
 

 

 
 

Provozní řád - provozování dronů v areálu SZ Ratibořice 
 
Tento provozní řád stanoví rámcové podmínky používání bezpilotních letounů, dronů, kvadroptér, 
modelů letounů a dalších obdobných zařízení (dále souhrnně "dron") v areálu SZ Ratibořice a je 
vydán v souladu s Návštěvním řádem státního zámku Ratibořice platným od 1. července 2017. 
 

1. Každý, kdo v areálu SZ Ratibořice provozuje dron, tím vyslovuje souhlas s tímto provozním 
řádem. 
 

2. Každý, kdo t. č. ovládá dron v areálu SZ Ratibořice (dále jen provozovatel) je plně zodpovědný 
za své jednání i za jím provozovaný dron. 
 

3. Provozovatel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví nebo 
majetku, a to jak vlastním, tak i jiných osob. Tento provozní řád je částečnou konkretizací 
této základní zásady. 
 

4. Provozovatel je povinen se na svou odpovědnost seznámit se všemi právními i jinými 
předpisy, které se týkají jím prováděné činnosti - provozování dronu, tj. zejména s leteckými 
předpisy, soukromoprávními předpisy, předpisy v oblasti ochrany osobnosti, památkové 
péče, atd. Provozovatel nese plnou odpovědnost za jejich dodržování. 
 

5. Provozovatel nese plnou odpovědnost za technický stav dronu, za vyhodnocení svých 
ovládacích schopností, za vyhodnocení technických možností dronu a za vyhodnocení 
povětrnostních podmínek. 
 

6. Provozovatel je povinen dbát pokynů pracovníků Národního památkového ústavu. 
 

7. Národní památkový ústav provozování dronu v areálu SZ Ratibořice bez povolení zakazuje, 
což je zakotveno v návštěvním řádu. 
V případě, že je provozování dronu povoleno vedoucím správy objektu - kastelánem, pak je 
stanoveno, že veškeré budovy je možné snímat minimálně z výšky 50 m, protože různé 
budovy jsou různým způsobem obývány nebo užívány také třetími osobami a nesmí být 
narušovány jejich osobnostní a další práva. 
 

8. Před začátkem provozování dronu v areálu SZ Ratibořice je provozovatel povinen podepsat 
seznámení se s provozním řádem, které je součástí povolení provozování dronu (viz příloha č. 
1). 
 

9. Správa objektu SZ Ratibořice může provést kontrolu získaných záběrů nebo požadovat jejich 
předání v kopii, a to z důvodu archivace záběrů pod názvem „archiv NPÚ, SZ Ratibořice“ a 
kontroly dodržení tohoto provozního řádu. 
 

10. Pokud se vedoucí správy objektu - kastelán dohodne s provozovatelem na možnosti použití 
záběrů k propagačním, nikoliv komerčním, účelům ze strany objektu a NPÚ, bude o tom 
v příloze č. 1 tohoto provozního řádu (v písemném povolení) učiněn zápis. 

 
V Ratibořicích, dne 1. července 2017 
 
         
        Ivan Češka  v. r., kastelán 
        vedoucí správy SZ Ratibořice 

 

 



 

*) nehodící se škrtněte 

 

 

Příloha č. 1 
Provozní řád – provozování dronů v areálu SZ Ratibořice 

POVOLENÍ vedoucího správy objektu 

 
               Pan / paní 
               Bytem: 
               Číslo OP: 
Provozovatel (vůdce) dronu / modelu:           ………………………………………………………………………………….….. 
                         (identifikace - jméno, příjmení a adresa, číslo OP) 
 

Držitel oprávnění ÚCL? Číslo oprávnění, datum vydání a platnosti oprávnění ÚCL: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         

Bezpilotní letadlo – dron (kvadroptéra) / letecký model*):  …………………………………….………………………… 
 

má tímto povoleno jednorázové a časově i účelově určené provozování bezpilotního letadla - dronu 
(kvadroptéry) / leteckého modelu dle níže uvedených údajů: 
 

         Pořízení snímků v areálu SZ Ratibořice - objekty:  
 
Název akce/místa: ……………………………………………………………………..……………………………………………………….. 
          
Za účelem: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       
Datum, doba/čas konání od - do / natáčení: …………………………………………………………………..………………….. 
 

   
Další ujednání: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Povolení nijak neovlivňuje stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2013 ve vztahu 
k pořízeným záznamům a zachyceným rozpoznatelným třetím osobám.  
 
V Ratibořicích, dne  
          ……………………………………………….…………………… 
       Ivan Češka, vedoucí správy SZ Ratibořice 
 

 
 
 
Potvrzuji tímto, že jsem se seznámil s Provozním řádem - provozování dronů v areálu SZ Ratibořice    
a tímto jej beru na vědomí a dále prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou relevantní a pravdivé. 
 

Poskytnu / neposkytnu*) v elektronické formě pořízené snímky z areálu pro potřeby prezentační a 
propagační do archívu NPÚ, správy zámku Ratibořice. 
 
 
…………………………………………………….…………………………….. 
Datum, podpis provozovatel (vůdce) dronu / modelu 


