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DOPLNĚK 12 – MODEL NÁRODNÍHO PROGRAMU FAL 

 

1. Účel národního programu FAL 

Účelem národního programu FAL je realizace nařízení 
Úmluvy, aby smluvní státy zajistily a usnadnily hraniční 
formality, které musí být vykonány s ohledem na 
letadlo zapojené do mezinárodního provozu, jeho 
cestující, posádku a náklad. 

2. Rozsah národního programu FAL 

Příslušné články Úmluvy a úkoly týkající se jejich 
zavádění jsou v tabulce uvedené níže. Činnosti 
zaměřené na splnění těchto a souvisejících úkolů ve 
Státě ustanovuje národní program FAL.1 

3. Organizace a řízení 

3.1 Hlavní odpovědnost národního programu FAL 
spočívá na národním leteckém úřadě a/nebo 
ministerstvu dopravy. Nicméně, aby byl program 
úspěšný, je požadována aktivní účast dalších 
ministerstev a úřadů, např.: 

Celní správa  Pasová / imigrační 
správa 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

 Úřady vydávající 
cestovní doklady/víza 

Ministerstvo 
zemědělství/životního 
prostředí 

 Ministerstvo 
zdravotnictví 

Orgán pověřený 
prováděním kontrol pro 
ochranu mezinárodního 
civilního letectví před 
protiprávními činy a 
kontrol narkotik 

 Úřady vydávající 
občanské průkazy  

Cestovní ruch   Karanténa 

   

3.2 Dále je důležitá aktivní účast provozovatelů 
letiště (státních nebo soukromých) a místních 
představitelů provozovatelů letadel zapojených do 
mezinárodního provozu nebo jejich zastupujících 
organizací. 

                                                 
1  Skupina menších států s podobnými potřebami a cíli může 

rozhodnout o zřízení sub-regionálního FAL programu za 
účelem snížení nákladů. 

 

3.3 Další subjekty, které mohou hrát poradní roli, 
včetně vládních úřadů a nevládních organizací, které 
podporují mezinárodní cestovní ruch a obchod. 

3.4 Doporučeným prostředkem pro šíření 
národního programu FAL je národní výbor FAL, který 
je složen z představitelů zúčastněných vládních úřadů 
a vedoucích pracovníků národních organizací 
reprezentujících provozovatele letadel a letišť. 
Předseda by měl být vysoko postavený úředník 
národního leteckého úřadu nebo příslušného úřadu. 
Za účelem zachování úzké vazby mezi národním 
výborem FAL a národním výborem pro leteckou 
bezpečnost se mohou členy národního výboru FAL 
stát i příslušní členové národního výboru pro leteckou 
bezpečnost a naopak. 

3.5 Pro výkon práce výboru mohou členové určit 
jednu nebo více osob střední úrovně řízení ve svých 
příslušných organizacích pro reprezentaci výboru na 
různých jednáních na personální úrovni (pracovní 
skupiny). Těmto zástupcům by měly být uděleny 
příslušné pravomoci k jednání jménem svých 
příslušných organizací a pro zahájení nezbytných 
opatření k podpoření práce výboru. Předseda by měl 
jmenovat zástupce střední úrovně řízení ze svého 
ministerstva nebo úřadu, aby předsedal a svolával 
jednání na personální úrovni. 

3.6 Rozhodnutí svolat jednání národního výboru 
FAL nebo jmenované reprezentanty členů a četnost 
a místo takových jednání záleží na uvážení předsedy. 
Provozní opatření pro splnění různých zaváděcích 
úkolů by měla záležet na charakteru a problematice 
úkolu. 

4. Zřízení národního programu FAL 

Je vhodné, aby úřad pro národní program FAL  
a členství v národním výboru FAL byly zřízeny na 
základě legislativního zmocnění nebo výkonných 
opatření oprávněné osoby, aby byla zajištěna účast 
různých subjektů průmyslových skupin a pro zajištění 
kontinuity. Generální ředitel národního leteckého úřadu 
nebo příslušný úřad by měl zahájit proces pro získání 
takového pověření v národním politickém systému. 
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Pověření vycházející z Úmluvy Prováděcí úkoly 

Článek 10 – Přistání na celním letišti 

… každé letadlo, které vstoupí na území smluvního 
státu, povinno, vyžadují-li toho předpisy tohoto státu, 
přistáti na letišti, které tento stát určí za účelem celní 
nebo jiné prohlídky. Při odletu z území smluvního státu 
odletí takové letadlo z celního letiště podobně 
určeného. … 

 Zřídit letiště s celní službou a zprovoznit nová 
letiště, je-li to vhodné. 

 Vyvinout postupy, dle kterých by provozovatelé 
pravidelné a nepravidelné letecké dopravy mohli 
požadovat povolení k přistání nebo odletu z letišť 
s celní službou. 

 Zajistit služby hraniční kontroly na letištích s celní 
službou. 

Článek 13 – Předpisy o vstupu a výstupu 

Zákonům a nařízením smluvního státu, které upravují 
připuštění cestujících, posádek nebo zboží letadla na 
jeho území nebo výstup z něho, jakož i předpisům, 
které se týkají vstupu, výstupu, přistěhovalectví, 
cestovních pasů, cla a karantény, podrobí se tito 
cestující, posádky nebo zboží sami nebo zástupcem 
při vstupu, výstupu nebo pobytu na území tohoto státu. 

 Zajistit podporu příslušných úřadů hraniční 
kontroly při zřizování a údržbě systému efektivní 
kontroly na letištích a podporu jejich snahy zlepšit 
své příslušné postupy. 

 Vyvinout programy pro řízení kontrol týkajících se 
ochrany mezinárodního civilního letectví před 
protiprávními činy jako je padělání dokumentů, 
ilegální stěhování a pašování. 

 Koordinovat přípravu k proclení velkého počtu 
mezinárodních návštěvníků zvláštních událostí 
např. mezinárodních atletických závodů. 

Článek 14 – Ochrana proti šíření se nakažlivých 

nemocí 

Každý smluvní stát se shoduje na tom, že učiní účinná 
opatření, aby se zabránilo, aby se létáním nešířila 
cholera, tyfus (epidemický), neštovice, žlutá horečka  
a mor, jakož i jiné nakažlivé nemoci, které budou 
rozhodnutím smluvních států čas od času určeny, … 

 Zřídit, přezkoumávat a upravit dle potřeby národní 
politiku týkající se prevence šíření nakažlivých 
nemocí leteckou dopravou, např. dezinsekce  
a dezinfekce letadla, zdravotnické programy 
týkající se karanténních opatření a opatření pro 
vyšetření a použít je ve zdravotní nouzi. 

Článek 22 – Usnadnění formalit 

Každý smluvní stát se shoduje na tom, že vydá 
zvláštní předpisy, nebo jinak učiní veškerá 
proveditelná opatření, aby se usnadnilo a urychlilo 
létání letadel mezi územími smluvních států a aby se 
zabránilo zbytečným zdržováním letadel, posádky, 
cestujících a zboží, zejména při provádění zákonů 
týkajících se přistěhovalectví, karantény, cla a výstupu. 

 Zřídit, přezkoumávat a upravit dle potřeby národní 
předpisy, které zavádějí zákony Státu o celní 
službě, přistěhovalectví a karanténních opatření, 
které se vztahují na mezinárodní leteckou 
dopravu. 

Článek 23 – Celní a přistěhovalecké řízení 

Každý stát se zavazuje, že zavede, pokud to bude 
možné, celní a přistěhovalecké řízení, vztahující se na 
mezinárodní letectví, v souhlase s postupem, který 
bude čas od času stanoven nebo doporučen ve shodě 
s touto Úmluvou. … 

 Stanovit a upravit dle potřeby postupy celní služby 
a přistěhovalecké postupy prováděné na letištích 
tak, aby byly v souladu se standardy  
a doporučenými postupy uvedenými v leteckém 
předpisu L9. 

 Zajistit podporu a zasadit se o vydávání národních  
cestovních dokladů v souladu se specifikacemi 
ICAO uvedenými v Doc 9303 – Machine Readable 
Travel Documents. 

Článek 37 – Zavádění mezinárodních norem a řízení 

Každý smluvní stát se zavazuje spolupracovat  
k dosažení co možno nejvyššího stupně jednotnosti  
v úpravách, normách, řízeních a organizaci, týkajících 
se letadel, personálu, leteckých tratí a pomocných 
služeb, všude tam, kde tato jednotnost usnadní  
a zdokonalí létání. … 

(j) Řízení celních a přistěhovaleckých 

… 

 Podílet se na vývoji ICAO Annexu 9. 

 Pravidelně přezkoumávat národní postupy pro 
zajištění souladu s ustanoveními Annexu 9. 
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Pověření vycházející z Úmluvy Prováděcí úkoly 

Článek 38 – Odchylky od mezinárodních norem  
a řízení 

Stát, který shledá, že mu není možno podrobiti se ve 
všech směrech některé mezinárodní normě nebo 
řízení, nebo uvésti vlastní nařízení nebo předpisy  
v naprostý soulad s mezinárodní normou neb řízením, 
když taková norma nebo řízení byly změněny, anebo 
který pokládá za nutné zavésti nařízení nebo předpisy, 
lišící se v jednotlivosti od předpisů nebo metod, 
stanovených mezinárodní normou, oznámí ihned 
Mezinárodní organizaci pro civilní letectví rozdíly mezi 
jeho vlastním předpisem a předpisem stanoveným 
mezinárodní normou. … 

• Pravidelně přezkoumávat soulad postupů všech 
příslušných úřadů s ustanoveními tohoto předpisu 
a oznámit ICAO odchylky národních postupů od 
příslušných standardů. 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 



 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 




