
HLAVA 6 PŘEDPIS L 9 

 18.11.2022 
 6 - 1 Změna č. 29 

HLAVA 6 – MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ – ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 

 

A. Všeobecně 

6.1 Každý smluvní stát musí zajistit, aby 
i v případě privatizace letiště byla dále zaváděna 
opatření uvedená v Předpisu L 9. 

6.1.1 Každý smluvní stát by měl, po konzultaci 
s provozovateli letišť, zajistit, aby provedení, vývoj  
a údržba zařízení na mezinárodních letištích 
poskytovala účinné a účelné řízení toku provozu. 

6.1.2 Každý smluvní stát musí zajistit, aby 
provozovatelé letadel a provozovatelé letišť zajistili 
rychlé odbavení cestujících, posádek, zavazadel, 
nákladu a pošty. 

6.1.3 Každý smluvní stát musí na mezinárodních 
letištích zajistit účinné poskytování požadovaných 
celních, pasových, karanténních a zdravotních 
hraničních služeb. 
Poznámka: Účinné poskytování celních, pasových, 
karanténních a zdravotních hraničních služeb zahrnuje 
včasnou komunikaci s cílem zajistit, aby přizpůsobení 
se novým požadavkům bylo ve stanoveném časovém 
rámci přiměřené, možné a proveditelné, jak je uvedeno 
v ust. 1.2 b) a 1.2 c) Hlavy 1. 

6.1.4 Každý smluvní stát musí, po konzultaci 
s provozovateli letišť, zajistit, aby zařízení a služby 
poskytované na mezinárodních letištích byly, je-li to 
možné, pružné a schopné rozšíření tak, aby vyhověly 
nárůstu dopravy, zvýšení požadavků na ochranu 
mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy 
v situacích zvýšeného ohrožení nebo dalším změnám 
v opatřeních podporujících celistvost hranic. 
Poznámka: V souvislosti s požadavky ve smyslu 
ochrany mezinárodního civilního letectví před 
protiprávními činy je třeba věnovat pozornost 
příslušnému opatření Předpisu L 17, Hlava 2.1 

6.2 Smluvní státy by měly pravidelně posuzovat 
možnost bezprostředního ohrožení veřejného zdraví 
na mezinárodních letištích jako vstupních místech a 
zajistit koordinované úsilí k jejich řešení. 
Poznámka: Je třeba věnovat pozornost požadavkům 
týkajícím se obsahu letištního pohotovostního plánu 
v souladu s ICAO Annex 14, Volume I, section 9.1 a 
požadavky Hlavy 8, ust. 8.17, které se týkají národního 
plánu připravenosti civilního letectví na výskyt 
nakažlivé nemoci. 

6.3 Každý smluvní stát musí vyžadovat, aby při 
plánování instalace nových zařízení nebo významné 
úpravě stávajících zařízení na mezinárodních letištích, 
včetně zařízení pro manipulaci s nákladem, subjekt 
nebo subjekty odpovědné za takové plánování 

                                                           
1 Jedná se o následující opatření: 
Přijatá bezpečnostní opatření by měla zaručit minimální 
zásah do civilní letecké dopravy, případně její minimální 
zpoždění, aniž by byla opuštěna zásada účinnosti těchto 
opatření a z nich vyplývajících bezpečnostních kontrol. 

konzultovaly své požadavky se státními úřady, 
provozovateli letadel a příslušnými orgány zastupující 
uživatele letiště již v prvních fázích plánování.   

6.4 Provozovatelé letadel by měli informovat 
provozovatele letišť a příslušné státní úřady, v režimu 
obchodního tajemství, o svých plánech v oblasti 
služeb, letovém řádu a flotile letadel na daném letišti  
a umožnit tak racionální plánování zařízení a služeb 
s ohledem na předpokládaný provoz. 

6.5 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby 
v případě, že je na mezinárodním letišti vybírán 
poplatek za služby cestujícím, letištní taxa, nebo jiný 
podobný poplatek, bylo zabráněno přímému vybírání 
od cestujících všude, kde je to možné. 

6.6 Každý smluvní stát by měl, v souladu  
s příslušnými předpisy a v rozsahu omezení 
stanovených provozovatelem letiště v důsledku 
limitovaného prostoru nebo kapacity, povolit 
provozovatelům letadel vybrat si, jak a kým má být 
prováděn provoz jejich pozemního odbavení. 

B. Opatření pro řízení toku provozu na 
letištích 

I. Všeobecná ustanovení 

6.7 Každý smluvní stát musí zajistit, aby 
provozovatelé letišť poskytli dostatečná zařízení, která 
umožní nástup a výstup cestujících bez zdržení. 

6.8 Provozovatelé letišť, provozovatelé letadel  
a státní úřady by si měli včas vyměňovat všechny 
důležité provozní informace, aby mohli učinit opatření 
pro hladký a rychlý průchod cestujících a účelné 
rozdělení zdrojů. 

6.9 Smluvní státy, provozovatelé letišť a provo-
zovatelé letadel by měli, v případě potřeby a po 
konzultaci, zavést automatizované systémy odbavení 
cestujících a zavazadel.  

6.10 Každý smluvní stát by měl využívat 
v použitelném rozsahu stávající poradenský materiál 
týkající se orientace a značení, včetně dokumentu Doc 
9636 (International Signs to Provide Guidance to 
Persons at Airports and Marine Terminals) vydaného 
ve spolupráci ICAO s Mezinárodní námořní organizací. 
Poznámka: Pro využití smluvními státy je na webové 
stránce ICAO (https://www.icao.int/Security/FAL/ANNE
X9/Pages/default.aspx) uveden seznam (není 
vyčerpávající) poradenského materiálu a dalších 
zdrojů používaných v zavedené praxi. 

6.10.1 Každý smluvní stát by měl po konzultaci 
s provozovateli letišť a provozovateli letadel informovat 
cestující prostřednictvím značení, letáků, obrazového 
nebo zvukového materiálu, internetových stránek, 
nebo jiných médií o sankcích za porušení předpisů 
týkajících se vstupu a odletu a pokusu o dovoz či 

https://www.icao.int/Security/FAL/ANNEX9/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Security/FAL/ANNEX9/Pages/default.aspx
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vývoz jakýchkoliv zakázaných nebo omezených 
předmětů. 

6.11 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby 
provozovatelé letišť nebo provozovatelé budov 
terminálů nainstalovali mechanická zařízení pro 
přesun osob, pokud to pěší vzdálenost a objem 
provozu uvnitř a mezi budovami terminálů vyžaduje. 

6.12 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby 
provozovatel letiště, nebo provozovatel letadla, je-li 
kompetentní, instaloval systémy s informacemi 
o letech poskytující dostačující a nejaktuálnější 
informace o odletech, příletech, zrušených a 
zpožděných letech a přidělených terminálech/ 
východech. 

6.13 Každý smluvní stát by měl přimět 
provozovatele letišť, nebo poskytovatele služeb, jsou-li 
kompetentní, aby zajistili pro cestující, návštěvníky, 
posádky a zaměstnance na mezinárodních letištích 
možnost krátkodobého nebo dlouhodobého parkování.  

II. Opatření k organizaci parkování  
a obsluhy letadel 

6.14 Každý smluvní stát by měl zajistit pro letadla 
vyhovující parkovací stání a servisní služby, za účelem 
urychlit odbavení a činnosti na odbavovací ploše 
a snížit dobu stání letadla na zemi. 

III. Odlétající cestující, posádka a zavazadla 

6.15 Každý smluvní stát by měl zajistit, že mezi 
budovami terminálu letiště je příslušným 
poskytovatelem služeb zajištěna během provozní doby 
letiště dostatečná doprava. 

6.16 Každý smluvní stát by měl umožnit 
provozovatelům letišť a provozovatelům letadel 
poskytovat odbavení k letu mimo letiště, pokud jsou 
splněna všechna nezbytná opatření pro ochranu 
mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy 
a ostatní požadavky kontroly. 

6.17 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby 
pracovníci kontrol pro ochranu mezinárodního civilního 
letectví před protiprávními činy a/nebo hraničních 
kontrol používali účinné metody skenování a prohlídek 
cestujících a jejich zavazadel za účelem usnadnění 
odletu letadla. 
Poznámka: V průběhu jakékoliv fyzické prohlídky 
by mělo být zajištěno soukromí cestujících. Oddělené 
místnosti jsou považovány za vhodnější, mohou však 
být použity i přenosné zástěny. Fyzické prohlídky by 
měly být prováděny úředníkem, který je stejného 
pohlaví jako cestující. 

6.18 Provozní zařízení a zařízení pro odbavení 
členů posádek, by měla být snadno přístupná a ve 
vzájemné těsné blízkosti. 

6.19 Provozovatelé letišť a státní úřady by měli 
poskytovat účinné služby pro provozovatele 
všeobecného letectví nebo jejich zástupce, pokud jde 
o jejich provozní a správní požadavky. 

6.20 Každý smluvní stát musí zajistit zřízení 
dostatečného počtu kontrolních průchodů tak, aby 
odbavení, je-li třeba, odlétajících cestujících a posádek 
probíhalo s co nejmenším možným zdržením. Pokud je 
to možné, musí být k dispozici další průchody, kam 

mohou být směrovány komplikované případy bez 
zdržování hlavního proudu cestujících. 

IV. Přilétající cestující, posádka a zavazadla 

6.21 Smluvní státy musí zajistit zřízení 
dostatečného počtu kontrolních průchodů tak, aby 
odbavení přilétajících cestujících a posádek probíhalo 
s co nejmenším možným zdržením. Pokud je to 
možné, musí být k dispozici další průchod (-y), kam 
mohou být směrovány komplikované případy bez 
zdržování hlavního proudu cestujících. 

6.22 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby 
provozovatelé letišť poskytli přiměřený prostor pro 
výdej zavazadel umožňující snadnou identifikaci 
zapsaných zavazadel a jejich rychlé vyzvednutí 
každým cestujícím. 

6.23 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby, 
v případě potřeby, byly na mezinárodních letištích 
instalovány mechanizované třídící systémy zavazadel 
k usnadnění pohybu zavazadel. 

6.24 Provozovatelé odpovědní za mezinárodní 
letiště musí zajistit, aby cestující mohli sehnat pomoc 
při přenášení zavazadel z místa výdeje zavazadel co 
nejblíže k zastávkám pozemní dopravy z letiště nebo 
mezi jednotlivými terminály letiště. 

V. Tranzit a přeprava cestujících a posádky 

6.25 Smluvní státy by měly, pokud je to možné, 
povolit cestujícím, aby zůstali na palubě letadla a též 
povolit nástup a výstup cestujících během doplňování 
paliva za předpokladu dodržování nezbytných 
bezpečnostních opatření a opatření pro ochranu 
mezinárodního civilního letectví před protiprávními 
činy. 

6.26 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby 
provozovatelé letišť poskytli dostatečný prostor pro 
přepážky leteckých společností v přímém tranzitním 
prostoru v souladu s objemem provozu. Potřebný 
prostor a provozní doba by měly být dohodnuty mezi 
provozovateli letadel a provozovateli letišť.  

VI. Různá zařízení a služby pro cestující 
v budovách terminálů 

6.27 Mezinárodní letiště by měla být, za 
předpokladu dodržování opatření pro ochranu 
mezinárodního civilního letectví před protiprávními 
činy, vybavena úschovnami zavazadel, kde by si 
majitelé mohli ponechat zavazadla pro pozdější 
vyzvednutí.  

6.28 Každý smluvní stát musí zajistit, aby 
provozovatelé letišť, nebo letadel, jsou-li kompetentní, 
poskytovali zařízení, kde budou bezpečně ponechána 
nevyžádaná, neidentifikovaná a nesprávně zaslaná 
zavazadla do doby než budou odbavena, odeslána, 
vyžádána nebo zničena v souladu s platnými zákony  
a předpisy. Oprávněný personál provozovatele letadla 
nebo poskytovatele služeb musí mít přístup  
k zavazadlům v době provozních hodin letiště. 

6.29 Každý smluvní stát by měl ve spolupráci 
s provozovateli letišť zajistit, aby zařízení terminálů 
byla navržena, řízena a organizována tak, aby 
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necestující veřejnost nezasahovala do průchodu 
přilétajících a odlétajících cestujících. 

6.29.1 Měla by být přijata opatření, která zajistí 
umístění zařízení pro provozovatele cestovních 
kanceláří/skupinové turistiky ve veřejných nebo 
nekontrolovaných prostorech příletových a/nebo 
odletových hal tak, aby se minimalizovalo přeplnění  
v budovách terminálu. 

6.30 Každý smluvní stát by měl po konzultaci 
s provozovateli letišť zajistit, aby maloobchodní 
zařízení, i když jsou vhodně umístěna, nebránila 
průchodu cestujících. 

VII. Zařízení pro odbavení a proclení  
nákladu a pošty 

6.31 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby 
provozovatelé letišť učinili příslušná opatření pro 
odbavení nákladního letadla.  

6.32 Každý smluvní stát by měl ve spolupráci 
s provozovateli letišť zajistit, aby nákladové terminály a 
jejich pozemní přístupové cesty byly vhodně navrženy 
a obsluhovány tak, aby umožňovaly účinný přístup. 

6.33 Každý smluvní stát by měl ve spolupráci 
s provozovateli letišť a letadel zajistit, aby nákladové 
terminály byly navrženy tak, aby umožňovaly 
spolehlivé, hygienické, účinné a bezpečné zpracování 
a uskladnění nákladu v souladu s platnými zákony  
a předpisy.  

6.34 Každý smluvní stát by měl ve spolupráci 
s provozovateli letišť a letadel poskytovat vhodná 
zařízení pro spolehlivé, účinné a bezpečné zpracování 
a skladování poštovních zásilek na těch 
mezinárodních letištích, kde to objem pošty vyžaduje, 
a to v souladu s platnými zákony a předpisy. 

C. Opatření nezbytná k provádění zdravotní 
pomoci, pohotovostní lékařské služby  
a karantény pro zvířata a rostliny 

6.35 Každý smluvní stát, ve spolupráci 
s provozovateli letišť, musí zajistit na mezinárodních 
letištích poskytování zdravotní pomoci včetně 
karantény pro lidi, zvířata a rostliny. 

6.36 Smluvní státy by měly, kde je to proveditelné, 
zajistit na svých hlavních mezinárodních letištích, nebo 
v jejich blízkosti, zdravotnická zařízení a služby 
dostupné pro cestující, posádku a pozemní personál. 
Poznámka 1: Zdravotnická zařízení a služby mohou 
zahrnovat zdravotní posouzení a testování, očkování 
nebo přeočkování a vydávání příslušných osvědčení. 
Tento doporučený postup nezakládá žádný nárok 
cestujících, posádky a pozemního personálu, aby byli 
testováni, očkováni nebo přeočkováni na 
mezinárodních letištích. 
Poznámka 2: Je třeba věnovat pozornost částem Part 
IV a Annex 1 Mezinárodních zdravotnických předpisů 
(2005), které se týkají požadavků na základní kapacity 
v případě letišť určených jako místa vstupu smluvními 
státy na jejich území. 

6.37 Po konzultaci s provozovateli letišť a 
v závislosti na místních podmínkách by smluvní státy 
měly zajistit, aby na mezinárodních letištích byla 
dostupná odpovídající zařízení k provádění 

zdravotních a karanténních opatření pro zvířata a 
rostliny, která se vztahují na letadlo, posádku, 
cestující, zavazadla, náklad, poštu a zásoby. 

6.38 Smluvní státy by měly zajistit, aby tranzitní 
cestující a posádka v tranzitu mohli zůstat v prostorách 
chráněných před infekcí nebo hmyzem přenášejícím 
nemoci a v případě nutnosti by měla být zajištěna 
přeprava cestujících a posádky do jiného terminálu 
nebo letiště v okolí, aniž by byli vystaveni jakémukoliv 
ohrožení jejich zdraví. Podobná opatření a zařízení by 
měla být k dispozici také pro zvířata. 

6.39 Každý smluvní stát musí zajistit, aby postupy 
pro manipulaci a distribuci spotřebního zboží (např. 
potraviny, nápoje a zásoby vody) na palubě letadel a 
na letišti byly v souladu s Mezinárodními 
zdravotnickými předpisy (2005) a příslušnými pokyny 
Světové zdravotnické organizace a Organizace 
spojených národů pro výživu a zemědělství. 

6.40 Každý smluvní stát musí zajistit, aby osoby a 
subjekty zapojené do manipulace a distribuce 
spotřebního zboží (např. potraviny, nápoje a zásoby 
vody) na palubě letadel a na letišti byly vhodně 
vyškoleny, tak aby zajišťovali tyto služby v souladu 
s příslušnými pokyny Světové zdravotnické organizace 
a Organizace spojených národů pro výživu a 
zemědělství. 

6.41 Každý smluvní stát ve spolupráci 
s provozovateli letišť a provozovateli letadel musí 
zajistit, aby byl zřízen vhodný systém nakládání 
s odpady, včetně třídění, sledování a ukládání 
veškerého odpadu, v souladu s Mezinárodními 
zdravotnickými předpisy (2005) a příslušnými pokyny 
Světové zdravotnické organizace a Organizace 
spojených národů pro výživu a zemědělství. 

6.42 Smluvní státy, ve spolupráci s provozovateli 
letišť, musí zajistit, aby na mezinárodních letištích byly 
k dispozici a byly pravidelně posuzovány zdravotnická 
zařízení a služby včetně poskytnutí první pomoci přímo 
na místě, a aby byla přijata opatření, která zajistí 
okamžité předání případného vážnějšího případu do 
předem určeného zdravotnického zařízení. 
Poznámka: Všechna opatření týkající se zdraví 
cestujících se doporučuje konzultovat se Světovou 
zdravotnickou organizací. 

D. Zařízení nezbytná k provádění kontroly 
spojené s odbavením a k zajištění činnosti 
kontrolních orgánů 

6.43 Každý smluvní stát musí zajistit bezplatné 
poskytování dostatečných služeb příslušných státních 
úřadů v pracovní době stanovené těmito úřady. 
Poznámka 1: Na základě Předpisu L 15 – O letecké 
informační službě, jsou Státy povinny publikovat 
rozsah a pracovní dobu odbavovacích služeb (celní 
úřad, pasová kontrola, zdravotní služba) na svých 
mezinárodních letištích. 
Poznámka 2: Kromě služeb uvedených výše 
mohou chtít smluvní státy, provozovatelé letišť nebo 
provozovatelé letadel nabízet rozšířené služby pro 
uživatele (cestující, provozovatele letadel a další 
strany, které by měly prospěch z navrhované 
nadstandardní služby), a to buď bezplatné nebo 
dobrovolně placené. V případě, že bude zaveden 
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poplatek, měl by být omezen na míru nezbytnou  
k úhradě nákladů za poskytované služby. 
6.44 Každý smluvní stát by měl zvážit uzavření 
dohody s dalšími Státy umožňující umístit na svém 
území zástupce příslušných státních úřadů těchto 
států k provádění předběžné kontroly letadel, 
cestujících, zavazadel, posádky a nákladu za účelem 
provést celní, pasovou, zdravotní a karanténní (při 
přepravě zvířat a rostlin) kontrolu před odletem do 
příslušného státu v případě, že to usnadní odbavení 
po příletu do těchto států. 

E. Neukáznění cestující 

6.45 Každý smluvní stát musí za účelem 
odrazování od neukázněného chování a jeho 
předcházení podporovat informovanost cestujících 
o nepřijatelnosti a možných právních následcích 
neukázněného nebo nepřizpůsobivého chování 
v leteckých zařízeních a na palubě letadla. 

6.46 Každý smluvní stát musí přijmout opatření, 
která zajistí, že je příslušným zaměstnancům 
poskytnut výcvik k rozpoznání a zvládnutí situací 
s neukázněnými cestujícími.  
Poznámka: Pokyny týkající se právních aspektů 
neukázněných/nepřizpůsobivých cestujících jsou 
uvedeny v dokumentu ICAO Doc 10117 (Manual on 
the Legal Aspects of Unruly/Disruptive Passengers). 

F. Komfortní vybavení 

6.47 Každý smluvní stát by měl, kde to provoz 
vyžaduje, zajistit, aby provozovatelé letišť zřídili 
v terminálech pro cestující vhodné prostory pro péči  

o dítě a aby tyto prostory byly jasně označeny  
a snadno přístupné. 

6.48 Smluvní státy, které omezují dovoz nebo 
vývoz měny jiných států, by měly poskytnout 
cestujícím potvrzení množství valut, které při příletu 
vlastní a povolit jim po předložení tohoto potvrzení při 
odletu tuto měnu opět vyvézt. Pro tento účel může 
posloužit rovněž provedení záznamu do cestovního 
dokladu.  

6.49 Každý smluvní stát, který omezuje dovoz 
vlastní měny, by měl zajistit, aby byly pro cestující při 
příletu na mezinárodním letišti k dispozici zařízení, kde 
mohou uložit libovolnou přebytečnou částku a při 
odletu uloženou částku vyzvednout na stejném místě 
nebo na jiném místě k tomu určeném.  

6.50 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby 
provozovatel letiště nebo poskytovatel (poskytovatelé) 
služeb, je-li to vhodné, poskytoval (poskytovali) 
cestujícím informace o pozemní dopravě dostupné na 
letišti.  

6.51 Smluvní státy musí na svých mezinárodních 
letištích zajistit odpovídající zařízení, která by, v době 
splňující potřeby cestující veřejnosti, umožnila legální 
směny valut jiných Států prostřednictvím státních 
agentur nebo k tomu pověřených soukromých agentur. 
Taková zařízení musí být dostupná pro přilétající  
i odlétající cestující. 
Poznámka: Praxe prokázala, že pro splnění tohoto 
požadavku na mezinárodních letištích se osvědčilo 
využití automatů, umožňující odlétajícím cestujícím 
obdržet cizí měnu v libovolné době. Smluvní státy by 
proto měly tuto možnost zvážit. 
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