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DOPLNĚK 6 – DOPORUČENÍ RADY CELNÍ SPOLUPRÁCE* 

Zjednodušení celní kontroly přilétávajících cestujících na základě 

dvoukanálového systému (8. července 1971) 

 
 
RADA CELNÍ SPOLUPRÁCE, 

po posouzení Doporučení č. B-3 Sedmého zasedání 
výboru pro zjednodušení formalit Mezinárodní 
organizace civilního letectví, jak bylo přijato Radou 
této organizace v prosinci 1968, které se týká 
zavedení dvoukanálového systému na mezinárodních 
letištích za účelem rychlého odbavení přilétajících 
zavazadel; 

po posouzení Doporučení č. 11, přijatém na Second 
Intermediate Session ECAC v červenci 1969 
o dvoukanálovém nebo červeném/zeleném systému; 

ve snaze přispět k úsilí na zlepšení průchodu 
cestujících na mezinárodních letištích; 

s ohledem na to, že cíle lze dosáhnout zavedením 
zjednodušeného celního odbavení cestujících a jejich 
zavazadel, založeného na dvoukanálovém systému; 

s ohledem na to, že takový systém může být zaveden 
tak, aniž by došlo ke snížení účinnosti kontroly 
a zároveň bylo umožněno celním orgánům účinně 
zvládnout rostoucí počet cestujících bez zvyšování 
počtu personálu; 

s ohledem na to, že harmonizace prvků tohoto 
systému v různých zemích je velmi důležitá pro jeho 
hladký chod; 

doporučuje smluvním státům, aby úzce spolupracovali 
s provozovateli letišť a dalšími subjekty na zavedení 
níže uvedeného dvoukanálového systému kontroly 
přilétávajících cestujících a jejich zavazadel na svých 
hlavních mezinárodních letištích: 

1. Tento systém musí umožnit cestujícímu výběr 
mezi dvěma typy kanálů: 

a) jedním, (zeleným) pro cestující, kteří 
nevezou zboží nebo vezou pouze zboží, 
které je možno dovážet bez dovozních 
poplatků a cla, na jehož dovoz se 
nevztahují zákazy nebo omezení; a 

b) druhým, (červeným) pro ostatní cestující. 

2. Každý kanál musí být jasně a zřetelně označen, 
aby je mohli cestující lehce rozlišit. Základními 
rozdílnými znaky jsou: 

a) Pro kanál uvedený v bodě 1 a), zelený 
osmiúhelník a nápis „Nic k proclení“ 
(„Nothing to declare“), („Rien 
a déclarer“); 

b) pro kanál uvedený v bodě 1 b), červený 
čtverec a nápis „Zboží k proclení“ 

(„Goods to declare“), („Marchandises 
a déclaler“). 

Mimo toho musí být kanály označeny nadpisem se 
slovy „Celnice“ („Customs“), („Douane“).  

3. Nápisy uvedené v bodě 2 musí být v angličtině 
a/nebo francouzštině a v jakémkoliv jiném 
jazyce nebo jazycích považovaných za účelné 
pro dané letiště. 

4. Cestující musí být dostatečně dobře 
informováni, aby si správně vybrali kanály. Za 
tímto účelem je důležité:  

a) aby cestující byli informováni o činnosti 
tohoto systému a o tom, jaké zboží 
a množství mohou mít sebou při 
procházení zeleným kanálem. K tomuto 
účelu je možno využít v budově letiště 
plakáty nebo informační panely. Navíc 
mohou být veřejnosti na letišti k dispozici 
letáky šířené cestovními kancelářemi, 
leteckými společnostmi a dalšími 
zainteresovanými organizacemi; 

b) aby cesta ke kanálům byla jasně 
označena. 

5. Kanály musí být umístěny za prostory, kde se 
vydávají zavazadla tak, aby měl cestující při 
výběru kanálu u sebe všechna svá zavazadla. 
Navíc musí být kanály umístěny tak, aby 
průchod cestujících z této zóny k východu 
z letiště byl pokud možno přímý. 

6. Vzdálenost mezi místem výdeje zavazadel 
a vstupy do kanálů musí být dostatečná, aby si 
cestující mohli vybrat kanál a vejít do něj, aniž 
by docházelo k jejich nahromadění. 

7. V zeleném kanálu nesmí být cestující 
podrobováni žádným celním formalitám, ale 
orgány celní správy mohou provádět 
namátkové kontroly. V červeném kanálu musí 
být cestující podrobeni všem vyžadovaným 
celním formalitám. 

Poukazuje, že dvoukanálový systém není nezbytně 
neslučitelný s ostatními druhy kontroly, jako například 
kontrola výměny valut pokud další předpisy nevyžadují 
plnou kontrolu cestujících a jejich zavazadel. 

Žádá smluvní státy, které přijmou toto doporučení, 
oznámit generálnímu sekretáři: 

a) přijetí a datum zahájení plnění doporučení; 
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b) názvy letišť, kde se dvoukanálový systém 
používá. 

Generální sekretář předá tuto informaci Celním 
správám smluvních států, generálnímu tajemníkovi 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) 
a generálnímu řediteli Mezinárodní sdružení leteckých 
dopravců (IATA). 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 

 


