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„Právo na soukromí je jedním z nejdůležitejších základních práv
člověka. S ním přichází nejčastěji do konfliktu právo na
informace. Obě jsou pro demokracii naprosto klíčová.
Když nemáte soukromí, tak ani nedospějete k tomu,
abyste demokracii chápal, natož ji občansky dále rozvíjel.“

JUDr. Ivana Janů
Úřad pro ochranu osobních údajů má od září 2015 novou předsedkyni. Volba vedoucího představitele proběhla 23. července 2015 v Senátu, který již
v prvním kole rozhodl, že Úřad povede bývalá ústavní soudkyně paní
JUDr. Ivana Janů. Na Pražském hradě byla 26. srpna 2015 oficiálně jmenována do čela Úřadu prezidentem Milošem Zemanem a 1. září 2015 ji přivítali v sídle Úřadu jeho vedoucí představitelé. V zasedací místnosti Úřadu se na
přátelském setkání paní předsedkyně seznámila s inspektory a vedoucími
jednotlivých útvarů Úřadu.
Paní Ivana Janů vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a získala doktorát práv v oboru mezinárodního práva veřejného. Svou profesní kariéru začala jako právnička ve Výzkumném ústavu vodohospodářském. V únoru 1990 byla kooptována do České národní rady, mandát obhájila ve volbách v letech 1990 i 1992. V roce 1993 ji prezident Václav Havel
jmenoval ústavní soudkyní a místopředsedkyní Ústavního soudu ČR. V této funkci působila až do roku 2014, s výjimkou let 2002 až 2004, kdy působila jako soudkyně Mezinárodního
trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.
A jaké jsou priority Ivany Janů ve funkci předsedkyně Úřadu? Je to například udržení nezávislosti Úřadu, zpřesnění výkladové praxe zákona, dodržování judikatury Nejvyššího
správního soudu a Ústavního soudu a zavedení veřejné konzultace při přípravě stanovisek
Úřadu.

Přejeme paní předsedkyni v její nové funkci hodně energie, elánu a radosti z práce.
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Vážení čtenáři,
předkládané třetí číslo Informačního bulletinu Úřadu v roce 2015 se věnuje problematice bezpilotních letadel, označovaných též jako drony.
Věda a výzkum nám neustále předkládají inovativní a sofistikovaná řešení pro usnadnění našich činností, pracovních a výrobních postupů. Lze říci, že některá bezpilotní letadla, drony,
jsou vzhledem ke stoupající míře automatizace jejich letu příkladem létajících „robotů", od malých mechanických kolibříků až po několikatunové obry.
Spektrum využití dronů je široké. Jsou využívány v armádě, ve vědeckém výzkumu, začínají se však používat i v běžném civilním životě například pro přepravu pošty a balíků, k mapování terénu, ke kontrole plynovodů, k natáčení videí v přírodních těžko dostupných oblastech, stávají se pomocníky záchranářů, hasičů a lidé si je kupují i pro zábavu.
Drony dobývají náš každodenní život. Nejlevnější lze pořídit za několik set, ty dokonalé za milióny korun. Mohou být vybaveny sledovacími systémy s kamerami, mikrofony či infračervenými přístroji.
Kdo vlastně smí drony využívat, jak je jejich činnost legislativně a administrativně upravena a regulována, kdo nese odpovědnost v případě jakékoliv újmy, zranění či neštěstí způsobené dronem? Invaze dronů nastoluje důležité otázky – smí stát, instituce, či řadoví občané tímto způsobem sledovat, monitorovat ostatní lidi či jejich majetek a využívat získaná data? Lze
tímto způsobem vstupovat do soukromí lidí?
Na tyto a další otázky spojené s využíváním bezpilotních letadel jsou zaměřeny příspěvky tohoto čísla Bulletinu. Záměrem autorů článků jak z Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak i z důležitých institucí, které se touto problematikou zabývají a které jsou kompetentní se k ní vyjádřit, je přiblížit vám tento relativně nový technologický fenomén.
Bezpilotní letadla svými technickými parametry mohou být významným pomocníkem člověka, ale nelze podceňovat možnost jejich zneužití. Je nezbytné hledat cesty, jak řešit a eliminovat bezpečnostní rizika i možné průniky do našeho soukromí.
Na jedné straně se požaduje zavádění nejnovějších technologií, ale na druhé straně je nezbytné zajistit přiměřenou ochranu našeho soukromí. A právě princip vyváženosti by měl být
jedním ze stěžejních aspektů při rozhodování o aplikaci nových technologií a měli by jej mít na
zřeteli všichni, kteří o jejich zavádění a využívání rozhodují.
redakce

I. Postoj Úřadu pro ochranu osobních údajů
Bezpilotní letadla a ochrana osobních údajů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, reguluje zpracování osobních údajů, aniž by tuto aktivitu spojoval s nějakou konkrétní technologií a tato
právní úprava se vztahuje na osobní údaje shromážděné jak v soukromých prostorech, tak na
veřejných prostranstvích. Jelikož prostřednictvím kamerových zařízení umístěných na bezpilotních letadlech je možno systematicky zachycovat a dále zpracovávat záběry identifikovaných
nebo identifikovatelných fyzických osob, a to včetně ryze soukromého prostředí, ve kterém
se tyto osoby pohybují nebo které obývají (zahrady, byty apod.), případně je možno touto
cestou získávat i jiné, např. akustické záznamy týkající se fyzických osob, bude nutno v uvedených souvislostech dbát na pravidla, která posledně citovaný zákon zakotvuje.1)
Samozřejmě ovšem je nutné respektovat i rámec aplikovatelnosti zákona č. 101/2000
Sb. Možno uvést, že zákon č. 101/2000 Sb. se netýká takových případů, kdy nedochází k cílenému pořizování záběrů identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob a bude se jednat např. o sledování krajiny, zemědělských nebo průmyslových prostor nebo
pohybu zvěře. Zákon č. 101/2000 Sb. se nepoužije také v případě, že kamery budou pou-
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ze přenášet záběry identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob, aniž by
došlo k pořízení záznamu apod. V případě neaplikovatelnosti zákona č. 101/2000 Sb. se
ale primárně uplatní jiná právní regulace, především se jedná o § 81 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník; těmito ustanoveními se však v dalším textu nebudeme zabývat.
Provozovatel bezpilotního letadla vybaveného kamerovým zařízením se záznamem bude
pro případ pořizování záběrů týkajících se určitých nebo určitelných fyzických osob v pozici správce osobních údajů [§ 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.], případně zpracovatele osobních údajů [§ 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.] a za zpracování osobních údajů tedy bude
v příslušném rozsahu i odpovídat. Bude tomu tak bez ohledu na to, zda jím provozované
bezpilotní letadlo podléhá ustanovením zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, či nikoli.
Provozovatel bezpilotního letadla v postavení správce nebo zpracovatele osobních údajů
musí proto respektovat následující základní pravidla.2)
Především, v souladu s § 10 zákona č. 101/2000 Sb., zásadně nesmí pořizovat záběry ryze soukromých aktivit (zejména v rámci obydlí a přilehlých prostor) a záběry, jimiž by byla
primárně snižována lidská důstojnost. Dále musí pořizování záběrů opřít o alespoň jeden
z právních titulů podle zákona č. 101/2000 Sb., na jehož základě určí účel předmětného zpracování osobních údajů. Takovýmto právním titulem může být zejména souhlas subjektu
údajů, plnění úkolů uložených zákonem, ochrana práv správce nebo jiných osob anebo
ochrana životních zájmů subjektu údajů.
Jedná-li se o zpracování založené souhlasem subjektu údajů, takové jednání musí být učiněno předem, a dále bude též nutno dbát na splnění ostatních podmínek stanovených § 4
písm. n), § 5 odst. 4 a případně i § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. Získání souhlasu lze
spojit s plněním povinnosti informovat subjekt údajů v souladu s § 11 zákona č. 101/2000
Sb. Takovýto postup by tudíž měla zvolit kupř. energetická společnost, která by hodlala
pomocí bezpilotního letounu monitorovat střechy budov v určité rezidenční oblasti a poté
s využitím databáze zákaznických adres tyto osobní údaje využívat pro účely nabídek
střešních izolací. Eventuální záběry anebo jejich části obsahující osobní údaje pořízené nad
rámec souhlasu (tedy zejména pokud by záběry zachycovaly i osoby, které souhlas neudělily)
bude nutno po pořízení bez zbytečného odkladu likvidovat. Obdobně by měla postupovat
i obec, která by hodlala např. k účelům povzbuzení turismu natáčet upoutávky, které by
byly vystavovány na internetu a které by zahrnovaly i sekvence z místního života, včetně
občanů odpočívajících a opalujících se na zahradách.
Bezpilotní letadlo vybavené kamerovým zařízením se záznamem lze dále použít, pokud je
to v souladu se zvláštním zákonem. V tomto případě bude nutno striktně respektovat zvláštní právní úpravu, např. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zejména § 62 uvedeného zákona, který umožňuje policii, je-li to nezbytné pro účely plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně
přístupných a zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu úkonu.
Pro případ, že se jedná o zpracování osobních údajů pro účely ochrany práv správce nebo dalších osob [§ 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.] musí správce nebo zpracovatel zajistit, aby byly shromažďovány pouze osobní údaje nezbytné pro ochranu konkrétních práv a současně bylo respektováno soukromí dotčených osob. O tomto zpracování
také bude nezbytné subjekt údajů informovat (§ 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb.).
V principu tak lze připustit monitorování veřejných prostorů, kterými je nutno rozumět
prostory sloužící obecnému užívání, tedy fyzicky přístupné v zásadě každému bez omezení (viz též § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Veřejnou přístupnost prostoru je tudíž
nutno v uvedených souvislostech vnímat dvourozměrně, jako zpřístupnění horizontální. Veřejným prostorem tak bude plocha náměstí naznačeným způsobem přístupná každému a nikoli např. soukromá zahrada vizuálně dostupná ze vzdušného prostoru. V souladu s předmětným právním titulem a za předpokladu řádného informování účastníků by tudíž bylo
akceptovatelné např. monitorování venkovní slavnosti nebo koncertu pro účely zajištění pořádku.
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Dále je možno s využitím právního titulu podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000
Sb. sledovat vlastní prostory, např. pole nebo povrchový důl apod. Ihned po pořízení záběrů ovšem bude třeba zjistit, zda všechny snímky obsahující osobní údaje slouží stanovenému účelu korespondujícímu s konkrétní potřebou chránit relevantní práva nebo zájmy
a nadbytečné (nebo jejich části) likvidovat. Nutno zvláště podotknout, že s takovouto potřebou by zřejmě nekorespondovalo pouhé zveřejnění záběrů.
K překročení předmětného právního titulu, tedy k porušení právních předpisů, by došlo,
pokud by určitá soukromá osoba použila leteckou kameru k plošnému monitorování chování mládeže ve svém okolí a tyto záběry byly následně vystaveny na internetu.
Bezpilotní letadlo vybavené kamerovým zařízením se záznamem lze také použít, je-li to
nezbytné pro ochranu životních zájmů subjektu údajů [§ 5 odst. 2 písm. c) a § 9 písm. b)
zákona č. 101/2000 Sb.]. Jedná se ovšem o velmi výjimečné situace; např. by bylo legální
pořizování záběrů včetně záznamu zraněných osob na odlehlém místě za účelem organizace záchranných opatření.
Samozřejmě je možné uvažovat o aplikaci dalších právních titulů zakotvených v zákoně
č. 101/2000 Sb., nicméně výše uvedený nástin je, podle mého názoru, dostatečně ilustrativní. Na tomto místě je proto nezbytné uvést, že ve všech případech zpracování osobních údajů musí správce, případně zpracovatel, standardním způsobem zajistit i plnění všech dalších
povinností uložených zákonem č. 101/2000 Sb. Jedná se zejména o povinnosti při zabezpečení osobních údajů podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb. Také je vhodné zdůraznit povinnost
správce splnit registrační povinnost podle § 16 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., nebude-li se
na zpracování vztahovat některá z výjimek podle § 18 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.
Subjekt údajů (tedy monitorovaná osoba) pak může, pokud se domnívá, že byla porušena jeho práva, požádat podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. správce nebo zpracovatele o vysvětlení anebo o odstranění závadného stavu, případně se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů. K tomu, aby dokázal bezpilotní letadlo, respektive jeho provozovatele, a tedy i osobu odpovědnou za zpracování identifikovat, lze především doporučit, je-li to možné, zaznamenání poznávací značky stroje (§ 4 odst. 6 zákona č. 49/1997 Sb.). Nutno ovšem
připustit, že takováto identifikace odpovědné osoby může představovat zásadní problém
praktické aplikovatelnosti zákona č. 101/2000 Sb. Právě z tohoto důvodu Úřad pro ochranu
osobních údajů již inicioval legislativní opatření, jejichž smyslem je zavedení povinné identifikace bezpilotních letounů a registrace jejich provozovatelů.
Závěrem je tedy možno zopakovat, že jsou-li prostřednictvím záznamu z kamer, kterými
jsou vybavena bezpilotní letadla, cíleně zachycovány a dále zpracovávány záběry identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob, podléhají uvedené aktivity režimu zákona č. 101/2000 Sb.
Pokud by tudíž provozovatel bezpilotního letadla vybaveného kamerovým zařízením neplnil povinnosti uložené zákonem č. 101/2000 Sb., vystavil by se riziku postihů, zejména
podle Hlavy VII zákona č. 101/2000 Sb. Každý provozovatel takového letounu by proto měl
ihned po ukončení letu prověřit, zda pořízením záznamů nebyly příslušné povinnosti porušeny a eventuální nelegálně pořízené záběry zlikvidovat. To samozřejmě platí i v případě, že původním záměrem realizovaného monitorování nebylo zpracovávat osobní údaje,
ale jednalo se např. o již zmíněné sledování pohybu zvěře, nicméně pořízené záznamy zachytily určité nebo určitelné fyzické osoby.
Z hlediska aplikace zákona č. 101/2000 Sb. je totiž lhostejné, zda zpracování osobních údajů je výsledkem zamýšleného jednání, či zda vzniklo spontánně. Obdobně by mohlo náhodným záběrem dojít ke kolizi s jinými právními předpisy (např. s § 81 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), upravujícími ochranu osobnosti. Provedení takové prověrky tudíž představuje účinnou prevenci.
JUDr. Jiří Maštalka
oddělení právní
Úřadu pro ochranu osobních údajů
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Text článku je vypracován na základě stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2013
„Zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu z kamer, kterými jsou vybavena bezpilotní letadla“, které je k dispozici na webových stránkách Úřadu https://www.uoou.cz/stanoviska/ds1020/archiv=0&p1=1099.

2)

Tento článek se vzhledem k limitovanému rozsahu nemůže detailněji resp. vyčerpávajícím způsobem zabývat výkladem základních pojmů a principů právní úpravy osobních údajů. K bližšímu studiu proto možno doporučit návštěvu webových stránek Úřadu pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz), případně některou z vydaných publikací, např. Jiří Maštalka; Osobní údaje, právo
a my; C.H. Beck 2008.

Bezpilotní letadla – hrozba pro naše soukromí?
Nedávno za mnou přiběhla rozzlobená sousedka, že jí na zahradním stole přistálo malé bezpilotní letadlo, „porozhlédlo se kolem“ a opět se vzneslo nad její dům. Co prý má dělat?
Majitele letadla se jí podařilo vypátrat, ale ten nevidí ve svém počínání nic špatného. Pokud se situace bude opakovat, rozhodla se informovat příslušné instituce.
Takovouto a další obdobné stížnosti týkající se případných záběrů soukromých prostor
pořízených bezpilotním letadlem obdržel Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“)
již několik.
Vůbec první stížnost odkazovala na záběry na serveru youtube.com pořízené kamerou
dálkově ovládaného letadla. Videosekvence zachycovala děti a mládež v rámci sportovní
akce pořádané nejmenovaným městem. Stěžovatel namítal, že se jedná o nebezpečnou činnost, neboť z dokumentu je patrný pohyb letadla těsně nad hlavami lidí, a dále poukazoval na fakt, že obličeje jednotlivých osob jsou rozpoznatelné, nicméně pořízené bez souhlasu dotčených osob.
V jiném podnětu zpochybňoval stěžovatel právo obecního úřadu pořídit kamerou bezpilotního letadla záběry obce a jejího okolí, ze kterého jsou rozpoznatelné střechy jednotlivých nemovitostí nacházejících se v katastru obce a zveřejnit tento dokument na obecních
internetových stránkách. U tohoto podnětu byla Úřadem aktuálně zahájena kontrola v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Časté jsou rovněž dotazy veřejnosti na existenci právní úpravy regulující používání bezpilotních letadel, případně na postoj Úřadu k dané problematice. V těchto případech odkazujeme tazatele na příslušné stanovisko Úřadu.1)
Z výše uvedeného je patrné, že možnosti využití tohoto typu letadel jsou opravdu pestré. Často se jim říká drony. Původně se termín dron používal pro vojenská bezpilotní letadla určená pro vojenské operace, kde využití klasických vojenských letadel nebylo možné,
popřípadě žádoucí. Lze tedy používat i termín bezpilotní letadlo (anglická zkratka UAV –
unmanned aerial vehicle, případně RPAS – remotely piloted aircraft system).
Úřad sleduje problematiku užití bezpilotních letadel velmi bedlivě. Ačkoli jednorázové nevítané zásahy do soukromí jedinců v rámci sousedských vztahů, jako byl případ paní sousedky
či případné záběry osob z ptačí perspektivy v rámci různých společenských akcí spadají dle
názoru Úřadu většinou primárně pod ochranu občanského zákoníku,2) je zřejmé, že kamery,
kterými jsou tato letadla ve většině případů vybavena, mohou být snadno využity ke sběru
dat, která budou mít charakter osobních údajů – tedy takových informací, na jejichž základě
lze přímo nebo nepřímo subjekt údajů (fyzickou osobu, k níž se údaje vztahují) identifikovat.
Riziko zneužití zvyšuje i skutečnost, že prostřednictvím těchto letadel se lze snadno dostat do míst, která jsou jinak nedostupná. K dané problematice vydal proto Úřad již v lednu roku 2013 stanovisko (viz poznámka pod čarou 1), které definuje základní pravidla pro
využití záběrů identifikovaných, případně identifikovatelných osob pořízených kamerou bezpilotního letadla včetně povinností správce osobních údajů (provozovatele letadla) pro
případ, že cíleně zachycuje a dále zpracovává záběry fyzických osob za účelem jejich ztotožnění s určitým chováním.
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Nicméně o bezpilotních letadlech se nejedná jen na Úřadu. Například z médií se často dozvídáme v souvislosti s provozem bezpilotních letadel o internetovém obchodu Amazon.
Tato společnost předložila v září minulého roku Americkému patentovému úřadu (US Patent and Trademark Office) patent donáškové služby pomocí bezpilotních letadel tzv. „Amazon Prime Air“, který nyní zveřejnil podrobnosti jeho fungování.3)
Ovšem ještě dříve zavedla bezpilotní letadla do svého provozu Deutsche Post DHL, která
již koncem září tohoto roku začala pravidelně používat kvadroptéry pro doručování zásilek
obyvatelům ostrovů v Severním moři.4)
Rovněž na evropském poli je problematika ochrany soukromí a osobních údajů v souvislosti s použitím bezpilotních letadel aktuálním tématem. Například dvě konference, které pořádalo v květnu a září roku 2014 Generální ředitelství Evropské Komise pro vnitřní
trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky spolu s organizací Trilateral Research &
Consulting, London a Vrije Universiteit Brussel, si kladly za cíl zhodnotit stávající evropskou
právní úpravu ve vztahu k rizikům souvisejícím s civilním použitím těchto letadel tak, aby
bylo možné vypracovat souhrn doporučení pro případné změny v právní úpravě. Ze společných diskusí zástupců jednotlivých evropských úřadů chránících osobní údaje, kterých
se autorka tohoto článku zúčastnila, vyplynula jednak potřeba zvýšit povědomí o zásadách ochrany soukromí u výrobců bezpilotních letadel. Tedy vzít vážně koncept tzv. Privacy by Design a dále nutnost zavedení studií hodnotících dopad zaváděného produktu, nového projektu nebo systému do soukromí jednotlivců, případně dopad na ochranu osobních
údajů, tzv. PIA – Privacy Impact Assessment.
Dle stávající směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně jednotlivců
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, i na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nemá správce případně zpracovatel povinnost dokumentaci (PIA)
v souvislosti se zaváděním konkrétního projektu, systému nebo produktu vypracovávat.
Nicméně návrh nového nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 5) v článku 33 nově tuto povinnost zavádí a to pro správce, případně zpracovatele, pokud zpracování (ať už
svou povahou, rozsahem nebo účelem) přináší konkrétní rizika zasahující do práv a svobod
subjektu údajů. Vyvstává však otázka, zda povinné studie opravdu přinesou kladný dopad
na ochranu soukromí jednotlivců.
Závěrem považuji za vhodné podotknout, že v rámci tématu užití bezpilotních letadel
není dobré „vidět čerta v každém koutě“, tedy považovat jejich užití a priori za hrozbu pro
naše soukromí. Avšak s ohledem na rozsah možností jejich využití, není od věci znát svá
práva, případně jako provozovatel letadla si být vědom svých povinností, neboť již od starého Říma platí zásada, že vigilantibus iura scripta sunt, tedy právo přeje bdělým.
Mgr. Jitka Bláhová,
odbor pro styk s veřejností
Úřadu pro ochranu osobních údajů
1)

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2013 „Zpracování osobních údajů
prostřednictvím záznamu z kamer, kterými jsou vybavena bezpilotní letadla“ je k dispozici na
https://www.uoou.cz/stanoviska/ds-1020/archiv=0&p1=1099.
2) Ustanovení § 81 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ustanovení § 84 stanoví, že zachytit
jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby bylo možné podle zobrazení určit jeho totožnost, je
možné jen s jeho svolením.
3) Zdroj: http://cdr.cz/clanek/droni-zasilkova-sluzba-amazon-prime-air-se-vybarvuje.
4) https://www.microdrones.com/en/news/detail/microdrones-parcelcopter-enters-regular-service-fordhl/
5) http://e-svet.e15.cz/technika/dhl-zavadi-drony-do-ostreho-provozu-driv-nez-amazon-nebo-google1121943
6) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
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II. Z dokumentů evropských orgánů ochrany
osobních údajů ke dronům
Dokumenty EU k ochraně soukromí a osobních údajů v souvislosti
s využitím bezpilotních letadel (dronů)
Pracovní skupina zřízená podle čl. 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES
(WP29) přijala dne 16. června 2015 stanovisko č. 01/2015 týkající se ochrany soukromí a osobních údajů v souvislosti s využitím bezpilotních letadel (dronů). Jedná se o rozsáhlejší dokument složený z pěti základních kapitol.
V první kapitole se uznává sociální a ekonomický přínos civilního využití dronů, nicméně zároveň je konstatována existence rizik dotýkajících se ochrany soukromí a osobních
údajů.
Druhá kapitola podává definice dronů a dále popisy jejich využití, a to s přídavnými zařízeními, která mají dopad ve vztahu k soukromí a ochraně osobních údajů, včetně indikace
relevantních rizik. Tato spočívají v potenciální neinformovanosti subjektu údajů ohledně
předmětného zpracování osobních údajů a schopnosti dronů překonávat dosud účinné překážky.
Za stěžejní je ovšem nutno považovat třetí kapitolu, kde je poskytována právní analýza.
V jejím úvodu se konstatuje neexistence specifické legislativy, a tudíž relevantní právní rámec představují obecné předpisy jako např. směrnice 95/46/ES. Stejně tak je aplikovatelná
národní legislativa týkající se kamerových systémů (včetně stanoviska WP29 č. 4/2004).
V souvislosti s ustanoveními směrnice 95/46/ES se zdůrazňuje nezbytnost úzkého výkladu
výjimky pro domácí činnosti (čl. 3 odst. 2). Dále je zdůrazněna potřeba řádných právních
titulů ohledně předmětného zpracování osobních údajů týkající se žurnalistických a policejních účelů. Právní titul ovšem může být založený i souhlasem, kontraktem, potřebou chránit životní zájmy subjektu údajů nebo jiné legitimní zájmy apod. Stejně tak je však třeba dodržovat i ostatní principy ochrany osobních údajů jako je přiměřenost, transparentnost,
informování subjektu údajů atd. Zvláštní důraz je kladen na aplikaci tzv. „Privacy by Design“. Pro tento termín není přesný český ekvivalent, nabízí se například „předběžná opatření na ochranu soukromí“ nebo „naprojektovaná ochrana soukromí“. Co se týče praktické aplikovatelnosti principů ochrany osobních údajů, jeví se jako velmi důležitá problematika
identifikace dronů. To, mimochodem, znovu potvrzuje důvodnost legislativních aktivit Úřadu pro ochranu osobních údajů v rámci novelizace českého zákona o civilním letectví.
Čtvrtá kapitola zdůrazňuje nutnost spolupráce mezi orgány zabývajícími se ochranou osobních údajů a civilním letectvím.
Pátá kapitola přináší celkové indikace a doporučení vycházející z předchozích dílčích závěrů. Tato se týkají zejména legislativy, kompetenčních záležitostí, předběžného zvažování
možných dopadů do soukromí. Zvláštní pozornost je věnována policii resp. bezpečnostním
složkám.
Dalším dokumentem zaměřeným na problematiku bezpilotních letadel v souvislosti s ochranou osobních údajů a soukromí je stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů ze dne
26. listopadu 2014 ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě s názvem „Nová
éra letectví – Otevření leteckého trhu pro bezpečné a udržitelné civilní využití dálkově řízených letadlových systémů“. Evropský inspektor ochrany údajů v něm především zdůrazňuje, že využití bezpilotních letadel – dronů, jehož součástí je zpracování osobních údajů,
vesměs představuje porušení práva na respektování soukromého a rodinného života. Zpracování osobních údajů prostřednictvím dronů pro obchodní či profesionální účely musí být
v souladu s vnitrostátními právními předpisy provádějícími směrnici 95/46/ES.
Výjimka týkající se domácích činností bude aplikovatelná jen zřídkavě, obdobně pouhé
zveřejnění údajů na internetu nebo v tisku bez jakéhokoli záměru zpřístupnit veřejnosti informace, stanoviska či myšlenky nedostačuje k použití výjimky pro žurnalistické činnosti
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podle čl. 9 směrnice 95/46/ES. Právo na soukromí bude nutno respektovat i tehdy, jedná-li
se o zpracování osobních údajů pro policejní a podobné účely. Dokument také volá po
provádění tzv. „Privacy by Design“ a opatřeních k usnadnění identifikace provozovatelů
dronů.
Jak stanovisko Pracovní skupiny WP29 č. 01/2015, tak stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů ze dne 26. listopadu 2014 stojí za bližší seznámení. Dokumenty jsou
k dispozici na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommenation/index_en.htm a https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/OpinionsC ).
Z českého pohledu je nutno konstatovat, že ani jeden z výše uvedených dokumentů rozhodně není v žádném rozporu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2013
„Zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu z kamer, kterými jsou vybavena bezpilotní letadla“. Naopak. Oba dokumenty sice zpětně, ale naprosto jednoznačně dokládají
správnost vývodů obsažených ve zmiňovaném stanovisku Úřadu.
JUDr. Jiří Maštalka
oddělení právní
Úřadu pro ochranu osobních údajů
Zdroj: Stanovisko WP29 č. 01/2015 a stanovisko
Evropského inspektora ochrany údajů ze dne 26. listopadu 2014.

III. Názory odpovědných institucí ČR k problematice
bezpilotních letadel
Provoz dronů (nejen) v ČR a jeho právní aspekty
1. Co jsou drony; příležitosti a rizika
Dronem, respektive bezpilotním letadlem, rozumíme obecně letadlo (jakékoli kategorie –
letoun, vrtulník, „multikoptéra“ atd.), které je schopné létat bez přítomnosti pilota na palubě. Dle typu je dron za letu dálkově řízen člověkem prostřednictvím řídící stanice, anebo je
schopen letět i zcela autonomně. Drony přitom zahrnují zařízení od těch miniaturních, o hmotnosti v řádech gramů, až po sofistikované mnohatunové stroje.
Úvodem je vhodné uvést několik poznámek k terminologii. Různé státy, instituce, předpisy a jiné dokumenty používaly a používají pro zařízení spadající do předmětu tohoto článku různé názvy. Lze se tak setkat s termíny bezpilotní prostředek (unmanned aerial vehicle –
UAV), bezpilotní letadlo (unmanned aircraft), bezpilotní systém (unmanned aircraft system – UAS), dálkově řízené letadlo (remotely piloted aircraft – RPA/RPAS), model letadla,
letadlo způsobilé létat bez pilota či dron. V řadě případů jde o synonyma, jindy existují dílčí významové odlišnosti. Nejvhodnější volba může být v daném kontextu dána zvyklostí či
definicí obsaženou v příslušném předpisu. V tomto článku je používán výraz „dron“, a to
jako obecný termín zahrnující veškerá bezpilotní letadla bez ohledu na jejich povahu, kategorii a účel užití. Jakkoli byl tento pojem dosud někdy vnímán jako „laický“, je aktuálně používán i v oficiálních dokumentech institucí EU, a to mj. právě proto, že se již stal srozumitelným široké veřejnosti.
Drony se stávají fenoménem dnešní doby. Ve vojenství již významně (byť často i kontroverzně) zasahují do řady ozbrojených konfliktů a jejich role zde průběžně roste. V posledních letech se pak začínáme s drony stále častěji setkávat i v civilní oblasti. Drony se dnes
dají využít k leteckému snímkování, průzkumu, monitorování, inspekcím průmyslové a dopravní infrastruktury, mapování terénu nebo zemědělských plodin apod. Testuje se např.
použití pro přepravu nákladu (a dokonce i osob) nebo k servisním inspekcím dopravních le-
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tadel. Zájem o využití projevují i státní instituce, policie a záchranáři. Vedle toho jsou drony využívány k volnočasovému létání a pořizování fotografií a videí.
Díky rychlému vývoji a snazší dostupnosti potřebných technologií se drony stávají doslova masovou záležitostí se značným ekonomickým potenciálem. Celosvětové prodeje
se dle střízlivých odhadů pohybují v řádech statisíců kusů a např. jeden z předních světových výrobců malých dronů dnes zaměstnává přes 3 000 zaměstnanců. Tento překotný rozvoj vyvolává na jedné straně nové šance a příležitosti, na druhé straně i výzvy a obavy.
Aby převážila pozitiva, je potřeba s předstihem řešit i související rizika. V první řadě jde
o provozní bezpečnost, tedy zjednodušeně řečeno o to, aby nebyla srážkou či pádem
ohrožena jiná letadla ve vzdušném prostoru ani osoby a majetek na zemi. V Evropě i jinde
ve světě bylo již zaznamenáno několik případů, kdy došlo k potenciálně nebezpečnému sblížení dronu s letadlem s cestujícími, zpravidla poblíž letiště.1) Známy jsou i případy zranění
osob na zemi způsobená dronem, např. v rámci sportovních či kulturních událostí. Drony
lze též potenciálně zneužít k páchání protiprávní (trestné) činnosti. Stačí připomenout, že
nedávno byly např. zaznamenány opakované přelety neidentifikovaných dronů nad prostory jaderných elektráren ve Francii nebo vnesení palné zbraně dronem do věznice v USA.
V neposlední řadě panují nemalé obavy ze zásahů do soukromí. Dron zde může hrát roli všudypřítomného zdroje obtížného hluku nebo prostředku ke shromažďování obrazových
a zvukových záznamů obsahujících osobní údaje, pro který např. plot pozemku není žádnou
překážkou („létající kamera“).

2. Regulace v ČR a jinde
Pro příslušné instituce po celém světě je vhodná regulace dronů značnou výzvou. Ideální
regulace by totiž měla jednak řešit všemožná rizika a obavy, současně ale nepředstavovat
překážku žádoucího rozvoje a využití, ba právě naopak. Drony jsou přitom v mnoha ohledech nový fenomén, který si zasluhuje odlišný přístup, než bylo dosud zvykem. Např. i okruh
osob, pro jejichž jednání je potřeba stanovit určitá pravidla, se podstatně liší od toho, se
kterým se v letectví tradičně setkáváme.
Nezřídka přitom dnes převládá názor, že rozvoj dronů postupuje vpřed takovým tempem,
že státní instituce usilující o regulaci a stanovení přiměřených pravidel s ním nedokážou držet krok. Obdobně jako u nástupu jiných technologií a fenoménů (viz např. Internet a s ním
spojený koncept kyberprostoru) z toho ovšem nelze dovozovat, že by se drony a jejich uživatelé skutečně nacházeli v právním vakuu. Naopak. Již dnes existuje řada situací, kdy se
na ně vztahují právně závazná pravidla – přímo specificky pro ně určená, anebo přinejmenším obecně platná. Na některá z nich se v kontextu situace v České republice zaměříme níže.

Provozní bezpečnost, letecké předpisy
Rozhodující část pravidel vztahujících se výslovně k dronům je dnes zaměřena na oblast
bezpečnosti jejich provozu (safety), a to jak ve vztahu k osobám a majetku na zemi, tak
k uživatelům vzdušného prostoru (viz výše). Tato problematika spadá primárně do působnosti zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (dále jen „zákon o civilním letectví“),
a kompetence Ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). Obecně
je v letectví problematika provozní bezpečnosti regulována komplexním souhrnem pravidel, která zahrnují zejména zákon o civilním letectví, vyhlášky vydané k jeho provedení,
příslušné předpisy práva EU a dále tzv. letecké předpisy, což jsou specifické předpisy
publikované Ministerstvem dopravy na základě zmocnění zákona a aktů (standardů) Mezinárodní organizace pro civilní letectví sídlící v kanadském Montrealu. Drony o maximální
vzletové hmotnosti do 150 kg se zde (prozatím) nacházejí v poněkud specifické situaci,
neboť, na rozdíl od řady jiných oblastí letectví, pro ně v zásadě doposud každý stát určuje vlastní pravidla sám.
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V České republice je dnes zavedena regulace provozu dronů, která je v kontextu Evropy i světa považována za relativně pokročilou a funkční. Pravidla platná v České republice zejména stanoví, že bezpilotní letadlo může v jejím vzdušném prostoru létat pouze na základě předchozího povolení, které vydává ÚCL po individuálním posouzení žádosti spjaté s konkrétním dronem
a konkrétními osobami. Podrobnější podmínky pro létání na základě takového povolení (např. vymezení zakázaných prostorů, výšek, zásad provedení letu atd.) jsou stanoveny zmíněným
povolením a příslušným leteckým předpisem. Primárním kritériem pro vydání povolení a obsah daných omezení je to, aby nebyla ohrožena bezpečnost létání ve vzdušném prostoru, stavby a osoby na zemi a životní prostředí. S vydáním povolení je spojeno zahrnutí dronu do evidence ÚCL.2) Výše popsaný systém akcentující individuální posuzování ze strany ÚCL je doposud
odůvodněn jednak značnou rozmanitostí dronů (a jejich parametrů jako jsou velikost, vybavenost, letové vlastnosti, sériová či individuální povaha atd.), jednak záměrem umožnit alespoň omezený legální provoz těchto létajících zařízení, která by jinak většinou nesplňovala zákonné požadavky kladené obecně na provoz letadel. Velká většina dronů totiž neprochází
certifikací a spolehlivost jejich provozu je dosud řádově nižší, než u letadel s posádkou.
Specifickou kapitolou z hlediska regulace jsou modely letadel o maximální vzletové hmotnosti nepřesahující 20 kg, tedy v podstatě určitá podkategorie dronů užívaných výhradně
pro rekreační a sportovní (tedy nikoli profesionální) účely. Takové modely letadel povinnosti
získat předchozí povolení ÚCL ani evidenci nepodléhají, nicméně i pro ně jsou stanovena
základní nezbytná omezení, zejména pokud jde o jejich létání v blízkosti letišť a jiných prostorů kritických z hlediska bezpečnosti.
V souvislosti s výše uvedeným je vhodné zmínit, že v případě porušení pravidel spadajících do kategorie provozní bezpečnosti vymezuje zákon o civilním letectví přestupky a správní delikty, za které je možné udělit sankce přiměřené závažnosti daného porušení.3) Sankcionovat tak lze mj. samotné provozování dronu bez povolení k létání, provádění leteckých
prací (např. snímkování) za úplatu bez povolení, či závažné porušení daných pravidel létání. Příslušným úřadem je v prvním stupni ÚCL, jako odvolací orgán pak vystupuje Ministerstvo dopravy.

Zásahy do soukromí, ochrana osobních údajů
Jak bylo výše nastíněno, kvůli řadě svých základních charakteristik (relativně malá velikost a nenápadnost, finanční dostupnost, schopnost pohybu v trojrozměrném prostoru, vybavenost optickými či jinými senzory) představují drony nástroj, který může narušovat soukromí osob, ať už přímo kvůli záměru uživatele, nebo jako „vedlejší produkt“ jeho činnosti.
Pokud jde o právní úpravu této problematiky obecně, je zakotvena v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),4) která upravují ochranu soukromí, včetně narušování soukromých prostorů a sledování soukromého
života, pořizování obrazových záznamů apod. Takové zásahy do soukromí jsou obecně zákonem zakázány, ledaže pro ně existují zákonné důvody, jakými mohou za určitých okolností být, mj. souhlas dotčeného, ochrana práv či zájmů jiných osob, úřední účel, zpravodajství nebo veřejný zájem. Je třeba podotknout, že občanský zákoník je kodexem soukromého
práva, což zjednodušeně řečeno znamená, že ten, kdo se domnívá, že výše zmíněná pravidla jsou porušována, musí se sám aktivně domáhat nápravy, zpravidla prostřednictvím
žaloby podané k soudu. Je pravdou, že efektivita takového postupu může být v případech
užití dronů problematická mj. s ohledem na relativní zdlouhavost a praktické obtíže při identifikaci odpovědné osoby a zajištění dostatečných důkazů pro tvrzení žalobce.5)
Svébytným a důležitým aspektem ochrany před neoprávněnými zásahy do soukromí je
pak nepochybně otázka regulace ochrany osobních údajů. Ta spadá v České republice do
kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) a působnosti zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, přičemž řešena je
i na úrovni EU. V podrobnostech zde lze odkázat přímo na příspěvky zástupců ÚOOÚ zařazené do této publikace.
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Odpovědnost za škodu, pojištění
Při užití dronu může třetí osobě vzniknout škoda na majetku, případně újma na zdraví (např. dron může při pádu poškodit automobil, zranit člověka nebo způsobit nehodu jiného
letadla). V takových situacích se poškozený může domáhat náhrady újmy (škody) v penězích, případně uvedení v předešlý stav. Také v této oblasti prozatím v České republice neexistuje přímo zvláštní úprava pro drony, nicméně existuje obecnější zákonná úprava obsažená v občanském zákoníku. Daný režim odpovědnosti za škodu je relativně komplexní
a jeho detailní popis přesahuje rozměr tohoto článku. Lze nicméně uvést, že v nastíněných
situacích lze dovodit odpovědnost řady osob spojených s užitím dronu (výrobce, provozovatel, osoba řídící dron). Relativně nejstriktnější režim 6) je ovšem vztáhnut právě na osobu provozovatele dronu (bude jím zpravidla vlastník dronu či osoba s dronem dlouhodobě disponující, případně bude i přímo uveden v evidenci ÚCL). Provozovatel bude v zásadě
vždy odpovídat za škodu způsobenou provozem dronu nehledě na míru svého zavinění a pochybení, s pouze značně omezenými možnostmi své odpovědnosti se zbavit. Praktickou
překážkou pro uplatnění nároku poškozeného ovšem může opět být schopnost identifikovat provozovatele, zejména u dronů neoznačených a neevidovaných ÚCL.
S otázkou odpovědnosti za škodu úzce souvisí otázka pojištění. V letectví obecně existuje povinnost všech provozovatelů letadel uzavřít u pojišťovny pojištění odpovědnosti pro
případ způsobení škody třetím osobám (jde o jakousi obdobu „povinného ručení“ dobře
známého z provozu automobilů). Ta je stanovena přímo použitelným nařízením EU, 7)
včetně minimální výše pojistného krytí závislé na maximální vzletové hmotnosti. I drony jako letadla obecně spadají do působnosti tohoto nařízení. Výjimka ze zmíněné povinnosti
je nicméně v nařízení stanovena pro modely letadel (tedy drony užívané pro rekreační či
sportovní účely) o maximální vzletové hmotnosti nepřesahující 20 kg. Pro ty je v České republice uzavření takové pojistky pouze doporučeno – nicméně je jistě i v zájmu samotných provozovatelů (uživatelů).

Trestní právo
V společensky nejzávažnějších případech může porušení zákona při užití dronu nepochybně naplnit i skutkovou podstatu určitého trestného činu, zejména pokud by zaviněně vzniklo významné narušení či ohrožení hodnot jako jsou lidské zdraví, život či majetek větší
hodnoty. V úvahu zde pak připadají např. trestné činy ublížení na zdraví či obecného ohrožení. O věci by v takových případech rozhodovaly orgány činné v trestním řízení. Oproti
výše zmíněné problematice odpovědnosti za škodu zde bude hrát klíčovou roli i otázka subjektivního zavinění, tedy úmyslu nebo nedbalosti potenciálního pachatele.

3. Budoucnost přichází z EU
Jak bylo uvedeno, doposud platí, že regulace provozu dronů o hmotnosti do 150 kg je v kompetenci jednotlivých států. To se má ovšem v dohledné budoucnosti minimálně ve státech
EU změnit. Instituce Evropské unie si totiž aktuálně předsevzaly zavést pro provoz dronů na
celoevropské úrovni jednotná pravidla a sjednotit tak dosud značně rozmanitou regulaci
jednotlivých evropských států. Primární důraz je kladen na výše zmíněnou oblast provozní bezpečnosti, ovšem celkový záběr je širší. Zaměřuje se i na ochranu soukromí, odpovědnost za škodu, společenskou přijatelnost, ekonomický rozvoj atd. V roce 2015 nabrala
tato iniciativa EU nový impuls, když v návaznosti na konferenci na vysoké úrovni v Rize
byla publikována deklarace vyzývající k bezodkladnému přijetí jednotných evropských
pravidel pro drony jako specifickou kategorii letadel. Do konce roku 2015 má Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) dokončit úvodní návrh celkové koncepce a dílčích
pravidel nové regulace EU.8)
Nová evropská úprava má mj. jednotně rozdělit drony do tří základních kategorií a podpořit zavedení nových nástrojů a technologií k efektivnější a přitom dostatečně pružné regulaci. Navrženo je mj. rozsáhlé užití standardů na úrovni prodeje, nových metod elektro-

Informační bulletin

3/

2015

11

nické identifikace dronů, automatického omezení jejich letu v předem určených lokalitách
(tzv. „geo-fencing“) či vytvoření zón se specifickým režimem provozu dronů. Na druhou
stranu se uvažuje u některých kategorií dronů o vyjmutí z dosavadní povinnosti podstupovat formální proces povolování a evidenci u leteckých úřadů.
Z uvedeného plyne, že jakékoli úvahy o koncepčních změnách v regulaci dronů v České
republice musí nyní nezbytně brát v potaz vznikající širší rámec práva EU. Na druhou stranu i pomineme-li fakt, že dokončení příslušného legislativního procesu na úrovni EU zřejmě zabere ještě několik nadcházejících let, role České republiky a jejích institucí v oblasti
provozu dronů tím samozřejmě nekončí. Naopak se očekává jejich aktivní součinnost při
dotváření finální podoby evropských pravidel a jejich následném vnitrostátním zavádění
a prosazování.

4. Závěr
Z výše uvedeného plyne, že v oblasti provozní bezpečnosti dronů je v České republice vytvořen relativně komplexní specifický systém pravidel. Pokud jde o další oblasti, pravidlem je dosud užití obecněji platných norem, spíše než zvláštní úprava vytvořená speciálně pro drony. Každopádně platí, že každý, kdo užívá dron, ať již pro soukromé nebo
profesionální účely, by si měl uvědomit, že právo často stanoví pro jeho počínání určitá pravidla, s jejichž porušením jsou spojeny následky.
Celkově lze pak uzavřít, že zajistit vhodnou regulaci provozu dronů v kontextu jejich dynamického technologického rozvoje a masového šíření mezi veřejností je pro Českou republiku i další státy důležitým a nelehkým úkolem. Doufejme přitom, že se mj. naplní
předsevzetí zmíněné iniciativy EU a že využití společného know-how napříč členskými státy povede ke vzniku kvalitních, všeobecně přijatelných a nadčasových společných evropských pravidel. Zaslouží si je jistě jak výrobci, provozovatelé a uživatelé dronů, tak široká
veřejnost. Je v zájmu všech, aby se využití dronů mohlo zdárně a nekonfliktně rozvíjet tak,
aby naší společnosti přinášelo více užitku, než škody.
Mgr. Tomáš Pustina
Odbor civilního letectví
Ministerstvo dopravy

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
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Přitom některé studie (jakož i praktické zkušenosti ze srážek s ptáky) dokládají, že i předmět o relativně nízké hmotnosti může zapříčinit potenciálně katastrofickou nehodu letadla.
Dodatečné povolení ÚCL se dále vyžaduje pro výkon leteckých prací a leteckých činností pro vlastní
potřebu.
Horní hranice pokut se zde nachází teoreticky až v řádech milionů Kč.
Viz zejména jeho § 84 až 90.
Je vhodné zmínit, že ochrana soukromí je ještě obecněji chráněna i na úrovni norem ústavního
a mezinárodního práva konkrétně Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) a Úmluvy
o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.), která mj. v krajním případě umožňuje jednotlivci obrátit se se stížností na mezinárodní soud.
Režim tzv. škody z provozu dopravních prostředků dle § 2927 a násl. občanského zákoníku.
Nařízení (EU) č. 785/2004.
Prvotní verze dokumentu EASA byla publikována pod č. A-NPA 2015-10 a je dostupná na webových
stránkách EASA https://easa.europa.eu/ .
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Bezpilotní letadla z pohledu Úřadu pro civilní letectví
TERMINOLOGIE
Bezpilotním letadlem je takové zařízení, které létá v atmosféře, a na jehož palubě není přítomen pilot. Taková letadla jsou nejčastěji rotorového typu (vrtulníky, multikoptéry) nebo
se jedná o letouny, balóny či vzducholodě. Postupně se objevují i méně tradiční konstrukce jako např. letouny s vertikálním vzletem, vírníky, ornitoptéry, kytoony, závěsné či padákové kluzáky. To, že na palubě není pilot, však ještě neznamená, že bezpilotní letadlo žádného pilota nemá. Pokud je možné let nějak ovládat, což v drtivé většině případů je (byť
třeba s využitím automatických systémů), hovoříme o skupině dálkově řízených letadel, která mají svého dálkově řídícího pilota.
Většina čtenářů se nyní zřejmě zeptá, co je potom ten dron? Tento stručný termín se mezi veřejnost rozšířil hlavně díky novinářům, kteří jej převzali z vojenského žargonu, kde označuje dálkově řízený motorový letoun, případně i rotorové letadlo, určené pro náročnou a zdlouhavou práci a vydávající monotónní bzučivý zvuk (anglicky drone = podst. jm. trubec,
ale také sloveso hučet, bzučet). Potíž s tímto obecně oblíbeným označením je v tom, že se
zatím nejedná o vydefinovaný letecký pojem a často tak není zřejmé, co konkrétně označuje. Má-li označovat úplně všechna bezpilotní letadla, včetně balónů, vzducholodí a modelů letadel, jak nedávno naznačila Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA),
potom je výraz dron v původním významu přinejmenším pozoruhodný. V tomto článku tedy zůstaneme u nejobecnějšího označení bezpilotní letadlo.

VÝVOJ
Historie bezpilotních letadel typu letoun či rotorové letadlo je stará téměř 100 let, pokud uvážíme i balónové bombardovací pokusy rakouské armády v Benátkách, pak se dostáváme
na 166 let a s draky bychom se dostali na 2500 let. Ponecháme-li stranou větší stroje (některé
s rozpětím křídel srovnatelným s dopravním letadlem) využívané ve vojenském letectvu, je
pro téma tohoto článku podstatná historie posledních 10 až 15 let. Teprve tehdy byly vyvinuty cenově dostupné, dostatečně miniaturizované elektromechanické systémy (umožňující automatickou stabilizaci a řízení letu), vznikly akumulátory s dostatečnou kapacitou (umožňující provoz elektromotorů alespoň v desítkách minut), rozšířilo se využití kmitočtového
pásma 2,4 GHz (umožňující bezpečné dálkové řízení z pozemní stanice) a v neposlední řadě
byly vyvinuty miniaturní stabilizované kamery, často i s přímým přenosem obrazu k pilotovi, což vše společně přispělo k velké popularitě a masovému rozšíření bezpilotních letadel.

VYUŽITÍ
Létání pro rekreační účely však zdaleka není jediným smyslem využití těchto strojů. Nyní je
totiž letecké snímkování tak cenově dostupné, že jej lze prospěšně využít v bezbřehém výčtu lidských činností – jen namátkou např. archeologický průzkum, šetření dopravních nehod nebo filmařský průmysl. Protože na palubě bezpilotního letadla není posádka, která by
mohla být ohrožena, a protože tato letadla jsou mnohem menší a lehčí, lze s nimi létat i v přízemních výškách nebo v bezprostřední blízkosti překážek, a to činí nasazení bezpilotních letadel tak atraktivním v mnoha dalších aplikacích – např. pro kontroly mostních konstrukcí,
větrných elektráren nebo sloupů vysokého napětí. Kromě klasického leteckého snímkování
však bezpilotní letadla mohou být vybavena další technikou a provádět i další činnosti – např.
laserové měření tvaru terénu a výpočet objemu, infračervené měření stavu vegetace, zesilování a šíření radiového signálu anebo přeprava a umisťování předmětů či materiálu.

INSTITUCE A LEGISLATIVA
Využívání bezpilotních letadel samozřejmě podléhá právnímu rámci a také různým institucím. Na globální úrovni se jedná o Chicagskou úmluvu z roku 1944 (viz Úmluva č. 147/1947
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Sb., o mezinárodním civilním letectví). Ta ustanovila Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), jež vydává přílohy k Úmluvě, které platí ve 191 státech světa. Jednou z hlavních zásad na této úrovni je, že členské státy musí zajistit, aby provoz bezpilotních letadel
(podléhající povolení příslušných úřadů) neohrozil civilní letectví. Dále je na jednotlivých
státech, jaký konkrétní způsob zvolí. Česká republika sice promítla již téměř před 20 lety
do zákona o civilním letectví (zákon č. 49/1997 Sb.) požadavek z Úmluvy, aby každé bezpilotní letadlo podléhalo povolení Úřadu pro civilní letectví (dále také „ÚCL“), avšak tehdy
prakticky žádná civilní bezpilotní letadla v ČR nelétala. Podrobnější prováděcí předpis byl
vydán Ministerstvem dopravy v roce 2011 (předpis L 2 – Pravidla létání) a ten již reflektuje
aktuální problémy současných bezpilotních letadel. Mimo ochrany ostatních letadel předpis řeší i bezpečnost osob a majetku na zemi a ochranu životního prostředí a mj. odkazuje
také na Stanovisko ÚOOÚ č. 1/2013. Stanovuje také definiční rozlišení modelů letadel a bezpilotních letadel, které nemusí vždy být na první pohled zřejmé.
Z pohledu EU nejsou doposud bezpilotní letadla pod 150 kg řešena jinak, než nařízením
Evropského parlamentu a Rady č. 785/2004 stanovujícím požadavek na povinné pojištění
případných škod vůči třetím osobám (povinné ručení). Toto se však má změnit – 29. 10. 2015
přijal Evropský parlament usnesení, kterým vyzývá Evropskou komisi k přijetí jednotných
pravidel, která usnadní výrobu, prodej a provoz bezpilotních letadel napříč EU. Evropská
agentura pro bezpečnost letectví má již koncem roku 2015 dodat Evropské komisi své
technické stanovisko. Na konečné nařízení Evropské komise si však zřejmě ještě nějakou
dobu budeme muset počkat.

ROLE ÚŘADU PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
Úřad pro civilní letectví ověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti profesionálních
dálkově řídících pilotů, kontroluje letové vlastnosti bezpilotních letadel, přiřazuje poznávací značky a opravňuje firmy k provozování leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu. Oprávnění k provozování je závislé mj. na schválení firemní provozní příručky,
kde je krom jiného dbáno i na řádné zpracování problematiky ochrany osobních údajů.
ÚCL se rovněž účastní mezinárodní spolupráce – působí v expertním panelu ICAO, jedná s EASA a spolupracuje s dalšími národními leteckými úřady sdruženými ve skupině
JARUS, kde jsou vytvářena doporučení pro další legislativní vývoj v jednotlivých státech
v EU i mimo EU.
Na domácí půdě ÚCL organizuje jednání Mezirezortní komise pro bezpilotní systémy, kde
jsou projednávána aktuální témata se zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva obrany,
Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, Úřadu pro ochranu osobních údajů, dále Řízení letového provozu ČR, s. p., případně dalšími zainteresovanými subjekty.

BEZPEČNOST
Současná bezpilotní letadla jsou i přes výše zmíněnou dlouhou historii relativně novou technologií, která zatím ani zdaleka nedosahuje té úrovně spolehlivosti a bezpečnosti, kterou
známe z klasického letectví. Přesto mohou být relativně bezpečně provozována. Za prvé nenesou na palubě posádku, která by případnou nehodou mohla být ohrožena na životě. Za
druhé nesmí být provozována v nebezpečné blízkosti nezúčastněných osob na zemi. A za
třetí musí být udržována v přímém vizuálním dohledu pilota (v řádu maximálně několika
stovek metrů), který je odpovědný za vyhýbání se ostatním letadlům, překážkám či osobám
na zemi. Toto je víceméně stejný přístup úřadů na celém světě. Je možné, že v budoucí
evropské regulaci budou v zájmu podpory bezpilotního průmyslu uvolněna některá stávající omezení pro nejlehčí stroje. Tolik z pohledu bezpečnosti (safety).
Z pohledu ochrany před protiprávními činy (security) je třeba přiznat, že jako jakákoliv jiná užitečná technologie, mohou být i bezpilotní letadla zneužita k protiprávnímu jednání
a v této oblasti předpisy samy o sobě bezpečnost zajistit nemohou. Lze však říci, že stejnou rychlostí, jakou jsou vyvíjena bezpilotní letadla, jsou vyvíjeny i systémy na jejich de-
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tekci, zaměření a zneškodnění. Jejich nasazení lze přednostně očekávat v okolí objektů důležitých pro obranu státu, případně na místech velké koncentrace osob (např. koncerty či
demonstrace).

OCHRANA SOUKROMÍ
Výše zmíněný vývoj bezpilotních letadel, zejména miniaturizace, jsou bohužel aspekty,
které zvyšují riziko průniku do soukromí občanů nebo průmyslové špionáže. Klasické letadlo s pilotem na palubě sice může létat nad obydlenou oblastí, nicméně při dodržení minimálních výšek letu (ne méně než 300 m nad zemí) z něj lze jen stěží získat obzvlášť citlivé údaje. Pokud tyto minimální výšky poruší, nejspíš neproletí bez toho, aby si někdo všimnul
půlmetrové poznávací značky.
U malých, elektrických multikoptér se však potýkáme se snadno přehlédnutelnými rozměry a tišším provozem. Zároveň již dnes široce dostupná technologie umožňuje takové
letadlo řídit pomocí přímého přenosu obrazu z kamery na palubě. Při praktickém doletu
kolem 1 km je i při zaznamenání přítomnosti tohoto letadla za oknem či na zahradě velkým problémem zjištění totožnosti pilota, která je klíčová pro efektivní obhajobu práv poškozeného subjektu.
Drtivá většina provozu je však nyní prováděna tak, že dálkově řídící pilot je dohledatelný
v relativně malé blízkosti od letadla. Občané tedy mají možnost přivolat policejní hlídku, požádat o zjištění totožnosti pilota a následně hájit svá práva na ochranu soukromí.
V listopadu 2015 byla spuštěna iniciativa jak v USA, tak ve Velké Británii (a stejné téma
obsahuje i aktuální usnesení EP), která si klade za cíl vytvořit systém identifikace všech bezpilotních letadel (zřejmě s výjimkou velmi malých létajících hraček), jejichž pohyb by byl následně veřejně sledovatelný v mobilní aplikaci. Hlavním motivem je zajistit bezpečnost letového provozu a toto zajištění se neobejde bez možnosti identifikace případných přestupců.
Takový systém by však zároveň pomohl občanům, kteří by se cítili být kráceni na právech
na ochranu svého soukromí, jelikož by tak mohli snadno zjistit, kdo jim létá za oknem. Důvodová zpráva si od této iniciativy slibuje zvýšení společenské přijatelnosti bezpilotních
letadel, a to je aspekt, který je v zájmu všech zúčastněných stran, protože jedině tehdy se
bezpilotní letectví bude moci vyvíjet směrem všeobecně prospěšným.
Bc. Aleš Böhm, DiS.
inspektor bezpilotních systémů
Úřad pro civilní letectví

IV. Pohled z praxe
Zkušenosti z provozu modelů bezpilotních letadel
V dnešní době se čím dál častěji setkáváme s tzv. bezpilotními letadly, která se také označují jako drony.
Probereme si trošku názvosloví: UAV, drony, koptéry? Jedná se o bezpilotní letadla, která dle Wikipedie můžeme specifikovat takto: Bezpilotní letadlo (někdy UAV z anglického Unmanned Aerial Vehicle nebo také dron z anglického drone – bzučení, hučení) je letadlo bez
posádky, které může být řízeno na dálku, nebo létat samostatně pomocí předprogramovaných letových plánů nebo pomocí složitějších dynamických autonomních systémů.
Bezpilotní letadla se používají často v armádě k průzkumným i útočným letům. Používají se také k mnoha civilním úkolům, například k hašení požárů, policejnímu sledování nebo průzkumu terénu.
Bohužel, v současné době česká legislativa zná pouze pojem „bezpilotní letadlo“. Tím
se stává, že veřejnost a média hází vše do jednoho pytle – DRON!
Dron je v první řadě vojenský bezpilotní prostředek, který byl poprvé nasazen již v roce
1916, jmenoval se Aerial Target (vzdušný cíl) a tím začala éra bezpilotních letadel.
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Cílem mého příspěvku je informovat veřejnost o tom, že i v této oblasti, na mysli mám
bezpilotní létání, se vytvořila velká skupina fanoušků a obdivovatelů této nové technologie v rámci leteckého modelářství, kteří jsou proškoleni a v rámci svých aktivit dodržují
stanovená pravidla. Apelovat chci především na všechny, kdo si pořizují modely bezpilotních letadel, koptér, buď pro sebe, nebo pro své děti pro zábavu a pro radost. Důležité je,
aby si uvědomili, že je naprosto nezbytné se seznámit se všemi technickými náležitostmi
provozování tohoto typu leteckých modelů. Především je nezbytné důsledně dodržovat daná pravidla při jejich létání tak, aby jednak byla zajištěna bezpečnost a aby nedocházelo
k narušování soukromí jiných lidí.
My modeláři a všichni ti, kdo si pořizují bezpilotní letadla typu vrtulníku s více rotory
vedle sebe (což je nejčastěji prodávaný typ) pro zábavu, pro radost a pro své soukromé
využití, bychom měli pro tyto prostředky spíše používat označení multikoptéra nebo zkráceně jen koptéra. Koptéra je to, co se prohání po loukách a lidé si z ní dělají záběry do svého domácího videa. Kdo koptéru provozuje pro zábavu, logicky jí označuje za model letadla. Z legislativního pohledu je to však v pořádku pouze tehdy, splňuje-li všechny parametry
dle předpisové definice:
„Letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané pro soutěžní, sportovní
nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím automatický let na
zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není dálkově řízeno jinak, než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově řízeného modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho vizuálním dohledu.“
Protože velké množství dnešních koptér je vybaveno přijímačem GPS, který prakticky
umožňuje let na předem zvolené místo (zejména ve formě automatického návratu na předem načtenou pozici), nejedná se již o model, ale o bezpilotní letadlo. Naštěstí pro nás všechny z toho nevyplývá žádné běhání po úřadech, pokud se nejedná o profesionální využití, ale
je již zapotřebí dodržovat celý předpis Ministerstva dopravy L2, Doplněk X. Předpis je
k dispozici na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR v rubrice Letecká doprava/Legislativa/Národní a mezinárodní dohody, úmluvy a předpisy/Předpisy řady L/Letecké předpisy řady L v elektronické podobě/L2/Doplněk X (pro modely letadel je předpis doporučením a závazná je pouze část omezující provoz v blízkosti letišť, v zakázaných prostorech nebo
nad určitou výšku). Tyto koptéry řídí po celou dobu jejich letu pilot, a to pomocí vysílače.
Pilot musí mít model ve vizuálním dohledu. Může být 3, 4, 6 … trikoptéra, kvadrokoptéra,
hexakoptéra, a tak dále, podle počtu pohonných vrtulí. Koptéry mohou nést mikrofon, fotoaparát nebo kameru, a tak mohou zaznamenávat, jak se pohybujeme, co děláme, co říkáme a vidí nám i do tváře. Neschováme se před nimi – často vůbec ani nevíme, neregistrujeme, že nad námi létají v různých výškách, mohou přiletět a následně odletět rychlostí
až 70–80 km/hod, přičemž mezitím mohou pochopitelně viset na místě a zaznamenávat vše
potřebné.
Jedna z prvních koptér využitelná pro komerční použití byla představena na výstavě Fire
and Security Days v roce 2009, jednalo se o Microdrones md 4–200 (viz obrázek). Stála
skoro milión korun a byla pro normální modeláře nedostupná. Dnes začínají ceny u těch
nejlevnějších typů, které mají stabilizaci kamery, od přibližně 15 tisíc korun. S příchodem
nových modelů se ty staré zlevňují a začínají být dostupné a snadno ovladatelné i pro lidi,
kteří takový model viděli pouze v televizi. Ceny těchto poloprofesionálních strojů už asi
dolů nepůjdou, naopak se budou používat nové a nové technologie.
Co je však důležité zmínit ve smyslu tohoto článku, soukromí osob může být narušeno
i koptérou se základní kamerou bez stabilizované hlavice, které se prodávají i v hračkářstvích
od 2000 Kč, a proto se jedná o problém s tak širokým dopadem. Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů však platí i na takovéto létající hračky a modely.
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Provoz těchto systémů, ať je nazýváme bezpilotním letadlem, dronem či koptérou, v současné době
s postupem nových technologií zažívá obrovský rozmach. Především
v oblasti automatického řízení a řízení pomocí systémů GPS, které
vlastně tyto bezpilotní prostředky
navigují někdy i bez zásahu pilota
do řízení zcela automaticky. Toto
se na jednu stranu jeví jako velice
stabilní a snadné pro ovládání, ale
v určitých momentech se z nich
stávají velice nebezpečné zbraně,
které mohou vážně ohrozit lidi, nebo vážně poškodit majetek, což už
md 4–200 (velikost 40cm x 40cm)
se v několika případech za poslední
dobu stalo.
Chtěl bych Vás také upozornit, že pro všechny tyto bezpilotní prostředky, pokud s nimi budeme létat mimo vyhrazené prostory, platí, že je třeba dodržovat platnou legislativu České republiky, zejména zákon o civilním letectví, prováděcí vyhlášku a výše zmíněný předpis Ministerstva dopravy, kde je jasně definováno, kde a za jakých podmínek lze
létat. Jestliže tyto prostředky například startují a přistávají na něčím pozemku nebo mají létat nad nějakou nemovitostí, tak budeme potřebovat jak souhlas příslušných vlastníků pozemku, tak i souhlas majitelů nemovitostí. Další věcí je, že v každém případě bychom
měli mít bezpilotní prostředek řádně pojištěný. Při uzavírání pojistky se předá zaměstnanci pojišťovny foto příslušného bezpilotního letadla (koptéry) a na tento určený model je uzavřena pojistka (u profesionálního využití pojišťovny zpravidla vyžadují poznávací značku, kterou přiřazuje Úřad pro civilní letectví).

Jedna z nejrozšířenějších koptér Phantom 3
se záznamem a přenosem obrazu přes 1 km
(legální let je však v dohledu pilota tak, aby na koptéru
bylo dobře vidět, tedy kolem 150 m).

Uvědomme si, že se jedná
o techniku, která může selhat například z důvodu špatné instalace v modelu, technické poruchy,
selhání navigačního systému, či jinou závadou. A potom neřízený
pád takového modelu o váze byť
i 1, ale někdy i 5 až 10 kilogramů
z výšky několika desítek, či stovek metrů, může způsobit vážnou
nehodu.
Musíme mít na zřeteli, že provoz
každého bezpilotního prostředku
by měl mít v podstatě obdobné postupy, jako mají velká letadla.
Nesmí se v žádném případě létat pomocí kamer, umístěných na
koptéře bez udržování přímé vizuální kontroly s letadlem, případně bez druhého pilota, který je
v tu chvíli pilotem odpovědným
za let, a který má propojenou vy-
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sílačku a může kdykoliv převzít řízení (pokud dojde k selhání přenosu obrazu nebo ke ztrátě orientace pilota). S postupem vyspělých technologií v přenosu obrazu, takové létání na monitor,
nebo pomocí speciálních brýlí (FPV), kam se přenáší on-line obraz z modelu, svádí. Toto je ale
bez výše uvedené výjimky s druhým pilotem
v přímém rozporu s předpisy, které jsou platné
a vydané Ministerstvem dopravy. Přenos obrazu z kamery totiž nejenže nedokáže nahradit lidské oko pilota na palubě (např. chybí periferní vidění, odhad hloubky a vzdálenosti, rozlišení
a kontrast obrazu rovněž nejsou srovnatelné),
ale ani nemá zaručenou funkčnost, navíc dnešní koptéry nemají jiné systémy, které by dokázaly detekovat další provoz či překážky a vyhnout
se jim.
V případě havárie, i když pilot okamžitě vypne motory, tak se setrvačností ještě chvilku točí. Od toho jsou u pilota další osoby, které zajišťují bezpečnost. V případě, že se pořizují
Ovládání pomocí FPV brýlí
z bezpilotního prostředku videa, nebo foto záběry, je vhodné, a také to vyžadují předpisy, aby
jedna osoba bezpilotní prostředek pilotovala, měla ho stále na viditelnost a druhá osoba
aby se zabývala ovládáním kamery, nebo fotoaparátu. Další osoba je nutná jak na zajištění bezpečnosti v prostoru vzletu a následně při přistání. Tato obsluha monitoruje i okolní
prostor, aby se nemohl bezpilotní prostředek dostat do kolize třeba s velkým vrtulníkem,
například záchranné služby, nebo Policie ČR, který by se ve stejnou chvíli také nalézal ve
vzduchu.
Při pořizování a zpracovávání záběrů i pro soukromé účely je nezbytné dodržovat zásady ochrany osobních údajů a soukromí. Pořizování záběrů pro komerční účely je další kapitola, kde je třeba dodržovat veškerou relevantní legislativu, jak týkající se ochrany soukromí a osobních údajů, tak zde platí v plném rozsahu zákon o civilním letectví, který stanovuje,
kde se nesmí v žádném
případě létat: například
tam, kde jsou jaderné
elektrárny, vodní zdroje,
ropovody, dálnice a silnice, památkové objekty
atd.
Platí pravidlo, že bezpilotní letadla těžší než 7 kg
musí vzlétat a přistávat
alespoň 50 m od ostatních
lidí, 100 m pak musí dodržovat během letu, stejně tak jako alespoň 150 m
od hustě osídlených oblastí. Pro lehčí letadla si
tyto vzdálenosti stanovuje sám dálkově řídící pilot,
Koptéra s kamerou – velikost 25 cm
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nicméně platí, že vzdálenost musí stále být bezpečná a rozhodně ne nulová – je tedy vyloučeno přelétávání nad nezúčastněnými osobami bez jejich výslovného souhlasu. Stejně
tak není prakticky legální létat v hustě osídlených oblastech – stále je třeba od nich dodržovat nějakou, alespoň bezpečnou vzdálenost. I modely letadel by však tyto limity měly dodržovat.

Závěr
Doposud se rádiem řízené modely, ať to byly modely aut, lodí nebo letadel, provozovaly
v rámci modelářských klubů a ve vyhrazených prostorách. Pro modely aut to jsou uzavřené dráhy, lodní modeláři mají svoje vodní plochy a letečtí modeláři mají svá modelářská letiště.
Rozmachem a finanční dostupností se tyto bezpilotní prostředky rozšířily v podstatě až
mezi běžné uživatele a létají vlastně všude. Uvědomme si, že tito lidé ne vždy mají technické
základy, jak se starat o techniku, pohonné akumulátory a další. Dostává se jim do rukou
neřízená zbraň. Vždyť jen v případě havárie, či poškození pohonného akumulátoru, ve kterém je vodík, může dojít k výbuchu a zranění osob. Je nyní na legislativě tento provoz upravit a regulovat, aby se předešlo případným haváriím např. v zástavbě domů a nad lidmi.
Na závěr se chci zmínit o možnostech přenosu obrazu on-line z těchto koptér. Současné
koptéry mohou pořizovat statické fotografie, ale nejvíce je rozšířen přenos obrazu na kontrolní monitor, brýle nebo jen záznam na SD kartu. V poslední době se na koptéry instalují
kamery, které mají rozlišení obrazu ve formátu 4K, což je 4x vyšší rozlišení než současný
televizní obraz, který vysílá ve Full HD. Při záznamu obrazu v rozlišení 3840x2160 pixelů se
z tohoto záznamu již dají zjistit velmi malé detaily i v případě, že koptéra letí relativně daleko či vysoko a téměř nepozorovaně. A objektivy se zoomem (přiblížením) budou v budoucnu jistě stále dostupnější.
Koptéru ve vzduchu skoro neslyšíme a ve tmě ani nevidíme. Koptéra nás může monitorovat například při koupání v bazénu na chalupě, ověřit zabezpečení zadního traktu objektu, odposlouchávat pomocí citlivých směrových mikrofonů, popřípadě díky své malé velikosti, kdy se některé vejdou i do dlaně, nám může vletět do pokoje, všechno monitorovat
a zaznamenat. Tím vším dochází k výraznému narušení našeho soukromí. Dosah přenosu
obrazu a ovládání koptéry je technicky možné přes 1 kilometr, a to už je dost velká vzdálenost. Tím vlastně ani nemůžeme zjistit pilota koptéry. Tato problematika je již v kompetenci orgánů, které by tuto oblast měly mít pod kontrolou.
Koptéra je dobrý pomocník, ale zlý pán. Každý, kdo s ní létá, by to měl respektovat a měl
by pravidla létání s bezpilotními letadly dodržovat.
Ivo Kolář
foto: archiv Ivo Koláře
Poznámka: Ivo Kolář se zabývá rádiem řízenými modely od svého dětství, v současné době i profesně, kdy spolupracuje se subjekty v oblasti bezpečnostních služeb při využití těchto technologií.
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