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Základní informace 
 

Po prvotním přihlášení, prostřednictvím Datové schránky, Identity občana atp. je potřeba vložit příslušné 

Registrační číslo provozovatele. Tímto je zajištěno, že subjekty s několika organizačními složkami mohou spravovat 

své profily separátně tak, jak umožňuje legislativa EU. 

 

 

V sekci Profil můžete aktualizovat své kontaktní údaje a přidávat či odebírat Delegáty. 

 

Delegátem je fyzická osoba zplnomocněná provozovatelem pro účely jeho zastupování ve věcech správních řízení 

podávaných prostřednictvím tohoto systému. Delegát se poté přihlásí pod svou identitou občana a využije 

registrační číslo příslušného provozovatele. Delegace je automaticky udělena, pokud ji provozovatel nezruší, na 6 

měsíců. Veškeré aktualizace delegátů jsou vyhodnoceny vždy v 00:00 následujícího dne.  
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V sekci Seznam žádostí můžete vytvářet nové žádosti, spravovat podané žádosti a prohlížet si žádosti vyřízené. 

Možné stavy žádostí jsou následující: 

 Nová – Před podáním: Žádost je rozpracována a uložena. Žádost je možné posléze smazat nebo podat. 

 Podaná: Žádost je podaná a čeká na přidělení zpracovatele. 

 Probíhá zpracování: Žádost má přiděleného zpracovatele a čeká na vyhodnocení. V tomto okamžiku je 

informace o zpracovateli uvedena v detailu rozhraní žádosti. 

 Návrh úprav: Zpracovatel žádosti navrhnul žadateli provedení úprav parametrů žádosti. Navržené úpravy si 

žadatel může prohlédnout v detailu žádosti. 

 Schválení návrhu úprav: Žadatel schválil navržené úpravy zpracovatele žádosti.  

 Ke schválení: Zpracovatel žádost vyhodnotil a připravil předmětné dokumenty k vypravení.  

 Schválená: Oprávnění k provozu bylo vydáno. 

 Zamítnutá: Bylo vydáno negativní rozhodnutí. 

 Řízení zastaveno: Správní řízení bylo ukončeno z jakéhokoli jiného důvodu (bezpředmětná žádost, žadatel 

vzal svou žádost zpět atp.) 

 

 

Podání žádosti o vydání Oprávnění k provozu 
 

Prostřednictvím tří teček můžete podat novou žádost. 
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Žádost je rozdělena do několika sekcí. Vyplněním všech sekcí (červený rámeček) žadatel naplní požadavky evropské 

legislativy a je mu umožněno žádost podat. Prostřednictvím tohoto nástroje může žadatel dosáhnout, stejně jako 

v případě využití formulářů CAA/F-SP-046-0/2020; CAA/F-SP-048-n/2020; CAA/F-SP-083-0/2021 a CAA/F-SP-049-

0/2020, maximálně na splnění požadavků k provozu v rámci SAIL I či SAIL II. Pro účely podání žádostí o provoz 

v rámci vyšších SAILů či implementaci zmírňujících opatření M1 – střední/vysoké, M2 – nízké/střední/vysoké či M3 

– střední/vysoké je potřeba postupovat standardně, prostřednictvím podání příslušných dokumentů poštou, 

Datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem. 

 

 

V sekci Identifikační údaje vyplňte údaje o letadle (letadel můžete zadat i více), a nahrajte nezbytné dokumenty 

(ConOps vždy, Provozní příručku v případě provozu v SAIL II). Dokumenty doporučujeme nahrávat ve formátu .pdf. 

Vložené dokumenty a Údaje o UAS nezapomeňte uložit. 
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V sekci Posouzení provozních rizik uveďte piloty, kteří budou daný provoz provádět. Pro tyto účely musíte znát celé 

Registrační číslo pilota. Vyplňte údaje Provozní kontaktní osoby a zadejte Základní informace o provozu. 

Jakýkoli provoz, který je Oprávněním k provozu povolen, se nachází ve Schváleném místě provozu. Schválené místo 

provozu je konkrétní lokalita, definovaná GPS souřadnicemi jakožto prostor mnohoúhelníhového tvaru, kružnice či 

linie. V sekci Základní informace o provozu budete návrhem takového prostoru provedeni. Prostor můžete 

navrhovat buď přímým zadáním jednotlivých souřadnic, nebo jej můžete vykreslit na mapě. Jednotlivých prostorů 

můžete navrhnout více. 

 

Při návrhu mnohoúhelníkové oblasti, kliknutím na existující hranu přidáte vrchol, se kterým můžete dále 

manipulovat. Přidržením klávesy Ctrl můžete vyvolat měření vzdáleností. 

Zadané souřadnice (ať už ručně, či prostřednictvím mapy) nezapomeňte uložit (1) a poté, po doplnění termínu 

provozu, typu provozu a plánované maximální výšky letu, uložte celou oblast (2). 

 

 

V tomto případě bude žádost obsahovat 3 lokality provozu. 
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V sekci Určení určete konečnou GRC a ARC. Hodnota SAIL bude vypočtena automaticky. V rámci podkladů, které 

jsou přílohami tohoto elektronického podání je počítáno s automatickou implementací zmírňujícího opatření M1 

úrovně „nízká“ a zmírňujícího opatření M3 úrovně „nízká“ nebo „žádná“. V tomto případě je konečná GRC stejná 

jako počáteční. V případě využití jiných vstupů doporučujeme podat žádost jiným způsobem dle správního řádu. 

Pro účely určení ARC lze považovat za provoz v rámci atypického vzdušného prostoru provoz do výšky 120 m AGL, 

tzn. ARC-a). 

Bližší informace o určení ARC, GRC, zmírňujících opatřeních a hodnotě SAIL naleznete v AMC1 k Článku 11 od str. 

34 (k nalezení zde: https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2022/08/eRules_UAS_CS_18-05-2022_v4-1.pdf) 

Zadané hodnoty opět nezapomeňte uložit. 

 

 

V sekci Přílohy provozu v zeměpisných zónách je zapotřebí vyhodnotit konflikty se zeměpisnými zónami, které 

představuje omezený prostor LKR10-UAS (k nalezení zde: https://www.caa.cz/wp-

content/uploads/2020/11/20201230162623731.pdf). V budoucnu bude toto vyhodnocení prováděno automaticky; 

nyní je tento krok na žadateli. 

V rámci každé zóny je potřeba nastavit stavové tlačítko do příslušné pozice s tím, že první pozicí je vždy akceptace 

(požadavek na vstup do) této zóny. Po opětovném kliknutí dojde k označení, že se předmětná zóna  nenachází ve 

schváleném místě provozu. Pro účely provozu v rámci některých zón budete vyzváni k nahrání příslušného souhlasu 

správce dané zóny (např. provoz v CHKO). Pro zaškrtnutí možnosti provozu v tzv. „hustě osídleném prostoru“ je 

zapotřebí, aby pilot disponoval kvalifikací A2. 

Po ukončení práce v této sekci opět nezapomeňte tabulku uložit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2022/08/eRules_UAS_CS_18-05-2022_v4-1.pdf
https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2020/11/20201230162623731.pdf
https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2020/11/20201230162623731.pdf
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V sekci Opatření a cíle žadatel deklaruje naplnění všech Cílů provozní bezpečnosti v souladu Článkem 11 a Přílohou 

E k Appendixu A k AMC1 k Článku 11 (k nalezení od str. 51 a od str. 95 zde: https://www.caa.cz/wp-

content/uploads/2022/08/eRules_UAS_CS_18-05-2022_v4-1.pdf)  

 

 

V sekci Osobních údajů vyplňte informace vztažené k Ochraně osobních údajů. 

https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2022/08/eRules_UAS_CS_18-05-2022_v4-1.pdf?cb=a8eac2439cbf30be94e95c6e7dc39acd
https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2022/08/eRules_UAS_CS_18-05-2022_v4-1.pdf?cb=a8eac2439cbf30be94e95c6e7dc39acd
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V případě, že cokoli chybí, budete na tuto skutečnost v sekci Prohlášení upozorněni. 

V případě, že jste vše vyplnili, bude Vám umožněno žádost odeslat po uhrazení správního poplatku. 

 

 

Správa žádosti a interakce s ÚCL 
 

Po odeslání žádosti žádost uvidíte ve stavu Podaná. Žádost můžete kopírovat do nové žádosti (pro případy 

obdobných provozů, případně opakovaných provozních záměrů) či vzít zpět. Žádost po podání není možné 

upravovat, jelikož v daný okamžik s ní již může pracovat zaměstnanec ÚCL. Prvním krokem ze strany ÚCL bude 

přidělení konkrétnímu pracovníkovi k vyřízení žádosti. 

Po přidělení žádosti se stav žádosti změní na Probíhá zpracování. Po rozkliknutí žádosti uvidíte, komu byla daná 

žádost přidělena, včetně kontaktních údajů daného pracovníka. 

Pracovník v této fázi vytvoří spis a žádost vyhodnotí. Žádost může rovnou schválit, zamítnout či Vás kontaktovat a 

navrhnout úpravy. Často totiž úspěšnému vydání Oprávnění brání pouze detaily. V takovém případě se stav žádosti 

změní na Návrh úprav. 

 

 



 
 

 Úřad pro civilní letectví Strana 9 

V případě, že Vám ÚCL navrhlo úpravy, tyto úpravy se mohou týkat několika aspektů žádosti. Pracovník Vás však 

bude kontaktovat, tudíž by pro vás tyto úpravy neměly být překvapením. I přesto však budete na místo, kde byly 

úpravy provedeny upozorněni oranžovým vykřičníkem. Ve vzorovém případě došlo v rámci úpravy k ořezu jedné 

z oblastí provozu tak, aby nezasahovala do ochranného pásma dráhy. 

 

 

Po rozkliknutí sekce Návrh ÚCL a příslušné lokality provozu si můžete navrhovanou úpravu prohlédnout. Vaše 

původní oblast provozu bude vždy zelená, navrhovaná úprava modrá. 

 

 

 

V případě, že s návrhem nesouhlasíte, kontaktujte zpracovatele žádosti. Ten má možnost navrhnout nové úpravy, 

případně bude ve správním řízení automaticky pokračováno klasicky, tj. bez dalšího využití modulu SPECIFIC. 

V případě, že nebudete na úpravy reagovat, bude správní řízení přerušeno (usnesením dle Správního řádu). Další 

způsoby řešení jsou různé a záleží na individuální domluvě a konkrétním vývoji. 

V případě, že s navrhovanou úpravou souhlasíte, návrh přijměte přes znak tří teček v pravé horní straně rozhraní. 
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Po přijetí návrhu bude stav žádosti změněn na Schválení návrhu úprav a následně Ke schválení. V tomto kroku 

vydání povolení již nic nebrání. 

 

 

 

Posledním stavem je Schváleno. V takovém případě můžete očekávat brzké doručení Oprávnění k provozu. 


