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Přelety a přistání cizích letadel přes/na území České 
republiky 
 

Státní letadlo - definice 
Státním letadlem se v souladu se zněním článku 3 Mezinárodní úmluvy o civilním letectví  
(Chicagská úmluva) rozumí letadlo ve službách vojenských, policejních a celních. 
Žádné státní letadlo nesmí letět přes nebo přistát na území jiného státu bez 
zvláštního povolení. 

 

I. Přelety a přistání přes/na území  ČR cizího STÁTNÍHO letadla 
s VIP osobami na palubě, nebo pro zajištění policejních či 
celních potřeb, ev. pro zajištění humanitárních a sanitních 
potřeb a dopravy diplomatické pošty  

 
1.1.   Přelety a přistání přes/na území  ČR provedené cizím STÁTNÍM letadlem podléhá 
vždy předchozímu povolení  ze strany českých kompetentních orgánů, pokud nebylo 
dvoustranným ujednáním mezi Českou republikou a příslušným státem stanoveno jinak. 
Povolení mohou být individuální  nebo roční. 

1.2. Diplomatická mise/ministerstvo zahraničí předkládá žádost o individuální povolení 
Diplomatickému protokolu MZV ČR formou verbální nóty spolu s vyplněným formulářem 
„Žádost o vydání diplomatického povolení/Informace  o letu“ (viz příloha) na 
adresu: 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Diplomatický protokol 

Loretánské nám. 5 

118 00 Praha 1 

tel.: +420 22418 2228 

fax: +420 22418 2073/22418 2034 

e-mail: dp_flights.security@mzv.cz 

 

Žádost o individuální povolení musí být Diplomatickému protokolu doručena ve stanovené 
lhůtě, tj. pět (5) pracovních dnů před plánovaným letem. Pro urychlení postupu se 
doporučuje nótu předem zaslat faxem na číslo +420 22418 2073 nebo e-mailem.  

 1.3. S urgentní žádostí v mimopracovní době nebo o víkendu a v den státního svátku se 
lze obrátit na nepřetržitou službu Operačního a informačního centra Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky – tel. +420 22418 2425, fax +420 22418 2047. 

1.4. O vydaném povolení je diplomatická mise vyrozuměna zasláním potvrzeného 
formuláře s číslem diplomatického povolení.  



 
 

 
2 

1.5. V případě platného ročního povolení se postupuje podle podmínek v něm 
stanovených, let se oznamuje přímo Odboru vojenské dopravy (NMCC):  

National Movement Coordination Centre of Armed Forces, Czech Republic  

tel. +420 973 230 760 

fax +420 973 230 730  

e-mail nmcc@army.cz 

 

 

II. Přelet a přistání přes/na území ČR CIVILNÍHO letadla s VIP 
osobami na palubě   

2.1. Přelet a přistání přes/na území ČR CIVILNÍHO letadla registrovaného v členském 
státě ICAO s VIP osobami na palubě nepodléhá předchozímu povolení v souladu s 
článkem 5 Mezinárodní úmluvy o civilním letectví (Chicagská úmluva) za předpokladu, že 
let bude proveden podle pravidel ICAO, předpisů EU a České republiky a trasa letu bude 
v souladu s RAD (Route Availability Document). Provozovatel letu je pouze povinen 
nahlásit let shodně s mezinárodními pravidly letecké přepravy českým orgánům řízení 
letového provozu zasláním ICAO letového plánu a uvedením statutu letu v poli 18.  

2.2. Diplomatické mise ohlašují let civilního letadla s VIP osobou/osobami na palubě 
Diplomatickému protokolu MZV ČR na formuláři „Žádost o vydání diplomatického 
povolení/Informace  o letu“ s využitím kolonky „Informace o letu“. DP potvrdí ohlášení letu 
razítkem „Acknowledged“. 

 

III.  Letecká přeprava ozbrojených sil cizích států a vojenského 
materiálu přes/na území ČR 

 
3.1. Pro lety letadel přepravujících ozbrojené síly cizích států a vojenský materiál je  vždy 
třeba povolení českých orgánů. Toto povolení je buď jednorázové nebo roční.  

3.2. Jednorázová povolení pro letadla státní, tak pro letadla civilní najatá k tomuto účelu, 
vydává Odbor vojenské dopravy, velitelství sil podpory Armády České republiky ve Staré 
Boleslavi (NMCC). Žádosti se zasílají přímo NMCC nejméně  deset (10) dní před 
plánovaným letem a k žádosti musí být připojen formulář „Žádost o vydání diplomatického 
povolení“ (v příloze):  

 

National Movement Coordination Centre of Armed Forces, Czech Republic  

tel. +420 973 230 760 

fax +420 973 230 730  

e-mail nmcc@army.cz 

 

3.3. O roční povolení se žádá diplomatickou cestou. Lety kryté  ročním povolením se řídí 
podmínkami tohoto povolení a vztahuje se na ně povinnost informovat předem NMCC  
o každém plánovaném letu formou vyplněného formuláře „Žádost o vydání diplomatického 
povolení“ v kolonce „Informace o letu“. 
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IV. Jiné druhy letů 
4.1 Lety zahraničních civilních letadel pro obchodní účely, pokud je povolení 
vyžadováno, povoluje Ministerstvo dopravy České republiky. Žádosti o povolení se 
nevyřizují diplomatickou cestou, povolení si zajišťuje sám provozovatel letu přímo u odboru 
civilního letectví Ministerstva dopravy České republiky: 

 

Ministerstvo dopravy České republiky 

odbor civilního letectví  

Nábřeží L. Svobody 12  

110 15 Praha 1 

tel. +420 225 131 329/225 131 390  

fax +420 225 131 323 

e-mail flights@mdcr.cz 

SITA: PRGTOYA, PRGMT8X 

 


