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Letištní ceník - žádost o posouzení 

 

1. Název úkonu 

Žádost leteckého dopravce o posouzení souladu letištního ceníku se zákonem 

 

2. V jakém případě ve věci jednat 

Každý letecký dopravce, který využívá Letiště Václava Havla Praha, může podat k Úřadu pro 

přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) žádost o posouzení, zda zveřejněný letištní 

ceník, jeho složky a způsob jejich stanovení nejsou v rozporu se zákonem 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 „zákon o civilním letectví“). 

Letiště Václava Havla Praha jako jediné v České republice splňuje podmínku 5 milionů 

cestujících v kalendářním roce. 

 

3. Charakteristika úkonu 

Provozovatel Letiště Václava Havla Praha (dále jen „provozovatel letiště“) vyzve podle § 42f 

zákona o civilním letectví každý rok letecké dopravce využívající toto letiště, aby se přihlásili 

k účasti na projednávání návrhu ceny za užívání letiště (dále jen „letištní ceník“), a to ve lhůtě 

ne kratší než 60 dnů. Provozovatel letiště podle § 42g zákona o civilním letectví s dopravci, 

kteří se na výzvu přihlásili, projedná letištní ceník, a tento ceník po projednání zveřejní.  

Pokud se letecký dopravce domnívá, že je zveřejněný letištní ceník, jeho složky nebo způsob 

jejich stanovení diskriminační, tedy je v rozporu s § 42e zákona o civilním letectví, může podle 

§ 42i zákona o civilním letectví podat k Úřadu žádost o jeho posouzení.  

Článek 6 odst. 4 větou první směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES o letištních 

poplatcích (dále jen „směrnice 2009/12/ES“) uvádí, že v případě podání žádosti nenabude 

změna systému nebo výše letištních poplatků účinnosti, dokud Úřad záležitost nepřezkoumá. 

Neobsahuje-li žádost stanovené údaje, Úřad v souladu s § 42i odst. 2 větou druhou vyzve 

žadatele, aby do 3 dnů ode dne doručení výzvy žádost doplnil. Nedoplní-li žadatel v této lhůtě 

svoji žádost, Úřad ji neprojedná a řízení zastaví.  

Pokud Úřad nemůže přijmout konečné rozhodnutí do čtyř týdnů ode dne, kdy mu byla záležitost 

předložena, tak mu čl. 6 odst. 4 směrnice 2009/12/ES ukládá povinnost přijmout alespoň 

prozatímní rozhodnutí ohledně vstupu změny letištních poplatků v platnost. Podle čl. 11 odst. 

7 směrnice 2009/12/ES je Úřad povinen vydat konečné rozhodnutí do čtyř měsíců od obdržení 

žádosti; ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena 

o dva měsíce. 

 

4. Výsledek úkonu  

Na základě úplné žádosti Úřad rozhodne, zda zveřejněný letištní ceník, jeho složky nebo způsob 

jejich stanovení jsou v souladu s § 42e zákona o civilním letectví. Pokud v souladu nejsou, 

nelze je použít. Provozovatel letiště pak bez zbytečného odkladu projedná upravený letištní 

ceník.  

 

5. Kdy věc řešit  

Žádost lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění letištního ceníku. 
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6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky  

Žádost musí obsahovat údaje o tom, v čem je spatřován rozpor zveřejněného letištního ceníku, 

jeho složek nebo způsobu jejich stanovení s § 42e zákona o civilním letectví, a označení důkazů 

potřebných k prokázání tohoto rozporu. 

Podle § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se v řízení jedná a písemnosti se 

vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být 

předkládány i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení 

předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. 

Z podání musí být podle § 37 správního řádu patrno, kdo je činí. Právnická osoba v něm uvede 

svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, 

popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, 

jemuž je určeno a podpis osoby, která je činí. 

 

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 

Žádost musí splňovat požadavky bodu 6. 

 

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky  

Žádost je možné zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem 

e-mailem na adresu podatelna@updi.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Podání je též 

možno učinit e-mailem bez použití zaručeného elektronického podpisu, pokud bude do 5 dnů 

potvrzeno, popř. doplněno se zaručeným elektronickým podpisem. 

 

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat  

Žádost je možné podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo doručit přímo do 

podatelny v sídle Úřadu. 

 

10.  Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky  

Bez poplatku. 

 

11.  Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky  

Bez poplatku.  

 

12.   Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu  

Žádné dávky nebo jiné plnění nejsou předmětem úkonu. 

 

13.  Opravné prostředky  

Proti rozhodnutí Úřadu, že zveřejněný letištní ceník, jeho složky nebo způsob jejich stanovení 

je v rozporu s § 42e zákona o civilním letectví, nelze podle § 42i odst. 5 podat rozklad. 

 

14.  Časté dotazy  

Je možné žádost o posouzení letištního ceníku podat již před jeho zveřejněním? 

Ne. Ustanovení § 42i odst. 1 zákona o civilním letectví uvádí, že žádost lze podat nejpozději 

do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Teprve dnem zveřejnění tedy začíná běžet lhůta pro podání 

žádosti. 
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15.  Sankce  

Bez sankce. 

 

16.  Působnost  

Úřad je příslušným správním úřadem podle § 87 odst. 1 zákona o civilním letectví a nezávislým 

dozorovým orgánem podle čl. 11 směrnice 2009/12/ES.  

 

17.  Oblast  

Letecká doprava. 

 

18.  Klíčová slova  

Letiště, ceník, letištní poplatky, cena za užívání letiště. 

 

19.  Počátek platnosti popisu úkonu  

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1. 2. 2022, s poslední aktualizací dne  

13. 5. 2022. 

 

20.  Konec platnosti popisu úkonu  

Bez časového omezení. 

 

21.  Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém 

informačním systému  

Výsledek úkonu není vedený v základním registru ani v agendovém informačním systému. 

 


