
HLAVA 1 PŘEDPIS L 9 

25.3.2021 
 1 - 1 Změna č. 28 

HLAVA 1 – DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY 

 
A. Definice 

Výrazy použité v tomto předpisu mají následující 
význam: 

Adresář veřejných klíčů ICAO (ICAO Public Key 
Directory (ICAO PKD)) 
Centrální databáze sloužící jako úložiště certifikátů 
subjektů podepisujících doklady (CDS) (včetně 
veřejných klíčů subjektů podepisujících doklady), 
seznamu certifikátů Národní certifikační autority 
(MLCSCA), následných certifikátů Národní certifikační 
autority (lCCSCA) a seznamů zneplatněných certifikátů 
vydávaných účastníky, spolu se systémem pro jejich 
celosvětovou distribuci. Je spravován ICAO jménem 
účastníků za účelem usnadnění ověřování údajů 
obsažených v eMRTD. 

Bezpečnost hranic (Border security) 
Prosazování zákonů a předpisů Státem, týkajících se 
pohybu zboží a/nebo osob přes jeho hranice. 

Cestovní doklad (Travel document) 
Pas nebo jiný oficiální doklad totožnosti vydaný Státem 
nebo organizací, který může být použit právoplatným 
držitelem pro mezinárodní přepravu. 

Cizinec (Visitor) 
Každá osoba, která vystoupí z letadla a vstoupí na 
území smluvního státu, který je jiný, než ve kterém má 
osoba trvalé bydliště; zdržuje se zde v souladu se 
zákony tohoto smluvního státu bez přistěhovaleckého 
úmyslu za účelem turistiky, rekreace, sportu, zdraví,  
z rodinných důvodů, studijních důvodů, náboženských 
poutí nebo služební cesty a během svého pobytu na 
území navštíveného státu nevykonává žádné 
výdělečné zaměstnání. 
ČR: 
Poznámka: V ČR se cizincem rozumí fyzická 
osoba, která není státním občanem České 
republiky, včetně občana Evropské unie. 

Člen letové posádky (Flight crew member) 
Člen posádky s průkazem způsobilosti pověřený 
povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla během 
doby letové služby. 

Člen posádky (Crew member) 
Osoba určená provozovatelem do služby v letadle 
během doby letové služby. 

Deklarant (Declarant) 
Jakákoliv osoba, která provádí prohlášení zboží, nebo 
jejímž jménem je prohlášení prováděno. 

Dezinfekce (Disinfection) 
Postup, podle kterého jsou dle potřeby přijímána 
zdravotnická opatření pro kontrolu nebo hubení 
původců infekce na lidském těle nebo zvířeti, v nebo 
na zasažené části letadla, zavazadla, nákladu, zboží 

nebo přepravních kontejnerů, přímým působením 
chemických nebo fyzikálních činitelů. 

Dezinsekce (Disinsection) 
Postup, podle kterého jsou přijímána zdravotnická 
opatření pro kontrolu nebo hubení hmyzu 
nacházejícího se v letadle, zavazadlech, nákladu, 
přepravních kontejnerech, zboží a poště. 

Dočasné přijetí/vstup (Temporary admission) 
Celní postup, při kterém může být určité zboží 
dopraveno na celní území, osvobozeno zcela nebo 
částečně od platby dovozních cel a daní pod 
podmínkou, že takové zboží musí být dovezeno pro 
zvláštní účely s úmyslem jeho opětovného vývozu  
v daném období a beze změn, kromě běžného 
opotřebení v důsledku jeho použití. 

Dokumenty provozovatelů letadel (Aircraft 
operators’ documents) 
Letecké nákladní listy/seznamy zásilek, letenky 
a palubní vstupenky, bankovní a agenturní smluvní 
dokumenty, doklady o placení nadváhy, různé platební 
poukázky (M.C.O.), zprávy o škodách 
a nepravidelnostech, zavazadlové a nákladové 
visačky, letové řády, doklady o hmotnosti a vyvážení 
letadla pro potřeby provozovatelů letadel. 

Doprovázející osoba (Accompanying person) 
Dospělý, který cestuje s nezletilou osobou. Tato osoba 
nemusí být nutně rodič nebo zákonný zástupce 
nezletilé osoby. 
Poznámka: Je nutné poznamenat, že toto musí 
být vždy vnímáno v kontextu národních předpisů 
týkajících se hraničních kontrol. 

Doprovod (Escort) 
Doprovod je osoba, oprávněná smluvním státem nebo 
provozovatelem letadla k doprovodu nežádoucích 
nebo vyhošťovaných osob, které mají opustit tento 
stát. 

Dovozní cla a daně (Import duties and taxes) 
Celní poplatky a veškeré ostatní dávky, daně  
a poplatky, které jsou vybírány za dovoz zboží, nebo 
v souvislosti s dovozem zboží. Nezahrnují jakékoliv 
poplatky, které jsou, co do své výše, omezeny 
přibližnými náklady na služby poskytované celními 
orgány nebo jimi vybírané v zastoupení jiného 
národního úřadu. 

Elektronické cestovní systémy (Electronic Travel 
Systems (ETS)) 
Automatizovaný proces podávání, přijímání a 
ověřování oprávnění cestujícího cestovat do státu, 
místo standardního vízového povolení v papírové 
podobě. 
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Elektronické strojově čitelné cestovní doklady 
(eMRTD) 
Strojově čitelné cestovní doklady (pas, vízum nebo 
občanský průkaz), které jsou opatřené bezkontaktním 
čipem, jako nosičem údajů s biometrickými údaji 
držitele dokladu v souladu se standardy stanovenými  
v příslušné části dokumentu ICAO Doc 9303. 

Imigrační kontrola (Immigration control) 
Opatření přijatá Státem ke kontrole vstupu, tranzitu 
a vycestování z jeho území letecky cestujících osob. 

Interaktivní API (Interactive API (iAPI)) 
Elektronický systém, který během odbavení přenáší 
údaje o cestujících shromážděné provozovatelem 
letadla státním úřadům, které v rámci stávající doby 
pro zpracování odbavení cestujícího na přepážce, vrátí 
provozovateli zprávu s odpovědí pro každého 
cestujícího a/nebo člena posádky. 

Inspektor civilního letectví (Civil aviation 
inspector) 
Inspektor civilního letectví je osoba jmenovaná 
členským státem, která je pověřena inspekcí 
bezpečnosti, ochrany civilního letectví před 
protiprávními činy nebo souvisejících hledisek provozu 
letecké dopravy podle pokynů příslušného úřadu. 
Poznámka: Inspektory civilního letectví jsou 
například inspektoři odpovědní za letovou způsobilost, 
letový provoz a jiná hlediska související s bezpečností 
provozu letecké dopravy a ochranou civilního letectví 
před protiprávními činy. 

Jednotný portál (Single Window) 
Zařízení, které dovoluje stranám zapojeným do 
obchodu a přepravy podávat informace a dokumenty 
na jednom místě za účelem splnění všech dovozních, 
vývozních a tranzitních požadavků plynoucích 
z příslušných právních předpisů. Pokud jsou informace 
elektronického charakteru, potom by jednotlivé údaje 
nebo jejich části měly být podávány (zasílány) pouze 
jednou. 

Karanténa (Quarantine) 
Omezení činností a/nebo oddělení od ostatních 
podezřelých osob, které nejsou nemocné, nebo od 
podezřelých zavazadel, kontejnerů, dopravních 
prostředků nebo zboží takovým způsobem, aby se 
zabránilo možnému šíření infekce nebo kontaminace. 

Komfortní vybavení (Passenger amenities) 
Služby poskytované cestujícím, které nejsou podstatné 
pro průběh cesty. 

Kontrola narkotik (Narcotics control) 
Opatření ke kontrole nezákonného pohybu narkotik 
a psychotropních látek leteckou dopravou. 

Mezinárodní letiště (International airport) 
Letiště vyhlášené leteckým úřadem smluvního státu, 
na jehož území se letiště nachází, sloužící jako letiště 
vstupu a odletu pro mezinárodní letový provoz, a na 
kterém je poskytováno celní a pasové odbavení, 
zdravotnická pomoc a karanténa pro živočichy 
a rostliny apod. 

Náhradní díly (Spare parts) 
Předměty, včetně motorů a vrtulí, pro opravu nebo 
výměnu, určené k zástavbě do letadla. 

Naložení (Lading) 
Umístění nákladu, pošty, zavazadel nebo zásob na 
palubu letadla určené k letecké přepravě. 

Náklad (Cargo) 
Jakýkoliv majetek přepravovaný letadlem jiný než 
pošta, zásoby a doprovázená (zapsaná) nebo 
nesprávně zaslaná zavazadla. 

Nástup (Embarkation) 
Nastoupení na palubu letadla za účelem zahájení letu 
s výjimkou posádky nebo cestujících, kteří nastoupili 
v předchozím bodě přistání toho samého přímého letu. 

Nedoprovázené zavazadlo (Unaccompanied baggage) 
Zavazadlo dopravované jako náklad, které může nebo 
nemusí být přepravováno stejným letadlem jako 
osoba, které náleží. 

Neidentifikované zavazadlo (Unidentified baggage) 
Zavazadlo na letišti, s označením nebo bez označení 
zavazadlovou visačkou, které není vyzvednuto nebo 
identifikováno cestujícím. 

Nesprávně zaslané zavazadlo (Mishandled 
baggage) 
Zavazadlo náhodně nebo neúmyslně oddělené od 
cestujícího nebo posádky. 

Nevyžádané zavazadlo (Unclaimed baggage) 
Zavazadlo dopravené na letiště, které není vyzvednuto 
nebo vyžádáno cestujícím. 

Nežádoucí osoba (Inadmissible person) 
Osoba, které je nebo bude odmítnut odpovědnými 
úřady vstup do uvedeného Státu.  
ČR:  
Poznámka: V ČR se nežádoucí osobou rozumí 
cizinec, jemuž nelze umožnit vstup na území 
z důvodu, že by tento cizinec při pobytu na území 
mohl ohrozit bezpečnost státu, veřejný pořádek, 
ochranu veřejného zdraví nebo ochranu práv 
a svobod druhých nebo obdobný zájem chráněný 
na základě závazku vyplývajícího z mezinárodní 
smlouvy. 

Nezletilá osoba (Minor) 
Nezletilou osobou se rozumí osoba, která nedosáhla 
plnoletosti tak, jak je stanoveno zákonem vztahujícím 
se na danou osobu. 

Nezletilá osoba bez doprovodu (Unaccompanied 
Minor) 
Nezletilá osoba, která cestuje sama nebo cestuje 
pouze ve společnosti jiné nezletilé osoby. 
Poznámka: Je nutné poznamenat, že toto musí 
být vždy vnímáno v kontextu národních předpisů 
týkajících se hraničních kontrol. 

Nutná opatření (Necessary precautions) 
Ověření provedená přiměřeně vyškolenými členy 
personálu provozovatele letadla nebo společnosti 
pracující v zastoupení provozovatele letadla v místě 
nástupu, s cílem zajistit, že je každá osoba držitelem 
platných cestovních dokladů a případně víza nebo 
povolení k pobytu požadovaných pro vstup státem 
tranzitu a/nebo přijímacím státem. Tato ověření jsou 
navržena tak, aby se zajistilo, že budou takové 
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nesrovnalosti (např. zřejmé pozměňování dokumentů) 
odhaleny. 

Ohrožení veřejného zdraví mezinárodního 
významu (Public health emergency of international 
concern) 
Výjimečná událost, uvedená v Mezinárodních 
zdravotnických předpisech (2005) Světové 
zdravotnické organizace tak, že: 
(i) představuje ohrožení veřejného zdraví v dalších 

Státech v důsledku možnosti šíření nemoci ve 
světě, a 

(ii) potenciálně vyžaduje koordinovanou mezinárodní 
reakci. 

Opatření přímého tranzitu (Direct transit 
arrangements) 
Zvláštní opatření schválená příslušnými státními úřady 
týkající se krátkodobého přistání letadel při průletu 
uvedeným smluvním státem, kdy letadlo i náklad 
mohou zůstat pod jejich přímým řízením. 

Oprávněný hospodářský subjekt (Authorised 
Economic Operator) (AEO) 
AEO je subjekt zapojený do mezinárodního pohybu 
zboží v jakékoli funkci, která byla schválena 
vnitrostátní celní správou nebo jejím jménem jako 
vyhovující normám bezpečnosti dodavatelského 
řetězce WCO nebo rovnocenným normám. Mezi AEO 
se mohou řadit výrobci, dovozci, vývozci, makléři, 
dopravci, konsolidátoři, zprostředkovatelé, přístavy, 
letiště, provozovatelé terminálů, integrovaní operátoři, 
skladiště, distributoři a speditéři. 
Poznámka: Definice se shoduje s definicí 
uvedenou v rámci norem pro zabezpečení 
a zjednodušení celosvětového obchodu dokumentu 
Světové celní organizace (WCO SAFE). 

Oprávněný zástupce (Authorized agent) 
Osoba, která zastupuje provozovatele a která je jím 
oprávněna jednat v jeho zastoupení ve věci vyřizování 
formalit spojených se vstupem a odbavením letadla 
provozovatele, posádky, cestujících, nákladu, pošty, 
zavazadel nebo zásob a rovněž, kde to národní 
zákony povolují, třetí strana oprávněná manipulovat 
s nákladem letadla. 

Osoba s neplatnými doklady (Improperly 
documented person) 
Osoba, která cestuje nebo se pokouší cestovat:  
a) s cestovními doklady s vypršenou dobou platnosti 

nebo neplatnými vízy; 
b) s padělanými, nepravými nebo pozměněnými 

cestovními doklady nebo vízy; 
c) s cestovními doklady nebo vízy někoho jiného; 
d) bez cestovního dokladu; nebo 
e) bez víza, pokud je požadováno. 

Osoba se zdravotním postižením a osoba se 
sníženou schopností pohybu a orientace (Person 
with disabilities) 
Jakákoliv osoba, jejíž pohyblivost je v době přepravy 
snížena z důvodu fyzické neschopnosti (smyslové 
nebo pohybové), duševního nedostatku, věku, nemoci 
nebo jiné příčiny způsobující neschopnost a jejíž stav 
vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována 

odpovídající pozornost a byly jim přizpůsobeny služby, 
které jsou poskytované všem cestujícím. 

Podvodník (Imposter) 
Osoba, která se vydává za právoplatného držitele 
pravého cestovního dokladu. 

Posouzení rizika (Risk assessment) 
Proces identifikace nebezpečí, analýzy rizik a 
vyhodnocení rizik.  

Pošta (Mail) 
Odesílání listovních zásilek a jiných předmětů 
podaných a určených k dodání poštovními službami 
v souladu s pravidly Světové poštovní unie (Universal 
Postal Union – UPU). 

Pozemní vybavení (Ground Equipment) 
Předměty zvláštní povahy pro použití při údržbě, 
opravě a obsluze letadla na zemi, včetně zkušebního 
zařízení a zařízení na odbavení nákladu a cestujících. 

Proclení zboží (Clearance of goods) 
Výkon celních formalit nezbytných k uvolnění zboží do 
domácího používání, vývozu nebo podrobení dalším 
celním postupům. 

Propuštění zboží (Release of goods) 
Krok celních úřadů dávající dotyčné osobě k dispozici 
zboží podléhající proclení. 

Provoz všeobecného letectví (General aviation 
operation) 
Provoz letadel jiný než obchodní letecká doprava nebo 
letecké práce. 

Provozovatel letadla (Aircraft Operator) 
Osoba, organizace nebo podnik, který provozuje 
letadlo nebo nabízí letadlo k jeho provozu. 

Příkaz k  přepravě (Removal order) 
Písemné rozhodnutí předané Státem provozovateli, 
jehož letem nežádoucí osoba přicestovala do tohoto 
Státu, k odvezení takové osoby z jeho území. 

Přímá tranzitní oblast (Direct transit area) 
Zvláštní oblast ustanovená na mezinárodním letišti 
schválená příslušnými státními úřady a pod jejich 
přímým dohledem nebo řízením, kde mohou cestující 
zůstat během tranzitu nebo přestupu bez uplatnění 
vstupních požadavků Státu. 

Přímý let (Through – flight) 
Jednotlivý let letadla označený provozovatelem 
stejným symbolem z počátečního bodu přes jakýkoliv 
mezilehlý bod do bodu určení. 

Repatriační lety (Repatriation flights) 
Zvláštní lety organizované státem, za zjednodušených 
formalit nebo za podpory státu za výlučným účelem 
přepravy státních příslušníků tohoto státu a dalších 
osob majících nárok z cizích zemí do tohoto státu 
nebo bezpečné třetí země prostřednictvím letů státních 
letadel, humanitárních letů nebo charterových/ 
nepravidelných obchodních letů. 

Riziko pro veřejné zdraví (Public health risk) 
Pravděpodobnost události, která může nepříznivě 
postihnout zdraví lidské populace, s důrazem na 
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takovou, která se může šířit mezinárodně a může 
představovat vážné a přímé nebezpečí. 

Rozhodnutí o vyhoštění (Deportation order) 
Písemný příkaz vydaný oprávněným úřadem Státu 
a předaný vyhošťované osobě, přikazující této osobě 
opustit Stát.  

Řízení rizika (Risk management) 
Soustavná aplikace postupů řízení a metod, která 
poskytuje orgánům hraniční kontroly nezbytné 
informace o pohybech nebo o zásilkách, které 
představují nebezpečí. 

Standardizované zdravotní dokumenty 
(Standardized health documents) 
Dokumenty standardizované Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO) podle Mezinárodního zdravotního 
řádu (IHR) (2005). 

Stát zápisu do rejstříku (State of Registry) 
Stát, v jehož rejstříku je letadlo zapsáno. 

Státní úřady (Public Authorities) 
Úřady nebo úřední osoby smluvního státu odpovědné 
za dodržování a prosazování příslušných zákonů 
a předpisů tohoto Státu, které se jakkoliv dotýkají 
požadavků a doporučených postupů tohoto předpisu. 

Svobodné celní pásmo (Free zone) 
Část území smluvního státu, kde veškeré sem 
umístěné zboží je z hlediska dovozních cel a daní 
obecně považováno za nacházející se mimo celní 
území. 

Systém automatizovaného odbavení (Automated 
Border Control (ABC)) 
Automatizovaný systém, který ověřuje elektronické 
strojově čitelné cestovní doklady nebo bezpečnostní 
tokeny, zjišťuje, zda je cestující právoplatným 
držitelem dokladu nebo tokenu, ověřuje záznamy 
hraniční kontroly a následně rozhoduje o oprávněnosti 
k překročení hranice dle předem stanovených pravidel.  

Systém jednotného portálu pro údaje o cestujících 
(Passenger Data Single Window) 
Zařízení, které umožní subjektům zapojeným v letecké 
přepravě cestujících zadávat normalizované informace 
o cestujících (tj. API, iAPI a/nebo PNR) na jediném 
vstupním místě, aby splnily všechny zákonné 
požadavky vztahující se ke vstupu a/nebo odjezdu 
cestujících, které mohou být ukládány různými úřady 
smluvního státu. 
Poznámka: Zařízení jednotného portálu pro 
údaje o cestujících na podporu přenosů API / iAPI 
nemusí nezbytně být stejným zařízením používaným 
k podpoře výměny údajů PNR. 

Systém předávání údajů o cestujících (Advance 
Passenger Information (API) System) 
Elektronický komunikační systém, jehož 
prostřednictvím je zabezpečován přenos údajů 
o cestujících orgánům hraniční kontroly před příletem 
nebo odletem.  

Škodlivé účinky (Deleterious effects) 
Účinky, které mohou představovat nebezpečí pro 
zdraví cestujících, personálu, živého nákladu nebo pro 
konstrukci letadla.  

Trasování kontaktů (Contact tracing) 
Trasování kontaktů je, coby prostředek kontroly šíření 
infekce, postup identifikace, oznamování a 
monitorování jednotlivců, kteří mohli být v úzkém 
kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno nebo je 
pravděpodobné nakažení infekční chorobou, nebo 
kteří byli této osobě vystaveni a případně jí infikováni. 
Identita potvrzené nebo potenciálně nakažené osoby 
není s kontakty diskutována, i kdyby se ptali.  

Velitel letadla (Pilot–in–command) 
Pilot odpovědný za provoz a bezpečnost letadla 
během doby letu. 

Vstup (Admission) 
Povolení opravňující osobu ke vstupu do Státu 
udělené příslušným státním úřadem Státu v souladu 
s právními předpisy. 

Vybavení letadla (Aircraft equipment) 
Předměty určené pro použití na palubě letadla během 
letu, včetně vybavení pro poskytnutí první pomoci 
a nouzového vybavení pro přežití a zásob potravin, ale 
ne náhradní díly a zásoby. 

Vybavení pro ochranu mezinárodního civilního 
letectví před protiprávními činy (Security 
equipment) 
Zařízení speciální povahy a jeho příslušenství 
používané samostatně nebo jako součást systému 
k ochraně civilního letectví před protiprávními činy 
nebo k jejich odhalení. 

Vyhoštění osoby (Removal of a person) 
Postup státních úřadů, v souladu s jeho zákony, 
nařizující dané osobě opustit Stát. 

Vyhošťovaná osoba (Deportee) 
Osoba, která vstoupila na území Státu legálně nebo 
nelegálně a které bylo později oprávněnými úřady 
nařízeno tento Stát opustit. 

Vyložení letadla (Unlading) 
Vyjmutí nákladu, pošty, zavazadel nebo zásob 
z letadla po přistání. 

Výstup (Disembarkation) 
Opuštění letadla po přistání s výjimkou posádky nebo 
cestujících, kteří pokračují v přímém letu tím samým 
letadlem do dalšího bodu přistání. 

Zahájení cesty (Commencement of journey) 
Bod, ve kterém osoba zahájila svojí cestu, bez ohledu 
na jakékoliv letiště, ve kterém přeruší cestu 
v rámci přímého tranzitu, průletu nebo navazujícího 
letu, pokud neopustí tranzitní prostor daného letiště. 

Záchranné lety (Relief flights) 
Lety prováděné pro humanitární účely, které přepravují 
ošetřující personál, zásoby pro účely pomoci jako 
např. potraviny, oblečení, přístřešky, léky a další 
materiál, během nebo po nouzové situaci a/nebo 
katastrofě a/nebo pro použití k evakuaci osob z místa, 
kde je jejich život nebo zdraví touto nouzovou situací 
a/nebo katastrofou ohrožen, do bezpečného místa 
toho samého Státu nebo Státu, který je ochoten takové 
osoby přijmout. 
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Zásoby (Stores (Supplies)) 
a) Zásoby pro spotřebu; a  
b) zásoby k odnesení: 

Ad a) Zásoby pro spotřebu – Prodané nebo 
neprodané zboží určené pro spotřebu cestujícími 
a posádkou na palubě letadla, a zboží nezbytné 
pro provoz a údržbu letadla, včetně paliva a maziv. 

Ad b) Zásoby k odnesení – Zboží pro prodej 
cestujícím a posádce letadla s úmyslem jeho 
odnesení. 

Zásoby potravin (Commissary supplies) 
Položky pro jednorázové nebo vícenásobné použití, 
které provozovatel letadla používá pro zajištění služeb 
během letů, zejména občerstvení a pohodlí 
cestujících. 

Zavazadla (Baggage) 
Osobní majetek cestujících nebo posádky 
přepravovaný letadlem dle dohody s provozovatelem. 

Zdravotní dokumentace (Health-related 
documentation) 
Dokumenty požadované smluvními státy, včetně těch, 
které jsou standardizovány Mezinárodním zdravotním 
řádem (IHR) (2005) Světové zdravotnické organizace 
(WHO), k uvedení toho, že cestující a členové posádky 
splnili požadavky týkající se prevence a zmírňujících 
opatření šíření přenosných chorob za účely tranzitu 
nebo vstupu do smluvního státu. 

B. Obecná ustanovení 

1.1 Požadavky a Doporučené postupy se vztahují 
na všechny kategorie provozu letadel, vyjma případů, 

kdy se konkrétní ustanovení vztahuje pouze na jeden 
druh provozu. 

1.2 Smluvní státy musí přijmout nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby: 
a) doba požadovaná k provedení hraniční kontroly 

týkající se osob a letadla a propuštění/proclení 
zboží byla minimální; 

b) použití správních a kontrolních požadavků 
způsobovalo minimum potíží, zejména včasné 
vyrozumění o změnách v těchto požadavcích; 

c) včasná výměna příslušných informací mezi 
smluvními státy, provozovateli letadel a letišti byla 
podporována a prováděna v co nejširším možném 
rozsahu; a 

d) bylo dosaženo požadované úrovně ochrany 
mezinárodního civilního letectví před protiprávními 
činy v souladu se zákony. 

1.3 Smluvní státy musí k propuštění/proclení zboží 
při hraničních kontrolách používat postupy řízení 
rizika. 

1.4 Smluvní státy musí pro zvýšení efektivity 
a hospodárnosti svých letištních postupů zavést 
účelné informační technologie. 

1.5  Ustanovení tohoto předpisu nesmí zabránit 
použití národní legislativy vztahující se k ochraně 
mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy 
a ostatním nutným kontrolám.  

1.6  Smluvní státy a provozovatelé letadel by si měli 
vyměňovat informace ohledně příslušných kontaktních 
míst, na které by měly být předávány dotazy hraniční 
kontroly, veřejného zdraví a celních orgánů. 
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