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Podmínky pro překračování vnějších hranic České republiky z pohledu Policie ČR a Celní správy ČR
Na základě žádosti Ředitelství služby cizinecké policie zveřejňuje Ministerstvo dopravy touto formou za účelem informování
široké letecké veřejnosti výkladové stanovisko Ministerstva vnitra a Policie České republiky ve věci provádění hraničních
kontrol včetně celního odbavení při překračování vnějších hranic České republiky.
Stanovisko Ředitelství služby cizinecké policie:
Policie České republiky - Ředitelství služby cizinecké policie svými organizačními články, kterými jsou inspektoráty
cizinecké policie, (dále jen „inspektorát“) zajišťuje a provádí hraniční kontrolu na veřejných mezinárodních letištích (Pr ahaRuzyně, Brno-Tuřany, Mošnov, Karlovy Vary, Pardubice, Mnichovo Hradiště), na neveřejných mezinárodních letištích
(Benešov, Praha-Letňany, České Budějovice, Plzeň-Líně, Roudnice nad Labem, Vodochody, Liberec, Hradec Králové,
Vysoké Mýto, Havlíčkův Brod, Kunovice, Přerov, Chomutov) a vojenských letištích (Praha-Kbely, Čáslav, Přerov, Náměšť
nad Oslavou).
Pouze na výše uvedených letištích je zřízen hraniční přechod a jsou tak jako jediné určeny pro lety z/do zemí mimo
schengenský prostor. Mezi země mimo schengenský prostor patří mimo jiné i Velká Británie, Irsko, Bulharsko, Rumunsko,
Chorvatsko, Kypr.
Proces zajišťování a provádění hraniční kontroly na neveřejných mezinárodních letištích s vnější hranicí je upraven ve
smyslu ustanovení § 17, písmena c) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky „Dohodou o zásadách a postupech
při provádění hraniční kontroly“ (dále jen „Dohoda“) mezi Policií České republiky Ředitelstvím služby cizinecké policie
a provozovatelem letiště.
V jednotlivých ustanoveních Dohody jsou upraveny postupy inspektorátu a provozovatele letiště při zajišťování a provádění
hraniční kontroly. Dohoda ukládá povinnost provozovateli letiště informovat inspektorát o příletu nebo odletu vnějšího letu
minimálně 24 hodin v pracovní dny a ve dnech pracovního volna a klidu 48 hodin před jejich uskutečněním. V mimořádných
situacích, případech nouzového nebo naléhavého přistání provozovatel letiště informuje inspektorát neprodleně. Podmínky
pro provedení hraniční kontroly na neveřejných mezinárodních letištích jsou uvedeny též v Letecké informační příručce
(AIP).
Z výše uvedeného také vyplývá povinnost kapitána letadla, aby si před přistáním nebo odletem letadla z/na letiště
prostřednictvím Letecké informační příručky (AIP) ověřil, zda je takové letiště oprávněno přijímat letadla směřující z/do
třetích zemí mimo schengenský prostoru. V případě, že kapitán letadla využije k odletu nebo příletu letadla letiště, kde není
zřízen hraniční přechod nebo nenahlásí provozovateli letiště let z/do země mimo schengenský prostoru, dopouští se
takovým svým jednáním přestupku podle zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť svým
jednáním porušil zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně státních hranic).
Svoji úlohu na regionálních letištích plní také Celní správa České republiky. Jako správní úřad vykonává celní dohled
mimo jiné nad všemi letišti v České republice. Nedodržováním základních povinností subjekty, u nichž je vykonáván celní
dohled vzniká nebezpečí vystavení se možným vysokým sankcím podle zákona č. 13/1963 Sb., Celní zákon, v platném
znění.
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Při dovozu nebo vývozu zboží z/na celní území Společenství, a to i neobchodní povahy, je nutno postupovat podle článků
jednotlivých hlav Nařízení Rady (ES) č. 2913 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, podle
kterého vstup nebo výstup veškerého zboží na/z celního území Společenství může být standardně uskutečňován pouze
z letiště s mezinárodním statusem. Na letišti s mezinárodním statusem, kde není zřízeno stálé pracoviště Celní správy je
možné dohodnout podmínky celního odbavování s místě příslušným celním úřadem. Kontakty na jednotlivé celní úřady lze
nalézt na www.celnisprava.cz.
Celní správa České republiky je připravena poskytnout profesionální pomoc v oblasti celnictví všem subjektům, které
uskutečňují mezinárodní leteckou dopravu na území České republiky.
Celní správa a Policie České republiky si jsou si vědomi významu regionálních letišť pro rozvoj obchodních aktivit
a turistického ruchu jednotlivých krajů. Současně však budou požadovat od všech dotčených subjektů dodržování
závazných právních předpisů.
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