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Evid. č. informace 106-002/2012 
 
Žádost o informaci doručena CÚ Praha 2 dne 11.3.2012, odpověď odeslaná dne 26.3.2012 
pod č.j.3806/2012-176400-021 
 
Žádost o informaci : Žadatel ing.V.Č. požadoval ve své žádosti informace o vymezení celního 
prostoru na neveřejných mezinárodních letištích. 
 
1) Žádám o informace, zda celní prostor na letištích musí být oplocen nebo se musí nacházet v 
rámci oploceného prostoru,  který zákon, vyhláška nebo předpis stanoví jak mají vypadat 
technické prostředky pro vymezení celního prostoru na neveřejných mezinárodních letištích? 
Pokud takový předpis není veřejně přístupný, žádám o zaslání příslušné pasáže, zda je přípustné, a 
za jakých podmínek, vyznačení celního prostoru způsobem, který je popsán v článku 
http://www.mediafax.cz/regiony/2975614-V-Havlickove-Brode-vznikloprvni-mezinarodni-letiste- 
na-Vysocine o letišti v Havlíčkově Brodě "Na letišti je to vyznačeno žlutou čárou, kde je napsáno 
celní prostor. V době příletu letadla, kdy je prostor aktivovaný, do něho nesmí nikdo vstupovat." - 
viz příloha. Dále žádám o informaci zda již bylo vydáno a zveřejněno Opatření obecné povahy 
k celnímu prostoru na letišti Praha Letňany.V případě že tomu tak není, žádám o aktuální zákres 
hranice celního prostoru na letišti Praha Letňany (pokud se liší od situace, kterou jsem od vašeho 
úřadu obdržel jako přílohu sdělení č.j. 4653/2011-176400-21 ze dne 8.4.2011).  
 
Odeslaná odpověď :   
 
Ad.1) Celní prostor je legislativně upraven a definován v § 102 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb.,celní 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a to takto:„Celními prostory jsou označená místa železničních 
stanic, přístavů, letišť a jiné prostory určené celními orgány po dohodě s vlastníky nebo 
oprávněnými uživateli těchto prostor.“Celnímu úřadu není znám konkrétní právní předpis, jenž by 
upravoval použití technických prostředků k vymezení celního prostoru, volba těchto prostředků 
většinou vychází z druhu, podoby a lokalizace příslušného letiště. Forma zabezpečení je určena 
Bezpečnostním programem provozovatele veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního 
letiště. Co se týká vymezení celního prostoru na letišti v Havlíčkově Brodě, není Celní úřad Praha 
2 povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a nemůže se vyjadřovat k vlastnímu vymezení tohoto celního prostoru, 
navíc mu nejsou známy informace o tomto letišti a podmínkách stanovujících celní prostor. V 
daném případě je třeba obrátit se na místně příslušný celní úřad vymezující po dohodě s 
vlastníkem předmětný celní prostor. K dnešnímu dni probíhá připomínkové řízení a nebylo vydáno 
konečné Opatření obecné povahy ve věci vymezení celního prostoru v areálu letiště Praha 
Letňany. Současné vymezení celní prostoru v areálu letiště Praha Letňany se neliší od podoby, 
která Vám byla sdělena pod č.j.:4653/2011-176400-21 dne 8.4.2011. 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


