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1 Všeobecné podmínky použití sazebníku 
 

 Zákazník je vždy předem seznámen s předpokládanou cenou za poskytnuté služby; 

 Poplatky za služby poskytnuté společností, které jsou spojené s provozem letadla,  
musejí být uhrazeny před odletem letadla, pokud o odběru služeb a jejich úhradě  
není uzavřena smlouva; 

 V případě nezaplacení dle smluvních platebních podmínek je společnost oprávněna  
požadovat platbu v hotovosti nebo odmítnout poskytování dalších služeb. 

  
 
Veškeré ceny uvedené v tomto ceníku jsou cenami bez daně z přidané hodnoty. Daňový režim se řídí zákonem  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.  
V případě nestandardní služby nebo služby, která není v ceníku uvedena, bude použita cena smluvní. 
 

1.1 Použité zkratky: 

 
APN – Odbavovací plocha 
ASU – Pozemní startovací zařízení 
BEK – Bezpečnostní kontrola 
GPU – Pozemní zdroj elektrické energie 
LKKV – Letiště Karlovy Vary 
MTOW – Maximální vzletová hmotnost letadla 
SAR – Záchranné a pátrací lety 
SRA – Vyhrazený prostor letiště 
ŘLP – Řízení letového provozu 
ÚCL – Úřad civilního letectví 
SGHA – Standardní smlouva o poskytování odbavovacích služeb 
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2 Služby letiště  

2.1 Poplatek za použití letiště cestujícím  

  
Za každého odlétávajícího cestujícího v pravidelné i nepravidelné obchodní letecké dopravě platí dopravce: 

Kč 350,00 
 
Osvobození od poplatků za cestující jsou: 
- cestující v přímém tranzitu 
- děti do 2 let ve věku 
 
Za každou odlétávající osobu v režimu GA, která není členem posádky, platí provozovatel letadla: 
 

Kč 100,00  
 

2.2 Přistávací poplatky 

Poplatek za přistání letadel na letišti Karlovy Vary je stanoven v závislosti na jejich MTOW. Základem pro výpočet je 
maximální vzletová hmotnost letadla (MTOW) v tunách, uvedená v osvědčení o letové způsobilosti letounu. 

 

cena v Kč = MTOW(t) * 300 

Poznámka: MTOW se dosazuje v celých tunách zaokrouhlených nahoru, např. 2560 kg = 3,00 t, 21866 kg = 22,00 t 

 
Od přistávacích poplatků jsou osvobozeny lety letadel: 
 
• která se vrátí z důvodu technické závady nebo z povětrnostních příčin na letiště vzletu a letadla nucená 

provést nouzové přistání, 
• lety SAR, 
• Úřadu civilního letectví ČR a ŘLP ČR, při provádění kontrolních a inspekčních letech v zájmu LKKV, 
• lety letecké záchranné služby bezprostředně související se záchranou lidského života, 
• lety, prováděné výhradně za účelem dopravy hlav států a jejich vlád, členů královské rodiny a ministrů na 

jejich pracovních cestách. 
 
 
Přistávací poplatky při cvičných letech 
 
Za každou započatou tunu maximální vzletové hmotnosti MTOW při cvičných letech je účtován poplatek:  
 

50 % z aplikovatelného přistávacího poplatku  
 
Poznámka: Sleva 50 % při cvičných letech se poskytuje pouze v pracovní dny pondělí – pátek. 
                 
Stálým uživatelům letiště je možno poskytnout další slevu v rámci smluvního ujednání v oblasti spolupráce při zajištění  
provozu letadel provozovatele na letišti LKKV.  
 
 
Poplatek za použití světelného zabezpečovací zařízení při výcvikových letech 
 

Za použití SZZ při cvičných průletech bude účtován poplatek 100,- Kč za každý průlet  
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2.3 Parkovací poplatky 

Základem pro výpočet je maximální vzletová hmotnost letadla (MTOW) uvedená v osvědčení o letové způsobilosti 
letadla a doba parkování.  

Odbavovací plochy APN M, APN W, APN Za každou započatou hodinu a tunu MTOW: 

od 05.00 - 19.00 LT   Kč 14,00 

od 19.00 - 05.00 LT                Kč 7,00 

Dlouhodobé parkování na odbavovacích plochách za týden a každou i započatou tunu MTOW: 

cena v Kč = MTOW * 700,00  

Sazby za dlouhodobé parkování nad 1 měsíc jsou věcí smluvního ujednání s provozovatelem letiště. 

 

 

Osvobození od poplatků za stání letadel na ploše: 
   

 první dvě hodiny letadla se sedadlovou kapacitou menší než 200 cestujících a první čtyři hodiny 
letadla se sedadlovou kapacitou rovnou nebo větší než 200 cestujících, 

 při odložení letu z povětrnostních příčin nebo z důvodu zákazu vzletu a po nouzovém přistání, 

 pro lety SAR, 

 Úřadu civilního letectví ČR při prováděných kontrolních a inspekčních letech v zájmu LKKV, 

 lety letecké záchranné služby bezprostředně související se záchranou lidského života, 

 lety, prováděné výhradně za účelem dopravy hlav států a jejich vlád, členů královské rodiny  
a ministrů na jejich pracovních cestách. 

2.4 Použití letiště mimo provozní dobu 

Ke standardním poplatkům se účtuje poplatek na pokrytí mimořádných provozních nákladů za každou započatou 
hodinu provozu letiště mimo publikovanou provozní dobu, po kterou zákazník využívá služeb letiště. Účtuje se od 
doby uvedené v objednávce. V případě pravidelných letů se tento poplatek neaplikuje. 

Poplatek za každou započatou hodinu: 

pro lety letadel vyžadujících požární kategorii 4  Kč 10 000,00 

pro lety letadel vyžadujících požární kategorii 5–7  Kč 15 000,00 

 

Požární kategorii pro každý konkrétní let si určuje provozovatel letiště v objednávce. 
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2.5 Pobídkový balíček Fly & Visit 

 

Pobídkový balíček Fly & Visit je určen soukromým provozovatelům letadel všeobecného letectví do max MTOW 2 t, 
s cílem podpořit návštěvnost letiště, města Karlovy Vary a regionu Karlovarského kraje.  
 
Balíček Fly & Visit zahrnuje přistávací poplatky, parkovací poplatky do 48 h a smluvní dopravu z letiště do centra 
Karlových Varů a zpět. Poplatek za balíček Fly & Visit je stanoven v závislosti na  MTOW letadla. 
 

letadla do MTOW 1 000 kg  Kč 950,41 (Kč 1150,00 vč. DPH) 
letadla od MTOW 1001 do 2000 kg  Kč 1 115,70 (Kč 1350,00 vč. DPH) 

 
Poznámka: Podmínkou uplatnění Pobídkového balíčku je rezervace služeb nejpozději den předem do 16.00. V případě 
potřeby je možné zajistit smluvní dopravu i do vzdálenějších míst v rámci regionu dle platného ceníku Handlingových 
služeb. 
 
                 

3 Handlingové služby  

3.1 Všeobecně 

 
Handlingovou službou se v tomto cenovém sazebníku rozumí soubor dílčích služeb v procesu odbavování letadel 
pravidelné či nepravidelné dopravy či general aviation, které se neúčtují jednotlivě, ale jako celek. Služby neuvedené 
v jednotlivých handlingových souborech služeb nebo uvedené jako služby na vyžádání budou účtovány dle tohoto 
sazebníku zvlášť.   
 
Platby na fakturu jsou možné jen pro smluvní zákazníky, případně při závazné písemné objednávce služeb. Podpisem 
smlouvy s provozovatelem letiště - poskytovatelem odbavovacích služeb na letišti souhlasí odběratel s rozsahem 
poskytovaných služeb a jejich cenou.   
 
Handling nebude účtován v případě provádění letů: 
 
- lety SAR; 
- ÚCL ČR a ŘLP ČR při provádění kontrolních a inspekčních letů v zájmu LKKV; 
- záchranné služby bezprostředně související se záchranou lidského života. 
 
Sazby za handlingové služby jsou vždy účtovány při obsluze letadla s MTOW nad 5.701 kg s výjimkou případů, kdy 
dojde k naplnění podmínek stanovených v bodě 3.2.5. V těchto případech může být i letadlům s MTOW nad 5.701 kg 
účtována pouze asistence. 
 
Všechny handlingové balíčky služeb zahrnují základní služby (tzv. minimální povinnou platbu), které jsou poskytovány 
a účtovány soukromým a komerčním letům vždy.  
 

3.2 Balíčky handlingových služeb  

3.2.1 Základní handling (Basic handling): 

 
Základní handling zahrnuje pouze níže uvedené základní služby:  
 

 práce handlingového agenta (vystavení objednávky pozemní obsluhy, posílání zpráv, poskytování informací a 
poskytování nezbytné koordinace) 

 běžná obsluha (navedení, založení špalků, asistence při vypínání a spouštění motorů). 

 GPU – maximálně 60 min. 

 přeprava posádky z/do letadla 

 provozní a manipulační služby, spočívající ve vyplnění provozní a nákladové dokumentace 
 



 

© Letiště Karlovy Vary s.r.o.                               Cenový sazebník služeb 2020_česká verze   7 

 
Sazby za Základní handling dle MTOW : 
 
    do 10.000 kg     Kč 3.900  
    10.001 – 25.000 kg    Kč 5.900 
    25.001 – 50.000 kg    Kč 7.900 
    50.001 a více kg     Kč 9.900 
 

3.2.2 Přepravní handling (Traffic handling): 

 
Přepravní handling bude účtován při odbavení cestujících, pokud není účtován kompletní handling a zahrnuje tyto 
služby: 
 

 základní handling, 

 odbavení cestujících a zavazadel,  

 bezpečnostní kontrola posádky, cestujících a jejich kabinových a zapsaných zavazadel 

 pushback 
 
 
Sazby za Přepravní handling dle MTOW : 
 
    do 10.000 kg     Kč 5.500  
    10.001 – 25.000 kg    Kč 12.500 
    25.001 – 50.000 kg    Kč 14.500 
    50.001 a více kg     Kč 16.500 
 
. 

3.2.3 Kompletní handling (Full Handling) 

Kompletní handling zahrnuje služby přepravního handlingu, rozšířené o přistavení 2 schodů, služby úklidu, 
cabin service (obsluha toalet, doplnění pitné vody, desinfekce aj.), naložení a vyložení cateringu 

 

Sazby za kompletní handling dle MTOW : 

 

         25.001 – 50.000 kg  Kč 20.500 

                        50.001 a více kg  Kč 24.500 

3.2.4 Ferry out handling: 

Ferry out handling zahrnuje služby Kompletního handlingu (Full handling) uvedené v bodě 2. 2. 3 -  a je 
účtován, když nejsou cestující na odletu.   

 

 Sazby za Ferry out handling dle MTOW : 
 
           25.001 – 50.000 kg  Kč 16.500 
                          50.001 a více kg   Kč 20.500 
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3.2.5 Asistence  

 
Asistence zahrnuje pouze zavedení letadla na stojánku a transport posádky z/do letadla a terminálu. Asistenci musí 
uhradit každý provozovatel letadla, které zajíždí na odbavovací plochu: 
 

a) letadla do MTOW 2 000 kg    Kč 250,00 
b) letadla od MTOW 2 001 – 5 700 kg   Kč 500,00 
c) letadla od 5701 kg     Kč 1000,00 

 
Použití sazeb uvedených v bodech a), b), c) výše za asistenci pro letadla lze aplikovat tehdy, kdy kromě navedení na 
stojánku nejsou požadovány žádné jiné služby; u letadel nad 5 701 kg navíc pouze v případech, že se jedná o předem 
deklarovaný výcvikový let bez cestujících a pokud nejsou poskytovány žádné další služby (přeprava nebo doprovod 
posádky či cestujících mezi APN a terminálem se za další služby nepovažují). V případech vyžádání dalších služeb (např. 
naložení, vyložení BAG, catering apod.) není možné aplikovat asistenci s přidáním jednotlivých položek ceníku za 
další služby, ale musí se aplikovat příslušná handlingová sazba dle MTOW a vyžádaného rozsahu služeb. 
 
 

3.3 Security 

 Fyzické střežení letadla na stojánce na vyžádání – Kč 500,00/započatá hodina za každého jednotlivého 
bezpečnostního pracovníka; 

 Vystavení a propůjčení průkazu k trvalému vstupu do Security Restricted Area – Kč 500,00/1 průkaz (netýká 
se zaměstnanců společnosti při prvním vydání a obnově průkazu ke vstupu do SRA); 

 Vystavení a propůjčení povolení k trvalému vjezdu do Security Restricted Area – Kč 500,00/1 průkaz a 1 
vozidlo; netýká se smluvních dodavatelů provozovatele letiště, kteří provádějí práce ve prospěch 
provozovatele letiště na základě objednávky nebo smlouvy; 

 Doprovod osoby/osob/, která není oprávněna samostatně vstupovat do areálu letiště a SRA, včetně vystavení 
dočasného jednorázového povolení ke vstupu, každá započatá hodina Kč 500,00; netýká se smluvních 
dodavatelů provozovatele letiště, kteří provádějí práce ve prospěch provozovatele letiště na základě 
objednávky nebo smlouvy. 

 Otevření vjezdové brány, provedení fyzické kontroly vozidla a dozor u vjezdu do areálu letiště a SRA, každý 
vjezd a provedení fyzické kontroly vozidla, včetně vyřízení formalit (dočasné jednorázové povolení k vjezdu), 
Kč 600,00; netýká se smluvních dodavatelů provozovatele letiště a subjektů a osob, které provádějí práce ve 
prospěch provozovatele letiště na základě objednávky nebo smlouvy. 

 Množstevní slevy ve výše uvedených případech je možné poskytnout na základě vzájemné písemné dohody 
(smluvního ujednání) s přihlédnutím k nákladům na straně společnosti. 

 

4 Letecké pohonné hmoty 
Službu plnění LPH na letišti v Karlových Varech zajišťuje společnost Total Česká Republika s. r. o. Informace o 
aktuálních cenách LPH poskytuje pracoviště Handling. Daňový režim při prodeji LPH se řídí příslušně platnými zákony 
(č.235/2004 Sb, o DPH a č.353/2003 Sb., o SD) s ohledem na druh letu. 
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5 Ceník služeb letiště 

5.1 Služby poskytované leteckým dopravcům, letadlům a cestujícím na vyžádání 

     

 
SLUŽBA  

 
Jednotka  
výkonu 

 
Cena   

Kč  

Tisk předletové dokumentace nad 50 stran 1 akce 500,00 

Pracovník odbavení 1 započatá hod. 350,00 

Pracovník technického odbavení letadla  1 započatá hod. 350,00 

Kvalifikovaný pracovník (řidič)  1 započatá hod. 250,00 

Pracovník nakládání letadel  1 započatá hod. 200,00 

VIP služba (asistence pracovníka HNG, přednostní pasové 
odbavení, vyzvednutí a odvoz zavazadel - letadlo/auto) 

1 – 2 osoby 
3 a více osob 

1 000,00   
2 000,00 

Bezpečnostní pracovník 1 započatá hod. 350,00 

Kotvení letadla   - na pevné kotvy  1 započatá hod. 310,00 

Úklid letadla    
- do 19 cestujících  1 započatá hod. 700,00 
- do 50  1 započatá hod. 1 000,00 
- do 100  1 započatá hod. 2 000,00 
- nad 100   1 započatá hod. 2 600,00 

Desinfekce letadla + použitý desinfekční prostředek 1 započatá hod. 600,00 

Identifikace zavazadel na žádost dopravce 1 započatá hod. 3 000,00 

Montážní schůdky  1 započatá hod. 300,00 

Doplnění pitné vody                    Komplet 350,00 

Vypouštění vody z letadla s obsluhou  Započatých 15 min. 200,00 

Obsluha toalet         1 vypouštěcí místo 450,00 

Catering (naložení a vyložení) do 20 kg (vč. RTG nebo fyzické 
BEK) 

1 akce 400,00 

Catering (naložení a vyložení) nad 20 kg (vč. RTG nebo fyzické 
BEK) 

1 akce 1 400,00 

Akumulátorový vozík vč. obsluhy Započatých 15 min. 150,00 

Mechanické odstranění sněhu – 1 osoba Započatých 15 min. 200,00 

Vysokozdvižný vozík-nakládání letadla vč. obsluhy  1 započatá hod. 800,00 

Přetahování letadel/pushback  1 akce/přetah 600,00 

Požární asistence 1 započatá hod. 1 200,00 

Asanace úniku škodlivých látek (nezahrnuje cenu použitého 
materiálu) 

1 zam./1 započatá 
hodina 

600,00 

Pozemní zdroj – GPU Započatých 30 min. 800,00 

Horkovzdušný agregát + obsluha 30 min. 300,00 

Odmrazování a/c   -   MTOW  do 25 000 kg  1 x 2 500,00 
                                  -   MTOW  25 001 – 50 000 kg 1 x 5 000,00 
                                  -   MTOW  od 50 001 kg   1 x 7 500,00 
Poznámka: nezahrnuje cenu odmrazovací kapaliny   

Použití ASU (air starter unit)  1 start 2 000,00 

Samohybné schody  1 započatá hod. 800,00 

Odvoz odpadků z letadel vč. likvidace (nezahrnuje zbytky z jídel, 
použité jídelní soupravy a zbytky jídel a nápojů) 

1 pytel do 5 kg 
do 10 kg 

200,00 
400,00 

Business salónek na odletu vč. standardního občerstvení  
VIP Lounge 

1 osoba                      
1 osoba max. 2 hod. 

500,00       
1 500,00 

Balení zavazadel (včetně folie) 1 kus 100,00 
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5.2  Materiál 

  

 
MATERIÁL 

 
Jednotka 
výkonu 

 
Cena   

Kč  

Polyetylénové pytle  1 ks  20,00 

Odmrazovací kapalina Safewing MP I dle pořizovací ceny + 10% 
Odmrazovací kapalina Safewing MP II dle pořizovací ceny + 10%                                                          

1 l  výpočtem 

SANI PACK - desinfekce WC dle pořizovací ceny + 10%                                                          1 ks  výpočtem 

Absorpční materiál dle pořizovací ceny + 10%   1 kg výpočtem 

 
Za zprostředkování služeb hrazených jinému subjektu (tel, fax apod.) se účtuje příplatek k ceně služby ve výši + 10%. 
Za dodání materiálu se účtuje jeho nákupní cena + 10% příplatek k nákupní ceně.  

 

5.3 Catering  

 
Dodání cateringu je možné zajistit na vyžádání. Jídla připravují externí dodavatelé na základě objednávky leteckého 
dopravce prostřednictvím pracoviště Handling Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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6 Přeprava zboží - CARGO  

6.1 Cargo EXPORT 

 
MAX ROZMĚRY A VÁHA JEDNOHO BALENÍ: 

 
60 x 40 x 100 cm, max. váha 30 kg (pošta a malé cenné zásilky)  
90 x 90 x 100 cm, max. váha 60 kg 
jiné rozměry dle předchozí dohody 
 

 administrativní poplatek za přijetí zásilky k přepravě a její registraci Kč 300,00/1AWB 

 poplatek za bezpečnostní kontrolu zásilky - RTG     Kč   50,00/jedno balení 

 poplatek za bezpečnostní kontrolu – fyzická kontrola zásilky   Kč 200,00/jedno balení  

 složení zásilky z automobilu a doprava zásilky k bezpečnostní kontrole Kč      2,00/1kg 

 manipulační poplatek – doprava a naložení do letadla    Kč      2,00/1 kg 

 skladování zásilky na odletu         prvních 24 hodin zdarma; 
nad 24 hodin Kč 10,00/1 kg 
za každý další započatý pracovní 
den (24 hod) 

 
Poznámka: ceník platí i pro služební zásilky leteckých společností  

 

6.2  Cargo IMPORT 

 
MAX ROZMĚRY A VÁHA JEDNOHO BALENÍ: 
 
90 x 100 x 150 cm 1 kus (jiné rozměry dle předchozí dohody) 
váha do 100 kg/1 kus  
 

 manipulační poplatek – doprava a naložení do auta     Kč      2,00 Kč/1 kg 

 administrativní poplatek za odbavení zásilky na příletu    Kč 300,00 Kč/1AWB 

 Skladování zásilky na příletu:         prvních 24 hodin zdarma; 
nad 24 hodin Kč 10,00/1 kg 
za každý další započatý pracovní 
den (24 hod) 

 
Poznámka: ceník platí i pro služební zásilky leteckých společností  
 

6.3 Cenné zboží “VALUABLE CARGO”  

Stejné poplatky jako výše plus ostraha při skladování a převozu od/z letadla do skladu, střežení ve skladu,                     
1 000,00 Kč za jednu zásilku.                                        

6.4 Mimořádné služby 

Otevírání zásilky na požadavek zákazníka před vlastním vyskladněním, provedení změny dispozic jako je 
změna adresy příjemce 800,00 Kč za jedno balení. 

6.5 Likvidace zásilky 

Nepřevzaté zboží (1 balení)    Kč 600,00 plus ostatní vynaložené náklady 


