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Měsíčního výkazu o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice
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Tento výkaz slouží pro sběr dat pro Eurostat na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o sběru statistických údajů, týkajících se letecké přepravy cestujících, věcí a pošty, a nařízení Komise (ES) č. 1358/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003, o statistickém zjišťování přepravy cestujících, věcí a pošty v letecké dopravě, a kterým se mění přílohy I a II uvedeného nařízení. Výkaz se zpracovává pouze v elektronické podobě a zasílá se ve formátu textového souboru v níže uvedených podobách.
Základní pojmy společné pro všechny oddíly výkazu 
Obchodní let
Dopravní let nebo série letů pro veřejnou přepravu cestujících a/nebo věcí a pošty za úplatu nebo v nájmu. 
Let může být pravidelný nebo nepravidelný.
Pravidelný let
Obchodní let prováděný podle zveřejněného letového řádu nebo natolik pravidelný, že tvoří snadno srozumitelnou, systematickou sérii letů.
Zahrnují se také doplňkové lety vyvolané nadměrnou poptávkou, kterou plánované lety nepokrývají.
Nepravidelný let (oddíly A1 a B1)
Obchodní let jiný než pravidelný let.
Let určený pro přepravu cestujících (oddíly A1 a A2)
Pravidelný nebo nepravidelný let, přepravující jednoho nebo více platících cestujících, a všechny lety uváděné ve zveřejňovaných letových řádech jako lety pro cestující.
Zahrnují se lety pro přepravu platících cestujících i věcí a pošty za úplatu.
Let určený výhradně pro přepravu věcí a pošty (oddíly A1 a B1)
Pravidelný nebo nepravidelný let přepravující za úplatu náklady jiné než platící cestující, tj. věci a poštu.
Nezahrnují se lety přepravující jednoho nebo více platících cestujících a lety uváděné ve zveřejňovaných letových řádech jako lety pro cestující.
Letecký dopravce (provozovatel obchodní letecké dopravy)  (oddíly A1 a B1)
Subjekt provozující leteckou dopravu s platnou licencí pro provádění obchodních letů. 
Tvoří-li tyto subjekty společný podnik nebo používají-li jiná smluvní ustanovení, podle nichž jsou dva nebo více z nich samostatně odpovědné za nabídku a prodej produktů letecké dopravy pro jeden let nebo kombinaci letů, uvádí se subjekt, který let skutečně provádí.
Základní pojmy pro oddíl A1 výkazu „Přeprava cestujících, věcí a pošty podle letových úseků“ 
Letový úsek
Provoz letadla od startu do jeho následujícího přistání.
Technická zastávka se nepočítá jako samostatný letový úsek. 
Cestující na palubě
Všichni cestující na palubě letadla při přistání na vykazujícím letišti nebo při odletu z vykazujícího letiště.
Všichni platící a neplatící cestující na palubě letadla během letového úseku.
Zahrnují se cestující v přímém tranzitu (počítají se při příletu a odletu).
Věci a pošta na palubě
Všechny věci a pošta na palubě letadla při přistání na vykazujícím letišti nebo při odletu z vykazujícího letiště.
Všechny věci a pošta na palubě letadla během letového úseku.
Zahrnují se věci a pošta v přímém tranzitu (počítají se při příletu a odletu).
Zahrnují se expresní a diplomatické zásilky.
Nezahrnují se zavazadla cestujících.
Hrubá hmotnost věcí
Celkovou hrubou hmotností přepravených věci se rozumí celková hmotnost věcí, všech obalů, ale bez vlastní hmotnosti přepravní jednotky (např. kontejneru).
Obchodní let 
Dopravní let provedený pro veřejnou přepravu cestujících a/nebo věcí a pošty za úplatu nebo v nájmu.
V oddílu A1 jsou obchodní lety agregovány pro výpočet ostatních „ukazatelů“ („cestující na palubě“, „věci a pošta na palubě“ a „nabízená kapacita letadla“).
Nabízená kapacita letadla
Celkový počet sedadel pro cestující, která lze nabídnout k prodeji mezi letišti vykazovaného letového úseku.
Na letovém úseku by celkový počet platících cestujících neměl přestoupit celkový počet sedadel pro cestující nabízených k prodeji.
Zahrnují se sedadla již pro letový úsek prodaná, tj. sedadla obsazená cestujícími v přímém tranzitu.
Nezahrnují se sedadla, která nejsou pro přepravu cestujících k dispozici z důvodu omezení maximální hmotnosti.
Nejsou-li informace na tomto základě k dispozici, je třeba poskytnout jeden z následujících odhadů, a to v pořadí od více k méně přesnému:
1.	přesná konfigurace letadla vyjádřená počtem sedadel pro cestující nabízených v letadle (identifikovaném registrační značkou), 
2.	průměrná konfigurace letadla vyjádřená průměrným počtem sedadel pro cestující nabízených pro typ letadla pro leteckého dopravce, 
3.	průměrná konfigurace letadla vyjádřená průměrným počtem sedadel cestujících nabízených pro typ letadla.

Struktura oddílu A1 „Přeprava cestujících, věcí a pošty podle letových úseků“ 

Pole
Prvek
Typ
Poznámka
1
Identifikace oddílu
an2
A1
2
Vykazující země
a2
LK
3
Vykazovaný rok
n4
uvede se vykazovaný rok ve tvaru RRRR, např. 2002
4
Vykazovaný měsíc
an2
uvede se vykazovaný měsíc ve tvaru 01, 02, 03 až 12
5
Vykazující letiště
an4
uvede se kód vykazujícího letiště - číselník ICAO 7910
6
Letiště příští / předchozí 
an4
uvede se kód letiště počátku / konce sledovaného letu - číselník ICAO 7910
7
Přílet / odlet
n1
uvede se 1 pro přílet a 2 pro odlet
8
Druh letu
n1
uvede se 1 pro pravidelný let a 2 pro nepravidelný let
9
Druh přepravy 
n1
uvede se 1 pro přepravu cestujících a 2 pro přepravu věcí a pošty
10
Kód dopravce
a3
uvede se kód leteckého dopravce - číselník ICAO 8585
11
Typ letadla
an4
uvede se kód typu letadla - číselník ICAO 8643
12
Počet cestujících 
n..12
uvede se počet přepravených cestujících na daném letovém úseku za sledované období
13
Počet přímo tranzitujících cestujících
n..12
nevyplňuje se
14
Přepravované věci a pošta*)
n..16
uvede se počet přepravených tun věcí a pošty na daném letovém úseku za sledované období
15
Počet letů 
n..12
uvede se počet letů provedený na vykazovaném letovém úseku (mezi párem vykazovaných letišť) za sledované období
16
Celkový pohyb letadel
n..12
nevyplňuje se
17
Technická kapacita letadla
n..12
uvede se maximální kapacita daného typu letadla pro vykázaný počet letů na daném letovém úseku za sledované období
*)uveďte na 3 desetinná místa
Formát souboru
A1;LK;2003;01;LKPR;EGGC;2;1;1;CSA;B744;285;;;2;;300
Z výše uvedené struktury formátu souborů vyplývá, že pro export dat je důležité držet pozici jednotlivých ukazatelů, která je stanovena tabulkou v úvodní části formuláře výkazu.

Základní pojmy pro oddíl B1 – „Přepravní proudy cestujících, věcí a pošty“ 
Matice letu
Přeprava obchodním letem se stejným číslem rozdělená na dvojice letišť podle místa nástupu/nakládky a místa výstupu/vykládky. 
Není-li pro cestující nebo věci letiště nástupu/nakládky známo, považuje se za místo nástupu/nakládky počátek letu; podobně není-li známo letiště příletu, považuje se za místo výstupu/vykládky konec letu.
Počet přepravených cestujících
Všichni cestující přepravovaní daným letem (s jedním číslem letu) započítaní pouze jednou a ne opakovaně za každý úsek daného letu.
Všichni platící a neplatící cestující, jejichž cesta začíná nebo končí na vykazujícím letišti, a tranzitní cestující, přistupující nebo vystupující na vykazujícím letišti.
Nezahrnují se cestující v přímém tranzitu.
Věci a pošta naložené/vyložené
Všechny věci a pošta naložené do letadla nebo vyložené z letadla.
Zahrnují se expresní a diplomatické zásilky.
Nezahrnují se zavazadla cestujících.
Nezahrnují se věci a pošta v přímém tranzitu.
Struktura oddílu B1 – „Přepravní proudy cestujících, věcí a pošty“ 

Pole
Prvek
Typ
Poznámka
1
Identifikace oddílu
an2
B1
2
Vykazující země
a2
LK
3
Vykazovaný rok
n4
uvede se vykazovaný rok ve tvaru RRRR, např. 2002
4
Vykazovaný měsíc
an2
uvede se vykazovaný měsíc ve tvaru 01, 02, 03 až 12
5
Vykazující letiště
an4
uvede se kód vykazujícího letiště - číselník ICAO 7910
6
Letiště počátku / konce letu
an4
uvede se kód letiště počátku / konce sledovaného letu - číselník ICAO 7910
7
Přílet / odlet
n1
uvede se 1 pro přílet a 2 pro odlet
8
Druh letu
n1
uvede se 1 pro pravidelný let a 2 pro nepravidelný let
9
Druh přepravy
n1
uvede se 1 pro přepravu cestujících a 2 pro přepravu věcí a pošty
10
Kód dopravce
a3
uvede se kód leteckého dopravce - číselník ICAO 8585
11
Typ letadla
an4
nevyplňuje se
12
Počet cestujících 
n..12
uvede se počet přepravených cestujících na daném letovém úseku za sledované období
13
Počet přímo tranzitujících cestujících
n..12
nevyplňuje se
14
Přepravované věci a pošta*)
n..16
uvede se počet přepravených tun věcí a pošty na daném letovém úseku za sledované období
15
Počet letů 
n..12
nevyplňuje se
16
Celkový pohyb letadel
n..12
nevyplňuje se
17
Technická kapacita letadla
n..12
nevyplňuje se
*)uveďte na 3 desetinná místa
Formát oddílu přepravní proudy cestujících, věcí a pošty – B1
B1;LK;2003;01;LKPR;EGGC;1;2;2;OLX;;;;56.123;;;;
Příklad vykazování přepravených cestujících soubory A1 a B1:
Rozdíl mezi vykazováním oddílu A1 „Přeprava cestujících, věcí a pošty podle letových úseků“ a oddílu B1 – „Přepravní proudy cestujících, věcí a pošty“ ilustruje následující příklad:
Je provozován let Sofia – Praha – Londýn, na kterém letí 185 cestujících ze Sofie do Prahy, 135 cestujících ze Sofie do Londýna a 75 cestujících z Prahy do Londýna. V rámci vykazování přepravy cestujících podle letových úseků (oddíl A1) je vykázáno 185 cestujících ze Sofie do Prahy, 135 cestujících ze Sofie do Londýna a 75 cestujících z Prahy do Londýna. Sofie vykáže počet cestujících ze Sofie do Prahy a ze Sofie do Londýna, Praha vykáže počet cestujících ze Sofie do Prahy a z Prahy do Londýna, Londýn vykáže počet cestujících ze Sofie do Londýna a z Prahy do Londýna.
V rámci oddílu A1 jsou dva letové úseky a letišti jsou vykazovány následující počty cestujících: Sofie – Praha 320=(185+135) a Praha – Londýn 210=(135+75). Následující diagram znázorňuje příklad vykazování přepravy cestujících v oddílech A1 a B1.

Případ 1: Cesta ze Sofie do Prahy, a potom z Prahy do Londýna dvěma různými letadly (dva různé lety) 

 


      


185 Pax 				75 Pax
Sofia 			  	 Praha 				           Londýn

135 cestujících (ze Sofie do Londýna v Praze přestupuje)

                           
                         let číslo: 1234		let číslo: 5678


Vykazující letiště
Letiště A1 – příští, B1 - konce letu / A1 – předchozí, B1 - počátku letu
Odlet / přílet
A1 - Počet cestujících 
B1 - Počet cestujících
Skuteční cestující O/D – (nevykazují se)
Vykazuje Bulharsko
Sofia
Praha
Odlet
320
320
185
Vykazuje Česká republika
Praha
Sofia
Přílet 
320
320
185
Praha
Londýn
Odlet 
210
210
75
Vykazuje Spojené Království
Londýn
Praha
Přílet 
210
210
75
Pozn.: v případě transferujících nebo nepřímo tranzitujících cestujících, se počet cestujících A1 = počet cestujících B1



Případ 2: Cesta ze Sofie to Prahy a potom z Prahy do Londýna stejným letadlem (stejné číslo letu). Letadlo v Praze tranzituje (pro aerolinie „X“ a letadlo typu „Y“)

  
   50 Pax 				75 Pax


	

		185 Pax 				 75 Pax
Sofia 			  	 Praha 				        Londýn
                        
   				let číslo: 1234


135 cestujících (ze Sofie do Londýna v Praze zůstává v tranzitujícím letadle)


Vykazující letiště
Letiště A1 – příští, B1 - konce letu / A1 – předchozí, B1 - počátku letu
Odlet / přílet
A1 - Počet cestujících na letovém úseku
B1 - Počet cestujících O/D
Skuteční cestující O/D – (nevykazují se)
Vykazuje Bulharsko
Sofia
Praha
Odlet
320
185
185
Sofia
Londýn
Odlet
-
135
135
Vykazuje Česká republika
Praha
Sofia
Přílet
320
185
185
Praha
Londýn
Odlet
210
75
75
Vykazuje Spojené Království
Londýn
Sofia
Přílet
-
135
135
Londýn
Praha
Přílet
210
75
75
Pozn.: v případě přímo tranzitujících cestujících, je počet cestujících A1 různý než počet cestujících B1


Základní pojmy pro oddíl C1 – „Odbavení cestující, věcí a pošta“
Počet přepravených cestujících
Všichni cestující přepravovaní daným letem (s jedním číslem letu) započítaní pouze jednou a ne opakovaně za každý úsek daného letu.
Všichni platící a neplatící cestující, jejichž cesta začíná nebo končí na vykazujícím letišti, a tranzitní cestující, přistupující nebo vystupující na vykazujícím letišti.
Nezahrnují se cestující v přímém tranzitu.
Věci a pošta naložené/vyložené
Všechny věci a pošta naložené do letadla nebo vyložené z letadla.
Zahrnují se expresní a diplomatické zásilky.
Nezahrnují se zavazadla cestujících.
Nezahrnují se věci a pošta v přímém tranzitu.
Cestující v přímém tranzitu
Cestující, kteří po krátké přestávce pokračují v cestě stejným letadlem letem stejného čísla, jako je číslo letu, kterým přiletěli.
V celkové statistice letišť se započítávají cestující v přímém tranzitu jenom jednou.
Cestující, kteří přestupují na jiné letadlo z technických důvodů, ale pokračují letem se stejným číslem letu, se počítají jako cestující v přímém tranzitu.
U některých letů s mezipřistáním se mění číslo letu, aby se označila změna mezi letem ze státu a do státu. Příkladem je let z Barcelony do Hamburku, odkud let pokračuje do Frankfurtu a potom se letadlo vrací do Barcelony. V takovém případě se cestující, kteří po mezipřistání pokračují stejným letadlem, počítají jako cestující v přímém tranzitu.
Transferující cestující
Transferující cestující (nebo cestující v nepřímém tranzitu) je cestující přilétající a odlétající v průběhu 24 hodin různými letadly nebo stejným letadlem, ale pod jiným číslem letu. 
Transferující cestující je pro potřeby statistiky započítán dvakrát: jednou při příletu a jednou při odletu.
U některých letů s mezipřistáním se mění číslo letu, aby se na letišti odlišil přílet a odlet. Tam, kde cestující po mezipřistání pokračují v cestě stejným letadlem, neměli by být počítáni jako nepřímo tranzitující (transferující) cestující na letišti, kde se změnilo číslo jejich letu.
Vykazují pouze letiště s počtem odbavených cestujících větším než je 5 miliónů osob.
Celkový počet pohybů letadel u obchodních letů
Všechny starty a přistání u letů za úplatu nebo v nájmu.
Zahrnují se obchodní lety a obecně všechny obchodní letecké operace.
Celkový počet pohybů letadel
Všechny starty a přistání letadel.
Zahrnuje se jak celkový počet pohybů obchodních letadel, tak i všechny neobchodní letecké operace.
Nezahrnují se lety pro účely státu.
Nezahrnují se opakování okruhu s dotykem země, opakování okruhu bez dotyku země a neúspěšná přiblížení.
Let pro účely státu
Jakýkoliv let letadlem pro vojenské, celní, policejní nebo jiné donucovací účely státu.
Jakýkoliv let deklarovaný státními orgány jako „let pro účely státu“.

Struktura oddílu C1 – „Odbavení cestující, věcí a pošta“

Pole
Prvek
Typ
Poznámka
1
Identifikace oddílu
an2
C1
2
Vykazující země
a2
LK
3
Vykazovaný rok
n4
uvede se vykazovaný rok ve tvaru RRRR, např. 2002
4
Vykazovaný měsíc
an2
uvede se vykazovaný měsíc ve tvaru 01, 02, 03 až 12
5
Vykazující letiště
an4
uvede se kód vykazujícího letiště - číselník ICAO 7910
6
Letiště počátku / konce letu
an4
nevyplňuje se
7
Přílet / odlet
n1
nevyplňuje se
8
Druh letu
n1
nevyplňuje se
9
Druh přepravy
n1
nevyplňuje se
10
Kód dopravce
a3
nevyplňuje se
11
Typ letadla
an4
nevyplňuje se
12
Počet cestujících 
n..12
uvede se počet odbavených cestujících za sledované období
13
Počet přímo tranzitujících cestujících
n..12
uvede se počet přímo tranzitujících cestujících za sledované období
14
Přepravované věcí a pošta*)
n..16
uvede se počet naložených nebo vyložených tun věcí a pošty do nebo z letadla za sledované období
15
Celkový počet pohybů letadel u obchodních letů
n..12
uvede se počet pohybů u obchodních letů za sledované období
16
Celkový počet pohybů letadel
n..12
uvede se celkový pohyb letadel
17
Počet transferujících cestujících
n..12
uvede se počet nepřímo tranzitujících (transferujících) cestujících za sledované období
*)uveďte na 3 desetinná místa
Formát oddílu odbavení cestující, věcí a pošta – C1
C1;LK;2003;04;LKPR;;;;;;;7259163;12568;35268.000;123894;137256;4958;
Jednotlivé záznamy jsou sumarizací výkonů jednotlivých aerolinií na vykazujícím letišti za sledované období.
Z výše uvedené struktury formátu souborů vyplývá, že pro export dat je důležité držet pozici jednotlivých ukazatelů, která je stanovena tabulkou v úvodní části formuláře výkazu.

Příklad vykazování přepravených cestujících v souboru C1:
Celková přeprava vykázaná letištěm Praha:
- z všech partnerských letišť (začátek letů) do Prahy
- z Prahy do všech partnerských letišť (konec letů)
- celkový přímý tranzit cestujících v Praze
- celkový nepřímý tranzit (transfer) cestujících v Praze
   




Praha
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Všechna letiště počátku a konce letu s transferem přes Prahu
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1 000 transferujících PAX - přílet

1 000 transferujících PAX - odlet
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Celkový počet přepravených cestujících
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