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ICAO: 

DODATEK 4 – SYSTÉMY DÁLKOVĚ ŘÍZENÉHO LETADLA 

(Poznámka: Viz Hlava 3, ust. 3.1.9) 
 
 

 

ICAO: 

Poznámka: Výkladový materiál týkající se systémů 
dálkově řízeného letadla je obsažen v „Manual on 
Remotely Piloted Aircraft Systems“ (RPAS) (ICAO 
Doc 10019). 
 

1. Všeobecná pravidla provozu 

1.1 Systém dálkově řízeného letadla 
(RPAS) určený pro mezinárodní letecký provoz nesmí 
být provozován bez příslušného povolení vydaného 
státem, ze kterého je prováděn vzlet dálkově řízeného 
letadla (RPA).    

1.2 RPA nesmí být provozováno nad 
územím jiného státu bez zvláštního povolení 
vydaného státem, nad jehož územím má být let 
prováděn. Toto povolení může mít formu dohod mezi 
dotčenými státy. 

1.3 RPA nesmí být provozováno nad 
volným mořem bez předchozí koordinace 
s příslušným úřadem ATS. 

1.4 Povolení a koordinace uvedené 
v ust. 1.2 a 1.3 musí být obdrženy před vzletem, 
jestliže je při plánování letu důvodný předpoklad, že 
by RPA mohlo vstoupit do dotčeného vzdušného 
prostoru. 

1.5 RPAS musí být provozován v souladu 
s podmínkami stanovenými státem zápisu do rejstříku, 
státem provozovatele (liší-li se) a státem(y), kde bude 
let prováděn.  

1.6 Letové plány musí být podány 
v souladu s Hlavou 3 tohoto Předpisu nebo jiným 
způsobem stanoveným státem(y), kde bude let 
prováděn.   

1.7 RPAS musí splňovat požadavky na 
výkonnost a vybavení pro daný vzdušný prostor, 
v němž bude let prováděn. 

2. Osvědčení a vydávání průkazů 

způsobilosti 

 
Poznámka 1: Dodatkem C usnesení Shromáždění 
A38-12 je stanoveno, že až do doby přijetí v platnost 
mezinárodních standardů, týkajících se určitých 
kategorií, tříd nebo typů letadel, osvědčení vydaná dle 
národních předpisů nebo s uznanou platností 
smluvním státem, v jehož rejstříku je letadlo zapsáno, 
musí být uznány dalšími smluvními státy pro účely 
přeletů nad jejich územím, včetně přistání a vzletů. 

Poznámka 2: Do 25. listopadu 2026 nejsou 
standardy pro certifikaci ještě vypracovány. Proto do 
doby, než budou standardy a doporučené postupy 

(SARPs) pro RPAS vypracovány, jakákoliv certifikace 
nemusí být automaticky v souladu se SARPs 
souvisejících Příloh k Úmluvě, včetně Příloh 6 a 8. 

Poznámka 3: Od 26. listopadu 2026 nejsou ještě 
vypracovány standardy pro vydávání osvědčení 
provozovatele RPAS. Proto do doby, než budou 
související standardy a doporučené postupy (SARPs) 
vypracovány, jakákoliv taková certifikace nemusí být 
automaticky v souladu se SARPs Přílohy 6 k Úmluvě. 

Poznámka 4: Bez ohledu na usnesení Shromáždění 
A38-12, článek 8 Úmluvy zajišťuje každému 
smluvnímu státu absolutní svrchovanost při udělování 
povolení pro provoz RPA nad svým územím. 

 
2.1 Do 25. listopadu 2026 s přihlédnutím 
k vzájemné závislosti jednotlivých součástí musí být 
RPAS schváleny v souladu s národními předpisy 
a způsobem, který není v rozporu s příslušnými 
Přílohami ICAO. Navíc: 

a) RPA musí mít osvědčení letové způsobilosti 
vydané v souladu s národními předpisy 
a způsobem, který je v souladu s Přílohou 
8 ICAO; 

b) přidružené součásti RPAS uvedené v typovém 
návrhu musí být certifikovány a udržovány 
v souladu s národními předpisy a způsobem, 
který  není v rozporu s ustanoveními 
příslušných Příloh ICAO. 

 

2.1A Od 26. listopadu 2026 s přihlédnutím 
k vzájemné závislosti jednotlivých součástí musí být 
RPAS schváleny v souladu s národními předpisy 
a způsobem, který není v rozporu s příslušnými 
Přílohami ICAO. Navíc: 

a) RPA musí mít osvědčení letové způsobilosti 
vydané v souladu s Přílohou 8 ICAO; 

b) přidružené součásti RPAS uvedené v typovém 
návrhu musí být certifikovány a udržovány 
v souladu s ustanoveními příslušných Příloh 
ICAO. 

2.2 Provozovatel musí mít osvědčení 
provozovatele RPAS vydané v souladu s národními 
předpisy a způsobem, který není v rozporu 
s ustanoveními Přílohy 6 ICAO. 

 
2.3A Až do 2. listopadu 2022 musí být 
dálkově řídící piloti držiteli průkazu způsobilosti 
vydanými nebo s uznanou platností v souladu 
s národními předpisy a způsobem, který není 
v rozporu s ustanoveními Přílohy 1 ICAO. 

2.3B Od 3. listopadu 2022 musí být dálkově 
řídící piloti držiteli průkazu způsobilosti vydanými nebo 
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s uznanou platností v souladu s ustanoveními Přílohy 
1 ICAO. 

 

3. Žádost o povolení 

3.1 Žádost o povolení uvedená v ust. 1.2 
musí být podána příslušným úřadům státu(ům), ve 
kterém bude RPA provozováno, nejméně 7 dní před 
datem zamýšleného letu, pokud stát nestanoví jinak. 

ČR: 

3.1.1 Žádost musí být podána nejméně 
30 dní před datem zamýšleného letu. 

ICAO: 

3.2 Pokud stát(y) nestanoví jinak, žádost 
o povolení musí obsahovat následující: 

a)   jméno a kontaktní informace provozovatele; 

b) charakteristiky RPA (typ letadla, maximální 
vzletovou hmotnost, počet motorů, rozpětí 
křídel); 

c) kopie osvědčení o zápisu letadla do leteckého 
rejstříku; 

d) identifikace letadla v radiotelefonní komunikaci, 
je-li to použitelné; 

e)  kopie osvědčení letové způsobilosti; 

f)   kopie osvědčení provozovatele RPAS; 

g)  kopie průkazu způsobilosti dálkově řídícího 
pilota(ů); 

h) kopie povolení ke zřízení a provozování 
palubní radiostanice, je-li to použitelné; 

i)   popis zamýšleného provozu (včetně druhu 
nebo účelu provozu), pravidla letu, provoz ve 
vizuálním dohledu (VLOS), je-li to použitelné, 
datum zamýšleného letu(ů), místo odletu, 
místo určení, cestovní rychlost(i), cestovní 
hladinu(y), trať, po níž se má letět, 
doba/četnost letu;  

j)   požadavky na vzlet a přistání; 

k)  charakteristiky RPA zahrnující: 

   1) provozní rychlosti; 

  2) typické a maximální rychlosti stoupání; 

  3) typické a maximální rychlosti klesání; 

  4) typické a maximální rychlosti zatáčení;  

  5) další relevantní údaje týkající se 
výkonnosti (např. omezení týkající se 
větru, námrazy, srážek); a 

  6) maximální vytrvalost letu; 

l)  komunikační, navigační a přehledové 
schopnosti: 

  1)  kmitočty letecké pilnostní komunikace 
a zařízení, včetně: 

  i)   komunikace s ATC, včetně 
jakýchkoliv náhradních způsobů 
komunikace; 

  ii)  C2 spoje(ů) včetně parametrů 
výkonnosti a stanovené plochy 
provozního pokrytí;  

   iii)   komunikace mezi dálkově řídícím 
pilotem a pozorovatelem RPA, je-li 
použitelné;  

  2)  navigační vybavení; a  

  3)  přehledové vybavení (např. odpovídač 
SSR, odchozí rozhlasové vysílání 
automatického závislého přehledu); 

m)  schopnosti detekce a vyhnutí; 

n)  nouzové postupy, včetně: 

  1)  ztráty spojení s ATC; 

  2)  poruchy C2 spoje(ů); a  

  3)  ztráty spojení mezi dálkově řídícím 
pilotem a pozorovatelem RPA, je-li to 
použitelné; 

o)   počet a umístění dálkově řídících stanic stejně 
jako postupy pro předání mezi nimi, je-li to 
použitelné;  

p)   dokument ověřující hlukovou způsobilost, 
odpovídající ustanovením Předpisu L 16/I, je-li 
to použitelné; 

q)   potvrzení o dodržování národních standardů 
ochrany civilního letectví před protiprávními 
činy způsobem odpovídajícím ustanovením 
Předpisu L 17, včetně bezpečnostních opatření 
týkajících se provozu RPAS, podle vhodnosti;  

r)   informace o užitečném zatížení a jeho popis; a  

s)   doklad o odpovídajícím pojištění odpovědnosti 
za škodu.  

ČR: 

Poznámka: Povolení k létání letadel bez pilota 
v ČR vydává ÚCL. Formulář žádosti je dostupný na 
internetových stránkách ÚCL, www.caa.cz. 

ICAO: 

3.3   Jestliže jsou osvědčení nebo jiné 
dokumenty, uvedené v ust. 3.2, vystaveny v jiném než 
anglickém jazyce, musí k nim být přiloženy i jejich 
anglické překlady.  

3.4   Poté, co bylo od příslušného(ých) státu(ů) 
obdrženo povolení, musí být provedeno oznámení 
a příslušná koordinace s ATS v souladu s požadavky 
státu(ů). 

http://www.caa.cz/
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Poznámka:  Žádost o povolení nenahrazuje 
povinnost podání letového plánu u stanovišť letových 
provozních služeb.  

3.5   Změny povolení musí být postoupeny ke 
zvážení příslušnému(ým) státu(ům). V případě 
schválení změn musí být všechny úřady, kterých se to 
týká, informovány provozovatelem.  

3.6   V případě zrušení letu musí provozovatel 
nebo dálkově řídící pilot co nejdříve uvědomit 
příslušné úřady.  
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