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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KRUPNÍKOVÁ, P. Letištní poplatky placené leteckými dopravci – komparace 

kalkulačních přístupu ve vybraných zemích: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2015, 52 s. Vedoucí práce: Ing. Dušan 

Teichmann, Ph.D. 

 Bakalářská práce se zabývá rozdílností kalkulačních přístupů letištních poplatků 

placených leteckými dopravci ve vybraných zemích. Jsou v  ní popsány teoretické 

informace o  těchto poplatcích a  jejich struktuře a  výpočetní odchylky pro vybrané 

evropské státy. Na základě informací o  letištních poplatcích v  daných státech jsou 

vytvořeny konkrétní příklady výpočtů a  následně je zpracována komparace způsobů 

výpočtů letištních poplatků v  různých státech. Cílem této práce bylo zdokumentovat 

stávající systémy letištních poplatků ve vybraných státech a  identifikovat společné rysy 

a  případné rozdíly. 

ANNOTATION OF BATCHELOR THESIS 

KRUPNÍKOVÁ, P. Airport Taxes and Fees by Air Companies – Comparation of Existing 

Approaches for selected states: bachelor´s  thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2015, 52 pages. Acting 

supervisor: Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 

The fundamentals of this bachelor thesis is to analyze the differentiation among the 

formulas used by the selected airport carriers on which they calculate their airport 

fees/charges. There are theoretically described these fees/charges, their structure and also 

calculation differences for each selected airport. According to these fees/charges there are 

created the concrete examples of formulas. Afterwards the methods of calculation are 

compared among the countries. The aim of this bachelor thesis is to document the common 

outlines and eventually the differences among the current systems of airport fees/charges in 

these countries. 
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Seznam použitých zkratek  

AIP Letecká informační příručka, Aeronautical Information Publication 

D   provozní hmotnost bez paliva, dry operating mass (DOM)  

 EHP Evropský hospodářský prostor 

 EPNdB Effective Perceived Noise in Decibels 

 Fc  palivo pro nepředvídané skutečnosti, contingency fuel 

Fd  celkové množství paliva, block fuel 

Fdiv palivo pro let na záložní letiště, diversion fuel 

Fh  palivo pro vyčkávání nad diverzním letištěm, holding fuel 

Fl  vzletové palivo, landing fuel 

Ft  palivo pro spouštění motorů a  pojíždění, taxi fuel 

Fto  palivo pro vzlet, take off fuel 

Ftr  palivo pro let, trip fuel 

IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců, International Air Transport  

  Association  

L   provozní zatížení, traffic load 

ML přistávací hmotnost, landing mass (LM) 

MR hmotnost na odbavovací ploše, ramp mass (RM) 

Ppa  parkovací poplatek 

Pc  poplatek za využití letiště cestujícími 

Ppř  přistávací poplatek 

T   vzletová hmotnost, take off mass (TOM) 

Z   hmotnost letounu bez paliva, zero fuel mass (ZFM) 
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1 Úvod 

Jedním ze základních plateb realizovaných v  odvětví dopravy v  souvislosti 

s  přepravou osob a  zásilek je platba za užití dopravní infrastruktury, tedy za využívání 

technické základny nezbytné pro realizaci vlastního procesu přemístění ať již osob nebo 

zásilek. Platit za využívání dopravní infrastruktury lze obecně v  různých fázích 

dopravního procesu. V  dopravní praxi se lze setkat s  poplatkem jak za vlastní jízdu 

dopravního prostředku po dopravní cestě, tak za řízení provozu. Stejně tak je třeba mít 

k  dispozici zařízení pro odbavení cestujících nebo zásilek, nástup, výstup nebo nakládku 

a  vykládku. 

Základním úkolem poplatků za užívání dopravní infrastruktury je, aby se do ceny 

přepravy promítly veškeré náklady, které vlastníkům nebo provozovatelům technických 

zařízení nezbytných pro realizaci přepravy, vznikají, protože i  tyto náklady je třeba 

z  určitých zdrojů hradit. Dále platí, že dopravní infrastrukturu je nezbytné nejen udržovat 

v  běžném provozuschopném stavu, ale je třeba časem investovat do její modernizace, 

případně krýt jednorázové náklady související s  jejím vybudováním. Do budoucna lze 

očekávat, že náklady na vybudování a  provoz dopravní infrastruktury budou vzrůstat, 

neboť nároky na její funkčnost, bezpečnost a  spolehlivost se neustále zvyšují.  

Při realizaci plateb za používání dopravní infrastruktury se uplatňuje zpravidla takový 

postup, při kterém platbu za využívání dopravní infrastruktury realizuje konečný zákazník 

a  platba správci infrastruktury se děje prostřednictvím dopravce, který realizuje vlastní 

proces přemístění. 

K  základním typům infrastrukturních poplatků uplatňovaných v  letecké dopravě patří 

poplatky letištní. Tyto poplatky v  sobě zahrnují využití vzletové a  přistávací dráhy, 

pojezdových drah, rovněž také využití infrastruktury letiště cestujícími a  využití 

odbavovací plochy letiště. Mohou být provozovatelům letišť placeny jak dopravci tak 

i  cestujícími. Pro výpočet výše letištních poplatků nejsou stanoveny nějaké závazné 

předpisy, protože obecně v  této oblasti platí plná konkurence, tzn., neuplatňuje se cenová 

regulace ze strany národních nebo nadnárodních orgánů. Dá se očekávat, že výše poplatků 

a  způsoby jejich výpočtu se budou na různých letištích lišit. Výše sazeb se bude zpravidla 

odvíjet od atraktivity daného letiště. Na rozdíl od toho bude možno ve způsobech výpočtu 
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očekávat určité společné rysy, protože některé jevy ovlivňují její opotřebení, případně 

poskytují „spravedlivou“ kalkulační základnu. 

Předložená bakalářská práce se bude zabývat letištními poplatky placenými leteckými 

dopravci. Cílem této práce je zdokumentovat stávající systémy letištních poplatků 

na vybraných letištích a  identifikovat společné rysy a  případné rozdíly mezi nimi. Dále 

budou v  práci obsaženy příklady výpočtů letištních tax a  zhodnocení dosažených 

výsledků.  
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2 Obecná východiska výpočtu letištních poplatků 

Jak bylo zmíněno v  úvodu, letištní poplatky jsou veškeré nevyhnutelné platby, 

připadající provozovatelům letišť, které hradí letečtí dopravci za využívání letištních 

služeb a  infrastruktury související s  odbavením cestujících a  pohybem letadel 

po pohybové ploše. 

Při platbách ze strany dopravců letištím je třeba rozlišovat letištní poplatek 

a  leteckou daň (hlukový poplatek). Letecký dopravce musí uhradit oba tyto poplatky, 

pokud chce provozovat linku z  daného letiště. Společně s  hrazením letištního poplatku 

probíhá zpravidla i  platba letecké daně na účet provozovatele letiště. Letecký poplatek je 

výnos pro provozovatele letiště, kdežto u  letištní daně je letiště plátcem daně a  tento 

získaný výnos je předáván příslušné státní autoritě. Z  toho je zřejmé, že letištní daň není 

platba připadající provozovateli letiště, a  proto nespadá pod letištní poplatky.  

Letištní poplatky se dají jednoduše definovat jako souhrn výnosů provozovatele letiště. 

Z  toho lze usoudit, že provoz letiště je financován právě z  letištních poplatků. V  dnešní 

době tvoří poplatky už jen zhruba polovinu celkových příjmů letištních provozovatelů. 

Druhá polovina těchto příjmů pochází z  komerční činnosti, kterou je například pronájem 

prostor v  areálu letiště, hangárování letadel apod.   

 

2.1 Struktura letištních poplatků 

Jednu z  nejdůležitějších složek letištních poplatků tvoří přistávací poplatky. Tento 

poplatek je prakticky platba za využití vzletové a  přistávací dráhy, která zahrnuje 

zpravidla i  využití pojezdových drah. Přistávací poplatky jsou zpravidla závislé 

na hmotnosti letadla a  jsou hrazeny jednotlivými leteckými společnostmi příslušnému 

provozovateli letiště. Základem pro výpočet těchto poplatků je maximální vzletová 

hmotnost (Maximum Take Off Weight (MTOW) nebo Maximum Take Off Mass 

(MTOM)). Předpis JAR – OPS pro hmotnost uvádí pojem mass. I  nadále je však možné 

setkat se s  pojmem weight. Hmotnost letadla se zde zohledňuje z  důvodu opotřebení 

vzletové a  přistávací dráhy a  také pojezdových drah. Letouny s  větší hmotností totiž 

opotřebí dráhu více, než letouny s  hmotností menší. Pro lepší představu lze tuto skutečnost 

přirovnat například k  silniční dopravě, ve které například jízdní soupravy jedoucí 

po dálnici platí větší poplatky za využití vozovky než osobní automobily. 
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Další složku letištních poplatků tvoří parkovací poplatky. Jsou to platby za odstavení 

letadla na odbavovací ploše. Cena parkovacích poplatků je zpravidla dána výpočtem, ve 

kterém se používají dva základní parametry, kterými jsou doba parkování a  maximální 

vzletová hmotnost. Také tyto poplatky jsou hrazeny jednotlivými leteckými dopravci 

provozovateli letiště. Doba parkování, kterou letoun stráví na letišti, se zpravidla počítá 

v  půlhodinách či hodinách. Pro zvýšení atraktivity dnes letiště nabízejí první půlhodinu či 

hodinu parkování zdarma, během které lze provést základní údržbu letadla, výstup 

a  nástup cestujících a  doplnění paliva. Letadlo je tak schopno z  letiště odletět, aniž by 

dopravce musel tento poplatek uhradit. Tuto situaci lze přirovnat k  placeným parkovištím, 

kdy řidič automobilu musí zaplatit za dobu strávenou na daném parkovišti.  

Třetí složkou letištních poplatků jsou poplatky za využití letiště cestujícími. Tyto 

poplatky jsou placeny za využití infrastruktury letiště cestujícími. Dopravce platí 

provozovateli letiště za každého odlétávajícího cestujícího. Výše poplatků je dána počtem 

cestujících, které dopravce na letiště nebo z  něj přepravil. Některé letiště si účtují poplatky 

pouze za cestující, kteří z  letiště odlétají. Ti v  prostorách letiště totiž stráví mnohem více 

času než cestující, kteří na letiště přiletěli. Tito cestující pouze vystoupí z  letadla, 

vyzvednou si svá zavazadla a  prostory letiště opouštějí. 

Poplatek za transfer tvoří další složku letištních poplatků. Tato složka prakticky 

navazuje na již zmíněné poplatky za využití letiště cestujícími. Tento poplatek se týká 

cestujících, kteří se prakticky zdržují jen v  prostorách haly a  letiště využívají pouze jako 

přestupní místo. Poplatek za využití letiště cestujícími se vztahoval pouze na cestující, kteří 

na letiště přiletěli nebo z  něj odlétají. V  dnešní době je ale poplatek za transfer ve většině 

případů v  Evropě zařazen pod platbu za využití letiště cestujícími. 

 

2.1.1 Hlavní faktory ovlivňující výši letištních poplatků 

MTOW – maximální vzletová hmotnost 

Touto hmotností je myšlena hodnota letadla definovaná výrobcem letadla, která je 

uvedená v  osvědčení o  letové způsobilosti letadla. Jedná se o  maximální hmotnost, při 

které je letadlo certifikováno pro vzlet. MTOW je obvykle udávána v  kilogramech nebo 

v  librách. Maximální certifikovaná vzletová hmotnost je omezena především 

konstrukčními parametry, např. pevností nosných ploch. Tato hmotnost je pevně daná 

hodnota.  
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TOM - Vzletová hmotnost (Take off Mass) 

T  = Z  + Fto = Z  + Fd – Ft 

Z  hmotnost letounu bez paliva, zero fuel mass (ZFM) 

Fto palivo pro vzlet, take off fuel  

Fd celkové množství paliva, block fuel 

Ft palivo pro spouštění motorů a  pojíždění, taxi fuel 

 

„Obecně platí, že vzletová hmotnost je hmotnost při zahájení letu. Je to hmotnost před 

zahájením pojíždění (TM) snížená o  palivo potřebné pro spouštění motorů, palivo 

spotřebované na stojánce (klimatizace, vyhřívání kabiny, činnosti APU, …) a  palivo 

pro pohyb letounu vlastní silou z  odbavovací plochy na místo vzletu (taxi fuel) nebo také 

hmotnost bez paliva (ZFM) s  vzletového paliva (take off fuel).“ (Kulčák L., 2005, s. 20) 

 

ZFM – Hmotnost letounu bez paliva (Zero Fuel Mass)  

Vypočítá se ze vztahu: Z  = D  + L  = T  – Fto = MR - Fd = ML  - Fl 

D  provozní hmotnost bez paliva, dry operating mass (DOM)  

L  provozní zatížení, traffic load 

T  vzletová hmotnost, take off mass (TOM)  

MR  hmotnost na odbavovací ploše, ramp mass (RM) 

ML přistávací hmotnost, landing mass (LM)  

Fl vzletové palivo, landing fuel 

„Hmotnost letounu bez paliva je tedy provozní hmotnost bez paliva, tzv. DOM, 

zvýšená o  provozní zatížení (hmotnost cestujících včetně jejich zavazadel, zboží a  pošty) 

nebo vzletová hmotnost snížená o  vzletové palivo.“ (Kulčák L., 2005, s. 20) 

 

 Palivo pro vzlet (Take off fuel) 

Vypočítá se ze vztahu:  Fto = Ftr + Fc + Fdiv + Fh 

Ftr palivo pro let, trip fue  

Fc palivo pro nepředvídané skutečnosti, contingency fuel 

Fdiv palivo pro let na záložní letiště, diversion fuel 

Fh palivo pro vyčkávání nad diverzním letištěm, holding fuel 
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„Palivo pro vzlet je množství paliva na palubě při vzletu letounu, tedy palivo pro let 

(trip fuel), palivo pro nepředvídané skutečnosti (contingency fuel), palivo pro let na záložní 

letiště (diversion fuel) a  palivo pro vyčkávání nad diverzním letištěm (holding fuel).“ 

(Kulčák L., 2005, s. 21) 

 

 Celkové množství paliva (Block fuel) 

Vypočítá se ze vztahu: Fd = Ft + Ftr + Fc + Fdiv + Fh  

„Je celkové množství paliva na palubě letounu před spuštěním motorů (tedy palivo pro 

spouštění motorů a  pojíždění = taxi fuel), palivo pro let (trip fuel), palivo 

pro nepředvídané skutečnosti (contingency fuel), palivo pro let na záložní letiště (diversion 

fuel) a  palivo pro vyčkávání nad diverzním letištěm (holding fuel). Celkové množství 

paliva je omezeno kapacitou palivových nádrží.“ (Kulčák L., 2005, s. 21) 

 

TM – Hmotnost před zahájením pojíždění (Taxi Mass) 

Vypočítá se ze vztahu: MR = Z  + Fd = T  + Ft = ML + Ft + Ftr 

„Pro hmotnost před zahájením pojíždění je možné také použít výraz hmotnost 

na odbavovací ploše (Ramp Mass – RM). Hmotnost před zahájením pojíždění je hmotnost 

bez paliva ZFM zvýšená o  využitelné (vyčerpatelné) palivo plněné pro daný let (block 

fuel).“ (Kulčák L., 2005, s. 20) 

 

LM – Přistávací hmotnost (Landing Mass) 

Vypočítá se ze vztahu:  ML = T  - Ftr = MR - Ft - Ftr = Z  + Fd - Ft - Ftr 

„Přistávací hmotnost je vzletová hmotnost (TOM) snížená o  palivo spotřebované 

během letu (trip fuel). Přistávací hmotnost je nejvíce limitující při letech na velmi krátkých 

úsecích s  plným obchodním zatížením, kdy je díky malé hodnotě spotřebovaného 

traťového paliva malý rozdíl mezi vzletovou a  přistávací hmotností.“ (Kulčák L., 2005, s. 

21) 
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Obr. č. 1: Diagram složení hmotnosti letounu 

Zdroj: Kulčák, L.: Hmotnost a vyvážení, Učební texty dle předpisu JAR-FCL-1 .  

   Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005. 95 s.,  

 ISBN 80-7204-438-9 

 

Letiště si zpravidla stanovují sazby letištních poplatků podle vlastních hmotnostních 

rozmezí. Letouny do maximální vzletové hmotnosti 5  tun mají většinou jednotnou sazbu. 

Dalšími hmotnostními kategoriemi bývají letadla zpravidla 50 – 100 tun, nad 100 tun 

a  podobně. Záleží pouze na provozovateli letiště, jak si tato hmotnostní rozpětí.  
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3 Charakteristika výpočetních odchylek  

Každá práce či studie má svá omezení a  jedním, zcela zásadním v  této práci je, že 

pozornost bude zaměřena pouze na evropská letiště. Získání nezbytných dat 

v  celosvětovém měřítku by bylo velmi obtížné. 

Pro zpracování této práce budou použita letiště nejčastěji využívaná charterovými 

leteckými dopravci a  to zejména letiště obsluhující letoviska v  okolí Černého, 

Středozemního a  Rudého moře. Bude se zpravidla jednat o  letiště, na kterých je vysoká 

frekvence provozu. 

Tato kapitola bude věnována charakteristice tarifního systému letištních poplatků 

v  daných zemích a  na daných letištích. Z  veřejně dostupných zdrojů budou zjištěny 

informace o  systémech výpočtu letištních poplatků pro vybraná evropská letiště. Zjištěné 

informace budou porovnány s  obecnými zásadami. 

 

3.1 Česká republika 

Na území České republiky je pět veřejných mezinárodních letišť, kterými jsou Praha-

Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov, Karlovy Vary a  Pardubice. 

 

 
Obr. č. 2: Poloha českých letišť 

Zdroj: http://galerie.gymjil.cz/zahradnik/sg_web3/doprava_a _spoje.htm 

 

3.1.1 Česká letiště 

Letiště Václava Havla je od centra Prahy vzdáleno 17 kilometrů. Je to největší 

mezinárodní letiště České republiky. Toto letiště získalo za rok 2011 ocenění Eagle Award 

http://galerie.gymjil.cz/zahradnik/sg_web3/doprava_a_spoje.htm


18 

 

od asociace IATA za nejvíce se rozvíjející letiště světa. Ročně je na tomto letišti odbaveno 

okolo 11 miliónů cestujících.  

 
Obr. č. 3: Letiště Václava Havla 

Zdroj: http://www.flymag.cz/article.php?id=6904 

 

Letiště Brno-Tuřany je druhým největším mezinárodním letištěm České republiky. 

Od centra města Brno je vzdáleno 8  kilometrů. V  roce 2011 bylo na Brněnském letišti 

odbaveno nejvíce cestujících od doby jeho otevření, okolo 560 tisíc cestujících. 

 
Obr. č. 4: Letiště Brno 

Zdroj: http://cz.reynaers.info/2012/08/terminal-letiste-brno-turany.html 

 

Letiště Leoše Janáčka se nachází v  obci Mošnov, která je od Ostravy vzdálená asi 20 

kilometrů. Toto letiště ročně odbaví kolem 300 tisíc cestujících a  je třetím největším 

mezinárodním letištěm České republiky. Od roku 2006 je letiště přejmenováno a  jmenuje 

se podle českého hudebního skladatele Leoše Janáčka. 

http://www.flymag.cz/article.php?id=6904
http://cz.reynaers.info/2012/08/terminal-letiste-brno-turany.html
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Obr. č. 5: Letiště Leoše Janáčka 

Zdroj: http://letistecr.cz/aktuality/z -ostravy-na-jih-i -zapad.aspx 

 

Letiště Karlovy Vary je situováno 4  kilometry od centra města Karlovy Vary. Toto 

čtvrté české mezinárodní letiště bylo otevřeno v  roce 1929. Nová odbavovací hala je 

otevřena od roku 2009. Letiště odbaví ročně kolem 60 tisíc cestujících. 

 
Obr. č. 6: Letiště Karlovy Vary 

Zdroj: http://www.letiste-karlovy-vary.cz/ 

 

Letiště Pardubice se nachází 4  kilometry od centra města Pardubice. Pro civilní účely 

začala být využíváno až od roku 2005. V  roce 2013 letiště od doby svého otevření 

odbavilo nejvíce cestujících. Počet odbavených cestujících v  roce 2013 přesáhl 180 tisíc 

cestujících. 

 

http://www.letiste-karlovy-vary.cz/
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Obr. č. 7: Letiště Pardubice 

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/letiste-pardubice-cestujici-odbavovani-fc6-/eko- 

  doprava.aspx?c=A130709_1949122_pardubice-zpravy_msv 

 

3.1.2 Přistávací poplatky v  ČR 

V  českém státě je kalkulace přistávacích poplatků založena na maximální vzletové 

hmotnosti. Sazby za přistávací poplatky jsou zpravidla publikovány v  dokumentu AIP ČR. 

Sazby za přistávací poplatky u  letišť, u  kterých nejsou publikovány v  AIP ČR, jsou 

zveřejněny na oficiálních stránkách daného letiště. Tato situace platí například pro letiště 

Praha Ruzyně, které ceny publikuje v  sekci Business Zóna, kapitola Letištní poplatky.  

Pro nové destinace na letištích Ostrava Mošnov, Brno Tuřany a  Karlovy Vary se 

používají tzv. zaváděcí ceny přistávacích poplatků. Novou destinací se rozumí letiště, které 

nebylo využíváno v  pravidelném plánovaném provozu po dvě poslední sezóny. Letiště je 

zařazeno v  pravidelném provozu tehdy, když je publikováno v  letovém řádu letiště. 

Zaváděcí ceny platí pro každou novou destinaci po dobu dvanácti kalendářních měsíců. 

Zaváděcí ceny přistávacích poplatků pro nové destinace jsou kalkulovány za každou tunu 

MTOW, například u  letiště Brno Tuřany činí tato sazba 150 Kč. 

Letiště v  České republice uplatňují rozdělení sazeb přistávacích poplatků podle 

kategorií hmotností. Tyto kategorie jsou pro každé letiště stanoveny individuálně. 

Rozdělení ACFT do jednotlivých kategorií a  rozmezí MTOW letadla záleží pouze 

na rozhodnutí provozovatele letiště. Výše přistávacích poplatků se tedy zpravidla odvíjí 

od zařazení letounu do hmotnostní kategorie MTOW a  počtu přistání v  kalendářním roce. 

Toto zvýhodnění podle počtu přistání se uplatňuje na letišti Ostrava/Mošnov. 

  

http://ekonomika.idnes.cz/letiste-pardubice-cestujici-odbavovani-fc6-/eko-
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Letiště Kategorie Přistávací poplatky (CZK) 

Brno/Tuřany není specifikováno 300 

Karlovy Vary 

ACFT do 2t MTOW 

včetně 
600 

ACFT nad 2t MTOW (MTOW - 1,5/47)0 ,8 x 15 000 

Ostrava/Mošnov 

ACFT do 100t MTOW 300 

ACFT mezi 101-200t 

MTOW 
120 

ACFT nad 200t MTOW 60 

ACFT do 3t MTOW 
75 x  MTOW (300 přistání) 

50 x  MTOW (600 přistání) 

Pardubice není specifikováno 240 

Praha/Ruzyně 

ACFT do 5t MTOW 1 047 

ACFT s  MTOW 6 -9t 2 094 

ACFT s  MTOW 10-24t 
2,146.00 + (MTOW - 9  t) 

x  212.00 

ACFT s  MTOW 25-49t 
5,366.00 + (MTOW - 24 t) 

x  184.00 

ACFT s  MTOW 50-

100t 

9,966.00 + (MTOW - 49 t) 

x  176.00 

ACFT nad 100t MTOW 
18,910.00 + (MTOW - 100) 

x  94.00 

Tab. č. 1: Přistávací poplatky v  ČR 

Zdroj: http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm 

  http://www.prg.aero/en/business-section/aviation-business/charges-and-   

  incentives/airport-charges/; vlastní úprava 

 

3.1.3 Parkovací poplatky v  ČR 

Sazby za parkovací poplatky mezinárodních českých letišť jsou rovněž uvedeny v  AIP 

České republiky. Výjimku opět tvoří letiště Praha Ruzyně, které sazbu za tyto poplatky 

uveřejňuje na svých oficiálních stránkách. 

Parkovací poplatky v  České republice jsou kalkulovány podobně jako poplatky 

přistávací. Základním kritériem pro jejich výpočet je tedy MTOW letadla. Dalším 

důležitým kritériem, které se v  českém státě uplatňuje pro kalkulaci těchto poplatků, je 

délka doby parkování letadla na ploše, denní období, ve kterém letadlo parkuje a  typ 

http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm
http://www.prg.aero/en/business-section/aviation-business/charges-and-
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plochy, na které je odstaveno. Za účelem stanovení poplatků je provozovatel letiště 

oprávněn rozdělit letištní plochy na odbavovací a  odstavné a  to jak místně, tak i  časově.  

Letištní provozovatelé nabízejí v  rámci parkovacích poplatků různá zvýhodnění 

a  nabídky. Tato strategie může zvýšit zájem leteckých dopravců o  dané letiště a  tak 

zvýšit jeho využití. Letečtí dopravci s  letadly, která mají kapacitu pod 200 cestujících, 

nemusí hradit parkovací poplatek během první hodiny stání na odbavovací ploše. Výjimku 

zde tvoří letiště Karlovy Vary, na kterém jsou pro tuto kategorii letadel stanoveny první 

dvě hodiny zdarma. Ještě zásadnější zvýhodnění je pro dopravce, kteří mají kapacitu 

letadla minimálně 200 cestujících. V  tomto případě nabízejí letištní provozovatelé první 

dvě hodiny parkování zdarma a  na letišti Karlovy Vary jsou to dokonce hodiny čtyři.  

V  rámci parkovacích poplatků existují i  případy, ve kterých se tyto poplatky zcela 

odpouštějí. Od těchto poplatků jsou osvobozena letadla, která musejí zůstat stát na ploše 

letiště déle například z  povětrnostních příčin na letišti nebo z  důvodu zákazu vzletu či 

po nouzovém přistání, pro lety za účelem dopravy hlav států a  vlád, či za účelem pátrání 

a  ochrany apod.  

V  tabulce č. 2  jsou uvedeny sazby za každou započatou hodinu, a  za každou tunu 

MTOW na jednotlivých letištích pro mezinárodní a  vnitrostátní leteckou dopravu. 

Letiště Parkovací poplatky (CZK) 

 Plocha Čas Sazba 

Brno/Tuřany 
odbavovací 

05.00 – 19.00 14 

19.00 – 05.00 7  

odstavná není specifikováno 7  

Karlovy Vary odbavovací 

04.00 – 18.00 

(03.00-17.00 UTC) 
14 

18.00 – 04.00 

(17.00-03.00 UTC) 
7  

Ostrava/Mošnov 
odbavovací 

05.00 – 19.00 14 

19.00 – 05.00 7  

odstavná není specifikováno 7  

Pardubice 
není 

specifikováno 

05.00 – 19.00 14 

19.00 – 05.00 7  

Tab. č. 2: Parkovací poplatky v  ČR mimo letiště Praha/Ruzyně 

Zdroj: http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm; vlastní úprava 

http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm
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Parkovací poplatky pro letiště Praha/Ruzyně (CZK) 

Plocha Stojánka 

Kategorie 

stojánek 

podle rozpětí 

Dlouhodobé 

parkování 

Krátkodobé 

parkování 

Za měsíc 
*min*t  (MT

OW) 

odstavná     

RWY 04/ min. 

2dny 

parkování 

V30-45 do 36m 49 900 0.06 

RWY 22 V12-13 do 29m 78 900 0.11 

RWY 22 V11,V14-16 do 36m 99 900 0.11 

RWY 22 V17 přes 36m 187 900 0.11 

RWY 22 V20-21 do 36m 99 900 0.11 

RWY 22 V71-77 -  -  0.11 

odbavovací     

RWY 22 S11-20 -  -  0.15 

Cargo (den) E3-7  -  -  0.21 

Cargo (noc) E3-7  -  -  0.13 

Vzdálené stání 

(06:00-22:00) 
- -  -  0.24 

Vzdálené stání 

(22:00-06:00) 
- -  -  0.15 

Přímé stání 

(06:00-22:00) 
- -  -  0.29 

Přímé stání 

(22:00-06:00) 
- -  -  0.18 

Tab. č. 3: Parkovací poplatky pro letiště Praha/Ruzyně 

Zdroj: http://www.prg.aero/en/business-section/aviation-business/charges-and-   

  incentives/airport-charges/; vlastní úprava 

 

Výše sazby parkovacího poplatku se také liší podle doby, během které letadlo zrovna 

využívá plochu letiště. Časy jsou většinou rozděleny do dvou kategorií. První kategorie 

rozmezí doby je během dne, druhá kategorie je během noci. Lety, které využívají plochu 

letiště během noci, mají sazbu zpravidla o  polovinu menší, než je tomu u  letů denních. 

Každé letiště si tato časová rozmezí určuje individuálně, ale zpravidla bývá denní doba 

do maximálně 19.00 hod., poté nastává noční čas až do brzké ranní hodiny, která je opět 

určena samotným letištěm. Porovnáním uvedených sazeb bylo zjištěno, že výše 

parkovacích sazeb na odstavných plochách stanovených pro letiště Brno/Tuřany 

http://www.prg.aero/en/business-section/aviation-business/charges-and-
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a  Ostrava/Mošnov nezávisí na denním období. Co se týče kalkulace parkovací poplatků 

v  České republice, má letiště Praha/Ruzyně odlišný způsob. Cena za parkování na tomto 

letišti je dána sazbou za minutu a  tunu MTOW, kdežto u  ostatních českých letišť je cena 

dána sazbou za hodinu a  tunu MTOW. 

Letiště Praha/Ruzyně rozlišuje stání přímo u  haly a  stání dále od haly. Sazba za stání 

přímo u  haly je vyšší, vzhledem k  tomu, že se jedná o  větší komfort. Letiště 

Praha/Ruzyně uvádí jinou sazbu za stání pro nákladní letadla. Tato sazba je nižší než sazba 

pro civilní letadla. Co se týče stání na odstavné ploše u  letiště Praha/Ruzyně, jsou sazby 

rozděleny na dlouhodobé parkování a  krátkodobé parkování. Dlouhodobé parkování je 

dáno sazbou za měsíc, kdežto krátkodobé je dáno sazbou, kterou je potřeba ještě vynásobit 

s  počtem minut stání a  MTOW letounu. Odstavná plocha je rozdělena na RWY 04 

a  RWY 22, kdy RWY 04 je pouze pro stání delší než dva dny. Sazba pro RWY 22 

u  dlouhodobého parkování se potom odvíjí podle čísla stojánky a  kategorie rozpětí 

stojánky, pro krátkodobé parkování je sazba jednotná. Pro letadla s  MTOW menší než 100 

tun je parkování na odbavovací ploše zdarma pro první 2  hodiny, pro letadla s  MTOW 

od 100 tun jsou zdarma první 4  hodiny parkování a  pro Cargo letadla jsou zdarma opět 

první dvě hodiny parkování.   

 

3.1.4 Poplatky za využití letiště cestujícími 

Letecký dopravce musí zaplatit za každého cestujícího odlétajícího ve vnitrostátní 

i  mezinárodní letecké dopravě. Je proto důležité, aby dopravce dodal podklady o  počtu 

cestujících odlétávajících z  letiště, jinak mu bude účtována cena za maximální sedadlovou 

kapacitu daného typu letadla. Od těchto poplatků jsou osvobozeny děti do dvou let věku, 

doprovod státních a  vládních delegací, také osoby přepravované za účelem pátrání 

a  záchrany apod.  

Ceny poplatků za cestujícího ve vnitrostátní a  mezinárodní dopravě pro jednotlivá 

letiště jsou uvedeny v  tabulce č. 4. Z tabulky jde vidět, že výše poplatku se mění 

v  závislosti na důležitosti letiště. Největším a  nejdůležitějším letištěm české republiky je 

letiště Praha/Ruzyně a  proto je jeho poplatek nejvyšší. Naopak nejnižší poplatek je 

u  letiště Pardubice. U  tohoto letiště je také účtován k  základní ceně ještě bezpečnostní 

poplatek. 
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Letiště 
Poplatky za využití letiště cestujícími 

(CZK) 

 Odlet Transfer 

Brno/Tuřany 370 není specifikováno 

Karlovy Vary 350 není specifikováno 

Ostrava/Mošnov 420 190 

Pardubice 

280 není specifikováno 

+ bezpečnostní 

poplatek 60 
není specifikováno 

Praha/Ruzyně 583 212 

Tab. č. 4: Poplatky za využití letiště cestujícími v  ČR 

Zdroj: http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm; vlastní úprava 

 

Také v  této kategorii poplatků jsou aplikovány zaváděcí ceny poplatků, které jsou 

pro nové pravidelné destinace. Sazba zaváděcích cen poplatků pro nové destinace bývá 

zpravidla poloviční oproti klasické dané sazbě. Příkladem je letiště Brno Tuřany, kde je 

zaváděcí cena 185 CZK, ale klasická cena je 370 CZK. Stejně tak je tomu na letišti 

Karlovy Vary. Letiště Ostrava Mošnov a  Praha Ruzyně mají zavedené sazby také 

za transfer cestujícího. Transferovým cestujícím je ten, jehož doba pobytu na letišti 

nepřesáhne 24 hodin. Poplatek za tohoto cestujícího opět platí letecký dopravce. 

 

3.2 Turecko 

Destinace v  této zemi jsou velmi využívané turisty pro letní dovolené. Z  množství 

letišť, která v  tomto státě jsou, jsem vybrala jen ta s  mezinárodním provozem. Těmito 

letišti jsou Antalya Airport, Istanbul Atatürk Airport, Izmir - Adnan Menderes Airport 

a  Ankara - Esenboğa International Airport. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Adnan_Menderes_Airport
http://en.wikipedia.org/wiki/Esenbo%C4%9Fa_International_Airport
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Obr. č. 8: Poloha tureckých letišť 

Zdroj: http://www.bookyourtransfer.com/turkey_transfers/turkey_map.html 

3.2.1 Turecké letiště 

Antalya Airport se nachází asi 13 kilometrů severovýchodně od centra města 

Antalya. Toho letiště je jedním z  nejdůležitějších v  celém Turecku, ale i  na pobřeží 

Středozemního moře. Toho letiště má jeden domácí terminál a  dva terminály mezinárodní. 

Letiště Antalya bylo vybráno v  roce 2011 Mezinárodním letištním koncilem jako nejlepší 

evropské letiště ve své kategorii, které za rok odbaví 10 - 25 milionů cestujících.  

 
Obr. č. 9: Antalya Airport 

Zdroj: http://www.airporthotelguide.com/antalya/ 

 

Istanbul Atatürk Airport je hlavní mezinárodní letiště Istanbulu v  Turecku. Letiště 

se nachází 15 kilometrů jihozápadně od centra města a  je pojmenováno po zakladateli 

Turecké republiky (Musfatu Kemalovi Atatürkovi). Toto letiště má dva terminály, kdy 

první z  nich je určen pro mezinárodní lety a  druhý pro lety vnitrostátní. Terminál pro 

mezinárodní lety patří mezi nejmodernější svého typu na světě. 
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Obr. č. 10: Istanbul Atatürk Airport 

Zdroj: http://www.e -architect.co.uk/images/jpgs/turkey/ataturk_airport_g190210_mo.jpg 

 

Adnan Menderes Airport je hlavní letiště v  Izmiru, které se nachází 18 kilometrů od 

centra města. Letiště je pojmenováno po tureckém premiérovi Adnanu Merderesovi. 

V  roce 2006 byl otevřen nový mezinárodní terminál a  nový vnitrostátní terminál byl 

otevřen roku 2014. 

 
Obr. č. 11: Adnan Menderes Airport 

Zdroj: http://www.airports-worldwide.com/img/w /new_izmirairport.jpg 

 

Esenboğa International Airport je turecké letiště nacházející se 28 kilometrů 

severovýchodně od města Ankary. V  provozu bylo od roku 1955. Domácí a  mezinárodní 

terminál byl zkonstruován v  rekordním čase; o rok dříve než byly původní plány 

dokončení.  

http://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/turkey/ataturk_airport_g190210_mo.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Adnan_Menderes_Airport
http://www.airports-worldwide.com/img/w/new_izmirairport.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Esenbo%C4%9Fa_International_Airport
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Obr. č. 12: Esenboğa International Airport 

Zdroj: http://www.airport-technology.com/projects/ankara-esenboga-international- 

  airport-iata/ankara-esenboga-international-airport-iata1.html 

 

3.2.2 Přistávací a  parkovací poplatky v  Turecku 

V  Turecku jsou přistávací a  parkovací poplatky počítány na základě maximální 

vzletové hmotnosti, kdy zlomky tun jsou ve výpočtech zaokrouhleny na 1000 kg. Doba 

parkování začíná ve chvíli, kdy letadlo přistane na letišti a  končí se startem motorů. První 

dvě hodiny parkování jsou na tureckých letištích zdarma. Pokud je dvouhodinová doba 

parkování překročena, je za stání letadla na letišti účtována plná sazba (24 hodin).  

Některá letiště mají ještě další podmínky a  zvýhodnění. Pro letadla, která přilétají na 

letiště Antalya, Ankara Esenboğa a  Izmir Adnan Menderes platí 50% z  přistávacího 

poplatku v  době mezi 00:01 – 05:00 místního času. V  případě, že se přílet a  odlet letadla 

uskuteční ve stejný den, platí letadla odlétající mezi 00:01 – 05:00 místního času 50% 

z  parkovacího poplatku. Během prvních tří dnů nejsou účtovány žádné přistávací 

a  parkovací poplatky letadlům určených pro sportovní účely v  rámci civilního letectví 

na mezinárodních tureckých letištích. Výjimkou je letiště Istanbul Atatürk. Na letištích 

Istanbul Atatürk a  Antalya například letadla, která mají hmotnost do šesti tun, platí 

přistávací poplatek ve výši 26 EUR a  parkovací poplatek ve výši 10 EUR za každých 24 

hodin.  

Turecká letiště určená pro mezinárodní lety jsou dle významu rozdělena do dvou 

skupin. Při kalkulaci přistávacích poplatků na tureckých letištích se uplatňuje 

odstupňovaný degresivní tarif. Ke změně tarifní sazby dochází skokově. Klíčovým 

faktorem pro výpočet přistávacích poplatků je počet přistání v  kalendářním roce. Princip 

spočívá v  tom, že tarifní sazba se snižuje při dosažení definovaného počtu přistání. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Esenbo%C4%9Fa_International_Airport
http://www.airport-technology.com/projects/ankara-esenboga-international-%20airport-iata/ankara-esenboga-international-airport-iata1.html
http://www.airport-technology.com/projects/ankara-esenboga-international-%20airport-iata/ankara-esenboga-international-airport-iata1.html
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Přistávací poplatky (v  tunách) 
Parkovací poplatky (24 hodin) 

(v  tunách) 

 Letouny Ostatní letadla Letouny Ostatní letadla 

(EUR*t -1 ) 

 Letiště Letiště Letiště Letiště 

Počet 

přistání 

1. 

skup. 

2. 

skup. 

1. 

skup. 

2. 

skup. 

1. 

skup 

2. 

skup 

1. 

skup 

2. 

skup 

0  – 499 7,00 4,35 

4,35 2,20 2,15 1,06 1,01 0,51 

500 – 1000 6,70 4,15 

1001 – 2000 6,30 3,95 

2001 - 4000 6,00 3,75 

4001 a  více 5,70 3,55 

Tab. č. 5: Přistávací a  parkovací poplatky na tureckých letištích 

Zdroj: http://www.ataturkairport.com/en-EN/Airlines/Documents/DHMI-Tariffen.pdf;  

  vlastní úprava 

 

3.2.3 Poplatky za využití letiště cestujícími 

Poplatek za služby letiště poskytnuté cestujícím jsou zahrnuty v  ceně letenky 

cestujícího. Sazby za poskytované služby za každého cestujícího jsou opět odstupňovány 

a  to podle významu letiště. Za tím účelem jsou mezinárodní letiště rozdělena do šesti 

kategorií, přičemž samostatnou kategorii tvoří letiště Istanbul Atatürk a  Muğla Dalaman. 

Na těchto jediných dvou letištích jsou sazby kalkulovány v  USD, zatímco na ostatních 

letištích jsou sazby účtovány v  EUR. Za každého cestujícího v  kategoriích 2  – 6  je dána 

sazba 0  – 15 EUR. Na letišti Istanbul Atatürk je dána sazba za cestujícího 15 USD. 

Na hlavních mezinárodních letištích (2. kategorie) Ankara Esenboğa, Antalya a  Izmir 

Adnan Menderes se účtuje 15 EUR za každého cestujícího a  každá další kategorie má 

postupně sníženou sazbu. U  3. kategorie letišť jsou poplatky navíc kalkulovány na základě 

data, viz tabulka. 

Kategorie Letiště Mezinárodní poplatky 

1  
Istanbul Atatürk, Muğla 

Dalaman 
15 USD 

2  
Ankara Esenboğa, Antalya, 

Izmir Adnan Menderes 
15 EUR 

3  
Adana, Trabzon, Erzurum, 

Gaziantep 

1.1  – 31.5  1.6  – 30.09 1.10 – 31. 12 

2,50 EUR 7  EUR 3,50 EUR 

4  - 6  Ostatní letiště 0  – 5  EUR 

Tab. č. 6: Poplatky za využití letiště cestujícími na tureckých letištích 

Zdroj: http://www.ataturkairport.com/en-EN/Airlines/Documents/DHMI-Tariffen.pdf 



30 

 

3.3 Španělsko 

Španělsko je jedním z  nejvyhledávanějších turistických míst světa, proto jsou také 

letiště na tomto území dost vytížená. Na území Španělská se nachází velké množství letišť, 

pro další úvahy byla vybrána: Barcelona-El Prat Airport, Palma de Mallorca Airport, 

Almería Airport a  Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport. 

 

 

Obr. č. 13: Poloha španělských letišť 

Zdroj: http://www.idealspain.com/pages/information/airports.htm 

 

3.3.1 Španělská letiště 

Barcelona-El Prat Airport se nachází dvanáct kilometrů jihozápadně od centra města 

Barcelona. Tři kilometry od tohoto letiště se nachází lodní přístav města Barcelona. Letiště 

má tři vzletové a  přistávací dráhy. Dvě z  těchto tří přistávacích drah tvoří paralelní 

dráhový systém. Je to druhé největší letiště ve Španělsku, které vytvořilo v  osobní dopravě 

nový rekord přes 34 miliónů přepravených cestujících.   
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Obr. č. 14: Barcelona/El Prat Airport 

Zdroj: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1563045 

 

Palma de Mallorca Airport je třetím nejrušnějším letištěm ve Španělsku. V  roce 

2014 odbavilo letiště přes 23 milionů cestujících. Letiště se nachází pouhých osm 

kilometrů východně od hlavního města Mallorky. Letiště se nyní skládá ze čtyř modulů 

(A – D) a je schopno odbavit až 25 milionů cestujících ročně, což je asi dvanáct tisíc 

cestujících za hodinu.  

 

 

Obr. č. 15: Palma de Mallorca Airport 

Zdroj: http://www.palma-airport.info/profile.html 

 

Almería Airport se nachází devět kilometrů na východ od centra města Almería 

v  jihovýchodním Španělsku. Jedná se o  moderní letiště, které má terasu s  výhledem 

na přistávací a  odletovou dráhu. V  roce 2014 toto letiště odbavilo před 740 tisíc 

cestujících. Počet odbavených cestujících klesl oproti roku 2008, kdy bylo odbaveno přes 

1  milion cestujících. 
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Obr. č. 16: Almería Airport 

Zdroj: http://www.airports-worldwide.com/spain/almeria_spain.htm 

 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport je největší mezinárodní letiště ve Španělsku. 

V  roce 2013 využilo toho letiště před 39 milionů cestujících. Nachází se třináct kilometrů 

od historického centra města Madrid.  

 

Obr. č. 17: Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport 

Zdroj: http://www.rsh-p .com/news/news_list/madrid_barajas_airport_opening 

 

3.3.2 Přistávací poplatky ve Španělsku 

Sazby za přistávací poplatky ve Španělsku jsou stanoveny na základě maximální 

vzletové hmotnosti a  mění se v  závislosti na typu a  třídě letu, viz dále. Sazby jsou dány 

v  EUR za tunu nebo její část. Plátcem poplatků jsou letecké společnosti, právnické 

a  fyzické osoby pobírající dané letištní služby. Výjimku tvoří letadla španělské vlády, 

která jsou od těchto poplatků osvobozena. Co se týče letadel zahraniční vlády, jsou 

od poplatků osvobozena jen v  případě vzájemné dohody.  

Poplatky jsou kalkulovány podle daných tříd, kdy každá třída obsahuje předem 

stanovená letiště. Tyto třídy jsou tři. První třídu tvoří letiště, mezi která patří má vybraná 

letiště Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport, Barcelona-El Prat Airport, Palma de 
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Mallorca Airport a  několik dalších letišť. Tato letiště patří mezi největší ve Španělsku, 

proto jsou zařazena v  první třídě. Do druhé třídy patří Almería Airport a  několik dalších 

letišť. Třetí třídu tvoří letiště, která nejsou tak moc významná pro leteckou dopravu 

ve Španělsku. Příkladem je Madrid-Cuatro Vientos Airport, které je nejstarším španělským 

letištěm a  má nejen civilní část, ale i  vojenskou.  

Kalkulace poplatků je dále rozdělena podle typu letu. Španělsko rozlišuje vnitrostátní 

lety, plánované domácí lety na Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy, Ceuta a  Melilla, dále 

pravidelné lety Inter-Islands, mezinárodní lety, lety leteckých škol a  lety mimo provozní 

dobu služeb. Přistávací poplatky jsou nejdražší pro lety mimo provozní dobu služeb. Výše 

sazeb přistávacích poplatků pro vnitrostátní lety a  mezinárodní lety se pohybuje přibližně 

na stejné výši. Dále jsou to pak plánované domácí lety, jejichž sazby přistávacích poplatků 

jsou menší než pro klasické vnitrostátní lety. Nejnižší sazby přistávacích poplatků jsou pak 

pro pravidelné lety Inter-Islands. 

Sazby přistávacích poplatků na španělských letištích jsou rozděleny do tří 

hmotnostních kategorií. První z  nich je pro letadla s  MTOW do 10 tun, druhá kategorie je 

pro letadla s  MTOW mezi 10 a  100 tunami a  třetí kategorií jsou letadla s  MTOW 

přes 100 tun. Cena tedy stoupá podle váhy letadla, čím vyšší je MTOW letadla, tím větší 

bude sazba za přistávací poplatek.  

Z  tabulek je jasně vidět, že na přistávací poplatky má vliv jak váhová kategorie, tak 

třída, ve které se letiště nachází. Je tedy jasné, že letadlo, které bude přistávat na letišti, 

které je zařazeno v  1. třídě a  má MTOW přes 100 tun, bude mít nejvyšší možnou sazbu. 

Naopak letadlo s  MTOW do 10 tun přistávající na letišti v  3. třídě, bude mít nejmenší 

možnou sazbu.  

 

Vnitrostátní lety (EUR*t -1 ) 

Letiště 
Váhové kategorie 

Do 10 tun 10 – 100 tun Přes 100 tun 

1. třída 5,388412 6,175758 6,926200 

2. třída 4,847111 5,548341 6,237272 

3. třída 4,035158 4,625667 5,203877 

Tab. č. 7: Přistávací poplatky u  vnitrostátních letů na španělských letištích 
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Plánované domácí lety (EUR*t -1 ) 

Letiště 
Váhové kategorie 

Do 10 tun 10 – 100 tun Přes 100 tun 

1. třída 3,771888 4,323031 4,848340 

2. třída 3,392978 3,883839 4,366090 

3. třída 2,824611 3,237967 3,642714 

Tab. č. 8: Přistávací poplatky pro plánované domácí lety na Kanárské a  Baleárské 

ostrovy, Ceuta a  Melilla 

 

Pravidelné lety Inter-Islands (EUR*t -1 ) 

Letiště 
Váhové kategorie 

Do 10 tun 10 – 100 tun Přes 100 tun 

1. třída 1,616524 1,852727 2,077860 

2. třída 1,454133 1,664502 1,871182 

3. třída 1,210547 1,387700 1,561163 

Tab. č. 9:  Přistávací poplatky pro pravidelné lety Inter-Islands na španělských 

letištích 

 

Mezinárodní lety (EUR*t -1 ) 

Letiště 
Váhové kategorie 

Do 10 tun 10 – 100 tun Přes 100 tun 

1. třída 6,852387 7,848873 8,808452 

2. třída 6,163458 7,061526 7,922687 

3. třída 5,130062 5,880504 6,606340 

Tab. č. 10: Přistávací poplatky na španělských letištích pro mezinárodní lety 

 

Lety mimo provozní dobu služeb (EUR*t -1 ) 

Letiště 
Váhová kategorie 

Do 10 tun 10 – 100 tun Přes 100 tun 

všechna 25,145920 28,824310 32,355073 

Tab. č. 11: Přistávací poplatky pro lety mimo provozní dobu 
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Lety leteckých škol (EUR*t -1 ) 

Letiště 
Váhová kategorie 

Do 10 tun 10 – 100 tun Přes 100 tun 

všechna 3,579971 4,121273 4,625667 

Tab. č. 12: Přistávací poplatky pro letecké školy na španělských letištích 

Zdroj Tab. č. 9 - 14: http://www.aena.es/csee/ccurl/946/1001/Schedule_of_charges_2010_ 

    july_EN.pdf; vlastní úprava 

 

Přistávací poplatky pro letecké školy tvoří zvláštní kategorii. Pro výpočet celkové 

částky se využívají koeficienty. Při provedení manévrů, operací přiblížení nebo přistání je 

celková částka výsledkem součinu uvedené sazby v  tabulce č. 12 a  koeficientu u  dané 

hmotnosti v  tabulce č. 13 pro každých započatých devadesát minut, například letoun 

s  hmotností 1,5  kg, letící 120 minut, bude mít koeficient čtyři. Tento koeficient bude 

vynásoben sazbou 3,579971 pro hmotností kategorii do 10 tun. Tímto postupem získáme 

celkovou částku za tento poplatek. 

 

Hmotnostní kategorie 
Koeficient pro 

každých započatých 

90 minut 

(v  kg) 

Od Do 

1  4  999 2  

5  000 40 000 6  

40 001 100 000 5  

100 001 250 000 4  

250 001 300 000 3  

300 001  2  

Tab. č. 13: Koeficient pro přistávací poplatky leteckých škol 

Zdroj: http://www.aena.es/csee/ccurl/946/1001/Schedule_of_charges_2010_july_EN.pdf;  

  vlastní úprava 

 

3.3.3 Parkovací poplatky ve Španělsku 

Parkovací poplatky jsou placeny, jak už bylo zmíněno výše, za použití parkovacích 

zón na letišti, tj. stání letadla na letištní ploše. Jsou placeny leteckými dopravci nebo 

http://www.aena.es/csee/ccurl/946/1001/
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leteckými společnostmi, jejichž letadlo bylo na daném letišti odstaveno. Parkovací 

poplatky na španělských letištích jsou aplikovány na den parkování nebo jeho část. 

Parkovací poplatky na španělských letištích jsou rozděleny do dvou hlavních 

hmotnostních kategorií, přičemž je každá tato kategorie ještě dále rozdělena 

na podkategorie. Kategorie letadel do 10 tun má sazby odlišné podle letišť. Hlavní 

mezinárodní letiště, která jsou uvedená pod tabulkou, mají jednotnou sazbu jak pro letadla 

s  hmotností 0  – 2  tuny, tak pro letadla s  hmotností 2  – 10 tun. Ostatní španělská letiště 

mají sazbu podle rozmezí hmotností odlišnou. Přistávací poplatky pro letadla od 10 tun 

jsou účtovány v  EUR za tunu, kdežto u  prvních tří podkategorií jsou poplatky účtovány 

v  EUR za danou hmotnostní část, například letadlo s  hmotností 9  tun zaplatí celkový 

parkovací poplatek 6,458073 EUR.  

  (1) Letiště: Madrid/Barajas, Barcelona, Palma de Mallorca, Gran Canaria, 

   Málaga a Tenerife Sur 

  (2) Ostatní letiště 

Parkovací poplatky  

Letadla do 10 tun Letadla nad 10 tun 

0  – 2  tuny 2  – 10 tun až 10 tun 10 – 100 tun Přes 100 tun 

6,458073 (1) 
6,458073 0,752397 0,830771 

1,293180 (2) 6,458073 (2) 

EUR za kategorii EUR*t -1  

Tab. č. 14: Parkovací poplatky na španělských letištích 

Zdroj: http://www.aena.es/csee/ccurl/946/1001/Schedule_of_charges_2010_july_EN.pdf;  

  vlastní úprava 

 

3.3.4 Poplatky za využití letiště cestujícími 

Poplatky za využití letiště cestujícími jsou na španělských letištích placeny leteckými 

společnostmi a  jsou za odlet cestujícího ze španělského letiště. Výše tohoto poplatku může 

být účtována cestujícímu na letence. Výše poplatku uvedená v  tabulce č. 15 je v  EUR 

za cestujícího. Stanovené sazby jsou dány pro určitou cestu, tj. z  místa odletu do určené 

destinace. Nejvyšší sazby jsou za cestující, kteří odlétají z  jakéhokoliv místa Španělska 

do zemí mimo EHP. Naopak lety mezi danými ostrovy mají sazbu nejnižší, například 

pokud je let uskutečněn z  Mallorcy na Ibizu, bude sazba za cestujícího 1,58 EUR, protože 
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oba tyto ostrovy spadají pod Baleárské ostrovy. Tato nízká sazba bude ovšem jen 

v  případě, že se jedná o  plánovaný let. Sazby na letištích Baleárských ostrovů, 

Kanárských ostrovů, Ceuty a  Malilly jsou totiž rozděleny na lety plánované a  lety 

charterové. Podle toho se také odvíjí jejich cena. Za plánované lety je vždy daná sazba 

menší, než za lety charterové.  

Poplatky za využití letiště cestujícími (EUR za cestujícího) 

 Místo odletu 

Destinace 

Španělsko 

mimo 

ostrovů 

Baleárské ostrovy Kanárské ostrovy Ceuta a  Melilla 

Plánované 

lety 

Charter 

lety 

Plánované 

lety 

Charter 

lety 

Plánované 

lety 

Charter 

lety 

Španělsko 

mimo 

ostrovů 

5,25 3,68 5,25 3,68 5,25 3,68 5,25 

Baleárské 

ostrovy 
5,25 1,58 5,25 3,68 5,25 3,68 5,25 

Kanárské 

ostrovy 
5,25 3,68 5,25 1,58 5,25 3,68 5,25 

Ceuta 

a  Melilla 
5,25 3,68 5,25 3,68 5,25 -  -  

Země 

EHP 
5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

Země 

mimo 

EHP 

7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 

Tab. č. 15: Poplatky za využití letiště cestujícími ve Španělsku 

Zdroj: http://www.aena.es/csee/ccurl/946/1001/Schedule_of_charges_2010_july_EN.pdf;  

  vlastní úprava 
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4 Příklady výpočtů letištních poplatků 

Výpočty letištních poplatků budou aplikovány pro každý stát z  mé bakalářské práce, 

tj. pro Českou republiku, Turecko a  Španělsko. Pro výpočet poplatků bude využit stejný 

typ letounu, kterým bude Airbus A320. 

 

4.1 Airbus A320 

Airbus A320 je civilní dopravní letoun využívaný pro krátké a  střední tratě. Tento 

letoun je vyráběný firmou Airbus. Airbus A320 patří do skupiny Airbus A320 Family, 

která kromě tohoto typu zahrnuje ještě další typy letounů, kterými jsou A318, A319 

a  A321. Série Airbus A320 má dvě varianty A320-100 a  A320-200. Konečnou verzí je 

A320-200. Letounů A320-100 bylo vyrobeno jen několik kusů. Airbus A320 pojme 150 

cestujících s  typickým uspořádáním kabiny, což jsou dvě třídy. Hlavním kritériem, které 

budu používat pro výpočet letištních poplatků, bude MTOW letounu. MTOW letounu 

Airbus A320 je 78 tun. Pro výpočet se bude uplatňovat plně obsazený letoun, což je letoun 

obsazený 150 cestujícími. 

 

 

Obr. č. 18: Airbus A320 

Zdroj: http://www.cs-letectvi.cz/letadla/airbus-a320 
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4.2 Výpočet letištních poplatků pro Českou republiku 

Letištní poplatky v  České republice budou aplikovány na největší české mezinárodní 

letiště Praha/Ruzyně. Výpočet se bude týkat přistávacích a  parkovacích poplatků 

a  poplatků za využití infrastruktury letiště cestujícími.  

 

4.2.1 Přistávací poplatek letiště Praha/Ruzyně 

Vzhledem k  MTOW letounu Airbus A320 bude přistávací poplatek počítán 

pro hmotnostní kategorii letounů s  MTOW 50 - 100 tun. Pro tuto kategorii se uplatňuje 

vzorec:  

Ppř = 9,966.00 + (MTOW - 49 t) x  176.00 

Do tohoto vzorce je pouze dosazena MTOW letounu Airbus A320, což je 78 tun 

a  získáme cenu za přistávací poplatek na letišti Praha/Ruzyně. 

 

Po dosazení: 

Ppř = 9  966 + (78 – 49) x  176 = 15 070.00 CZK 

 

Za přistávací poplatek s  letounem Airbus A320 na letišti Praha/Ruzyně zaplatí letecký 

dopravce 15 070.00 CZK. 

 

4.2.2 Parkovací poplatek letiště Praha/Ruzyně 

Parkovací poplatek je závislý na MTOW letounu, což je u  Airbus A320 78 tun 

a  na počtu minut, během kterých stojí letoun na odbavovací ploše. Pro parkování letounu 

Airbus A320 na odbavovací ploše byla zvolena doba parkování 3  hodiny 23 minut. 

Vzhledem k  MTOW letounu A320 bude výpočet prováděn pouze s  83 minutami, protože 

letouny s  MTOW pod 100 tun mají první 2  hodiny parkování na letišti Praha/Ruzyně 

zdarma. Letoun bude odbaven přímo u  haly v  čase mezi 06:00 – 22:00 (denní čas), proto 

bude sazba za parkovací poplatek činit 0.29 CZK/min. Vzorec tedy má tvar: 

Ppa = 0.29 x  min x  MTOW  

 

Po dosazení: 

Ppa = 0.29 x  83 x  78 = 1  877.46 CZK 
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 Za 203 minut parkovaní letounu Airbus A320 na odbavovací ploše u  haly letiště 

Praha/Ruzyně zaplatí letecký dopravce 1  877.46 CZK. 

 

4.2.3 Poplatek za využití letiště Praha/Ruzyně cestujícími  

Pro výpočet poplatku za využití letiště cestujícími bude použit plně obsazený letoun. 

Letoun Airbus A320 má kapacitu 150 cestujících. Sazba za tento poplatek činí na letišti 

Praha/Ruzyně 583 CZK za odlétajícího cestujícího. Vzorec pro tento poplatek je: 

Pc = počet cestujících x  583 

 

 Po dosazení: 

Pc = 150 x  583 = 87 450.00 CZK 

 

 Letecký dopravce zaplatí poplatek za využití infrastruktury letiště cestujícími pro plně 

obsazený letoun A320 ve výši 87 450.00 CZK.  

 

4.3 Výpočet letištních poplatků pro Turecko  

Pro výpočet letištních poplatků v  Turecku bylo vybráno letiště Istanbul Atatürk. 

Výpočty se opět budou týkat přistávacích a  parkovacích poplatků a  poplatků za využití 

infrastruktury letiště cestujícími. Pro srovnání budou uvedeny ceny za poplatky také 

v  CZK s  kurzem 28 CZK/1  EUR a  24 CZK/1  USD. 

 

4.3.1 Přistávací poplatek letiště Istanbul Atatürk 

Pro výpočet přistávacích poplatků na tureckých letištích je klíčový počet přistání 

v  kalendářním roce. Pro výpočet příkladu byl tedy zvolen počet 350 přistání 

v  kalendářním roce na letišti Istanbul Atatürk, proto se bude pracovat s  kategorií počtu 

přistání 0 -499. Letiště Istanbul Atatürk je podle tureckého předpisu řazeno do 1. skupiny 

letišť. Díky těmto dvěma informacím a  s  pomocí tabulky č. 5  činí sazba přistávacího 

poplatku 7,00 EUR za tunu MTOW letounu (78 tun). Vzorec pro výpočet přistávacího 

poplatku na letišti Istanbul Atatürk má tvar: 

Ppř = EUR 7,00 x  MTOW 

  

 Po dosazení: 

Ppř = 7  x  78 = 546,00 EUR = 15 288.00 CZK 
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 Letecký dopravce zaplatí přistávací poplatek za letoun Airbus A320 na letišti Istanbul 

Atatürk ve výši 546,00 EUR, což je cca 15 288.00 CZK. 

 

4.3.2 Parkovací poplatek letiště Istanbul Atatürk 

První 2  hodiny parkování jsou na tureckých letištích zdarma. Pro výpočet parkovacího 

poplatku bude zvolena doba stání opět 3  hodiny 23 minut. Vzhledem k  tomu, že je letiště 

Istanbul Atatürk zařazeno do 1. skupiny letišť, bude daná sazba 2,15 EUR/24 hodin. Sazby 

na tureckých letištích jsou totiž dány za každých započatých 24 hodin. Klíčová je opět 

MTOW letounu Airbus A320 (78 tun). Vzorec má tvar:  

Ppa = 2,15 x  MTOW 

 

Po dosazení  

Ppa = 2,15 x  78 = 167,70 EUR = 4  695.60 CZK 

 

Parkovací poplatek za prvních 24 hodin parkování na letišti Istanbul Atatürk pro letoun 

Airbus A320 činí 167,7  EUR, což je cca 4  695.60 CZK. Pokud by letoun zůstal stát 

na letištní ploše déle jak 24 hodin, sazba za parkovací poplatek už by nebyla 2,15 EUR, ale 

4,3  EUR.  

 

4.3.3 Poplatek za využití letiště Istanbul Atatürk cestujícími 

Podle tabulky č. 6  jsou sazby u  této kategorie poplatků rozděleny do 6  kategorií 

podle významu letiště. Letiště Istanbul Atatürk spadá pod 1. kategorii a  jako jediné 

turecké letiště spolu s  letištěm Muğla Dalaman má sazbu danou v  USD. Sazba pro 

1. kategorii poplatků za využití letiště cestujícími činí 15 USD za odlétajícího cestujícího. 

Opět se bude počítat s  plně obsazeným letounem Airbus A320, tj. 150 cestujících. Vzorec 

pro výpočet tohoto poplatku vypadá následovně: 

Pc = 15 x  počet cestujících 

 

 Po dosazení 

Pc = 15 x  150 = 2  250,00 USD = 54 000.00 CZK 

 

 Za plně obsazený letoun Airbus A320 zaplatí letecký dopravce poplatek za využití 

infrastruktury letiště Istanbul Atatürk ve výši 2 250,00 USD, což je cca 54 000.00 CZK. 
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4.4 Výpočet letištních poplatků pro Španělsko 

Pro Španělsko budou letištní poplatky aplikovány na největší španělské mezinárodní 

letiště Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Výpočty budou prováděny pro přistávací 

a  parkovací poplatky a  pro poplatky za využití letiště cestujícími. Cena za poplatky bude 

uvedena také v CZK stejně jako v  předchozí kapitole. 

 

4.4.1 Přistávací poplatky letiště Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

Vzhledem k  rozdělení přistávacích poplatků ve Španělsku podle typu letu, byl zvolen 

let mezinárodní. Mezi další rozdělení patří třídy letišť. Letiště Adolfo Suárez Madrid-

Barajas spadá do první třídy letišť. Důležitým kritériem pro výpočet přistávacích poplatků 

je opět MTOW letounu Airbus A320, tj. 78 tun. Španělská letiště rozdělují sazby 

přistávacích poplatků podle hmotnostních kategorií. Letoun A320 spadá do váhové 

kategorie 10-100 tun. Díky těmto informacím je možné určit sazbu přistávacího poplatku, 

která je 7,848873 EUR za tunu MTOW. Vzorec má tvar: 

Ppř = 7,848873 x  MTOW 

 

Po dosazení: 

Ppř = 7,848873 x  78 = 612,21 EUR = 17 141.94 CZK 

 

Letecký dopravce zaplatí za přistávací poplatek pro mezinárodní let na letišti Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas 612,21 EUR, což je cca 14 141.94 CZK. 

 

4.4.2 Parkovací poplatky letiště Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

Španělská letiště mají sazby za parkovací poplatky určeny na den parkování nebo jeho 

část. Proto nezáleží na tom, zda letoun stojí na letištní ploše 1  hodinu nebo 23 hodin 59 

minut. Za každých dalších započatých 24 hodin by se sazba zvyšovala. Je tedy opět 

zvolena doba parkování 3  hodiny a  23 minut. Letoun Airbus A320 se svou MTOW 78 tun 

spadá do hmotnostní kategorie parkovacích poplatků 10-100 tun. Jeho sazba tedy bude 

podle tabulky 0,752397 EUR za tunu MTOW. Pokud by letadlo na letištní ploše stálo 24 

hodin a  1  minutu sazba by už byla 1,504794 EUR za tunu. Vzorec má tvar: 

Ppa = 0,752397 x  MTOW 
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Po dosazení: 

Ppa = 0,752397 x 78 = 58,69 EUR = 1 643.24 CZK 

 

Výše ceny parkovacího poplatku za 203 minut parkování na letišti Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas s  letounem Airbus A320 je 58,69 EUR, což je cca 1 643.24 CZK. Cena 

bude stejná i  v  případě, že by letadlo stálo na letištní ploše celý den.  

 

4.4.3 Poplatky za využití letiště Adolfo Suárez Madrid-Barajas  

 cestujícími 

Ve Španělsku záleží výše sazeb poplatků za využití letiště cestujícími na tom, kde se 

nachází cílová destinace daného letu. Je tedy zvolen let do zemí EHP, takže sazba 

za každého odlétajícího cestujícího z  letiště Adolfo Suárez Madrid-Barajas bude 5,25 

EUR. Pro výpočet bude opět využit plně obsazený letoun Airbus A320, tj. 150 cestujících. 

Vzorec má tvar: 

Pc = 5,25 x  počet cestujících 

 

Po dosazení: 

Pc = 5,25 x  150 = 787,50 EUR = 22 050.00 CZK 

 

Letecký dopravce tedy zaplatí 787,50 EUR, což je cca 22 050.00 CZK, za odlet plně 

obsazeného letounu Airbus A320 z  letiště Adolfo Suárez Madrid-Barajas.  
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5 Komparace způsobů výpočtů letištních poplatků 

ve vybraných státech 

Z  komparace způsobů výpočtu letištních poplatků na území vybraných států, kterými 

byly Česká republika, Turecko a  Španělsko, vyplynulo, že hlavním kritériem využívaným 

pro výpočet letištních poplatků je MTOW letounu. Toto kritérium se používá 

pro přistávací a  parkovací poplatky. Výjimku tvoří poplatky za využití letiště cestujícími. 

V  tomto případě je zásadní věcí pro výpočet počet odbavených cestujících.  

V  první řadě bych se zaměřila na výši sazeb uplatňovaných při výpočtu přistávacích 

poplatků. Ve většině případů je výše sazeb přistávacích poplatků rozdělena podle 

hmotnostních kategorií letadel, které si každý stát nebo letiště stanovuje individuálně, a  to 

podle kategorie letišť. Co se týče rozdělení letadel do hmotnostních kategorií, některé státy 

tohoto kritéria nevyužívají. Sazby jsou naopak stanoveny dle počtu přistání v  kalendářním 

roce. S  rostoucím počtem přistání na letišti v  průběhu roku klesá výše sazby. Ve většině 

států jsou sazby pro výpočet přistávacího poplatku stanoveny přímo, kdežto v  některých 

státech se poplatek skládá z  fixní a  variabilní sazby, např. ve tvaru vzorce: CZK 2,146.00 

+ (MTOW - 9t) x CZK 212.00. K  získání sazby se pak do vzorce pouze dosazuje MTOW 

daného letounu. Dalším kritériem, které se v  některých státech uplatňuje pro rozdělení 

sazeb, je rozdělení na letouny a  ostatní letadla. Letouny jsou motorová letadla těžší než 

vzduch s  pevnými nosnými plochami, které využívají ke svému pohybu aerodynamických 

sil. Letadlo je totiž obecný název pro létající dopravní prostředek, kterým může být 

například i  horkovzdušný balón. Ve světě jsou také státy, které uplatňují pro určení sazeb 

přistávacích poplatků typy letů, např. rozdílné sazby se uplatňují pro mezinárodní 

a  vnitrostátní lety. 

V  druhé řadě se budu zabývat komparací parkovacích poplatků. Klíčovým 

parametrem je i  zde MTOW. Kromě tohoto parametru je dalším hlavním parametrem 

pro určení výše parkovacího poplatku doba parkování. Ve většině zemí je stanovená sazba 

za parkování za každých započatých 24 hodin. U  některých států je daná sazba za hodinu 

parkování, či za minutu a  některá letiště také nabízejí sazby za dlouhodobé parkování, tj. 

za měsíc. Sazby za měsíc bývají odlišné pro různé typy odstavných ploch, což je další 

faktor, který se v  některých státech uplatňuje. Druhy ploch jsou rozděleny na odstavné, jak 

už jsem zmínila výše a  na odbavovací. Odstavné plochy jsou využívány jak 
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pro dlouhodobá parkování, tak i  pro krátkodobá parkování, kdy u  krátkodobých 

parkování jsou sazby zpravidla o  polovinu menší než u  parkování na odbavovací ploše. 

Na většině letišť nabízejí letištní provozovatelé první 1  nebo 2  hodiny zdarma. Pokud 

letecký provozovatel tuto dobu překročí, platí sazbu stanovenou daným letištěm za danou 

dobu. Co se týče denního období, mají některé státy stanoveny sazby podle toho, zda 

letoun stojí na letištní ploše ve dne nebo v  noci. Noční sazby bývají zpravidla o  polovinu 

menší než sazby denní. Větší státy pro parkovací poplatky uplatňují stejně jako 

pro přistávací poplatky skupiny letišť, které jsou opět odstupňovány podle jejich 

významnosti. 1. kategorie letišť má opět dány nejvyšší sazby za parkovací poplatky, 

a  výše sazeb se snižuje se snižováním kategorie letišť. Některé státy mají sazby stanoveny 

stejně jako u  přistávacích poplatků podle toho, zda se jedná o  letouny nebo o  ostatní 

letadla. Opět stejně jako u  přistávacích poplatků využívají některé země rozdělení sazeb 

podle hmotnostních kategorií, kdy do 10 tun je sazba daná za hmotnostní kategorií, kdežto 

od 10 tun je sazba určena za tunu. 

V  poslední řadě budu srovnávat poplatky za využití letiště cestujícími. V  této 

kategorii poplatků je klíčový počet odbavených cestujících, který se uplatňuje snad 

na všech letištích světa. V  některých státech musí letecký dopravce zaplatit také za 

transfer cestujícího na daném letišti. Opět se u  těchto poplatků ve většině států uplatňuje 

snížení sazby podle důležitosti letiště. Výše poplatků za využití letiště cestujícími také 

může být odlišná podle určitých období během roku. Během hlavní sezóny, tj. většinou 

od 1.6  – 30.9  daného roku, bývá sazba nejvyšší. Existují také státy, ve kterých se poplatky 

za odbavené cestující účtují i  ve více měnách. Poplatky za využití letiště cestujícími 

mohou být kalkulovány také na základě toho, do jaké destinace je daný let prováděn. 

Sazby jsou definovány rozdílně například podle toho, zda se jedná o  vnitrostátní let, o  let 

do zemí EHP či do zemí mimo EHP apod.  
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6 Závěr 

Předložená práce se zabývá rozdílností kalkulačních přístupů letištních poplatků 

placených leteckými dopravci ve vybraných zemích. Státy zvolené pro komparaci způsobů 

výpočtů, jsou Česká republika, Turecko a  Španělsko.  

Nejprve je v  práci objasněn pojem letištní poplatek, poté je stručně rozebrána 

struktura letištních poplatků a  jejich význam. V  další části kapitoly č. 2  byla pozornost 

věnována hlavnímu kritériu, které se využívá pro výpočty letištních poplatků, tj. MTOW 

letounu. V  této části jsou také popsány základní informace týkající se uvedené hmotnosti, 

kterými jsou například hmotnost letounu bez paliva, palivo pro vzlet, celkové množství 

paliva nebo palivo pro spouštění motorů a  pojíždění. 

Co se týče další kapitoly, je zaměřena na charakteristiku tarifního systému letištních 

poplatků v  daných vybraných státech.  

Prvním státem, kterým jsem se zabývala, byla Česká republika. Ukázalo se, 

že struktura tarifního systému v  České republice je pro každé mezinárodní letiště 

nastavena individuálně. Společným kritériem uplatňujícím se v  kalkulaci přistávacích 

poplatků je MTOW letadla, ale sazby a  další pravidla má každé letiště stanoveno zvlášť. 

Analogicky je tomu také u  parkovacích poplatků, u  kterých je ještě zohledňován typ 

plochy, kterou letoun pro parkování využívá, tj. odbavovací a  odstavné. Co se týče sazeb 

u  poplatků za využití letiště cestujícími, jsou dány za každého odbaveného cestujícího.  

Dalším státem, kterému byla věnována pozornost, bylo Turecko. Kalkulace 

přistávacích poplatků v  tomto státě je založena především na MTOW letadla a  počtu 

přistání. U  těchto poplatků se také využívá tříd letišť a  stejně tak je tomu i  u  parkovacích 

poplatků a  poplatků za využití letiště cestujícími.  

V  poslední řadě byl zájem soustředěn na Španělsko. V  tomto státě se uplatňuje hned 

několik faktorů pro stanovení sazby přistávacích poplatků a  to především MTOW letadla, 

třída letišť a  typu letu. Způsob výpočtu parkovacího poplatku je založen prakticky 

na podobném principu s  tím, že se místo typu letu zohledňuje doba parkování. Poplatky 

za využití španělských letišť cestujícími jsou ve své podstatě odlišné od jiných zemí. 

Uplatňují k  určení sazby cestu daného letu, tj. z  místa odletu do určité destinace.  
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Čtvrtá kapitola byla věnována výpočtům letištních poplatků pro dané státy. Pro každý 

stát byl vypočítán modelový příklad přistávacího poplatku, parkovacího poplatku 

a  poplatku za využití infrastruktury letiště cestujícími. V  uvedených příkladech byl zvolen 

jeden typ letounu z  důvodu stejné MTOW a  stejného počtu cestujících, kterým byl Airbus 

A320. Z  výsledků pro jednotlivé státy lze posoudit, že výše poplatků je ve všech mnou 

vybraných státech přibližně stejně vysoká.  

V  poslední kapitole došlo ke zhodnocení rozdílnosti způsobů výpočtů letištních 

poplatků. Byly zmíněny společné rysy, ale také odlišnosti pravidel v  kalkulaci letištních 

poplatků v  různých zemích Evropy. 
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