Souhrnná zpráva za rok 2016 o výsledcích dohledu nad plněním povinností provozovatele letiště
a leteckého dopravce a zahájených řízeních podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Ve smyslu ustanovení § 42i odst. 6 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZCL“), zveřejňuje Ministerstvo dopravy každý rok způsobem umožňujícím
dálkový přístup souhrnnou zprávu za předchozí kalendářní rok o výsledcích dohledu nad plněním
povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce a zahájených řízeních podle hlavy VI části čtvrté
ZCL.


Cena za užívání letiště

Provozovatel letiště, na němž se odbaví více než 5 milionů cestujících v kalendářním roce, nebo
nejvíce cestujících v kalendářním roce, nesplňuje-li žádné letiště podmínku odbavení více než
5 miliónů cestujících, vyzve každý rok způsobem umožňujícím dálkový přístup letecké dopravce, kteří
užívají jím provozované letiště, aby se přihlásili k účasti na projednávání návrhu ceny za užívání letiště
(dále jen „letištní ceník“); k tomu jim stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 60 dnů.
Letečtí dopravci, kteří se přihlásí na výzvu provozovatele letiště, mu ve lhůtě podle věty první sdělí
údaje předpokládané alespoň pro období následujících 2 let v ročním členění.
Provozovatel letiště každoročně konzultuje návrh letištního ceníkus leteckými dopravci, kteří
přijali jeho pozvání, a poskytli mu požadované údaje.
Provozovatel letiště nesmí při sjednávání ceny za užívání letiště leteckého dopravce diskriminovat.
To nebrání rozlišení ceny za užívání letiště z důvodu veřejného zájmu, zejména s ohledem na provozní
bezpečnost letiště, ochranu životního prostředí nebo zdraví lidí, a to na základě podstatných, přesných
a objektivně měřitelných kritérií, souvisejících s provozem letiště.
Pro účely projednání letištního ceníku sdělí provozovatel letiště Ministerstvu dopravy a leteckým
dopravcům, kteří se přihlásili na jím zveřejněnou výzvu, údaje v rozsahu:
a) letištní ceník, jeho složky a způsob jejich stanovení,
b) činnosti a vybavení letiště, které jsou zahrnuty do letištního ceníku,
c) prostředky z veřejných rozpočtů poskytnuté na činnosti nebo vybavení letiště, které byly
zahrnuty do letištního ceníku v předcházejícím kalendářním roce,
d) výši nákladů na činnosti a vybavení letiště, které byly zahrnuty do letištního ceníku
v předcházejícím kalendářním roce,
e) výši výnosů spojených s platbou cen za užívání letiště v předcházejícím kalendářním roce,
f) počet odbavených cestujících a počet vzletů a přistání na letišti v předcházejícím kalendářním
roce,
g) rozsah využití vybavení letiště, které bylo zahrnuto do letištního ceníku v předcházejícím
kalendářním roce,
h) počet odbavených cestujících a počet vzletů a přistání na letišti předpokládaný alespoň pro
období následujících 2 let v ročním členění,
i) výši nákladů na činnosti a vybavení letiště, které jsou zahrnuty do letištního ceníku,
předpokládanou alespoň pro období následujících 2 let v ročním členění,

j) výši výnosů spojených s platbou cen za užívání letiště, předpokládanou alespoň pro období
následujících 2 let v ročním členění.
Provozovatel letiště sdělí požadované údaje alespoň 4 měsíce přede dnem, od kterého má být
letištní ceník použit. Tuto lhůtu může provozovatel letiště zkrátit, vyžadují-li to závažné a odůvodněné
okolnosti.
Údaje poskytované provozovatelem letiště a leteckými dopravci pro účely projednání letištního
ceníku nelze sdělovat třetím osobám bez souhlasu toho, kdo je poskytl; tímto není dotčena povinnost
sdělovat údaje orgánům příslušným podle ZCL nebo zvláštního zákona.
Letecký dopravce může sdělit své odůvodněné připomínky k letištnímu ceníku v přiměřené lhůtě
stanovené provozovatelem letiště. Provozovatel letiště tyto připomínky projedná, přičemž postupuje
tak, aby bylo dosaženo shody, je-li to s ohledem na užívání letiště možné.
Provozovatel letiště letištní ceník po jeho projednání s leteckými dopravci zveřejní. Letištní ceník
lze pro účely sjednávání ceny za užívání letiště použít nejdříve 2 měsíce ode dne jeho zveřejnění.
Nebylo-li o letištním ceníku dosaženo mezi provozovatelem letiště a leteckými dopravci shody,
provozovatel letiště zveřejní konkrétní důvody, které jej k odmítnutí připomínek leteckých dopravců
vedly.
Provozovatel letiště vyzve způsobem umožňujícím dálkový přístup letecké dopravce, kteří užívají
jím provozované letiště, aby se přihlásili k účasti na projednávání záměru rozvoje letiště, jehož
předpokládané náklady jsou vyšší než 15 % ročního obratu provozovatele letiště v předcházejícím
kalendářním roce. K tomu jim stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 60 dnů.
Provozovatel letiště projedná s leteckými dopravci, kteří se přihlásili na jeho výzvu, záměr rozvoje
letiště nejpozději před započetím realizace takového záměru.
Ministerstvo dopravy rozhodne na žádost leteckého dopravce, zda zveřejněný letištní ceník, jeho
složky a způsob jejich stanovení nejsou v rozporu se zákazem diskriminace podle ustanovení § 42e
ZCL. Žádost lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy provozovatel letiště letištní ceník zveřejnil.


Projednání a zavádění poplatků pro období 26. března 2017 až 24. března 2018

červen 2016 – provozovatel Letiště Václava Havla Praha vyzval v souladu s ustanovením § 42f ZCL
způsobem umožňujícím dálkový přístup letecké dopravce, kteří užívají jím provozované letiště, aby se
v termínu do 15. srpna 2016 přihlásili k účasti na projednávání letištního ceníku a rovněž sdělili dle
uvedeného zákona, údaje předpokládané alespoň pro období 2017 a 2018 v ročním členění v rozsahu:
a) počet přepravených, včetně přestupujících cestujících a předpokládaný počet vzletů a přistání
na letišti
b) složení a využití letadlového parku
c) požadavky na činnosti a vybavení letiště, které jsou zahrnovány do letištního ceníku.
srpen 2016 – neformální vyjádření Ministerstva dopravy (bez připomínek).
7. září 2016 – veřejné projednání letištního ceníku za přítomnosti zástupců leteckých dopravců, IATA
a zástupců Ministerstva dopravy, včetně těch, kteří se v souladu s ustanovením § 42f ZCL přihlásili k
účasti na projednávání návrhu ceny za užívání letiště a sdělili provozovateli letiště zákonem
požadované údaje. Během jednání byly vzneseny a prodiskutovány připomínky k návrhu letištního
ceníku.
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27. říjen 2016 – zveřejnění letištního ceníku Letiště Praha, a. s., pro období 26. března 2017 až
24. března 2018 způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetových stránkách
Letiště Praha, a.s., v části Business sekce
10. listopad 2016 – Ministerstvo dopravy obdrželo žádost Českých aerolinií a.s. o určení neúčinnosti
změny výše letištních poplatků Letiště Praha, a.s.
23. listopad 2016 – Ministerstvo dopravy vydalo příkaz Letišti Praha, a. s. k okamžitému oznámení
na webových stránkách společnosti, že publikovaný letištní ceník je z důvodu zahájeného správního
řízení neúčinný, a tudíž nemůže být ze strany Letiště Praha, a. s., aplikován.
20. prosinec 2016 – Ministerstvo dopravy vydalo rozhodnutí, ve které žádosti Českých aerolinií a.s.
nevyhovělo a určilo, že zveřejněný letištní ceník není v rozporu s příslušnými předpisy a dne
21. prosince 2016 byl letištní ceník opět v účinnosti a Letiště Praha, a. s., jej mohlo opětovně
publikovat.
V lednu 2017 podala České aerolinie a.s. rozklad proti rozhodnutí Ministerstva dopravy. Po
projednání věci rozkladovou komisí bylo rozhodnutí Ministerstva dopravy zrušeno a věc žádosti byla
vrácena k novému projednání odbornému útvaru Ministerstva dopravy. V dubnu 2017 byla žádost
Českých aerolinií a.s. o určení neúčinnosti změny výše letištních poplatků Letiště Praha, a. s., vzata
zpět a řízení bylo zastaveno.

Závěr:
Letiště Praha, a.s., jako provozovatel letiště, na které se vztahují ustanovení hlavy VI části čtvrté
ZCL v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto zákona projednala návrh ceny za užívání Letiště
Václava Havla Praha pro období 26. března 2017 až 24. března 2018. Všechny zákonné požadavky,
jakož i lhůty a termíny byly dodrženy.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, zřízený podle zákona č. 320/2016 Sb. ze dne 24. srpna
2016 o Úřadu pro přístup k dopravní ifrastruktuře, od 1. dubna 2017 vykonává následující činnosti
vyplývající ze ZCL:




Rozhoduje o souladu letištního ceníku s ustanovením § 42e a o způsobu jeho stanovení (§ 42i);
Kontroluje plnění povinnosti provozovatele letiště a leteckého dopravce podle části čtvrté
hlavy VI ZCL (§ 89a);
Rozhoduje o sankcích za neprojednání letištního ceníku s leteckými dopravci podle ustanovení
§ 42g ZCL.

V Praze dne 21. června 2017
Michaela Šletrová, MSc.
Odbor civilního letectví MD
oddělení leteckého provozu, techniky a rozvoje
tel.: 225 131 364
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