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DOPLNĚK 11 – MODELOVÝ PROGRAM PRO ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT (FAL) PRO LETIŠTĚ 

 
1. Účel programu FAL pro letiště 

Účelem programu FAL pro letiště je naplnit cíle 
leteckého předpisu L 9 – Zjednodušení formalit na 
provozní úrovni, usnadnit splnění pasových a celních 
formalit na letišti s ohledem na letadlo, posádky, 
cestující a náklad. 

2. Rozsah programu FAL pro letiště 

Program FAL pro letiště zahrnuje všechna ustanovení 
leteckého předpisu L 9 týkající se celních postupů, 
jejich plánování a řízení. Názorný seznam 
prováděných úkolů a standardy a doporučené postupy 
(SARPs) vztahující se k těmto úkolům jsou uvedeny 
v tabulce níže. 

3. Organizace a řízení 

3.1 Doporučeným prostředkem k provádění 
programu pro zjednodušení formalit na provozní úrovni 

je Airport Facilitation Committee (Letištní výbor pro 
zjednodušení formalit). Přestože by tyto výbory měly 
být podporovány Národním výborem FAL a měly by 
tento Národní výbor informovat o svých problémech  
a postupech, neznamená to nutně, že by musely být 
dozorovány státními orgány. Jejich hlavním zájmem je 
řešit každodenní problémy a zavádění leteckého 
předpisu L 9. 

3.2 Je doporučeno, aby vedení letiště mělo 
dohled nad výborem a svolávalo pravidelné schůze 
výboru. Členy tohoto výboru by měly být osoby 
vyššího vedení odpovědné za své kontrolní orgány na 
letišti, např. celní a pasovou správu, zdravotnickou 
pomoc, karanténu atd., a osoby zastupující vedení 
provozovatelů letadel zajišťující mezinárodní provoz na 
příslušném letišti. Účast všech účastníků je nezbytná 
pro to, aby byl program FAL pro letiště úspěšný. 

 

 

Úkoly programu FAL pro letiště 
Standardy a doporučené 

postupy leteckého předpisu 
L 9 

Zavedení, hodnocení a aktualizace dle potřeby postupů pro vstup a celní 
odbavení letů na příslušném letišti. 

Doporučený postup 6.1.1; 
Standardy 6.1.2 až 6.1.4  
a 8.17 

Pravidelné hodnocení výkonnosti všech subjektů s ohledem na splnění cíle – 
odbavení přilétajících cestujících do 45 minut a odbavení odlétajících cestujících 
do 60 minut. Využívání studií a analýzy front pro určení, kde by měly být 
provedeny vhodné úpravy. 

Doporučené postupy 3.36  
a 3.39 

Zavedení moderního systému pasové a celní kontroly pomocí příslušné 
technologie. Spolupráce při zavádění automatizovaných systémů celního 
odbavení cestujících. 

Standardy 3.40, 3.50, 4.7, 
6.20 a 6.21 

Provedení změn v tocích provozu a na kontrolních stanovištích letiště, nezbytných 
pro zvládnutí nárůstu provozu. 

Doporučený postup 6.1.1 

Zvyšování jakosti a úprava systému značení v kontrolních zařízeních tak, aby 
nedocházelo ke zmatení cestujících. 

Doporučené postupy 6.9  
a 6.12 

Hodnocení počtu pracovníků kontrolních stanovišť – jejich pracovní doby a 
přesčasů atd. – a požadovat případné změny pro splnění provozních požadavků. 

Doporučené postupy 6.3 

Umožnit uplatnění připomínek místních provozovatelů letadel a kontrolních 
orgánů k návrhu nového letiště nebo nových kontrolních zařízení. 

Standardy 6.1.4 a 6.2 

Sledování a zlepšování doručování zavazadel do prostoru celní kontroly. Doporučené postupy 6.8  
a 6.22 

Koordinace postupů pro usnadnění formalit, kontroly narkotik, postupů ochrany 
mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a postupů pro manipulaci 
s nebezpečným zbožím tak, aby bylo dosaženo cílů všech čtyř programů. 

Standard 8.19 
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Úkoly programu FAL pro letiště 
Standardy a doporučené 

postupy leteckého předpisu 
L9 

Nezapomenout na náklad! Koordinace činnosti a požadavků různých kontrolních 

orgánů pro zajištění okamžitého odbavení a doručení leteckého nákladu. Zajištění 
odpovídajícího zařízení pro naložení/vyložení a bezpečné uložení nákladu 
čekajícího na celní odbavení. 

Standard 4.27; Doporučené 
postupy 4.30 a 4.31 a 6.31 
až 6.34 včetně 

Nastavení hlavních elektronických systémů k vytvoření seznamu nákladu, pro 
celní odbavení a doručení. 

Standardy 4.5 a 4.17 

Služby pro zákazníky: Pravidelné hodnocení výkonnosti všech subjektů 
s ohledem na splnění cíle – ukončení kontrolních formalit do 3 hodin a provedení 
potřebných a proveditelných úprav. 

Doporučené postupy 4.30  
a 4.31 

Hodnocení počtu pracovníků kontrolních orgánů v prostoru odbavení nákladu – 
jejich pracovní doby, přesčasů atd. – a požadovat změny pro splnění potřeb 
zákazníků. 

Standardy 6.1.3 a 6.42 
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