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HLAVA 2 – VSTUP A ODLET LETADLA 

 
A. Všeobecně 

2.1 Smluvní státy musí přijmout příslušná 
opatření k odbavení letadla při příletu z nebo odletu do 
jiného smluvního státu a provádět je takovým 
způsobem, aby nedocházelo ke zbytečným 
zpožděním. 

2.2 Při tvorbě postupů majících za cíl efektivní 
odbavení vstupujících nebo odlétajících letadel musí 
vzít smluvní státy v úvahu, v případě potřeby, opatření 
týkající se ochrany mezinárodního civilního letectví 
před protiprávními činy a kontroly narkotik. 

2.3 Příslušné státní úřady smluvního státu by 
měly uzavírat Memoranda o porozumění s leteckými 
společnostmi poskytujícími mezinárodní letecké služby 
v tomto Státě a s provozovateli jeho mezinárodních 
letišť, stanovující základní principy vzájemné 
spolupráce při ochraně před obchodováním s narkotiky 
a psychotropními látkami. Memoranda by měla být 
uzavírána na základě vzorových dokumentů pro tyto 
účely vypracovaných Světovou celní organizací (World 
Customs Organization – WCO). Obdobná Memoranda 
o porozumění by měly smluvní státy uzavírat mezi 
sebou. 

2.4 Smluvní státy nesmí bránit letadlu v přístupu 
na jakékoliv mezinárodní letiště z důvodu ohrožení 
veřejného zdraví, pokud není takové opatření přijato 
v souladu s Mezinárodními zdravotnickými předpisy 
(International Health Regulation – IHR, 2005) Světové 
zdravotnické organizace (World Health Organisation - 
WHO).  

2.4.1 V případech, kdy se za výjimečných okolností 
posuzuje možnost přerušení letecké dopravy z důvodu 
ohrožení veřejného zdraví, smluvní státy by měly tento 
případ ještě před rozhodnutím o přerušení letecké 
dopravy nejprve konzultovat se Světovou 
zdravotnickou organizací a zdravotnickým úřadem 
státu, ve kterém se nemoc vyskytuje. 

2.5 Pokud v reakci na konkrétní ohrožení 
veřejného zdraví mezinárodního významu smluvní stát 
zvažuje zavedení dodatečných zdravotnických 
opatření jiných, než doporučuje WHO, musí tak učinit 
v souladu s Mezinárodními zdravotnickými předpisy 
(2005), zejména článkem 43, který částečně 
stanovuje, že pokud se úřady daných států rozhodují, 
zda zavést dodatečná zdravotnická opatření, musí své 
rozhodnutí založit na:  

a) vědeckých principech; 

b) dostupných vědeckých principech o riziku pro 
lidské zdraví nebo v případě nedostatku těchto 
důkazů na dostupných informacích včetně 
informací od WHO a dalších příslušných 
mezivládních organizací a mezinárodních orgánů; 
a 

c) konkrétních pokynech či radách WHO, které jsou 
dostupné. 

Poznámka 1: Ustanovení 2.5 se vztahuje pouze na 
situace, kde jsou platná IHR (2005) Dočasná 
doporučení (tj. v rámci vyhlášení ohrožení veřejného 
zdraví mezinárodního významu) nebo Stálá 
doporučení. Tyto požadavky v článku 43 lze použít 
také v jiných souvislostech zahrnujících dodatečné 
opatření platné pro mezinárodní dopravu (včetně 
letadel), uvedená například v článcích 23.2, 27.1 a 28 
IHR.  
Poznámka 2: Článek 43 IHR (2005) rovněž 
požaduje, aby Stát, který zavedl dodatečná opatření, 
ze kterých vyplývá významný zásah do mezinárodní 
dopravy, poskytl WHO zdravotnické a vědecké 
zdůvodnění pro tato opatření. 

2.5.1  Každý stát, na nějž má dopad opatření 
vyplývající z ust. 2.4 nebo přerušení dle ust. 2.4.1 by 
měl v případě potřeby zažádat o konzultaci Stát, který 
zavedl taková opatření. Účelem těchto konzultací by 
mělo být objasnění vědeckých informací a 
zdravotnických zdůvodnění, které jsou základem 
přijatého opatření a nalezení vzájemně přijatelného 
řešení. 

B. Doklady – požadavky a použití 

2.6 Smluvní státy nesmí vyžadovat pro vstup 
a odlet letadla žádné jiné doklady než ty, které jsou 
uvedeny v této Hlavě. 

2.7 Smluvní státy nesmí požadovat víza ani 
vybírat žádné další poplatky v souvislosti s jakýmikoliv 
doklady požadovanými pro vstup nebo odlet letadla. 

2.8 Doklady pro vstup a odlet letadla by měly být 
přijatelné, pokud jsou vyplněny v arabském, čínském, 
anglickém, francouzském, ruském nebo španělském 
jazyce. Jakýkoliv smluvní stát může požadovat ústní 
nebo písemný překlad z výše uvedených jazyků do 
svého jazyka. 

2.9 Vzhledem k technologickým možnostem 
smluvního státu jsou doklady pro vstup a odlet letadla 
přijatelné, jsou-li předloženy: 
a) v elektronické podobě, předané do informačního 

systému příslušných státních úřadů; 
b) v listinné podobě, vyhotovené nebo doručené 

elektronicky; nebo 
c) v listinné podobě, vyplněné ručně podle vzorů 

uvedených v tomto předpisu. 

2.10 V případě, že příslušný doklad byl předložen 
provozovatelem letadla nebo jeho jménem 
v elektronické podobě a smluvní stát jej v této podobě 
přijal, pak smluvní stát nesmí požadovat předložení 
stejného dokladu v listinné podobě. 
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2.11 Smluvní stát, vyžadující všeobecnou 
deklaraci, musí omezit své požadavky pouze na ty 
informace, které jsou uvedeny v Doplňku 1. Informace 
musí být akceptovány jak v elektronické, tak v listinné 
podobě. 

2.12 V případě, kdy smluvní stát vyžaduje 
předložení všeobecné deklarace pouze za účelem 
ověření, musí přijmout taková opatření, která zajistí, že 
požadavky na toto ověření mohou být uspokojeny 
dodatečným prohlášením na jedné straně seznamu 
nákladu vypsaným buď ručně, nebo pomocí razítka 
s požadovaným textem. Takové ověření musí být 
podepsáno oprávněným zástupcem nebo velitelem 
letadla. 

2.13 Smluvní státy standardně nesmí vyžadovat 
předložení seznamu cestujících. V těch případech, kdy 
je seznam cestujících požadován, musí být 
požadované údaje omezeny na údaje stanovené 
v Doplňku 2. Informace musí být akceptovány jak 
v elektronické, tak v listinné podobě. 

2.14 V případech, kdy smluvní stát požaduje 
seznam nákladu v listinné podobě, je přijatelný buď 
jako: 
a) formulář uvedený v Doplňku 3, vyplněný podle 

pokynů; nebo 
b) formulář uvedený v Doplňku 3, částečně vyplněný 

s přiloženou kopií každého leteckého nákladního 
listu, náležejícímu k nákladu na palubě letadla. 

2.15 Smluvní státy nesmí požadovat písemné 
prohlášení o zásobách zůstávajících na palubě letadla. 

2.16 Ve věci zásob naložených nebo vyložených 
z letadla, nesmí objem požadovaných údajů 
v seznamu zásob překročit: 
a) údaje uvedené v záhlaví formuláře seznamu 

nákladu; 
b) počet kusů každého druhu zboží; a 
c) povahu každého druhu zboží. 

2.17 Smluvní státy nesmí požadovat předložení 
seznamu doprovázených zapsaných a nesprávně 
zaslaných zavazadel naložených nebo vyložených 
z letadla. 

2.18 Smluvní státy nesmí požadovat předložení 
jiného písemného prohlášení o poště, než jsou 
formuláře uvedené v platných zákonech Světové 
poštovní unie (Universal Postal Union – UPU). 

2.19 Smluvní státy nesmí požadovat, aby 
provozovatel letadla předložil v době vstupu a odletu 
letadla státním úřadům více než tři kopie jakéhokoliv 
výše uvedeného dokladu. 

2.20 Pokud se neprovádí nástup/výstup cestujících 
nebo nakládání/vykládání nákladu, zásob nebo pošty, 
nesmí být vyžadován (vyžadovány) příslušný 
(příslušné) doklad (doklady), pokud je ve všeobecné 
deklaraci proveden náležitý zápis. 

C. Oprava dokladů 

2.21 V případě, že jsou v jakémkoliv z výše 
uvedených dokladů nalezeny chyby, příslušné státní 
úřady musí poskytnout provozovateli letadla nebo 

oprávněnému zástupci příležitost k opravě takových 
chyb nebo případně provedou takovou opravu samy. 

2.22 Provozovatel letadla nebo jeho oprávněný 
zástupce nesmí být pokutován, jestliže přesvědčí/ujistí 
dotčené státní úřady, že jakákoliv chyba, která byla 
nalezena v těchto dokladech, vznikla neúmyslně 
a nedošlo k ní z podvodných úmyslů nebo z hrubé 
nedbalosti. Považuje-li se za nezbytné zabránit 
opakování takové chyby, pokuta nesmí být větší, než 
je pro tento účel nezbytné. 

D. Dezinsekce letadla 

2.23 Smluvní státy musí omezit pravidelné 
používání aerosolové dezinsekce paluby letadel 
a pilotních prostor v době přítomnosti cestujících 
a posádky na palubě, pokud nebudou body odletu 
nebo tranzitu letadla na území, které na základě 
posouzení rizik představuje podle příslušných úřadů 
ohrožení veřejného zdraví, zemědělství nebo životního 
prostředí. 
Poznámka: Pokyny týkající se posuzování rizik lze 
nalézt v Doc 9859 (Safety Management Manual). 

2.24 Smluvní státy, které vyžadují dezinsekci 
letadel, musí pravidelně přezkoumávat své požadavky 
a případně je upravit na základě veškerých 
dostupných faktů týkajících se přenosu hmyzu na svá 
příslušná území prostřednictvím letadla. 

2.25 Je-li dezinsekce vyžadována, musí smluvní 
stát schválit nebo uznat pouze metody chemické nebo 
nechemické povahy, a/nebo insekticidy, které jsou 
doporučené Světovou zdravotnickou organizací 
(WHO) a jsou smluvním státem považovány za účinné.  
Poznámka 1: Toto ustanovení nebrání zkoušení 
a ověřování dalších metod pro konečné schválení 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO). 
Poznámka 2: Je třeba věnovat pozornost nejnovější 
publikaci poradenského materiálu WHO týkajícího se 
metod a postupů dezinsekce letadel. 

2.26 Smluvní státy musí zajistit, aby provedení 
dezinsekce nemělo škodlivé účinky na zdraví 
cestujících, personálu a živého nákladu a nesnižovalo 
jejich pohodlí. 

2.27 Smluvní státy musí provozovateli letadla na 
požádání poskytnout příslušné informace, v jazyku 
srozumitelném posádce i cestujícím, vysvětlující 
příslušné nařízení, důvod jeho zavedení a bezpečnost 
řádně provedené dezinsekce letadla. 

2.28 Pokud byla dezinsekce provedena v souladu 
s postupy doporučenými Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO), musí smluvní stát ve všeobecné 
deklaraci uvést příslušné osvědčení podle Doplňku 1, 
nebo v případě dezinsekce s následným účinkem 
Potvrzení o dezinsekci s následným účinkem, podle 
Doplňku 4. 

2.29 Pokud byla dezinsekce řádně provedena na 
základě ustanovení 2.25 a osvědčení dle 
ustanovení 2.28 je předloženo nebo zpřístupněno 
státním úřadům země vstupu, úřady musí standardně 
takové potvrzení uznat a bezodkladně povolit výstup 
cestujících a posádky z letadla. 

2.30 Smluvní státy musí zajistit, aby byla při použití 
jakýchkoli insekticidů nebo jiných prostředků 
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používaných k dezinsekci přijata vhodná zmírňující 
opatření s cílem zabránit poškození konstrukce letadla 
nebo jeho provozního vybavení a materiálů. 
Poznámka: Většina chemických sloučenin 
používaných k dezinsekci má ve své podstatě škodlivé 
účinky, proto jsou nezbytná zmírňující opatření, jako 
jsou vhodné aplikační metody nebo prostředky. 

E. Dezinfekce letadla 

2.31 Smluvní státy musí na základě posouzení 
rizik stanovit podmínky, za kterých je prováděna 
dezinfekce letadla. Pokud je dezinfekce letadla 
vyžadována, musí být přijata následující opatření: 

 
a) dezinfekce musí odpovídat typu a rizikovým 

skupinám patogenů a být prováděna dle postupů, 
které jsou v souladu s aktuálním poradenským 
materiálem WHO spolu se zohledněním 
doporučení výrobce letadla, je-li to použitelné; 

b) v případě podezření musí být kontaminovaná místa 
dezinfikována pomocí chemických nebo 
nechemických prostředků, které mají odpovídající 
vlastnosti vhodné pro podezřelé původce infekce; 

c) dezinfekce musí být provedena vyškoleným 
personálem, který má na sobě vhodné osobní 
ochranné vybavení;  

d) u chemických nebo nechemických opatření nebo 
prostředků používaných k dezinfekci jsou přijata 
vhodná zmírňující opatření s cílem zabránit 
poškození konstrukce letadla nebo jeho provozního 
vybavení a materiálů a ochránit před jakýmikoli 
škodlivými účinky zdraví cestujících, personálu a 
živého nákladu. 

Poznámka 1: Pokud je dezinfekce požadována 
z veterinárních důvodů, mohou být použity pouze 
metody a dezinfekční prostředky doporučené 
Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE). 
Poznámka 2: Většina chemických sloučenin 
používaných k dezinfekci má ve své podstatě škodlivé 
účinky, proto jsou nezbytná zmírňující opatření, jako 
jsou vhodné aplikační metody nebo prostředky. 

2.32 Smluvní státy musí stanovit opatření nebo 
prostředky k zajištění toho, že jsou znečištěná místa a 
používané vybavení nebo nástroje dezinfikovány, 
pokud došlo ke znečištění povrchů letadla nebo jeho 
vybavení jakýmikoli tělními tekutinami včetně 
exkrementů. 

2.33 Smluvní státy vyžadující zvláštní dezinfekci 
v reakci na zdravotní incident na palubě nebo po 
znečištění na palubě musí omezit tuto dezinfekci 
pouze na kontejner nebo část letadla, kde je podezření 
na kontaminaci, s přihlédnutím k požadavkům 
ust. 2.31.  

2.34 Smluvní státy musí zajistit, aby měl 
provozovatel letadla zaveden postup, který věnuje 
zvláštní pozornost (tj. prostřednictvím dalšího dohledu 
nebo výcviku) dezinfekci specifických citlivých 
prostorů, jako je pilotní kabina, prostory pro elektroniku 
a kuchyňky v souladu s pokyny výrobců letadel.  

2.35 Je-li vyžadován důkaz o dezinfekci v reakci 
na zdravotní incident na palubě nebo znečištění na 
palubě, musí smluvní státy přijmout jako důkaz, že 
dezinfekce byla provedena v souladu s postupy 
doporučenými WHO, obecné oznámení na Všeobecné 

deklaraci, jak je uvedeno v ICAO Annex 9, Appendix 1 
(resp. Doplňku 1 tohoto předpisu) nebo příslušný 
kontrolní list dezinfekce, a umožnit cestujícím a 
posádce okamžitě vystoupit z letadla. 
Poznámka: Příklad kontrolního listu dezinfekce je 
uveden na webových stránkách ICAO Safety. 

2.36 Smluvní státy by měly zvážit stanovení kritérií 
založených na výkonnosti pro své požadavky na 
dezinfekci ve spolupráci s národními nebo regionálními 
úřady odpovědnými za normy účinnosti dezinfekce a 
poskytnout pokyny ohledně toho, jaké druhy 
dezinfekčních výrobků nebo chemikálií lze použít, 
s přihlédnutím k informacím poskytnutým výrobci 
letadel o schválených chemikáliích, dostupnosti těchto 
chemikálií v oblasti a možnosti jejich přepravy mezi 
smluvními státy. 
Poznámka: Pokyny ohledně toho, jaké druhy 
chemikálií lze použít, by měly zahrnovat dostupnost 
těchto chemikálií v dané oblasti a možnost přepravy 
mezi smluvními státy. 

2.37 Smluvní státy musí, pokud je požadován 
důkaz o zvláštní dezinfekci nebo ve spojení 
s celkovým úklidem, přijmout jako důkaz, že 
dezinfekce byla provedena v souladu s doporučenými 
postupy WHO, příslušné oznámení na Všeobecné 
deklaraci, jak je uvedeno v ICAO Annex 9, Appendix 1 
(resp. Doplňku 1 tohoto předpisu). 

F. Opatření týkající se mezinárodního 
všeobecného letectví a ostatních 
nepravidelných letů 

I. Všeobecně 

2.38 Smluvní státy musí publikovat požadavky 
týkající se předběžných oznámení a žádostí 
o předběžné povolení letů všeobecného letectví a 
ostatních nepravidelných letů v příslušných leteckých 
informačních příručkách (AIP – Aeronautical 
Information Publication). 

2.39 Smluvní státy, vyžadující předběžné 
oznámení o zamýšleném přistání letadla na svém 
území nebo žádost o předběžném povolení, musí určit 
jeden subjekt k příjmu a koordinaci odpovědí vlády na 
taková oznámení nebo žádosti. 

2.40 Smluvní stát musí uveřejnit ve svém AIP 
poštovní adresu a, pokud je k dispozici, AFTN adresu, 
číslo telexu nebo telegrafní adresu, číslo faxu, adresu 
elektronické pošty, internetové stránky a telefonické 
spojení na subjekt uvedený v ust. 2.39. 

2.41 Subjekt uvedený v ust. 2.39 je odpovědný za 
předávání oznámení o zamýšlených příletech, 
odletech nebo tranzitu letadel zainteresovaným 
složkám hraniční kontroly, např. službám cizinecké a 
pohraniční policie nebo Státní veterinární správě. 

 II. Předběžné povolení 

2.42 Smluvní státy nesmí vyžadovat, aby žádost  
o předběžné povolení nebo oznámení byla podávána 
diplomatickou cestou, pokud se nejedná o let státních 
letadel. 

2.43 Smluvní státy, které vyžadují po 
provozovatelích letadel podání žádostí o předběžné 
povolení: 
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a) musí stanovit postupy, které zajistí bezodkladné 
vyřízení takových žádostí; 

b) musí stanovit platnost povolení na určité časové 
období nebo na počet letů všude, je-li to možné; a 

c) nesmí zavádět poplatky, náhrady nebo platby za 
vydání takového povolení. 

2.44 V případě letadla provozovaného pro 
přepravu cestujících, nákladu nebo pošty za náhradu 
nebo úplatu, by smluvní státy neměly vyžadovat pro 
podání žádosti o předběžné povolení jiné než 
následující informace: 
a) jméno provozovatele; 
b) typ letadla a rejstříkové značky; 
c) datum a čas příletu do a odletu z požadovaného 

letiště; 
d) místo nebo místa nástupu nebo výstupu 

v zahraničí, a to buď cestujících a/nebo nákladu; 
e) účel letu a počet cestujících a/nebo druh 

a množství nákladu; a 
f) jméno, adresu a druh podnikání nájemce, pokud 

nějaký je. 

2.44.1 Smluvní státy by měly uveřejnit v příslušných 
leteckých informačních příručkách minimální lhůtu před 
letem pro podání žádosti pro předběžné povolení 
podle ust. 2.44, která umožní zpracování žádosti. 

2.45 V případě tranzitního letu bez mezipřistání 
nebo letu letadla s přistáním pro neobchodní účely, 
nesmí smluvní stát, který z důvodu bezpečnosti letu 
vyžaduje předběžné povolení, vyžadovat jiné 
informace než ty, které jsou obsaženy v letovém plánu 
v době podání žádosti o předběžné povolení. 
Poznámka: Specifikace letového plánu je obsažena 
v Předpisu L 2 – Pravidla létání. 

2.46 Smluvní státy, které požadují předběžné 
povolení pro lety uvedené v ust. 2.45, nesmí 
vyžadovat podání žádosti dříve než tři pracovní dny 
před zamýšleným letem. 

III. Předběžné oznámení o příletu 

2.47 V případě tranzitního letu bez mezipřistání 
nebo letu letadla s přistáním pro neobchodní účely 
nesmí smluvní stát požadovat předběžné oznámení  

o takovém letu dříve, než jak je požadováno službou 
řízení letového provozu a orgány hraniční kontroly. 
Poznámka: Toto ustanovení nebrání přijetí 
příslušných opatření ke kontrole narkotik. 

2.48 Smluvní státy musí akceptovat údaje uvedené 
v letovém plánu jako dostatečné pro předběžné 
oznámení o příletu, pokud jsou takové informace 
obdrženy nejméně dvě hodiny před příletem a přistání 
se uskuteční na předem určeném mezinárodním letišti. 

IV. Odbavení a dočasné stání letadla 

2.49 Na mezinárodních letištích s provozem 
mezinárodního všeobecného letectví by měly smluvní 
státy zajistit pro tento provoz odpovídající úroveň 
hraniční kontroly a celních služeb. Smluvní státy, ve 
spolupráci s provozovateli letadel a provozovateli 
letišť, by si měly stanovit jako cíl časovou lhůtu  
60 minut pro uskutečnění všech požadovaných 
příletových/odletových formalit včetně opatření 
týkajících se ochrany mezinárodního civilního letectví 
před protiprávními činy pro letadla vyžadující 
standardní postupy pro odbavení, počínaje časem, kdy 
člen posádky ohlásí letadlo k zahájení odbavení. 
Poznámka: „Požadované příletové/odletové formali-
ty“ ukončené během 60 minut by měly zahrnovat 
opatření týkající se ochrany mezinárodního civilního 
letectví před protiprávními činy a, kde je to možné, 
výběr letištních poplatků a ostatních poplatků,  
a opatření hraniční kontroly. 

2.50 Na mezinárodních letištích s řídkým 
provozem mezinárodního všeobecného letectví by 
měla být smluvním státem oprávněna jedna státní 
organizace provádět odbavení letadel a jejich nákladu 
v zastoupení všech hraničních kontrolních agentur. 

2.51 Letadlu, které není provozováno v pravidelné 
mezinárodní letecké dopravě, a které provádí let do 
nebo přes jakékoliv určené mezinárodní letiště 
smluvního státu a má povolen dočasný bezplatný 
vstup na území smluvního státu v souladu s článkem 
24 Úmluvy, musí být dovoleno zůstat na území tohoto 
státu po dobu stanovenou tímto Státem bez 
požadavku na uhrazení celního dluhu. 
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