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R O Z H O D N U T Í 

           Ministerstvo dopravy jako věcně příslušný správní orgán dle ustanovení § 88 odst. 5 zákona 
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZCL“), ve spojení s článkem 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 
24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel v platném znění (dále jen 
„prováděcí nařízení Komise“) stanoví za účelem zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti 
civilního letectví 

            pro dále uvedené právnické osoby evidované Úřadem pro civilní letectví (dále také jen jako 
„Úřad“) na základě jejich podání v rámci evidence klubů a sdružení leteckých modelářů v roce 
2022 (dále jen „modelářské kluby“) obecný příkaz k provádění letů, respektive k provozování 
bezpilotních systémů v rámci činnosti klubu, následující: 

Klub historických modelů a motorů CZ, z. s., IČ 048 062 55, se sídlem Skautská 1549/5, Severní 
Předměstí, 323 00 Plzeň, jehož jménem jedná předseda Ladislav Kulhavý, 

První aviatický spolek Štětí, z. s., IČ 269 87 040, se sídlem Čs. Armády 515, 411 08 Štětí, jehož 
jménem jedná předseda Ing, Jaroslav Junek, 

Klub leteckých modelářů Brno, z. s., IČ 270 52 109, z. s., se sídlem Čejkovická 4113/4 Židenice, 
628 00 Brno, jehož jménem jedná předseda Radovan Jára, 

MODEL KLUB OTROKOVICE, z. s., IČ 617 16 154, se sídlem č. evidenční 12, 768 21 Bělov, 
jehož jménem jedná předseda Jan Slovák, 

Modelářské letiště Jiřice, z. s., IČ 048 00 877, se sídlem č. popisné 214, 396 01 Jiřice, jehož 
jménem jedná předseda Ladislav Farka, 

Modelářský klub ALKA Žatčany, z. s., IČ 266 46 081, se sídlem č. popisné 23, 664 53 Žatčany, 
jehož jménem jedná předseda předsednictva Zdeněk Sýkora, 

Modelpark pod hradem, z. s., IČ 091 55 520, se sídlem Družby 337, Polabiny, 530 09 Pardubice, 
jehož jménem jedná předseda výboru spolku Michal Krejčí, 

RC Modeláři Trutnov, z. s., IČ 227 69 951, se sídlem Pampelišková 516, Horní Staré Město, 
541 02 Trutnov, jehož jménem jedná předseda Vít Balhar, 
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SAM 78 – The Society of Antique Modelers 78, IČ 021 85 512, se sídlem č. popisné 194, 790 52 
Velké Kunětice, jehož jménem jedná prezident Zdeněk Hanáček, 

Spolek historie vojenského a policejního letectva Kolešovice, IČ 226 68 047, se sídlem Ottova 
260, Rakovník II, 269 01 Rakovník, 

Spolek leteckých modelářů, IČ 088 91 761, se sídlem Těšínská 138, Poruba, 735 14, 735 14 
Orlová, jehož jménem jedná předseda Martin Molinek, 

Spolek leteckých modelářů Litomyšl, IČ 050 40 817, se sídlem Zámecká 22, Litomyšl – Město, 
570 01 Litomyšl, jehož jménem jedná, předseda Vladimír Kadlec, 

Svaz modelářů České republiky, z. s., IČ 005 39 350, se sídlem U Pergamenky 1511/3, 
Holešovice, 170 00 Praha, jehož jménem jedná předseda Jan Žemlička, 

TJ Sokol Toužim, z. s., IČ 477 00 661, se sídlem Školní 492, 364 01 Toužim, jehož jménem jedná 
předseda Ing. Vladimír Grosser, a 

Valašský letecký klub, z. s., IČ 228 64 440, se sídlem Bratří Čapků 689/7, Krásno nad Bečvou, 
757 01 Valašské Meziříčí, jehož jménem jedná předseda spolku Bohdan Jícha, 

           jsou na základě tohoto rozhodnutí oprávněny v přechodném období od 2. ledna 2023 
do 31. prosince 2023 nadále působit jako modelářský klub ve smyslu článku 16 (2) písm. b) 
prováděcího nařízení Komise, a to i přes to, že doposud nezískaly potřebné oprávnění k této 
činnosti vyžadované na základě vnitrostátní právní úpravy, která však doposud nenabyla 
účinnosti, v rozsahu a způsobem stanoveným dále.  

           II. Provoz je v uvedeném období možný výhradně 

(i) v souladu se zavedenými postupy, organizační strukturou a systémem řízení modelářského 
klubu, a současně 

(ii) v mezích způsobu a rozsahu provozu, včetně provozních omezení, a v souladu se 
stanovami modelářského klubu,  

a to tak, jak byly tyto skutečnosti Úřadu předloženy každým jednotlivým modelářským 
klubem a Úřadem akceptovány v rámci evidence modelářských klubů vytvářené do roku 
2022. 

  III. Další provoz v rámci tohoto rozhodnutí je dále podmíněn tím, že shora uvedený 
modelářský klub zajistí ve smyslu čl. 16 odst. 2) písm. b) prováděcího nařízení Komise, že: 

- dálkově řídící piloti provádějící provoz v rámci modelářského klubu budou 
informováni o podmínkách a omezeních stanovených v zavedených postupech; 

- dálkově řídícím pilotům provádějícím provoz v rámci modelářského klubu bude 
poskytována pomoc za účelem dosažení minimální způsobilosti potřebné k tomu, aby 
mohli provozovat bezpilotní systémy bezpečně a v souladu s podmínkami 
a omezeními stanovenými v zavedených postupech; 

- modelářský klub přijme vhodná opatření, má-li informace, že dálkově řídící pilot 
provádějící provoz v rámci modelářského klubu nesplňuje podmínky a omezení 
stanovené v zavedených postupech, a v případě potřeby o tom informuje Úřad; 

- příslušný klub nebo sdružení leteckých modelářů na žádost Úřadu poskytne 
dokumentaci nezbytnou pro účely dozoru a kontroly výkonu vlastní modelářské 
činnosti.  

             IV. V souladu s novou právní úpravou, která doposud nenabyla účinnosti, je každý 
modelářský klub povinen si podat žádost o vydání nového oprávnění, a to nejpozději 
k 30. červnu 2023. V případě, že nebude žádost podána ve stanovené lhůtě, bude od 



MD-1824/2021-220/19 

Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3  

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 3 
IČO: 660 03 008 tel. +420 225 131 111  

 

1. ledna 2024 provoz modelářského klubu nadále probíhat v souladu s pravidly stanovenými 
prováděcím nařízením Komise pro provoz bezpilotních systémů v otevřené kategorii.    

 

O d ů v o d n ě n í 

          Podle čl. 21 odst. 3 prováděcího nařízení Komise je v provozu bezpilotních systémů 
prováděném v rámci modelářských klubů povoleno nadále pokračovat v souladu s příslušnými 
vnitrostátními pravidly, tedy bez vydání příslušného oprávnění podle článku 16 prováděcího 
nařízení Komise, a to až do 1. ledna 2023. Modelářské kluby, které prakticky využívají shora 
uvedeného přechodného ustanovení prováděcího nařízení Komise, jsou subjekty v evidenci Úřadu, 
která byla zřízena v rámci uplatňování předmětného přechodného ustanovení. Seznam subjektů je 
k datu vydání tohoto rozhodnutí úplný a je předmětem výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 Za účelem zajištění plynulosti a efektivity implementace čl. 16 prováděcího nařízení Komise 
v rámci platné vnitrostátní právní úpravy za účelem posílení právní jistoty dotčených subjektů 
Ministerstvo dopravy jako věcně příslušný správní úřad, po konzultaci s Úřadem pro civilní letectví, 
připravilo vydání tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí se vydává na dobu určitou, a to s ohledem na 
skutečnost, že s nabytím účinnosti nové vnitrostátní právní úpravy (i) modelářské kluby získají 
možnost zažádat si o vydání nového oprávnění, a (ii) zavádění nových konceptů v členění 
vzdušného prostoru České republiky a provozu bezpilotních systémů obecně bude vyžadovat 
konkretizaci postupů a provozních omezení k zajištění přijatelné úrovně bezpečnosti. 

 Toto rozhodnutí tedy není konečné a neměnné z moci úřední ve vztahu k dalšímu 
provozu modelářských klubů a neznamená právní nárok na zachování rozsahu nebo způsobu 
provozu modelářského klubu tak, jak je provozován doposud.   

          Toto rozhodnutí Ministerstva dopravy se ve shora uvedeném období považuje za rovnocenný 
dokument k oprávnění k provozu modelářského klubu vydaného Úřadem pro civilní letectví ve 
smyslu čl. 16 odst. 2) písm. b) prováděcího nařízení Komise pro provoz na území České republiky 
a je dokladem o řádném postupu subjektů ve smyslu tohoto článku, je-li modelářská činnost 
prováděna za výše uvedených podmínek a omezení. 

          Nicméně, všechny modelářské kluby, které hodlají i od 1. ledna 2024 pokračovat v rozsahu 
nebo způsobu provozu modelářského klubu tak, jak je provozován doposud, si musí 
do 30. června 2023 zažádat u Úřadu pro civilní letectví o vydání oprávnění k provozu, a to dle 
nařízení Komise, a na to navazujících příslušných ustanovení novely ZCL. V případě, že tak 
neučiní, bude od 1. ledna 2024 provoz modelářského klubu nadále probíhat toliko v souladu 
s pravidly stanovenými prováděcím nařízením Komise pro provoz bezpilotních systémů 
v otevřené kategorii.    

        Toto rozhodnutí je účinné jeho zveřejněním na úřední desce Ministerstva dopravy. Předmětné 
rozhodnutí je veřejnosti dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách 
Ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví. 
 

 
V Praze dne 22. prosince 2022 

 
 
                                                                                                         Ing. Zdeněk Jelínek 
                                                                                                                    ředitel 
                                                                                                     Odboru civilního letectví 
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