Letecké služby Hradec Králové a.s.
Piletická 151, Rusek, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 27520668, DIČ: CZ27520668,
e-mail: info@lshk.cz, tel.:+420 491 617 687, www.lshk.cz

LETIŠTNÍ POPLATKY
A OBCHODNÍ PODMÍNKY LKHK
s účinností od 1. 1. 2022

1. PŘISTÁVACÍ POPLATKY
typ letadla dle MTOW

za přistání

do MTOW 1 tuny včetně

120,00 Kč

do MTOW 2 tun včetně

230,00 Kč

nad MTOW 2 tuny – za každou započatou tunu

260,00 Kč

Neschválené využití letiště mimo provozní dobu

5 000,00 Kč

Slevy z přistávacích poplatků se udělují dle počtu evidovaných přistání v předcházejícím roce takto:
§ počet přistání více než 200 - 25%
§ počet přistání více než 1 000 - 30%
§ počet přistání více než 10 000 - 40%

Základní sleva pro letouny bázované na letišti LKHK je 20% z přistávacího poplatku.
Slevy se nesčítají.

2. NOČNÍ VÝCVIKOVÉ LÉTÁNÍ

do 3 letadel za každou započatou hodinu

3 600,00 Kč

každé další letadlo za každou započatou hodinu

1 200,00 Kč

Noční výcvikové létání je blíže upraveno obchodními podmínkami - viz. níže.

3. JEDNORÁZOVÝ PŘÍLET/ODLET MIMO PROVOZNÍ DOBU LETIŠTĚ

přílet/odlet v čase 06:00 LOC - 22:00 LOC

4 000,00 Kč

přílet/odlet v čase 22:00 LOC - 06:00 LOC

7 000,00 Kč

přílet/odlet ve dnech 1.1.,Vel. pondělí, 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.

15 000,00 Kč

Jednorázový přílet/odlet mimo provozní dobu je blíže upraven obchodními podmínkami - viz. níže.

4. POUŽITÍ SVĚTLOTECHNIKY LETIŠTĚ - NA VYŽÁDÁNÍ

za každou započatou hodinu

1 500,00 Kč
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5. OSVĚTLENÍ LETADLA NA STOJÁNCE - NA VYŽÁDÁNÍ

za každou započatou noc

1 000,00 Kč

6. PARKOVACÍ POPLATKY

do MTOW 2 t včetně za každý den (první dvě hodiny zdarma)

300,00 Kč

nad MTOW 2 t za tunu a každý započatý den (první dvě hodiny zdarma)

250,00 Kč

7. HASIČSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LETIŠTĚ
CAT 3 - 4

za první hodinu (přistavení 30 min. před plánovaným odletem/přistáním)
za každou další započatou 1/2 hod

1 500,00 Kč
750,00 Kč

CAT 5 - 7

za první hodinu (přistavení 30 min. před plánovaným odletem/přistáním)

3 000,00 Kč

za každou další započatou 1/2 hod

1 500,00 Kč

8. ODBAVENÍ POSÁDEK A CESTUJÍCÍCH

celní a pasové odbavení posádek a cestujících při letu mimo EU
a Schengenský prostor

250,00 Kč / osoba

bezpečnostní odbavení posádek a cestujících
(fyzická kontrola osádek, cestujících a zavazadel)

300,00 Kč / osoba

Administrativní poplatek spojený s platbou služeb v hodnotě
nižší než 500,-Kč bez DPH prostřednictvím faktury.

Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.
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Obchodní podmínky noční výcvikové létání
na letišti Hradec Králové
s účinností od 1. 1. 2022
1. Objednání služby
Požadavek na zabezpečení nočního výcvikové létání se podává min. 24 hodin před požadovaným
termínem nočního výcvikového létání, a to prostřednictvím webové aplikace www.provoz.lshk.cz
nebo v případě její nedostupnosti prostřednictvím emailu: handling@lshk.cz. V případě nedostupnosti aplikace se doporučuje prověřit doručení žádosti telefonicky tel.: +420 491 617 686
(+420 731 658 193).
Poznámka: Noční výcvikové létání na letišti Hradec Králové se řídí příslušnými ustanoveními VFR
příručky v platném znění.

2. Cena služby
Zabezpečení nočního výcvikové létání bude účtováno následovně:
§ do 3 letadel ve výši 3 600,- Kč za každou započatou hodinu (v případě více provozovatelů
se částka rozpočítá poměrově),
§ každé další letadlo 1 200,- Kč za každou započatou hodinu
§ maximální počet letadel pro místní létání (okruhy a ATZ LKHK): 4,
§ v případě překročení objednané doby (schváleno provozovatelem AD) nočního výcvikového
létání bude účtováno 1 800,- Kč za započatou ½ hodinu.

3. Koordinace
Provozovatelé jsou povinni před zahájením nočního výcvikové létání provést dohovor se stanovištěm
poskytování informací známému provozu o způsobu létání v průběhu letové směny. Bez
koordinačního dohovoru je provozovatel letiště oprávněn noční výcvikové létání nezahájit. Následně
bude účtována částka odpovídající rozsahu požadavku uvedeného v žádosti o zabezpečení nočního
výcvikového létání.
Počet letadel pro navigační lety bude upřesněn po dohovoru se stanovištěm poskytování informací
známému provozu.
Přistání po 22:00 hod LOC bude zpoplatněno jako neoprávněné využití letiště dle platného ceníku.

4. Změna požadavku
Změna požadavku na čas zahájení nočního létání se předává službě Handling nejpozději 2 hodiny
před TE v den plánovaného nočního létání. V tomto případě se poplatek za změnu času neúčtuje.
V případě změny požadavku v době kratší, než je výše uvedeno, bude účtován poplatek ve výši
500,- Kč za každou započatou ½ hodinu posunutí času zahájení nočního výcvikového létání.

5. Zrušení požadavku
Zrušení požadavku se předává službě Handling nejpozději 2 hodiny před TE v den plánovaného
nočního létání. V případě zrušení požadavku v době kratší, než je výše uvedeno, bude účtován
poplatek ve výši plné ceny zabezpečení jedné hodiny nočního výcvikového létání.
Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.
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Obchodní podmínky zabezpečení jednorázového
příletu/odletu mimo provozní dobu letiště Hradec Králové
s účinností od 01. 01. 2022.
1. Objednání služby
Požadavek na zabezpečení jednorázového příletu/odletu mimo provozní dobu letiště Hradec Králové
se podává min. 24 hodin před požadovaným termínem, a to prostřednictvím webové aplikace
www.provoz.lshk.cz nebo v případě její nedostupnosti prostřednictvím emailu handling@lshk.cz.
V případě nedostupnosti aplikace se doporučuje prověřit doručení žádosti telefonicky
tel.: +420 491 617 686 (+420 731 658 193).

2. Cena služby
Zabezpečení jednorázového příletu/odletu mimo provozní dobu letiště Hradec Králové bude
účtováno následovně:
§ 4 000,- Kč v době od 06:00 do 22:00 LOC,
§ 7 000,- Kč v době od 22:00 do 06:00 LOC,
§ 15 000,- Kč ve dnech 1.1., Velikonoční pondělí, 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.

V případě, že požadavek na zabezpečení služby je předán v čase kratším, než 24 hodin před požadovaným termínem, bude poplatek navýšen o 100 %.
V případě příletu/odletu v průběhu nočního výcvikového létání na okruhu bude účtován jednorázový
poplatek ve výši 600,- Kč, jedná-li se o téhož objednavatele jako v případě nočního výcvikového létání
v konkrétním dni.

3. Čas poskytnuté služby
Vzlet/přistání mimo provozní dobu letiště je umožněn v časovém intervalu 15 minut před EOBT/ETA
a 15 minut po EOBT/ETA, které jsou uvedené v žádosti.
Přistání mimo tuto dobu bez předchozího schválení provozovatelem letiště bude zpoplatněno jako
neoprávněné využití letiště dle platného ceníku.
V případě schválení požadavku na změnu EOBT/ETA bude účtován poplatek 600,- Kč za každou
započatou 1/2hodinu po překročení původně plánovaného příletového časového intervalu
(viz. výše).

4. Zrušení požadavku
Zrušení požadavku na zabezpečení služby se předává službě Handling nejpozději 2 hodiny před TE,
nejpozději však do 17:00 LOC, v den plánovaného jednorázového příletu/odletu.
V případě zrušení požadavku v době kratší, než je výše uvedeno, bude účtován poplatek ve výši plné
ceny za službu zabezpečení jednorázového příletu/odletu.

Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.
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Obchodní podmínky
Neschválené využití letiště mimo provozní dobu
s účinností od 01. 04. 2022.
Poplatek Neschválené využití letiště mimo provozní dobu bude fakturován v souladu s platným
ceníkem provozovateli letadla, a to v následujících případech:
a) Pilot letadla využije letiště Hradec Králové pro přílet/odlet v mimo publikovanou dobu uvedenou
ve VFR příručce a v době, kdy je avizováno zprávou NOTAM, že nejsou poskytovány informace
známému provozu, a to bez předchozího schválení provozovatelem letiště.
b) Pilot letadla využije letiště Hradec Králové v rozporu s ustanovením leteckého předpisu
L14 hl. 9 čl. 9.2.5 a Tab. 9-1.
c) Pilot letadla využije letiště Hradec Králové v rozporu s ustanovením leteckého předpisu
L6/I dodatek I Tab. I-1-1 a Tab. I-1-2.
d) Uživatel letiště využije letiště v rozporu podmínkami uvedenými v koordinační dohodě uzavřené
na daný rok. Konkrétně v odstavci IV. Článku 2.
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