozši ována tak, jak mohl p edpokládat.  

V pododdílu je dále napsáno, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného člov ka, nemá- li 

k tomu zákonný d vod. To znamená, že nelze bez svolení člov ka narušit jeho soukromé 
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prostory, sledovat jeho soukromý život nebo po izovat o tom zvukový nebo obrazový záznam. 

Dále je zakázáno využívat obrazové či zvukové záznamy po ízené o soukromém život  

člov ka t etí osobou. Nelze ani takovéto záznamy soukromé povahy ší it.  

Dále je z hlediska ochrany soukromí vymezeno to, že svolení k použití podobizny, zvukového 

nebo obrazového materiálu m že být omezeno na určitou dobu a kdykoliv osoba, která k tomu 

dala svolení, m že toto svolení odvolat.  

Další d ležitým bodem, který je t eba zmínit, že svolení není t eba, pokud se po ídí podobizna, 

obrazový či zvukový materiál a bude sloužit k ochran  práv nebo právem chrán ných zájm  

jiných osob.  

Podobiznu, zvukový nebo obrazový materiál lze bez svolení po ídit nebo použít p im eným 

zp sobem k v deckému, um leckému účelu nebo pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo 

obdobné zpravodajství.  

 

3.7.2 Zákon o ochraně osobních údajů  

Zákon o ochran  osobních údaj  (celým názvem zákon č. 101/2000 Sb., o ochran  osobních 

údaj  a o zm n  n kterých zákon ) je základním právním p edpisem, který upravuje ochranu 

osobních údaj . Na základ  tohoto zákona byl z ízen Ú ad pro ochranu osobních údaj  

(ÚOOÚ), který má na starost provád ní tohoto zákona. Jeho úkolem je dohled na ochranu 

soukromí a osobních údaj . 

Zákon o ochran  osobních údaj  zaručuje právo na ochranu občana České republiky p ed 

neoprávn ným zasahováním do jeho soukromého a osobního života tím, že n kdo jiný bude 

bez svolení neoprávn n  shromažďovat, zve ejňovat nebo jiným zp sobem zneužívat osobní 

údaje. Tento zákon nabyl platnost v roce 2000 s účinností od 1.6.2000, má v sob  

zaimplementované dva p edchozí p edpisy, kterými je Úmluva č. 108 a Sm rnice 95/46/ES. 

Vlivem rozmachu bezpilotních létajících prost edk  je tento zákon stále více porušován.  

 

3.7.3 Stanovisko č.1/2013 

Na základ  toho, že jsou bezpilotní létající prost edky stále více populárn jší a je stále v tší 

riziko zneužívání osobních údaj  získaných prost ednictvím záznamu z kamer, kterými jsou 

často vybaveny bezpilotní létající prost edky, vydal Ú ad pro ochranu osobních údaj  

Stanovisko č. 1/2013 – „Zpracování osobních údaj  prost ednictvím záznamu z kamer, kterými 
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jsou vybavena bezpilotní letadla“14. Obsahem tohoto stanoviska jsou rady, jak se nedostat do 

rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj . 

 

Bezpilotní létající prost edky, jejichž součástí je záznamové za ízení, se p i natáčení cizích 

osob z výšky, mohou dostat nejenom do rozporu se zákonem o ochran  osobních údaj  ale 

i do rozporu s občanským zákoníkem č.89/2012 Sb., kde se § 81 v nuje osobnosti člov ka 

a jeho soukromí, které musí být chrán no. Pomocí bezpilotních létajících prost edk  snadno 

m žeme získat videa, fotografie a záznamy osob, které m žeme práv  t mito prost edky 

sledovat a zasahovat tak do jejich soukromí. 

 

Stanovisko č. 1/2013 se tedy zam uje na materiály získané ze záznamových za ízení, kterými 

jsou často vybaveny bezpilotní létající prost edky. Prost ednictvím kamerových za ízení na 

bezpilotních létajících prost edcích, je možné vcelku snadno zachytit a dále zpracovat záb ry 

identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob včetn  jejich soukromého prost edí, 

tedy tam, kde se tyto osoby vyskytují nebo na území jejich obydlí (byty, domy, zahrady).  

 

Zákon o ochraně osobních údajů není porušen v těchto p ípadech:  
• V p ípad , že s bezpilotním létajícím prost edkem nebudeme cílen  po izovat záb ry 

identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob a zam íme se na sledovaní 

krajiny, p írody, pr myslových a zem d lských prostor, zv e pohybující se nap íklad 

v lesích, na loukách a osoba se nám p i tomto monitoringu do záb ru dostane 

„omylem“. To znamená, že osoba není sledovaná zám rn .  

• V p ípad , že kamery bezpilotního létajícího prost edku budou obraz záb r  pouze 

p enášet bez toho, aniž by obraz určitých osob zaznamenávaly.  

• V p ípad , že budou záb ry použity pouze pro osobní pot ebu dané fyzické osoby. 

 
V p ípad , že bude provozovatel bezpilotního létajícího prost edku po izovat záb ry určitých 

osob za účelem jejich identifikování, stane se správcem osobních údaj . Správcem osobních 

údaj  se rozumí člov k, který dostal souhlas od subjektu údajů15. Je odpov dný za zpracování 

t chto údaj  a určuje k jakému účelu bude toto zpracování sloužit. Zpracování osobních údaj  

provádí buďto tzv. zpracovatel nebo to d lá sám správce. Provozovatel bezpilotního létajícího 

prost edku m že tedy být zároveň správcem a zpracovatelem. 

 

                                                
14 Ú ad pro ochranu osobních údaj : Stanovisko č.1/2013. Dostupné z: 
https://www.uoou.cz/files/stanovisko_2013_1.pdf 
 
15 Subjekt údajů – rozumí se fyzická osoba, na kterou se osobní údaje vztahují. 
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V p ípad , že se provozovatel stane správcem nebo zpracovatelem nebo bude zastupovat 

všechny t i činnosti – provozovatel, správce a zpracovatel, platí pro n j následující pravidla:  

 

• Provozovatel bezpilotního létajícího prost edku má zakázáno po izovat záb ry, které 

se týkají ryze soukromých a osobních aktivit lidí a tyto aktivity dotyčná osoba provádí 

na území obydlí a p ilehlých prostor. 

• Provozovatel má rovn ž zakázáno po izovat záb ry, které by osobu urážely 

a snižovaly lidskou d stojnost. 

• P ed tím, než zpracovatel začne zpracovávat osobní údaje dotyčné osoby, musí 

provozovatel bezpilotního létajícího prost edku, který buďto pov í zpracovatelem jinou 

osobu anebo bude zpracovatelem sám, získat souhlas této osoby – tzv. souhlas 

subjektu údaj . V p ípad , že na záb ru bude i jiná osoba, od které však souhlas 

nemáme, dostáváme se do rozporu se zákonem o ochran  osobních údaj , a proto 

musí být tyto záb ry smazány. 

• Výjimku má Policie ČR, která má povoleno po izovat fotografie a videa na ve ejn  

dostupných místech, když je to nezbytn  nutné a tyto záb ry slouží k výkonu její práce. 

• Monitoring na veřejně přístupných místech16 lze v p ípadech, kdy budou fotografie 

nebo videa po izována pro účely ochrany práv. Je pot eba, aby byly shromažďovány 

jen záb ry pro ochranu určitých práv, p ičemž soukromí sledovaných osob nesmí být 

nijak narušeno. Subjekt údaj , ke kterému se záb ry vztahují, musí být co nejd íve 

informován o tom, že dojde ke zpracování osobních údaj .  

• V p ípad , že pilot bezpilotního létajícího prost edku po izuje záznam sloužící 

k ochran  vlastního majetku, je povinen po skončení po ízení záb r  zkontrolovat, zda 

tyto záb ry korespondují jen k účelu ochrany vlastního majetku. Pokud to tak nebude, 

je povinen tyto záb ry ihned smazat. V tomto p ípad  musí být subjekt údaj  také 

informován co nejd íve.  

 

Ke zpracování osobních údaj  se váže oznamovací povinnost. P ed začátkem zpracování 

osobních údaj , je správce povinen tuto skutečnost oznámit na Ú ad pro zpracování osobních 

údaj .  

 

Pokud se osoba, která byla monitorována bezpilotním létajícím prost edkem domnívá, že byla 

porušena práva související s osobními údaji, m že se obrátit na Ú ad pro ochranu osobních 

údaj . M že se také obrátit na správce či zpracovatele, aby dotyčná osoba dostala vysv tlení 

nebo, aby došlo k odstran ní závadných záb r . 

                                                
16 Veřejně přístupná místa – místa p ístupná každému (nap . plocha na nám stí) 
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Prost ednictvím za ízení, která jsou umíst na na bezpilotních létajících prost edcích m že být 

krom  video záznamu po ízen i zvukový záznam, který se týká dotyčných osob. Platí zde 

obdobná pravidla. Navíc po izování zvukového záznamu dotyčných osob je velký zásah do 

soukromí, což nekoresponduje s p ípustností takového zpracování. 

 

Pokud monitorování slouží k účelu ztotožn ní konkrétních osob, pak se toto jednání ídí 

zákonem o ochran  osobních údaj . Vždy je vhodné nejprve zkontrolovat po ízené údaje 

a odstranit záb ry, které nesloužily ke konkrétnímu účelu monitoringu. Do rozporu se zákonem 

o ochran  osobních údaj  se provozovatel bezpilotního létajícího prost edku dostane, když 

nebude plnit povinnosti uložené tímto zákonem a vystavuje se riziku postih  uložené v Hlav  

VII zákon  o ochran  osobních údaj , p ípadn  i riziku občanskoprávních žalob na ochranu 

osobnosti. 

 

3.8 Legislativa pro UAV na Slovensku 

P edpisy a legislativa pro provoz bezpilotních létajících prost edk  není sjednocená, tudíž 

v každém stát  jsou odlišné p edpisy pro bezpilotní létající prost edky. Tato podkapitola se 

v nuje provozu bezpilotních létajících prost edk  na Slovensku z hlediska legislativy, pro 

následné srovnání p edpis  a legislativy mezi Českou a Slovenskou republikou. 

 

Stejn  tak jako u nás, tak i na Slovensku se v poslední dob  stávají bezpilotní létající 

prost edky stále více populárn jší a jejich prodej v poslední dob e velmi vzrostl. Na Slovensku 

platí stejn  jako u nás p ísná regulace.  

 

Na Slovensku se provozovatelé bezpilotních létajících prost edk  ídí Rozhodnutím č.1/2015 

z 19.08.2015, které vydal Dopravní ú ad. Jedná se o Rozhodnutí, kterým se určují podmínky 

vykonání letu letadlem zp sobilým létat bez pilota ve vzdušném prostoru Slovenské republiky. 

Tento dokument je podobný Doplňku X, v obou dokumentech platí podobná pravidla.  

 

V Rozhodnutí, které je platné na Slovenku, je více definic než v Doplňku X.  V Doplňku X 

nap íklad chybí definice pro letadlo – hračku. Letadlo – hračka (toy aircraft) neboli model 

letadla, jehož maximální vzletová hmotnost je nižší nebo se rovná 0,5 kg.17  

                                                
17 Dopravný úrad: Rozhodnutie č. 1/2015 z 19.08.2015, ktorým sa určujú podmienky 
vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej 
republiky. Dostupné z: http://nsat.sk/wp-content/uploads/2014/08/DU_RPAS-merged.pdf 
 



42 
 

 

Základním rozdílem na Slovensku a v České republice je ten, že pokud chce provozovatel 

bezpilotního letadla fotografovat, filmovat nebo jinak po izovat záznam pro komerční ale 

i nekomerční účely (pro osobní pot ebu), jedná se o letecké práce. Takto stanovené letecké 

práce je možné vykonat jen na základ  povolení, které vydává Dopraní Ú ad na Slovensku. 

Dopravní ú ad v tomto povolení určí rozsah a jisté podmínky na vykonání specifických 

leteckých prací. Dále pro evidenci na Dopravním ú ad  hraje rozhodující roli maximální 

vzletová hmotnost bezpilotního létajícího prost edku, která je na Slovensku 20 kg, zatímco 

v České republice 25 kg. 

 

P ed tím, než osoba zažádá o toto povolení a p ed vydáním rozhodnutí o určení podmínek pro 

bezpilotní letadla, je nejd íve pot eba: 

• Zaevidovat UAV na Dopravním ú ad   

• P ezkoušet provozovatele po teoretické a praktické stránce na Dopravním Ú ad   

• Vypracovat provozní p íručku 

• Pojišt ní 

• Povolení od Ministerstva obrany  

 

P ičemž Ministerstvo obrany začne ízení až v okamžiku, kdy má od Dopravního ú adu vydané 

povolení pro provád ní leteckých prací včetn  určení podmínek bezpečného provozu pro 

UAV. Do doby, než bude žadateli vydáno povolení pro vykonávání leteckých prací, m že 

žadatel, který má zaevidované UAV, provozovat UAV jako model letadla podle podmínek, 

které jsou určené Rozhodnutím Dopravního ú adu.  

 

Rozhodnutí č.1/2015 z 19.8.2015, které vydal Dopravní ú ad na Slovensku a který, jak už bylo 

zmín no výše, určuje podmínky pro vykonání letu letadlem zp sobilým létat bez pilota ve 

vzdušném prostoru Slovenské republiky, neupravuje problematiku související s ochranou 

soukromí a osobních údaj .  

 

Proto je na Slovensku směrodatná: 
• Zákonná úprava (hlavním p edpisem je zákon o ochran  osobních údaj ) 

• Podzákonná úprava (jsou to zejména provád cí právní akty, které byly p ijaty za 

účelem provedení zákona o ochran  osobních údaj )  

 

Pokud bude provozovatel provozovat bezpilotní letadlo na Slovensku, které bude vybaveno 

kamerovým za ízením a pomocí tohoto za ízení natočí záznam nebo zachytí informace na 
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základ  kterých by byla osoba identifikovaná, a to buď p ímo nebo nep ímo. Tak by v tomto 

p ípad  bylo možné bezpilotní létající prost edek zahrnout pod pojem „informační systém 

osobních údaj “. To automaticky znamená povinnost držet se zákona o ochran  osobních 

údaj . „Infomační systém osobních údaj  je definován jako informační systém, ve kterém se 

p edem vymezený nebo stanovený účel systematicky zpracovává nebo má zpracovat jakýkoliv 

uspo ádaný soubor osobních údaj  p ístupných podle určených kritérií bez ohledu na to, zda 

jde o informační systém centralizovaný, decentralizovaný nebo je distribuován na funkčním 

nebo geografickém základ, informačním systémem se pro účely tohoto zákona rozumí také 

soubor osobních údaj , které jsou zpracovány nebo p ipraveny na zpracování částečn  

automatizovaných nebo jinými než automatizovanými prost edky zpracování.“18 

 

V souvislosti s ochranou osobních údaj  je t eba rozlišit účelové využití bezpilotních létajících 

prost edk . V p ípad  nekomerčního využití bezpilotních létajících prost edk  je t eba v novat 

pozornost na odst. 2 zmín ného zákona, protože ten má z praktického hlediska význam pro 

využívání bezpilotních létajících prost edk  a jsou zde dv  výjimky, kdy se zákon o ochran  

osobních údaj  neaplikuje. Mezi tyto výjimky pat í: 

 

• Zpracování osobních údaj  v rámci osobních nebo domácích činností (nap . pokud si 

n kdo vede vlastní korespondenci)  

• Osobní údaje, které byly získány náhodn  za p edpokladu, že chyb l zám r jejich 

zpracování a nejsou systematicky zpracovány 

 

Pokud by tedy šlo o jednu z t chto dvou výjimek, tak se zákon o ochran  osobních údaj  

neaplikuje. Pokud jde o první výjimku, je t eba dodat, že osobní nebo domácí činnosti se týkají 

pouze činností, které lze zahrnout pod soukromý nebo rodinný život osoby. Neplatí to pro 

zve ejňování osobních údaj  na internetu.  

 

Ve druhém p ípad , pokud se jedná o komerční využití bezpilotních létajících prost edk  platí 

následující p edpoklady aplikace zákona o ochran  osobních údaj : 

 

• P ípad nelze zahrnout pod komerčních využití  

• Z po ízeného záznamu lze identifikovat osobu  

• Jiným zp sobem dojde do zásahu práv jednotlivce 

 

                                                
18 HRABČÁK, Ladislav. Drony a ochrana osobných údajov. Dostupné z: 
http://www.lexforum.cz/649 
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Pokud dojde ke spln ní jakýkoliv p edpokladu z výše uvedených, tak se musí použít 

ustanovení zákona o ochran  osobních údaj  v dané konkrétní situaci. 

 

Ze slovenského právního ádu vyplývá n kolik možností, jak lze určitou p edm tnou činnost 

„zlegalizovat“ - aby se nedostala do rozporu se zákonem. To však závisí na konkrétním 

p ípadu. V tšinou se jedná o p ípady, kdy je vyžadován souhlas. Tento souhlas musí ud lit 

dotyčná osoba, kterou se rozumí každá fyzická osoba, které se týkají osobní údaje. V menší 

mí e se jedná o p ípady, kdy není vyžadován souhlas dotyčné osoby. To platí za p edpokladu, 

že to upravuje právn  závazný akt EU, mezinárodní smlouva, kterou je SR vázaná, zákon 

o ochran  osobních údaj  nebo jiný zákon.  

 

V p ípad , že veškeré okolnosti nasv dčují tomu, že osoba využívá bezpilotní létající 

prost edek ke komerčním účel m, je t eba aplikovat režim zákona o ochran  osobních údaj  

i p estože se osoba považuje za provozovatele informačního systému. Když dojde k takovému 

porušení stanovených pravidel, vyvodí se právní odpov dnost. 

 

3.9 Shrnutí – rozdíl mezi legislativou pro bezpilotní létající 
prost edky v České a Slovenské republice 

Vše d ležité je zmín no výše, zde je jen krátké shrnutí. V České republice si m že bezpilotní 

létající prost edek koupit kdokoliv z nás. V p ípad , že se jedná o malý bezpilotní létající 

prost edek do 25 kg pro rekreační a sportovní účely, osoba k jejímu provozu nepot ebuje 

žádné osv dčení. To platí tedy pouze jen v p ípad , kdy bezpilotní létající prost edek osoba 

použije pouze k t mto rekreačním účel m.  

 

V ostatních p ípadech povolení pot ebuje – tedy pokud se jedná o bezpilotní létající prost edek 

nad 25 kg nebo pokud tento bezpilotní prost edek bude osoba využívat k jiným než rekreačním 

účel m (bez rozdílu maximální vzletové hmotnosti). Za jiné než rekreační a sportovní účely se 

zejména považují letecké práce nebo letecké činnosti pro vlastní pot ebu, odtud taky název 

Povolení k provozování leteckých prací / leteckých činností pro vlastní pot ebu bezpilotní 

letadlem. 

 

Všechny tyto bezpilotní létající prost edky podléhají povolení, které vydává Ú ad civilního 

letectví. Součástí tohoto procesu je tedy p ezkoušení z teoretických a praktických dovedností 

pilota.  
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Hlavní rozdíl mezi provozem bezpilotních létajících prost edk  v České a Slovenské republice 

nastává až v p ípad , kdy bude osoba chtít prost ednictvím bezpilotního létajícího prost edku 

natáčet či fotografovat. Rozdíl je také v maximální vzletové hmotnosti, která je rozhodující pro 

evidenci na Dopravním Ú ad  na Slovensku, jak již bylo zmín no ta je 20 kg. 

 

Pokud osoba chce v České republice prost ednictvím bezpilotních létajících prost edk  

po izovat videa či snímky pro vlastní pot ebu, je to v po ádku, žádné povolení nepot ebuje. 

Povolení osoba pot ebuje jen pokud by videa či fotografie cht la osoba zpen žit. V takovém 

p ípad  se jedná o leteckou práci a na to je pot eba povolení.  

 

Zásadní rozdíl, který je platný na Slovensku, je ten, že pokud si osoba zakoupí i malý bezpilotní 

létající prost edek do 20 kg s vestav nou kamerou a chce po izovat fotografie nebo videa pro 

svoje účely (fotografie a videa z výlet  apod.) jedná se vždy o letecké práce a na to je vždy 

pot eba povolení. V p ípad , že bude osoba provozovat bezpilotní létající prost edek 

k fotografování a po izování videí bez povolení, dopouští se trestného činu. K tomu, aby osoba 

získala povolení je nutné op t bezpilotní létající prost edek zaregistrovat na Dopravním ú ade 

a vykonat teoretické a praktické zkoušky a splnit další náležitosti, jak je již popsáno výše.  

 

V p ípad , že bude bezpilotní létající prost edek vybaven kamerou, ale osoba nebude chtít 

požádat o povolení k leteckým pracím, jelikož nebude chtít po izovat fotografie ani videa 

a bude chtít s bezpilotním létajícím prost edkem jen létat, je možné za určitých podmínek 

p elepit objektiv kamery nepr hlednou páskou nebo vyjmout pam ťovou kartu – takto je 

možné se vyhnout trestnému činu.  

 

Jelikož má Slovensko daleko p ísn jší pravidla pro provoz bezpilotních létajících prost edk  

vybavených kamerou a osoba musí pro povolení létání bezpilotního prost edku s kamerou 

prokázat určité znalosti, je tato osoba daleko více seznámena se všemi pravidly a p edpisy, 

které se k provozu vážou. To znamená, že je více seznámena i s tím, že je pot eba mimo jiné 

dodržovat zákon o ochran  osobních údaj , když chce osoba po izovat videa nebo fotografie.  
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4 Nesprávné využití bezpilotních létajících prost edků 
z hlediska ochrany soukromí 

Bezpilotní létající prost edky zažívají obrovský boom19, jak už bylo zmín no v p edchozích 

kapitolách. Jelikož je škála využití t chto prost edk  opravdu široká, lze íci, že je m žeme 

považovat za opravdu velké pomocníky. Avšak spousta lidí má na to jiný názor a považuje tyto 

prost edky za narušitele a špehující prost edky. 

 

Proto na základ  p edchozí kapitoly, kde je popsáno, jaká pravidla se k používání bezpilotních 

létajících prost edk  vážou, aby nebyl porušen zákon o ochran  osobních údaj , budou v této 

kapitole popsány situace, kdy jsou bezpilotní létající prost edky používány z hlediska ochrany 

soukromí nesprávn  a lidé je na základ  toho považují za narušitele.  

 

Podstatné je to, že pokud chceme chránit naše soukromí účinným zp sobem, je d ležité znát 

identitu narušitele. Což je však považováno za nejv tší problém. Protože když vidíme 

bezpilotní létající prost edek v provozu často identitu narušitele neznáme a je obtížné zjistit, 

kde se narušitel nachází, odkud nás sleduje a kdo nám zasahuje do našeho soukromí. Malý 

bezpilotní létající prost edek nemusí být ve vzduchu v bec slyšet a ve tm  ani vid t. M že 

kohokoliv monitorovat p i jeho soukromých aktivitách, nap íklad p i koupání v bazén , 

odposlouchávat pomocí citlivých mikrofon  nebo m že vlet t do pokoje a vše sledovat 

a odposlouchávat. N kdy nemá dotyčný člov k zpravidla v bec pon tí o tom, že ho n kdo 

prost ednictvím bezpilotního létajícího prost edku sleduje.  

 

Bezpilotní létající prost edky mohou být ízeny na dálku a v podstat  stačí jen to, že ho máte 

v dohledu, vidíte obraz toho, kde se tento prost edek pohybuje a co snímá. Nutností je sledovat 

r zné p ekážky a okolní letový provoz. 

 

4.1 Správné versus nesprávné využití bezpilotních létajících 
prost edků 

Z hlediska ochrany soukromí je správné využití takové, kdy není p i používání bezpilotního 

létajícího prost edku porušen zákon o ochran  osobních údaj  a občanský zákoník. V p ípad , 

kdy uživatel používá bezpilotní létající prost edek k výd lečným účel m, musí mít od ÚCL 

oprávn ní a je poučen o tom, že pro bezpilotní létající prost edky platí Stanovisko 1/2013. 

Proto lze íci, že tito uživatelé, kte í vlastní oprávn ní a nap íklad fotí letecké fotografie krajiny, 

                                                
19 Boom = rozmach, vzestup, r st 
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staveb pro architektonické účely apod. v dí, že provoz bezpilotních létajících prost edk  

podléhá legislativ , jsou s legislativou seznámeni. Neznalost zákon  a pravidel se týká spíše 

t ch, kte í si bezpilotní létající prost edek po ídí pro zábavu. Tito uživatelé legislativu často 

porušují, neznají ji, neví, kde mohou s bezpilotními prost edky bezpečn  létat a kde ne. Často 

nemají pon tí o tom, že se na provoz bezpilotních létajících prost edk  vztahuje zákon na 

ochranu osobních údaj  a Stanovisko č.1/2013. 

 

Důležitá 3 pravidla z hlediska ochrany osobních údajů a soukromí:  
1) Nepo izovat záb ry soukromých aktivit (lidé, kte í jsou na zahradách nebo u domu atd.) 

nebo aktivit, které by mohly snížit lidskou d stojnost 

2) Pokud osoba chce natáčet nebo fotografovat jinou osobu, m la by mít souhlas 

dop edu, pokud souhlas nemá, je nutné rozmazat obličej 

3) Je možné po ídit záznam k ochran  majetku, jiných práv nebo právem chrán ných 

zájm  jiných osob 

 

4.2 Stížnost na porušení zákona o ochraně osobních údajů 

V p ípad , že osoba zjistí nebo má od vodn né podez ení na to, že byly nebo jsou jeho osobní 

údaje zneužity, tj. zpracovány v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života 

a rozporu se zákonem o ochran  osobních údaj . Do rozporu se zákonem o ochran  osobních 

údaj  se osoba dostane i v p ípad , že zpracovávané údaje jsou nep esné nebo jsou použity 

na jiný účel, než se p edpokládalo, tj. na jiný účel, než byl ud len souhlas. Ve všech t chto 

p ípadech má osoba právo obrátit se na Ú ad pro ochranu osobních údaj . Možné jé podat 

i občanskoprávní žalobu na ochranu osobnosti. 

 

Podání podn tu nebo stížnosti na Ú ad pro ochranu osobních údaj  upozorňující podez ení, 

že byl porušen zákon o ochran  osobních údaj  by m lo zahrnovat určité informace vztahující 

se k osobám a vzniklé situaci a popsat situaci podrobn , aby bylo možné situaci vy ešit co 

nejlépe.  

 

Důležité je následující: 
1) Uvést kontaktní údaje osoby, která stížnost podala 

2) Uvést nebo označit subjekt podez elého z porušení zákona o ochran  osobních údaj  

3) Co nejlépe a detailn  popsat činnosti zahrnující zpracování osobních údaj , kdy 

v pr b hu zpracování došlo k porušení zákona o ochran  osobních údaj  

4) Uvést osobní údaje, které byly zpracovány v rozporu se zákonem o ochran  osobních 

údaj  nebo provést alespoň kategorizaci t chto údaj  
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5) Dokumenty nebo jiné materiály, které budou sloužit jako d kazní materiál na základ  

kterých bude jasné, že došlo k porušení zákona o ochran  osobních údaj  

6) Dokumenty nebo jiné materiály, které dokládají vztah mezi oznamovatelem 

(st žovatelem) a subjektem (osobou), který osobní údaje chybn  zpracoval  

 

Uvést lze i nap íklad odkazy na dostupné zdroje, které mohou napomoct k popisované situaci. 

 

Ú ad pro ochranu osobních údaj  p ijímá podn ty a stížnosti podobných typ , jak jsou uvedeny 

t i p íklady stížností níže. První stížnost, kterou Ú ad pro ochranu osobních údaj  p ijal, se 

týkala sportovní akce pro d ti a mládež, kterou po ádalo jedno české m sto. St žovatel si své 

stížnosti st žoval na to, že obličeje jednotlivých osob jsou na záznamu, který po ídil bezpilotní 

létající prost edek s kamerou, snadno rozpoznatelné a tento záznam byl po ízen bez souhlasu 

t chto figurujících osob. P iložil odkaz se záznamem, který byl zve ejn n na serveru 

Youtube.com. Časté jsou dotazy, které se týkají právní úpravy používání bezpilotních letadel 

vybavených kamerou na území ČR, ú ad vždy odkazuje na Stanovisko č.1/2013.   

 

Narušování soukromí z tohoto hlediska roste s tím, jak roste popularita používání bezpilotních 

létajících prost edk  pro zábavu. Níže jsou popsány p íklady situací, kdy je bezpilotní létající 

prost edek využíván nesprávn , v rozporu se zákonem. Dochází k narušení soukromí 

a zneužití osobních údajů20. Dalším nesprávným využitím, kdy je narušeno soukromí 

a bezpilotní létající prost edek slouží jako narušitel a špeh, m že být p i r zných špionážích, 

odposlechy konkurent  nebo p i p íprav  na krádeže a loupeže. 

 

Jelikož Ú ad pro ochranu osobních údaj  nemá jednotný formulá  stížnosti, kam by stačilo 

vyplnit pouze náležitosti pot ebné ke stížnosti. Stížnosti k následujícím t em situacích by mohly 

mít následující podobu a všechny uvedené údaje obsažené ve stížnostech jsou smyšlené – 

slouží pouze jako vzor. 

 

4.3 P íklady možných situací, návrhy ešení a vzor stížnosti 

Následující podkapitoly se v nují 3 možným situacím nesprávného využití bezpilotních 

létajících prost edk . 

 

                                                
20 Osobní údaj = jméno, adresa, bydlišt , pohlaví, v k, datum a místo narození, rodné číslo, 
fotografický, video a audio záznam apod. 
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4.3.1 Bezpilotní létající prost edek krouží už po několikáté nad naším domem se 
zahradou 

Provozovatel takového bezpilotního létajícího prost edku, který je vybaven záznamovým 

za ízením, m že sledovat a po izovat záznamy dotyčné osoby nebo osob. Prost ednictvím 

bezpilotního létajícího prost edku vidí, co daná osoba d lá a celkem snadno o ní zjišťuje r zné 

informace a osobní údaje.  

 

V p ípadech, kdy to není poprvé, co tento prost edek krouží nad stejným územím, lze se 

domnívat, že je jeho sledování zám rné. V tomto p ípad  se tedy provozovatel dostává do 

rozporu se zákonem. Jelikož obydlí se zahradou a činnosti, které na ní dotyčný člov k d lá, 

spadá pod soukromé aktivity. Provozovatel bezpilotního létajícího prost edku se tedy 

v p ípad  po izování záb r  dostává do rozporu se zákonem o ochran  osobních údaj  a také 

do rozporu s občanským zákoníkem, jelikož je zasaženo do jeho soukromí. 

 

Po izovat záznamy konkrétních osob v míst  jejich bydlišt  a okolních prostor je možné jen na 

základ  souhlasu osob, které jsou sledovány. Pokud o žádný souhlas provozovatel nepožádá, 

a p esto bude po izovat záznamy konkrétních osob porušuje zákon o ochran  osobních údaj  

a občanský zákoník. 

 

Co je dovoleno udělat a jak se bránit?  
Pokud si dotyčná osoba myslí, že kroužení bezpilotního létajícího prost edku nad jeho hlavou 

po n kolikáté není normální, m že si po ídit na jakékoliv záznamové za ízení (mobilní telefon, 

kamera) sv j záznam, který si m že uschovat jako d kaz. Tento záznam použije k ochran  

svých práv. Na ochranu svých práv m že také osoba ke zjišt ní identity narušitele vyslat za 

sledujícím bezpilotním létajícím prost edkem vlastní bezpilotní prost edek. To znamená, že se 

bude pohybovat ve stejných místech a když se bude sledující prost edek vracet 

k provozovateli, bude ho k n mu sledovat, aby zjistil identitu narušitele a mohl podniknout další 

kroky.  

 

Oba tyto postupy, které jsou popsány výše, m že osoba podniknout v p ípad , že má tedy 

podez ení na to, že je narušováno její soukromí a zpracovány její osobní údaje. Jedná se 

v této situaci o ochranu osobních údaj .  

 

Když bude dotyčná osoba narušitele znát, m že ho požádat o vysv tlení a následn  o to, aby 

záznamový materiál smazal. Narušitel m že dotyčnou osobu, která je na záznamu požádat 

dodatečn  o souhlas. Zkrátka m že dojít k určité dohod  mezi nimi. 
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V p ípad , že narušitel nebude chtít záznamový materiál s dotyčnou osobou smazat, m že 

sledovaná osoba podat stížnost na porušení zákona o ochran  osobních údaj  na Ú ad pro 

ochranu osobních údaj  nebo občanskoprávní žalobu na ochranu osobnosti.  

 

Je t eba upozornit na to, že není dovoleno jakýmkoliv zp sobem bezpilotní létající prost edek 

poškozovat. V p ípad , že by sledovaná osoba zám rn  poškodila tento prost edek, m že se 

dopustit trestného činu.  

 

Jak by mohla vypadat stížnost podaná na Ú ad pro ochranu osobních údaj  je uvedeno 

v P íloze 1.21 

 

4.3.2 Zneužití záznamů, které měly sloužit jen k osobním účelům fyzické osoby 

Do další nep íjemné situace se m že dostat osoba, která po druhé osob  cht la, aby 

prost ednictvím bezpilotního létajícího prost edku po ídila záb ry s touto osobou, která tyto 

záznamy cht la výhradn  pro vlastní osobní účely.  

 

V p ípad , že správce, který dostal souhlas od subjektu údaj  ke zpracování t chto osobních 

údaj , tyto údaje zpracuje k účelu, na kterém se p ed tím správce a subjekt údaj  dohodli, 

nejedná se o porušení zákona o ochran  osobních údaj .  

  

Do nep íjemné situace se m že dostat tehdy, když správce, který po ídil záb ry 

prost ednictvím záznamového za ízení umíst ného na bezpilotním létajícím prost edku, tyto 

záznamy zneužije – ud lá si kopii záznamu a dotyčné osob  nic ne ekne. Začne údaje 

o dotyčné osob  zpracovávat pro jiné účely, než na který subjekt údaj  dal správci souhlas. 

Následn  je m že použít buď pro svoje osobní účely nebo v horším p ípad  vystavit nap íklad 

nevhodné fotografie na sociálních sítích.  

 

Chybí tedy souhlas subjektu údaj  a zve ejn né záb ry nebo fotografie či zneužití jiných 

osobních údaj  je v tomto p ípad  porušení zákona o ochran  osobních údaj  a občanského 

zákoníku. 

 

 

 

                                                
21 Všechny údaje ve stížnosti jsou smyšlené. 
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Co je dovoleno udělat a jak se bránit?  
Obrana proti tomuto zneužití osobních údaj  je podobná jako v p edchozí situaci. Znovu je 

v první ad  určit  zkusit se s osobou domluvit, která naše údaje zneužila. Zkusit ho požádat, 

aby záznam smazal a všechen materiál z internetu stáhnul.  

 

Pokud toto nebude ochoten ud lat, m žete podat stížnost na Ú ad pro ochranu osobních údaj  

nebo občanskoprávní žalobu na ochranu osobnosti.  

 

Vzorová stížnost k této situaci je uvedena v P íloze 2.22 

 

4.3.3 Bezpilotní létající prost edek souseda 

Toto m že být hodn  častá situace. Váš soused si po ídí bezpilotní létající prost edek pro 

zábavu a rozhodne se, že s ním bude kroužit nad jeho zahradou. Avšak neuv domuje si, že 

tím ohrožuje soukromí a zneužít osobní údaje není v tomto p ípad  v bec složité.  

 

Zde m že být v rozporu to, zda zákon o ochran  osobních údaj  porušuje nebo ne. M že totiž 

kroužit nad svojí zahradou a po izovat záb ry svého majetku, p ilehlých prostor (zahrady) 

a pop ípad  osob, které s ním žijí v jedné domácnosti – souhlasí s tím, že budou na záb rech. 

V tomto p ípad  je všechno v po ádku. Zákon o ochran  osobních údaj  nebude porušen ani 

tehdy, když náš soused po izuje záb ry svého domu a zahrady a jiná osoba (nap íklad my 

jako jeho sousedi) vlezeme do záb ru omylem. To znamená, že se v záb ru jen mihneme 

a nejsme cílen  sledovány.  

 

Do rozporu se zákonem se náš soused dostane až tehdy, když bude p i po izování záb r  

jeho majetku po izovat i záb ry našeho území s námi. Je to stejné jako v prvním o p ípad , 

op t je porušen zákaz po izovat záb ry osob na území obydlí a p ilehlých prostor a ryze 

soukromých aktivit bez souhlasu. 

 

S tím, že náš soused krouží nad jeho zahradou, nelze nic ud lat, je na jeho soukromém 

pozemku. Ani se nemusíme dozv d t o tom, že jsme na záb rech a naše osobní údaje zneužil. 

V p ípad , že si ale všimneme nápadného špehování, m žeme ho op t požádat o vysv tlení 

a následné smazaní záznamu nebo rozmazání obličej , aby nedošlo k identifikaci. V p ípad , 

že nám soused záb ry nebude chtít ukázat, nepodá vysv tlení a podobn , op t nám m že 

                                                
22 Všechny údaje ve stížnosti jsou smyšlené. 
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pomoci Ú ad pro ochranu osobních údaj , kam podáme stížnost nebo občanskoprávní žaloba 

na ochranu osobnosti.  

 

Vzorová stížnost k této situaci je uvedena v P íloze 3.23 

 

4.4 Ú ad pro ochranu osobních údajů a bezpilotní létající 
prost edky 

Na problematiku týkající se bezpilotních létajících prost edk  a ochrany soukromí jsem se 

zeptala i pana JUDr. Ji ího Maštalky, který pracuje na Ú ad  pro ochranu osobních údaj . 

Shrnutí jeho odpov dí je popsáno v následujících odstavcích, kdy m  zajímalo, jak Ú ad pro 

ochranu osobních údaj  spolupracuje s Ú adem civilního letectví, kde vidí nejv tší slabinu této 

problematiky, čeho na základ  stížnosti dosáhnout, k čemu je Ú ad pro ochranu osobních 

údaj  kompetentní a jakým zp sobem reagují na otázky ve ejnosti, které se týkají této 

problematiky.  

 

„Ú ad pro ochranu osobních údaj  vždy na dotazy ve ejnosti na problematiku bezpilotních 

létajících prost edk  a ochrany osobních údaj  odkazuje na Stanovisko č.1/2013, které náš 

ú ad vydal. Produktem naší spolupráce s ÚCL je práv  toto Stanovisko. P i vydávání Povolení 

k provozování leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní pot ebu bezpilotním letadlem 

odkazuje ÚCL na toto Stanovisko.  

 

Za nejv tší slabinu považuji to, že neznáme identitu narušitele. Není možné podat stížnost na 

n koho, když nevíme, kdo narušuje naše soukromí a porušuje zákon o ochran  osobních 

údaj . Což si myslím, že je dost časté, že vlastn  nevíme, kdo s bezpilotním létajícím 

prost edkem létá a kdo o nás sbírá osobní údaje a následn  zpracovává bez souhlasu.  

 

Pokud se tedy osoba rozhodne podat stížnost z d vodu porušení zákona o ochran  osobních 

údaj , je d ležité sd lit co nejp esn jší informace o situaci, aby došlo k úsp šnému vy ešení 

této situace. Člov k ale není účastníkem ízení, a proto náš ú ad nem že p iznat újmu nebo 

za ídit omluvu poškozenému. M žeme jen docílit toho, že člov k záznam smaže a také 

m žeme uložit pokutu. Osoba dále m že podat žalobu na ochranu osobnosti a vy ešit tento 

spor soudn . Krom  zákonu o ochran  osobních údaj  jsou narušena i osobnostní práva, která 

jsou zakotvena v občanském zákoníku. Ani nemusí po izovat fotografie nebo videa a už 

porušuje osobnostní práva pouze tím, že zasáhne do jeho soukromí.“24  

                                                
23 Všechny údaje ve stížnosti jsou smyšlené. 
24 JUDr. Ji í Maštalka, Ú ad pro ochranu osobních údaj  v Praze 
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5 Návrh změn legislativy pro bezpilotní létající prost edky 

Z p echozích kapitol je jasné, že k provozu bezpilotních létajících prost edku se vážou určité 

p edpisy, pravidla a zákony. Z hlediska znalostí, které se týkají provozu bezpilotních létajících 

prost edk  jsou na tom lépe osoby, kte í získají od Ú adu civilního letectví povolení na základ  

prokázání určitých teoretických znalostí a praktických dovedností pilota. P i vydání tohoto 

povolení totiž Ú ad civilního letectví odkazuje mimo jiné i na Stanovisko č.1/2013, jak potvrdil 

pan JUDr. Ji í Maštalka z Ú adu pro ochranu osobních údaj  v Praze. 

 

Na základ  r zných článk , které lze na nalézt na webových stránkách v nující se bezpilotním 

létajícím prost edk m nebo na základ  bulletinu 3/201525 Ú adu pro ochranu osobních údaj , 

je jasné, že nejv tším problémem jsou uživatelé bezpilotních létajících prost edk , kte í 

neznají legislativu, konkrétn  v bulletinu ÚOOU se v nují neznalostí legislativy související se 

soukromím a ochranou osobních údaj . 

 

Dalším problémem je nesjednocená legislativa, tedy v rámci EU jsou bezpilotní létající 

prost edky do 150 kg regulovány svými p edpisy, pravidly a na ízeními. Názorným p íkladem 

je rozdíl mezi Českou a Slovenskou republikou. Jako t etí problém m že být považován 

souhlas se zpracováním osobních údaj . 

  

5.1 Nedostatečně informovaná ve ejnost 

Problém nastává tedy hlavn  u „amatérských“ uživatel , kte í si bezpilotní létající prost edek 

po ídili pro zábavu, k rekreačním účel m. Ti se bez seznámení s pravidly souvisejícími 

s provozem bezpilotních létajících prost edk  mohou snadno dostat do situace, kdy poruší 

právo na soukromí, zákon nebo v krajním p ípad  se m že jednat i o trestný čin.  

 

Je d ležité si uv domit, že soukromí m že být narušeno všemi bezpilotními létajícími 

prost edky, tudíž i t mi nejmenšími – „létajícími hračky“ a modely. I pro tyto malé bezpilotní 

létající prost edky platí Stanovisko č.1/2013 a zákon na ochranu osobních údaj . Proto je 

problematika narušení soukromí opravdu velká. U takového amatérského využití bezpilotních 

létajících prost edk  dochází k narušování soukromí, porušení pravidel a zákon  nejvíce.  

 

                                                
25 PAVLÁT, PhDr. David, ed. Informační bulletin 3/2015 [online]. Ú ad pro ochranu osobních 
údaj , 2015(3). Dostupné z: 
https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=18522&p1=0 
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Na webových stránkách tykajících se bezpilotních létajících prost edk  lze nalézt spoustu 

informací o tom, že s provozem bezpilotních létajících prost edk  souvisí určitá pravidla 

a legislativa. Na t chto webových stránkách lze nalézt i články, které se týkají p ímo legislativy 

související s ochranou soukromí a osobních údaj . To ale nestačí, protože ne každý rekreační 

uživatel pročítá webové stránky a zjišťuje informace o provozu bezpilotních létajících 

prost edk . Spousta osob, kte í zakoupí bezpilotní létající prost edek pro zábavu a stanou se 

rekreačními uživateli, v bec netuší, že se snadno mohou dostat do rozporu se zákonem.  

 

P íklad – internetový obchod Alza.cz 

Oblíbeným internetových obchodem, kde osoba m že zakoupit bezpilotní létající prost edek 

s kamerou pro zábavu je alza.cz, která má na svých webových stránkách článek „Jaká pravidla 

platí pro létání s drony?“26  

 

Osoba si tedy v tomto internetovém obchod  zakoupí bezpilotní létající prost edek s kamerou 

a začne s ním létat bez toho, aniž by hledala n jaké další informace t eba i na stránkách 

obchodu, kde bezpilotní létající prost edek zakoupila. Osoba tedy v bec nemusí tušit, kde se 

s bezpilotním létajícím prost edkem m že pohybovat a kde ne a že m že snadno narušit 

soukromí ostatních osob nebo osob  i ublížit. Myslí si, že je to jen „hračka“ pro zábavu, která 

je neškodná a nikomu p ece nem že vadit.  

 

Internetový obchod alza.cz informuje ve výše uvedeném článku o bezpečných vzdálenostech 

od lidí a budov. Dále informují o zakázaných prostorech a odkazují na leteckou mapu nebo na 

stránky ízení letového provozu. Je zde zmín na i nejd ležit jší v c, kterou je bezpečnost – 

je t eba dbát na to, aby nebyl nikdo zran n nebo zp sobena škoda. Vždy je za to majitel 

bezpilotního létajícího prost edku odpov dný. O ochran  soukromí p i provozu bezpilotních 

létajících prost edk  není žádná zmínka. Je zde pouze informace o tom, že videa a snímky si 

m že osoba natáčet pro vlastní pot ebu, ale v souvislosti s tím, že pokud by je osoba cht la 

zpen žit, pot ebuje povolení, jelikož se jedná o leteckou práci.  

 

Součástí článku je i video, které začíná otázkou – „Budeme už brzo pot ebovat na drony 

povolení?“ Video je zam ené na neznalost, na to, že opravdu spousta lidí neví, že provoz 

bezpilotních létajících prost edk  je již omezen pravidly, které určuje p edpis L2 – Dopln k X. 

Ve videu se vysv tluje, co je model letadla a co je bezpilotní letadlo. I v tomto videu je ečeno, 

že legislativa je nejasná.  

                                                
26 Alza.cz: Jaká pravidla platí pro létání s drony?  Dostupné z: https://www.alza.cz/jaka-
pravidla-plati-pro-letani-s-drony-art13733.htm 
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Video – pravidla vysvětlena na tetrakopté e: 
Jedná se o model letadla, jelikož je určen pro sout žní, sportovní a rekreační účely. Pokud to 

bude tedy osoba využívat pro zábavu, ke které je i určena, tak je všechno v po ádku a pokud 

je pod 910 gram , nevážou se skoro žádná pravidla – stačí pouze zajistit bezpečnost provozu. 

Ale zároveň to m že být bezpilotní letadlo, kdyby osoba cht la natočený záznam prodat, musí 

mít od ÚCL povolení, jelikož se jedná o leteckou práci a nespadá to pod sout žní, sportovní 

a rekreační účely. Vždy tedy záleží na účelu využití. Je zde nastín no i špehování, ale op t 

žádná zmínka o ochran  soukromí nebo Stanovisku č.1/2013 či zákonu o ochran  osobních 

údaj .  

 

Kde m že osoba s bezpilotním létajícím prost edkem létat, kde ne, jaké bezpečné vzdálenosti 

musí dodržovat, že nesmí nikoho zranit a kdy je a není pot eba k využívání bezpilotních 

létajících prost edk  povolení, je určit  d ležité znát. Určit  by bylo také vhodné do tohoto 

článku začlenit i zmínku o ochran  soukromí a odkázat na Stanovisko č.1/2013.  

 

Vhodné by bylo, aby se zavedlo na ízení pro prodejce, kte í by prost ednictvím letáku 

upozornili na pravidla a legislativu související s provozem bezpilotních létajících prost edk . 

Toto na ízení, by ukládalo povinnost prodejc m, kte í mají ve svém portfoliu bezpilotní létající 

prost edky, informovat o pravidlech a legislativ  související s bezpilotními létajícími 

prost edky. Každý, kdo by si koupil bezpilotní létající prost edek v kamenném obchod  či 

internetovém obchod , by byl prost ednictvím letáku p iloženého k nákupu stručn  informován 

o pravidlech a legislativ . Nelze za ídit to, že pokud bude osoba o pravidlech informována, 

bude tyto pravidla striktn  dodržovat. Ale takovéto na ízení by určit  zvýšilo pov domí 

o pravidlech provozu bezpilotních létajících prost edk  a t eba i p im lo uživatele bezpilotních 

létajících prost edk  druhým osobám nezasahovat do soukromí a snížil by se počet stížností 

na Ú ad pro ochranu osobních údaj .  

 

Informační leták by mohl mít následující podobu: (viz následující stránka) 
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Pravidla pro létání – modely letadel / bezpilotní letadla 

 

Kdy není pot eba povolení k létání 
Pokud budete používat bezpilotní létající prost edek pro sout žní, sportovní nebo rekreační 

účely a hmotnost je mén  než 25 kilogram , jedná se o model letadla, tudíž nepot ebujete 

žádné povolení. 
 

Pokud je bezpilotní létající prost edek vybaven kamerou a fotografie nebo videa použijete 

pouze pro osobní pot ebu, není pot eba žádné povolení. 
 

Kdy je pot eba povolení k létání 
Pokud budete používat bezpilotní létající prost edek pro jiné než sout žní, sportovní 

a rekreační účely nebo hmotnost je více než 25 kilogram , jedná se o bezpilotní letadlo, tudíž 

pot ebujete povolení od Ú adu civilního letectví.  
 

Pokud je bezpilotní létající prost edek vybaven kamerou a fotografie nebo videa budete chtít 

zpeněžit, pot ebujete povolení od Ú adu civilního letectví.  

 

Kde je dovoleno létat? 

Létání je nutné provozovat v bezpečné vzdálenosti od lidí (doporučené je minimáln  50 m), od 

budov (150 m) a od hust  obydlených oblastí (150 m). Je nutné se vyhnout leteckému provozu, 

tj. nelétat v blízkosti všech letišť ve vzdálenosti menší než 5500 metr  a mimo letišt  nelétat 

výše než 100 metr  nad zemí. Dále je nutné se vyhnout zakázaným leteckým prostor m. 

Kompletní p ehled o t chto zakázaných prostorech najdete v letecké map  nebo na webových 

stránkách ízení letového provozu.  

 

Co je možné legálně fotografovat nebo natáčet, když je bezpilotní létající prost edek 
vybaven kamerou? 

Je nutné se seznámit s pravidly, které určuje Stanovisko č.1/2013, které vydal Ú ad pro 

ochranu osobních údaj . Jeho celé zn ní naleznete na webových stránkách Ú adu pro 

ochranu osobních údaj . 

 

Další informace naleznete na stránkách Ú adu civilního letectví a v p edpisu L2 – Dopln k X. 
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V minulosti se také konaly konference, kde bylo cílem zhodnotit stávající právní úpravu 

související s civilním použitím t chto bezpilotních prost edk , aby bylo možné vypracovat 

shrnutí doporučení na p ípadné právní zm ny. Na základ  diskusí, kterých se zúčastnili 

zástupci jednotlivých evropských ú ad  na ochranu osobních údaj , vyplynulo zvýšit pov domí 

o pravidlech souvisejících s ochranou soukromí u výrobc  t chto bezpilotních prost edk , což 

je koncept Privacy by Design. 

  

5.2 Nesjednocená legislativa 

Druhým velkým problémem je nesjednocená legislativa. V každém stát  EU platí rozdílná 

pravidla. Následující podkapitoly se v nují určitého budoucího sjednocení pravidel pro 

bezpilotní létající prost edky a sjednocení pravidel z hlediska ochrany soukromí a osobních 

údaj . 

 

5.2.1 GDPR (General Data Protection Regulation) 

S účinností od 25. kv tna 2018 vejdou v platnost nová pravidla ochrany osobních údaj . 

Konkrétn  vstoupí v platnost na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

o ochran  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj  o volném pohybu 

t chto údaj . Tímto na ízením se zruší sm rnice 95/46/ES a GDPR nahradí současnou právní 

úpravu ochrany osobních údaj  – zákon č.101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj . 

 

Na ízení je závazné pro firmy, instituce i jednotlivce, kte í zacházejí s osobními údaji nap íklad 

zam stnanc , zákazník , klient  apod. Toto na ízení, které je na ízením Evropské Unie má 

p ednost p ed zákonem, to znamená, že je p ímo aplikovatelné a závazné pro všechny členské 

státy EU. U zákona o ochran  osobních údaj  je pot eba provést takovou úpravu, aby bylo 

v souladu s GDPR. Práva a povinnosti, které jsou vymezeny v zákon  o ochran  osobních 

údaj  budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývající z tohoto Obecného na ízení.  

 

Právní úprava ochrany osobních údaj  je tvo ena GDPR a zákonem o ochran  osobních 

údaj . Zákon o ochran  osobních údaj  po této novele bude upravovat pouze n které aspekty, 

které se týkají Ú adu pro ochranu osobních údaj  a vybrané dílčí záležitosti, které jsou 

pot ebné k dotvo ení celistvosti právního rámce týkající se ochrany osobních údaj , které 

nejsou zakotveny a upraveny v tomto Obecném na ízení. Stejn  tak i záležitosti, které toto 

na ízení umožňuje upravit na vnitrostátní úrovni.  
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K dotvo ení celistvosti tohoto právního rámce z stane i nadále platné Stanovisko č.1/2013. Ve 

Stanovisku č.1/2013 dojde pouze k jinému číslování paragraf , které budou odkazovat na 

GDPR. 

 

Práva a povinnosti tohoto na ízení bude muset nap íklad dodržet firma, která vlastní bezpilotní 

létající prost edky s kamerou a natáčí na zakázku videa či fotí a dále tyto videa zpracovává. 

O svých klientech tedy získává osobní údaje – nejenom fotografie a videa, ale také 

z vypln ných objednávek zpracovává jména, p íjmení, adresy a e-maily klient .  

 

Jedním z rozdíl , kte í p ináší GDPR je nap íklad to, že d íve bylo nutná oznamovací 

povinnost.  Ten, kdo cht l jako správce zpracovávat osobní údaje, to musel oznámit Ú adu pro 

ochranu osobních údaj  p ed zpracováním osobních údaj . Toto je s GDPR zrušeno. V GDPR 

lze nalézt rozvinut jší definici pro osobní údaj.  

 

V GDPR je dále definováno: 
1) Právo být zapomenut – subjekt údaj  (fyzická osoba) má právo, aby správce bez 

zbytečného odkládání vymazal osobní údaje týkající se fyzické osoby 

2) Právo na p ístup – právo získat p ístup k osobním údaj m 

3) Právo na opravu – právo na opravu nep esných osobních údaj  

4) Právo p enositelnosti údaj  - fyzická osoba má právo p edat osobní údaje jinému 

správci 

5) Posuzování vlivu na ochranu osobních údaj  – p ed zpracováním osobních údaj , 

posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údaj  

správcem v p ípad  vysokého rizika pro právo a svobody fyzických osob  

6) Porušení ochrany dat – ohlášení porušení ochrany dat správcem neprodlen  ihned po 

zjišt ní nebo pokud možno do 72 hod na ÚOOU 

 

Dále co se m ní je sankce, ta byla v zákon  o ochran  osobních údaj  max. do 

10 000 000 Kč, v GDPR 10 000 000 EUR nebo 20 000 000 EUR a dále jsou zde stanoveny 

procentuální sazby, kdy se sankce vypočítává z celkového ročního obratu celosv tov  za 

p edchozí finanční rok.  

5.2.2 Návrh pro vytvo ení společných p edpisů pro provoz bezpilotních létajících 
prost edků v Evropě 

Jak již bylo zmín no, Evropská Unie a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) 

v současné dob  podle mezinárodních pravidel reguluje provoz bezpilotních létajících 

prost edk , které jsou t žší než 150 kilogram . Ty jsou regulovány podobn  jako letadla 
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s posádkou, výjimkou jsou pouze bezpilotní létající prost edky, které jsou využívány 

ozbrojenými složkami – policií nebo celníky. Bezpilotní létající prost edky, které jsou lehčí než 

150 kilogram  nemají v EU jednotná mezinárodní pravidla, vztahují se na n  p edpisy vydané 

jednotlivými členskými státy EASA podle jejich vlastního uvážení. 

 

Jelikož za poslední roky trh s bezpilotními létajícími prost edky vzrostl, musely členské státy 

pom rn  rychle zareagovat nastavením vlastních pravidel, což vedlo k určitým rozdíl m 

pravidel mezi jednotlivými členskými státy. Názornou ukázkou je tomu i rozdíl mezi pravidly 

pro bezpilotní létající prost edky, které platí v České a Slovenské republice, které již byly 

vysv tleny.  

 

Evropská komise požádala agenturu EASA o to, aby vytvo ila jednotný soubor evropských 

p edpis  pro bezpilotní létající prost edky. Na základ  nejednotných pravidel se EASA 

rozhodla pro nový právní rámec, který by sjednotil pravidla pro bezpilotní létající prost edky na 

území Evropské Unie. D vodem zavedení nových pravidel je hlavn  rychlý technologický 

pokrok a navýšení zájmu o bezpilotní létající prost edky. D ležité je nastavit pravidla, která 

zajistí bezpečnost, která je prioritou a dále nastaví určitou jistotu, jak pro uživatele, tak výrobce. 

Současn  je nutné zajistit mimo bezpečnosti i spolehlivý a ekologický provoz bezpilotních 

létajících prost edk  a v neposlední ad  je nutné respektovat práva občan  z hlediska 

bezpečnosti, soukromí a ochran  osobních údaj .  

 

5.2.3 EASA A-NPA – Zavedení právního rámce pro provoz bezpilotních létajících 
prost edků 

EASA na svých webových stránkách zve ejnila návrh A-NPA 2015-10 na vytvo ení společných 

evropských bezpečnostních pravidel pro provoz bezpilotních létajících prost edk  bez ohledu 

na jejich hmotnost.  

 

A-NPA obsahovala celkem 33 návrh . Jedním ze zásadních návrh  je rozd lení bezpilotních 

létajících prost edk  do 3 kategorií z hlediska provozních rizik zp sobených v či lidem nebo 

majetku. D vodem tohoto rozd lení je bezpečnost, nap íklad bezpilotní letadlo nad otev eným 

mo em p edstavuje menší riziko než letadlo pilotované nad lidmi. 

 

1) Open (otev ená) 

Jedná se o bezpilotní létající prost edky, které mají nejnižší provozní riziko a je možné je 

používat bez autorizace, to znamená, že pro let s tímto bezpilotním létajícím prost edkem není 
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nutné p edb žné povolení. Nutné je však dodržet bezpečnostní pravidla a omezení, která jsou 

daná provozními p edpisy. 

 

Provoz bezpilotních létajících prost edk  v této kategorii p edstavuje neustálý vizuální kontakt, 

kdy hmotnost nesmí p ekročit 25 kg a výška letu 150 metr , dále je nutná bezpečná vzdálenost 

od osob na zemi a od jiných uživatel  vzdušného prostoru.  

 

2) Specific (zvláštní)  

Jedná se o vyšší kategorii bezpilotních létajících prost edk , které lze považovat za st edn  

riziková. Ty vyžadují povolení od autorizovaných orgán  – vnitrostátních leteckých ú ad , 

u nás tedy ÚCL.  

 

3) Certified (certifikovaná) 

Jedná se p edevším o vojenské bezpilotní létající prost edky a bezpilotní létající prost edky, 

které jsou určené pro náročné, profesionální využití. Pro získání certifikace by musely být 

spln ny požadavky, které jsou srovnatelné s požadavky kladenými na pilotovaná letadla 

s posádkou. 

 

EASA navrhuje, aby si členské státy určily orgány, které budou zodpovídat za prosazování 

pravidel. Obsahem návrhu je také regulace obchodního a neobchodního využití, protože 

tentýž bezpilotní létající prost edek m že být využíván jak pro obchodní, tak neobchodní účely. 

 

Další návrhy se týkají jednotlivých kategorií, kde jsou bezpilotní létající prost edky ješt  dále 

rozd leny podle hmotnosti a jsou stanovena specifická pravidla provozu.  

 

Návrh č. 7 

„K zajišt ní bezpečnosti, ochrany životního prost edí a ochrany a soukromí mohou p íslušné 

ú ady vymezit „zóny bez dron “, ve kterých nebude provoz dron  povolen bez schválení 

p íslušného ú adu, a „zóny s omezeným p ístupem dron “, ve kterých musí palubní vybavení 

dron  umožňovat jejich snadnou identifikaci a automatické omezení pohybu ve vzdušném 

prostoru, do kterého mohou vstoupit. Drony by také m ly mít omezenou hmotnost.“27 

 

                                                
27 EASA: Návrh na vytvo ení společných p edpis  pro provoz dron  v Evrop . Dostupné z: 
https://www.easa.europa.eu/download/ANPA-
translations/205933_EASA_Summary%20of%20the%20ANPA_CS.pdf 
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Cílem je tedy nahradit stávající regulaci bezpilotních létajících prost edky, které se týká pouze 

t ch o hmotnosti vyšších než 150 kilogram  a sjednotit pravidla pro provoz bezpilotních 

létajících prost edk .  

 

5.2.4 EASA – Stanovisko 01/2018 

EASA zve ejnila první oficiální stanovisko k provozu bezpilotních létajících prost edk  

v Evrop . Toto stanovisko lze považovat za d ležitý prvek pro zajišt ní bezpečného 

provozování bezpilotních létajících prost edk  v EU. Stanovením širšího regulačního rámce, 

který bude platit na území Evropské unie, odpadne nevýhoda nesjednocených pravidel 

a legislativy. První zasedání Evropské komise k projednání tohoto stanoviska se konalo 

21.2.2018. Další krok k zavedení tohoto právního rámce by m l být taktéž v roce 2018 

a rozhodnutí o zavedení je plánováno na rok 2019. 

 

Na základ  p edchozích návrh  a v souladu s navrhovaným novým základním na ízením, 

došlo k politické dohod  mezi Radou, Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Byla 

rozší ena pravomoc EU na regulaci všech civilních bezpilotních systém  (UAS) bez ohledu na 

maximální vzletovou hmotnost. Cílem tohoto stanoviska je vytvo it nový regulační rámec, který 

definuje opat ení ke zmírn ní rizik operací v: 

 

1) Otev ené kategorii prost ednictvím kombinace omezení, provozních pravidel, 

požadavk  na kompetenci pilota, jakož i technických požadavk  na UAS tak, aby 

provozovatel UAS mohl provád t provoz bez p edchozího povolení od p íslušného 

orgánu. 

 

2) Specifické kategorii prost ednictvím systému, který zahrnuje posouzení rizik 

provád né provozovatelem UAS p ed zahájením operace nebo provozovatelem, který 

je držitelem oprávn ní. 

 
Cílem tohoto stanoviska je mimo jiné i:  

• Zajistit vysokou úroveň bezpečnosti provozu UAS 

• Podporovat rozvoj trhu UAS 

• P isp t k ešení problém  občan  v oblasti narušení ochrany soukromí, ochrany údaj  

a ochrany životního prost edí 

 

Navrhovaná na ízení poskytnou členským stát m flexibilitu zejména tím, že jim umožní 

vytvo it zóny, kde by používání UAS bylo zakázáno nebo omezeno. Dále jsou vymezené 
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podmínky pro provoz UAS a podmínky pro registraci. Navrhovaný regulační rámec by m l 

zvýšit úroveň bezpečnosti operací UAS, harmonizovat právní p edpisy členských stát  EU 

a vytvo it trh EU, který sníží náklady na UAS a umožní p eshraniční operace.  

 

Hlavním tématem tohoto stanoviska je definice požadavk  na provád ní bezpečných operací 

v „otev ených“ a „specifických“ kategorií. Úkolem bylo dosáhnout dobré rovnováhy mezi 

technickými požadavky, pilotními kompetencemi a provozními omezeními, které umožňují 

bezpečné provozování UAS operací p i respektování soukromí lidí, ochran  životního 

prost edí a současn  rozvoj trhu s UAS. 

 

Toto stanovisko vypracovala EASA s pomocí expert  UAS. Bylo získáno více než 3700 

p ipomínek od p ibližn  215 zúčastn ných stran od vnitrostátních leteckých ú ad , 

provozovatel  UAS, posádek letadel, r zných kvalifikovaných subjekt , bezpečnostních 

agentur, pojišťoven, individuálních modelá  letadel, klub  a jednotlivc . A-NPA 2015-10 

rozd loval UAS do t í kategorií, zatímco stanovisko definuje kategorie pouze dv .  

 

Mezi zvláštní cíle tohoto stanoviska pat í tedy i p isp t k ešení problém  a obav občan  

v oblasti soukromí a ochrany osobních údaj . Nové základní na ízení povolují registraci 

provozovatel  UAS, kte í provád jí operace s UA mimo jiné i v p ípad , když operace s UA 

p edstavuje riziko pro bezpečnost, soukromí nebo životní prost edí. 

 

S registrací UA byl stanoven registrační práh na 250 g. Tento registrační práh byl stanoven na 

základ  studie, která prokázala, že UA do hmotnosti 250 g nebylo schopno p enášet za ízení, 

které by p edstavovalo značné riziko. Avšak t žší UA už m že potenciáln  p edstavovat 

bezpečnostní riziko. Ovšem registrační prahová hodnota 250 g se b hem p ipomínkového 

období A-NPA shledala s n kolika p ipomínkami práv  z hlediska ochrany soukromí.  

 

Riziko porušení soukromí a ochrany osobních údaj  jsou spojeny s kamerou nebo jiným 

senzorovým za ízením umíst ným na bezpilotních létajících prost edcích, které je schopno 

zaznamenávat osobní informace nebo po izovat fotky či videa. Problémem je, že v tšina UA 

dostupných na trhu, i když jsou velmi malá, jsou vybavena kamerami. Bylo usouzeno, že UA 

s hmotností menší než 250 g jsou opravdu malá a aby bylo vyhov no obecnému požadavku 

(malá velikost UA s MTOM nižší než 250 g neumožní vid t UA ve vzdálenosti více než n kolik 

desítek metr ), který je stanoven v kategorii „otev ená“, musí UA let t blízko pilota, aby bylo 

možné rychle pilota identifikovat.  
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I p esto bylo v této fázi rozhodnuto neregulovat registraci provozovatel  UAS, kte í používají 

UA s hmotností pod 250 g a to i v p ípad , že existuje riziko narušení soukromí. Na základ  

tohoto rozhodnutí bude tato situace v budoucnu sledována, aby bylo možné na základ  

zhodnocení toto rozhodnutí zm nit.  

 

Operace provád né ve v tší vzdálenosti od pilota budou za azeny do kategorie „specifické“, 

což vyžaduje, aby byl provozovatel UAS registrován. Podle požadavk  nového základního 

na ízení bude registrace provozovatel  UAS odpov dností jednotlivých stát  a každý členský 

stát m že k tomuto účelu určit p íslušný orgán nebo jiný subjekt.  

 

5.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Základním stavebním kamenem problematiky porušování zákona o ochran  osobních údaj  

nebo osobnostních práv, které jsou vymezeny v občanském zákoníku 89/2012 Sb., je souhlas 

se zpracováním osobních údaj . Nikdy by nemohl být vytvo en nový právní rámec, který by 

tento souhlas zrušil. Kdyby se tento souhlas zrušil, fungovalo by to tak, že by si každý mohl 

s osobními údaji d lat co by cht l, mohl by je publikovat, kde by cht l a zneužívat. Což by byl 

opravdu velký zásah do osobnostních práv člov ka a do soukromí. Toto byla také jedna 

z mých otázek pro pana JUDr. Ji ího Maštalku. 

 

P íklad pro srovnání:  
Ú ad pro ochranu osobních údaj  upozornil na svých stránkách, že p ipravuje nový právní 

rámec ochrany osobních údaj  (GDPR), který se týká ud lování souhlasu se zpracováním 

osobních údaj . Informuje o tom, že ud lit souhlas je možnost, nikoli povinnost. Ovšem týká 

se to pouze souhlasu, který je vyžadován nap íklad p i podpisu smlouvy nebo p i sjednání 

určité služby a tento souhlas nem že být považován za nezbytnou podmínku. Souhlas by 

nem l být zahrnut do smluvního ujednání, který fyzická osoba podepisuje.  

 

„Souhlas subjektu údaj  je jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev 

v le, kterým subjekt údaj  dává prohlášení či jiným zjevným potvrzením své svolení ke 

zpracování svých osobních údaj “28 

 

                                                
28 Na ízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679. In: Brusel, 2016. Dostupné také 
z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 
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1) Osoba p jde podepsat smlouvu na určitou službu a bude moct se dobrovoln  

a svobodn  rozhodnout, zda podepíše listinu s ud lením souhlasu pro další 

zpracování osobních údaj .  

 

Tento právní rámec nelze implementovat na problematiku bezpilotních létajících prost edk  

a ochran  osobních údaj .  

 

2) Osoba bude jinou osobou prost ednictvím bezpilotního létající prost edku 

monitorována bez souhlasu a následn  bude tento video záznam / fotografie sdílena 

na sociální síti.  

 

Toto v žádném p ípad  nelze, nikdo jiný nesmí zasahovat do soukromí člov ka nebo 

publikovat osobní údaje, které by snížily d stojnost člov ka. Vždy musí osoba souhlasit. 

V obou p ípadech ale platí, že osoba se musí být seznámena s tím k jakému konkrétnímu 

účelu souhlas poskytuje.  

 

5.4 Shrnutí 

• Evropská Unie by m la hrát hlavní úlohu p i zajišťování a zvyšování pov domí mezi 

výrobci, prodejci, uživateli a subjekty údaj  o stávající pravidlech pro ochranu 

osobních údaj . 

• EU by m la regulovat provoz bezpilotních létající prost edk  bez ohledu na jejich 

maximální vzletovou hmotnost. 

• Povzbuzovat výrobce, aby implementovali ochranu soukromí hned od návrhu 

a prodejce, aby p edávali informace, kde obsahem budou p edpisy pro provoz 

a pravidla z hlediska ochrany osobních údaj  a soukromí uživatel m bezpilotních 

létajících prost edk  buďto online (takto už to má nap íklad Alza.cz) nebo tišt ným 

materiálem (informační leták).  

• Vytvá ení ve ejných diskuzí za účelem zvýšení pov domí o ochran  soukromí p i 

využívání bezpilotních létajících prost edk  a které zvýší také dodržování p edpis  

souvisejících s jejich provozem.  
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Závěr 

Jak název diplomové práce napovídá, hlavním zám rem v oblasti bezpilotních létajících 

prost edk  a ochrany soukromí bylo seznámení s problematikou narušování soukromí p i 

využívání bezpilotních létajících prost edk . 

 

První kapitola p inesla pohled na terminologii, stručnou historii, kde se využívaly vojenské 

bezpilotní létající prost edky, zatímco dnešní trh ovládají civilní bezpilotní létající prost edky, 

kdy s postupem nových technologií roste práv  i trh s bezpilotními létajícími prost edky. Dále 

to, že bezpilotní létající prost edky dominují p evážn  výhodami. Jednou z popsaných výhod 

je nap íklad jejich nasazování na špatn  p ístupná místa nebo na místa, kde hrozí nebezpečí 

pro posádku klasických pilotovaných prost edk . 

 

Druhá kapitola seznámila s nejčast jšími využitími bezpilotních létajících prost edk . 

V jednotlivých využitích bezpilotních létajících prost edk  byly popsány specifické oblasti 

využití. Specifickou oblastí využití leteckých fotografií je v nap íklad využití pro architektonické 

studie. U leteckého monitoringu je specifickou oblastí monitoring v energetice nebo monitoring 

výškových objekt . Dále bylo podrobn ji vysv tleno využití pro letecká videa, záchranné 

služby, využití v zem d lství a zábavní využití, které je pro soukromí nejv tší hrozbou. 

 

T etí kapitola popsala základní pravidla pro provoz bezpilotních létajících prost edk , která 

stanovuje L2 – Dopln k X. Kde se uživatel m že a nem že s bezpilotním létajícím 

prost edkem pohybovat, co je to model letadla a bezpilotní letadlo. Dále kdy je pot eba mít 

k provozu bezpilotních létajících prost edk  povolení od ÚCL. V tší část této kapitoly se 

v novala legislativ  na ochranu soukromí, jaké dokumenty platí pro ochranu soukromí 

a osobních údaj . Do v tší hloubky je zde rozebráno Stanovisko č.1/2013, které se váže p ímo 

k bezpilotním letadl m vybavených kamerou a následného zpracování osobních údaj  

prost ednictvím záznam  z kamer. Jsou zde popsány pravidla a rady, jak se nedostat do 

rozporu se zákonem o ochran  osobních údaj  a občanským zákoníkem upravující ochranu 

osobnosti. Prvním problémem, který byl zjišt n, bylo to, že legislativa pro provoz bezpilotních 

létajících prost edk  je v EU regulována až pro bezpilotní létající prost edky nad 150 kg. Tudíž 

členské státy si samy nastavují pravidla a mají odlišnou legislativu. Na základ  tohoto zjišt ní 

byla porovnána legislativa a pravidla pro bezpilotní létající prost edky platná v České 

a Slovenské republice a došlo k zajímavému zjišt ní. Na Slovensku platí z hlediska ochrany 

soukromí a osobních údaj  daleko p ísn jší pravidla, jelikož kdokoliv chce prost ednictvím 

bezpilotního létajícího prost edku natáčet nebo fotit i pro svojí osobní pot ebu, musí mít 
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povolení od Dopravního ú adu, zatímco v České republice ho z tohoto hlediska pot ebuje 

pouze, když chce videa nebo fotky zpen žit.  

 

Ve čtvrté kapitole je rozebráno nesprávné využití bezpilotních létajících prost edk  z hlediska 

ochrany soukromí, to znamená, kdy je porušován zákon o ochran  osobních údaj  nebo 

občanský zákoník. Jelikož ve ejnost je nedostatečn  seznámena s legislativou na ochranu 

soukromí, dochází k takovému narušení pom rn  často, a to hlavn  u uživatel , kte í mají 

bezpilotní létající prost edek pro zábavu. Uživatel m, kte í získají od ÚCL povolení, je p i 

vydání tohoto povolení p edkládáno Stanovisko č.1/2013, aby se seznámili s platnou 

legislativou. V této kapitole jsou 3 situace nesprávného využití, které popisují, kdy je bezpilotní 

létající prost edek využíván v rozporu se zákonem a následn  to, co je možné ud lat a jak se 

bránit. Ke každé situaci je i vzorová stížnost pro Ú ad pro ochranu osobních údaj . Tato 

kapitola vycházela ze zjišt ných informací, které byly obsahem p edchozích kapitol 

a z ov ených informací a praktických zkušeností pana JUDr. Ji ího Maštalky z Ú adu pro 

ochranu osobních údaj .  

 

Pátá kapitola završuje celou problematiku narušování soukromí bezpilotními létajícími 

prost edky. Obsahem jsou návrhy na zm ny v legislativ . Na základ  všech zjišt ných 

informací došlo k t em hlavním problém m. Ve ejnost není dostatečn  informována nejen 

o pravidlech pro provoz bezpilotních létajících prost edk , ale hlavn  o legislativ  související 

s ochranou soukromí. Mnoho uživatel , kte í mají bezpilotní létající prost edek, si myslí, že je 

to jen hračka, která nikomu nem že vadit. Proto by bylo dobré dostat legislativu do v tšího 

pov domí. Jedním ze zp sob  je prost ednictvím informačního letáku, jehož možná podoba 

je obsahem této kapitoly. Dalším problémem je nesjednocená legislativa nap íč státy EU. 

Tento problém už však eší EASA, která na konci února 2018 vydala Stanovisko 01/2018. 

Obsahem tohoto Stanoviska je i otázka ochrany soukromí a osobních údaj . Dále je obsahem 

této kapitoly GDPR, což je na ízení, které začne platit na konci kv tna 2018. Toto je pouze 

obecné na ízení, které nahradí zákon o ochran  osobních údaj  a pro bezpilotní létající 

prost edky vybavené kamerou bude v České republice nadále platné Stanovisko č.1/2013. 

T etím problémem je souhlas se zpracováním osobních údaj , který ale v tomto p ípad  bude 

vždy nutný. 

 

V současné dob  je narušování soukromí hrozbou s širokým dopadem nejen v oblasti, kdy je 

soukromí narušováno bezpilotním létajícím prost edkem. Ochrana osobních údaj  a soukromí 

musí být zajišt na pro každého, proto by nikdo nem l toto právo druhému člov ku brát tím, že 

ho bude bezpilotním létajícím prost edkem špehovat nebo zneužije osobní údaje získané bez 

souhlasu.   
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Stížnost 1. 

 Bezpilotní létající prost edek krouží už po několikáté nad naším domem se zahradou 
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Ú ad pro ochranu osobních údaj  

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

 

V Praze 23.3.2018 

 

Stěžovatel: Jan Novák, narozen 1.1.1980, bytem Domovní 1985, Praha 5, e-mail: 

jan.novak@mail.cz, tel. 777 111 222 

 

Věc: Stížnost na d vodné podez ení zpracování osobních údaj  bez souhlasu, které byly 

získány prost ednictvím bezpilotního létajícího prost edku vybaveného kamerou. 

 

Podávám tímto stížnost pro d vodné podez ení, že pan Josef Novotný, bytem Lesní 1895, 

Praha 5, porušuje zákon o ochran  osobních údaj . 

 

Již po n kolikáté mi nad mým domem se zahradou kroužil bezpilotní létající prost edek, který 

je vybaven kamerou. Když se stalo poprvé v bec m  to nijak neznepokojilo, avšak k dnešnímu 

dni je to již po páté za tento m síc, kdy tento prost edek pomalu kroužil nad naší zahradou po 

dlouho dobu. Poda ilo se mi vypátrat, že majitelem je pan Josef Novotný, který bydlí ve stejné 

čtvrti o ulici dál. Mám d vodné podez ení, že pan Novotný po ídil záb ry možná i se zvukovým 

záznamem, na kterých jsem já a moje rodina a osobní údaje o nás zpracoval bez našeho 

souhlasu. Pokusil jsem se s panem Novotným sám spojit, ale na žádné moje výzvy nereaguje. 

 

Jako d kazní materiál p ikládám fotografie bezpilotního létajícího prost edku pohybujícího se 

nad naší zahradou.29 

 

  

                                                
29 Na tomto míst  by byly p iloženy fotografie. 
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P íloha 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stížnost 2. 

Zneužití záznamů, které měly sloužit jen k osobním účelům fyzické osoby 
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Ú ad pro ochranu osobních údaj   

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

 

       

   V Praze 23.3.2018 

 

Stěžovatel: Jana Nováková, narozena 1.2.1990, bytem Luční 197, Praha 1, e-mail: 

jana.novakova@mail.cz, tel. 777 222 333 

 

Věc: Stížnost na zpracování osobních údaj , které byly následn  zneužity  

 

Podávám tímto stížnost pro d vodné podez ení, že pan Jan Kábrt, bytem Letní 1134, Praha 

3, porušuje zákon o ochran  osobních údaj . 

 

Požádala jsem svého kamaráda, který má bezpilotní létající prost edek s kamerou, aby mi 

ud lal zajímavé fotografie se mnou. Požádala jsem ho, aby mi fotografie trošku barevn  upravil 

a následn  poslal. Tyto fotografie jsem cht la pouze pro své osobní účely. Jan si ale ud lal 

kopii t chto fotografií, fotografie upravil podle svého a následn  zve ejnil bez mého souhlasu 

na sociální síti. Jak jsem zjistila, že Jan tyto fotografie zve ejnil, poprosila jsem ho, aby tyto 

fotografie smazal. Ten však reagoval tím, že m  fotografie žádným zp sobem nepoškozují 

nebo neuráží a že je to jen legrace. Fotografie jsou stále k dispozici na jeho profilu na sociální 

síti a Jan na moje výzvy ke smazání nereaguje. 

 

P ikládám odkaz na zneužité fotografie.30 

 

 

 

  

                                                
30 Na tomto míst  by byl p iložen odkaz na fotografie. 
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P íloha 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stížnost 3. 

Bezpilotní létající prost edek souseda 
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Ú ad pro ochranu osobních údaj  

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

 

       

   V Praze 23.3.2018 

 

Stěžovatel: Jarmila Pokorná, narozena 1.3.1970, bytem Zelená 189, Praha 4, e-mail: 

jarmila.pokorna@mail.cz, tel. 777 999 888 

 

Věc: Stížnost na d vodné podez ení zpracování osobních údaj , který provádí m j soused 

bez mého souhlasu  

 

Podávám tímto stížnost pro d vodné podez ení, že pan Jan Cihelka, bytem Zelená 191, Praha 

4, porušuje zákon o ochran  osobních údaj . 

 

M j soused si koupil bezpilotní létající prost edek vybavený kamerou a kroužil s ním nad jeho 

zahradou. Po ídil si n kolik fotografií, kde je zachycena nejenom jeho zahrada s ním, ale i 

moje zahrada, kde jsem já a moje rodina. Tyto fotografie si zve ejnil na svém profilu na sociální 

síti. Požádala jsem ho, aby fotografie, na kterých jsem já a má rodina smazal nebo alespoň 

rozmazal obličej. To se však nestalo, fotografie nejsou smazány a soused na mé výzvy 

nereaguje.  

 

P ikládám odkaz na fotografie, které zachycují m  a moji rodinu.31 

 

                                                
31 Na tomto míst  by byl p iložen odkaz na fotografie. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

