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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

BÖHMOVÁ, I. Založení a provozování malého leteckého provozovatele aerotaxi 

z ekonomického hlediska. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 

Institut dopravy, 2015. 70 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph. D. 

V této diplomové práci je zpracován projekt založení a provozování malého leteckého 

dopravce aerotaxi. Provozováním daného typu letadla, tak aby nebylo ztrátové. Výběr 

vhodného typu letounu na základě stanovení fixních a variabilních nákladů. Práce popisuje 

podstatné provozně-ekonomické parametry provozování Business Jetů v režimu aerotaxi. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS  

BÖHMOVÁ, I. Creation and Operation of a Small Air Operator from the Economical Point 

of View. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Insitute of Transport, 2015, 70 p. Thesis head: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph. D. 

In this thesis project is elaborated establishment and operation of small air carrier taxi. The 

operation of the aircraft, so that no loss. Selecting the appropriate type of aircraft based on 

the determination of the fixed and variable costs. The thesis describes the significant 

operational and economic parameters of operation of business jets in the mode aerotaxi. 
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1. Úvod 
 

Tato diplomová práce je zaměřena na provozování letadel v obchodní letecké 

dopravě – aerotaxi, jak již vyplývá z názvu této práce. Vzhledem k tomu, že pro 

založení letecké společnosti s velkými dopravními letadly jsou postupy širší a složitější 

a také finanční rozpočet je zde mnohonásobně vyšší než u založení malého leteckého 

provozovatele. Proto se práce zabývá pouze malým leteckým provozovatelem aerotaxi.  

Jedná se o provozování nepravidelné letecké přepravy převážně tedy osob. Pro tuto 

přepravu se používají proudové letouny, tzv ,,Business Jety“. Co jsou to Business Jety 

a proč se tyto letouny používají k obchodní činnosti je dále uvedeno v této práci. 

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou.  V teoretické části DP 

popisuji podstatné provozně-ekonomické parametry provozování Business Jetů 

v režimu aerotaxi a v praktické části zpracovávám analýzy potřebné pro stanovení 

fixních a variabilních nákladů pro několik typů letounů. Podle těchto nákladů jsem 

vybrala nejvhodnější typ pro tuto činnost.  

Na začátku této práce je nastíněna problematika provozování obchodní letecké 

dopravy. Co je potřebné k samotnému provozu obchodní letecké dopravy, k čemu 

obchodní letecká doprava slouží, jakými letouny se obchodní letecká doprava 

provozuje, atd.    

Důležitou kapitolou je také ekonomická stránka řízení obchodních společností a 

s tím spojená problematika tržního prostředí v oblasti letecké dopravy. 

Důležitou kapitolou je také ekonomická stránka řízení obchodních společností a 

s tím spojená strategie letecké společnosti, k tomu aby byla konkurenceschopná. Je 

velmi důležité v tomto bodě výběr letadla, který bude pro tuto činnost nejvhodnější.  

V poslední kapitole se již zabývám projektem založení a provozování malého 

leteckého dopravce aerotaxi. Provozováním daného typu letadla, tak aby nebylo 

ztrátové. Ekonomické informace, které se týkají chodu společnosti a provozu letounu 

nejsou zcela dostupné. Proto i kalkulace nákladů nejsou přesné, ale měly být 

dostačující v této problematice 
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1.1. Cíl práce 

Základním cílem práce je vypracování projektu pro bezztrátové provozování letounu 

typu Bussines Jet s kapacitou do 8 cestujících na základě aktuálních tržních podmínek.  

Podružné cíle: 

 Výběr vhodného typu letounu 

 Výběr vhodného provozního a finančního modelu 

 

2. Problematika provozování letadel v obchodní letecké 

dopravě 

3.1. Obchodní letecká doprava 

Úřad pro civilní letectví (ÚCL) je výkonný orgán, který spravuje záležitosti týkající se 

civilního letectví. ÚCL spadá pod ministerstvo dopravy. 

Dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisu, se obchodní 

leteckou dopravou rozumí doprava osob, zvířat, zavazadel, věcí a pošty letadly. Dle 

předpisu Part OPS v aktuálním znění musí proudový letoun v obchodní letecké dopravě 

řídit minimálně 2 piloti. 

Obchodní letecká doprava se rozděluje na pravidelnou a nepravidelnou podle způsobu 

provozování, na vnitrostátní a mezinárodní podle svého rozsahu. [1] 

3.1.1. Podmínky pro provoz obchodní letecké dopravy 

Tyto podmínky jsou stanoveny Zákonem o civilním letectví. Letecký dopravce 

může provozovat obchodní leteckou dopravu na základě:  

A.  Provozní licence 

Licence může být vydána: 
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 všem fyzickým osobám, které dosáhly věku 21 let, jsou způsobilé k právním 

úkonům, bezúhonné a alespoň jeden člen statutárního orgánu nebo odpovědný 

zástupce právnické osoby splňuje podmínku odborné způsobilosti, 

 

 žadateli, který prokáže, že splňuje podmínky tuzemského leteckého 

dopravce týkající se majetku právnické osoby a jeho kontroly podle § 57 odst. 1 

tohoto zákona, 

 žadateli, který prokáže finanční zajištění obchodní letecké dopravy nejméně 

po dobu 24 měsíců od počátku zahájení této dopravy. 

 

Licenci k provozování obchodní letecké dopravy může vydat Ministerstvo 

dopravy a spojů na základě žádosti leteckého provozovatele. Ministerstvo dopravy 

a spojů může také rozhodnout o změně licence a o odejmutí licence. [1] 

 

B. Osvědčení leteckého dopravce (Air Operator Certificate - AOC) 

Každý letecký dopravce, který chce provozovat obchodní leteckou dopravu, musí 

mít ke dni zahájení této činnosti na základě licence platné osvědčení. Osvědčením 

leteckého dopravce prokáže provozovatel, že splňuje podmínky stanovené Zákonem o 

civilním letectví pro letecký personál, bezpečnost leteckého provozu a provozování 

letadel potřebných pro obchodní leteckou dopravu. Dále prokáže, že má vnitřní 

organizační strukturu a systém řízení pro zajištění obchodní letecké dopravy. Další 

povolení potřebná k obchodní letecké dopravě, podle toho, jakou činnost chce 

provozovatel vykonávat. [1] 

C. Zpracované provozní příručky 

K tomu aby provozovatel získal Osvědčení leteckého dopravce, je nutné mít 

zpracovanou provozní příručku. Provozní příručka musí obsahovat skutečné provozní 

postupy, tak jak budou u společnosti prováděny. Poté je předložena ÚCL ke schválení 

a slouží jako příloha k žádosti o Osvědčení leteckého dopravce. Skládá se ze 4 částí: 

 

 Část A – Obsahuje obecná a základní ustanovení: provozní zásady, pokyny, 

postupy potřebné pro bezpečný provoz, které se nevztahují na daný typ 

letounu. 
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 Část B – Obsahuje záležitosti provozu letounu: provozní zásady, pokyny, 

postupy potřebné pro bezpečný provoz, které se vztahují na daný typ letounu. 

 Část C – Obsahuje traťové a letištní instrukce a informace 

 Část D – Obsahuje veškeré pokyny týkající se výcviku personálu 

 

Povolení letecké činnosti pro vlastní potřebu 

Leteckou činností pro vlastní potřebu se rozumí lety, kterými zajišťuje právnická nebo 

fyzická osoba podnikatelskou nebo jinou činnost, k níž je oprávněna podle zvláštních 

předpisů. Toto povolení vydává ÚCL na základě žádosti, splňuje-li žadatel podmínky 

stanovené Zákonem o civilním letectví pro letecký personál a pro provozování letadel 

potřebných pro leteckou činnost pro vlastní potřebu. [1] 

 

Povolení k provozování leteckých prací 

Toto povolení vydává ÚCL na základě žádosti. Leteckými pracemi jsou letecké 

činnosti, při nichž letecký provozovatel využívá letadlo k pracovní činnosti za úplatu. Za 

letecké práce považujeme vyhlídkové lety, využití letadla leteckým provozovatelem při 

výuce v leteckých školách a činnost leteckých škol. [1] 

 

Zažádá-li dopravce na ÚCL o osvědčení leteckého provozovatele nebo žádost o 

povolení leteckých prací, tak musí mít také vyřízený živnostenský list, a to na fyzickou či 

právnickou osobu. 

Pokud letecký dopravce chce provozovat mezinárodní obchodní leteckou dopravu 

mimo země EU, musí mít k této obchodní letecké dopravě provozní oprávnění cizího státu, 

do kterého má být mezinárodní obchodní letecká doprava provozována. O vydání 

provozního oprávnění musí letecký dopravce požádat příslušný úřad státní správy cizího 

státu. Podání žádosti a způsob jejího vyřizování u příslušného úřadu státní správy cizího 

státu projedná letecký dopravce předem s Ministerstvem dopravy a spojů. [1]  
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3.1.1. Rozdělení obchodní letecké dopravy 

Obchodní leteckou dopravu můžeme rozdělit podle těchto kritérií: 

A. Dle způsobu provozování 

 

 Pravidelná letecká doprava  

Jedná se o dopravu, jež je provozována v pravidelných intervalech a 

frekvencích dle schváleného letového řádu. Prostřednictvím letového řádu jsou 

získávání cestující a tím je potom také zaručena úspěšnost prodeje. Letový řád 

poskytuje informace o kapacitě linky, což je typ letadla vynásobený počtem 

frekvencí spojení. Riziko, zda naplní či nenaplní tyto kapacity, je nese pouze 

letecký dopravce. 

  

 Nepravidelná 

Nepravidelnou leteckou dopravou označujeme společnost, jež pronajímá 

kapacity svých letadel. Provádí tak lety na objednávku. Tyto kapacity pronajímá 

buď cestovním kancelářím, které potom přepravují své zákazníky do cílových 

destinací, nebo např. sportovním klubům. Tyto lety se uskutečňují na základě 

nájemní nebo charterové smlouvy mezi leteckým dopravce a kupříkladu 

sportovním klubem. 

 

B. Dle svého rozsahu 

 Vnitrostátní  

 Mezinárodní 

 

C. Dle provozu a pořízení dopravcem 

 Obchodně komerční letectví  

Komerční provoz nebo užívání letadla podniky pro přepravu cestujících nebo 

zboží. Slouží jako pomůcka při provádění jejich činnosti. Výhodou je dostupnost 

letadel pro charterové lety, pilotované profesionálními piloty. 

 Obchodně korporační letectví 
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Nekomerční provoz nebo užívání letadel společností pro přepravu cestujících či 

zboží jako pomocné činnosti při řízení obchodní společnosti, pilotované 

profesionálními piloty (zaměstnaných k ovládání těchto letadel). 

 Obchodní soukromé letectví 

Nekomerční provoz nebo užívání letadel jednotlivcem pro přepravu cestujících či 

zboží jako pomocné činnosti při jeho podnikání. 

 Obchodní letectví – částečné vlastnictví 

Provozování letadel nebo užívání letadel provozované daným subjektem, tedy 

skupinou vlastníků, kteří jsou společně držiteli minimálního podílu na letadle 

provozovaného danou společností. Podílové vlastnictví je za normálních okolností 

nekomerční činností. Nicméně letadlo může být provozováno i komerčně a to tak, že 

společnost musí vlastnit AOC (Osvědčení leteckého provozovatele). [2] 

 

Obchodní leteckou dopravu můžeme také rozdělit dle velikosti: 

1. Velká obchodní letecká doprava 

Jedná se o přepravu osob, jejich zavazadel, zvířat, věcí a pošty, dopravními 

letadly, kde MTOW je větší než 10 tun a kde je celkový počet míst pro cestující 

vyšší než 20. Tuto dopravu lze provozovat pouze na základě Osvědčení leteckého 

dopravce a provozní licence. Velká obchodní letecká doprava může být 

provozována pravidelně, nepravidelně, vnitrostátně nebo mezinárodně. 

 

2. Malá obchodní letecká doprava 

Jedná se o nepravidelnou vnitrostátní či mezinárodní dopravu aerotaxi, která je 

provozována na základě Osvědčení leteckého dopravce a povolení vydaného 

Úřadem. Aerotaxi přepravuje osoby, zavazadla, zvířata a věci, s letadly, jejichž 

MTOW je menší než 10 tun nebo, kde je celkový počet míst pro cestující menší než 

20. 
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Obchodní letecká doprava je použití jakéhokoli letadla za obchodním účelem (mimo 

státní letouny). Jako taková není obchodní letecká doprava součástí General Aviation 

(Všeobecného letectví).  

General Aviation je jednou ze dvou kategorií civilního letectví. General Aviation jsou 

všechny lety kromě pravidelných linkových letů a komerčních letů. Do General Aviation 

patří všechny typy letounů od kluzáků přes motorové padáky až po nepravidelné lety 

letouny, ovšem mimo velká dopravní letadla (typu Boeing, Airbus). 

Komunita obchodní letecké dopravy se skládá ze společností všech velikostí a 

provozující různé typy letadel. Drtivá většina společností v této komunitě (97 %) jsou malé 

a střední podniky. 

Typy obchodních letadel se velmi liší, mohou to být od vrtulových letadel přes 

proudová až po vrtulníky. Letadlový park zahrnuje vše od pístových letadel, které nejsou o 

moc větší než auto, a které jsou schopná létat jen několik set mil, než jim dojde palivo. 

Oproti tomu letouny s proudovými motory, kde jsou sedadla pro více cestujících, jsou 

schopné realizovat mezinárodní lety. Nicméně drtivá většina obchodních letounů má 

v kabině sedadla velikosti velkého SUV pro šest cestujících.  

Obchodní letecká doprava umožňuje cestujícím efektivní, rychlý, flexibilní, pohodlný 

a bezpečný přístup do destinací po celém světě.  V mnoha případech obchodní letecká 

doprava otevírá možnosti pro dopravní řešení ke globálnímu obchodu. Produktivita 

přepravy je posílena vzhledem k tomu, že se cestující (obchodníci) mohou na palubě 

letadla setkat či pracovat. Studie potvrdily, že obchodní letecká doprava významně 

přispívá k rozvoji ekonomiky po celé zemi.  

Od roku 2001 se obchodní letecká doprava velice rychle rozšířila. Dokonce i 

významně přispívá k celkovému růstu letů v Evropě. Největší trh pro obchodní leteckou 

dopravu ale stále zůstává v severní Americe, v Evropě je až na druhém místě. Z toho 

důvodu, že americká vláda aktivně povzbuzuje a podporuje rozvoj letectví. Investuje velké 

množství prostředků na vývoj a výzkum General Aviation. Na rozdíl od východoasijských 

zemí, kde je obchodní letecká doprava vice konzervativní a zaostává ve vývoji. 
[3]

 

Obchodní letecká doprava spojuje v dnešní době 103 tisíc měst v Evropě, tedy 3x více 

než u letecké dopravy poskytované pravidelnými leteckými dopravci. [4] 
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3.2. Provozní smlouvy  

3.2.1. Smlouvy o poskytování pozemních služeb letadlům dané společnosti 

(Handlingové smlouvy) 

Z finančních, řídících a dalších důvodů nemohou letecké společnosti udržovat na všech 

letištích své sítě vlastní organizaci poskytujících pozemní služby svým letadlům. Pro 

zajištění těchto služeb (vykládka/nakládka letadel, úklid letadel apod.) jsou uzavírány tzv. 

handlingové smlouvy. Tyto smlouvy (dohody) se uzavírají buď se speciálními 

handlingovými společnostmi, které fungují v řadě zemí s liberálnějším přístupem 

k poskytování služeb v letecké dopravě nebo s některou z leteckých společností, které 

poskytují handlingové služby na daném letišti. 

3.2.2. Ostatní provozní smlouvy  

Je potřebné uzavřít ještě několik dalších smluv k zajištění všech služeb pro provoz 

letadel, jako je například nákup leteckého paliva, poskytnutí technické podpory v případě 

nutnosti oprav, kontrol apod., zásobování občerstvení (tzv. catering), atd.   

 

3.3.  Obchodní smlouvy mezi leteckými dopravci – ITA 

 

Pro možné propojení nabídky služeb jednotlivých leteckých dopravců, bylo nutností 

vytvoření systému, jehož cílem je vzájemné uznávání leteckých přepravních dokladů, na 

jehož základě si cestující může zakoupit letenku u jedné společnosti, ale rezervaci a vlastní 

let pak může uskutečnit na linkách jiných dopravců. Tato smlouva o vzájemném uznávání 

přepravních dokladů se nazývá Interline Traffic Agreements, jehož zkratka je ITA. Tato 

smlouva pak stanoví náležitosti a podmínky, za kterých smluvní strany (letecké 

společnosti) přijímají své přepravní doklady (letenky) a poté provádějí zúčtování těchto 

dokladů vzájemně mezi sebou. Základním typem provozních smluv leteckých společností 

jsou tyto ITA smlouvy.  
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3.4. Business Jet 

Provozování velkých dopravních letadel (typu Boeing, Airbus) jsou velice náročná na 

provoz z ekonomického hlediska. Také je velice složité plánovat linky pro tyto letadla 

s přihlédnutím na obsazenosti letů, výběr dané destinace a podobně. Při založení nových 

leteckých dopravců, kteří nemají dostatečnou technickou zálohu a zálohu kapitálu, mohou 

nastat nežádoucí situace, které vedou ke zrušení letu, ale mohou mít i likvidační dopad. 

V roce 2007 již existovalo více než 100 000 spojů mezi evropskými letišti 

obsluhované Business Jety. Ročně tak šlo až o 650 000 pohybů.
 
[5] 

Náklady na nákup a následnou údržbu těchto letounů jsou daleko menší než u 

velkokapacitních letounů. Není zde potřeba vlastnit záložní letouny pro případné selhání 

techniky jako u pravidelných linek. Počet přepravovaných cestujících je zde menší než u 

velkých dopravních letadel, proto tyto problémy lze řešit flexibilněji. 

 

3.4.1. Business Jet versus velkokapacitní letoun 

Přeprava cestujících či zboží, Business Jety nebo velkými dopravními letouny, je 

velice rozdílná. Zde jsem uvedla výhody a nevýhody Business Jetů oproti velkým 

dopravním letounům. 

Výhody:  

 pohodlí (komfortní a luxusní letouny), 

 časová úspora, 

 nezávislost na pravidelné dopravě (letadlo letí podle dispozic cestujícího), 

 efektivní využití času, 

 výběr letadla dle svých potřeb (počet osob, rozměry kabiny, dolet letadla, objem 

zavazadlového prostoru) 

 catering dle přání cestujícího, 

 žádné fronty na letišti a chození přes terminál. 

Letadlo je vždy připraveno k odletu podle potřeb a požadavků cestujících. 

Nevýhody: 

 Vyšší náklady na zajištění přepravy 

 Rychlost malých Business Jetů 
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 Dolet malých Business Jetů 

Business Jet je proudové letadlo určené pro přepravu malé skupiny osob. Konfigurace 

Business Jetů může být upravena pro další služby, jako jsou evakuace obětí, přeprava 

expresních balíků, atd. Pojmem business let se označovaly lety za komerčními účely 

klienta nebo lety soukromými letouny společností, či samotných vlastníků. Již od roku 

2005 je business letem každý let přesně daným typem letadla (seznam Business Jetů dle 

ICAO se nachází v příloze).  

Drtivá většina Business Jetů jsou ve vlastnictví vlády a společností, které využívají svá 

letadla pro přepravu vládních úředníků, vedoucích podniků, prodejních a marketingových 

týmů, projektových manažerů, atd. Méně než 3% jsou v soukromém vlastnictví. 

 V početnosti letů, jsou Business Jety na druhém místě za nízkonákladovými lety. 

Ovšem v roce 2012 došlo k úpadku v počtu letů ve všech segmentech, jak můžeme vidět 

na obrázku č. 1.  

 

Obrázek č. 1 – Procentuální změny na trhu různých typů provozů v jednotlivých měsících 

v Evropě [6] 
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Obrázek č. 2 - Podíl evropských států na prováděných letech obchodní leteckou 

dopravou v roce 2011 a 2012 [6] 

 

Z obrázku č. 2 je zřejmé, že Itálie snížila svůj podíl na prováděných letech obchodní 

leteckou dopravou v roce 2012, ale Velká Británie, Francie a Německo svůj podíl zvýšilo.  

 

 

Obrázek č. 3 – Graf využití letadel za dané období [6] 
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Obrázek č. 4 – Graf počtu letadel na společnost [6] 

V současnosti je evidováno přibližně 3200 provozovatelů business lety v Evropě. Většina 

z nich je přihlášena pouze s jedním letadlem a polovina z nich létá pouze jedenkrát měsíčně a 

méně (viz níže obrázek č. 3). Počet organizací vlastnících více letadel však od roku 2007 

pomalu roste (viz obrázek č. 4). 

 

3.4.2. Very Light Jets 

Novým fenoménem Business Jetů, jehož segment se velice rychle rozvíjí, jsou tzv. 

VLJ, tedy Very Light Jets. Jsou to malá proudová letadla schválená pro jednopilotní 

provoz, umožňující přepravu 4 až 8 osob. Maximální vzletová hmotnost (MTOW) je menší 

než 4 540 kg (tj. 10 000 liber). Jak vyplývá z názvu, jsou lehčí než klasické Business Jety a 

jsou navrženy pro létání s jedním pilotem.  

Termín Very Light Jets se od roku 2010 již nepoužívá. Výrobci tedy používají vlastní 

názvy např. u Cessny -> Entry Level Jet, nebo u firmy Cirrus -> Personal Jet. Také náklady 

na pořízení a provoz těchto letounů jsou nižší než u ostatních Business Jetů. VLJ jsou 

schopny vzlétat a přistávat na dráhách s minimální délkou cca 914 m. Právě to jim 

umožňuje létat do mnoha dalších destinací. 
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3.4.3. Náklady na podnikání s Business Jety 

Kupující hledá nejlepší možnou variantu nákupu letu Business Jety, ať už pro firemní 

nebo soukromé účely. Existují tyto 4 možnosti: 

1. Zakoupení Private Jet Card nebo Block-Time Card  

Existuje mnoho společností, které prodávají Private Jet karty nebo Block-Time karty. 

a) Private Jet Card 

Zákazník si koupí předplacenou kartu s daným počtem letových hodin. Hodnota 

karet se pohybuje od 25 hodin, což se rovná čtyřem nebo pěti zpátečním letům v 

Evropě, a jsou k dostání pro proudová letadla lehké a střední třídy. Všechny náklady 

spojené s létáním, kromě paliva, jsou zahrnuty v jediné přímočaré platbě. Dostupnost 

letounu, kterého si zákazník vybere je garantována do 24 hodin od oznámení. Při 

cestování se z karty odečtou pouze hodiny strávené ve vzduchu, plus šest minut za 

pojíždění letadla před odletem a po doletu. Tato karta je ideálním řešením, pokud 

zákazník vyžaduje krátkodobější alternativu k podílovému vlastnictví letounu, nebo 

pokud již letadlo vlastní, ale chcete mít záložní variantu, která bude zaručeně k 

dispozici a na požádání v případě, kdy jeho letoun není dostupný. [7] 

b) Block-Time Card 

Programy Block-Time jsou velice efektivní pro časté cestovatele, kteří mohou 

přibližně předvídat své lety na ročním základě. Obvykle přesahují 25 až 50 hodin za 

rok. S tímto programem mohou cestující získat pohodlí, přístup a časové výhody, které 

přicházejí s vlastnictvím letadel, aniž by měly dlouhodobý finanční závazek nebo 

odpovědnost z vlastnictví letounu. [8] 

 

2. Podílové vlastnictví 

 

Model podílového vlastnictví  letadel tedy spočívá v tom, že klient si nekupuje 

celé letadlo, ale jen jeho část. Nemá však k dispozici pouze jeden stroj, ale všechny 

letouny dané kategorie v celé flotile dané společnosti, která podílové vlastnictví 

nabízí. Odpadají komplikace, které by nastaly, kdyby spolumajitelé jednoho 

letounu chtěli letět ve stejnou dobu. [9] 
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Investice a fixní náklady letadla se rozdělí mezi více spolumajitelů, kteří 

letadlo společně užívají. Každý spolumajitel se tedy poměrně podílí na těchto 

fixních nákladech a k tomu si platí pouze provozní náklady na vlastní lety. 

Výsledná úroveň nákladů je tedy pro majitele výrazně nižší, než kdyby měl svoje 

vlastní letadlo. 

V programu podílového vlastnictví nemá spoluvlastník ani žádné starosti se 

svým letadlem. Zatímco vlastník soukromého letadla se musí starat o pojištění, 

servis, hangár, piloty, certifikace, navigační databáze, plánování letů a mnoho 

dalšího, podílník se nemusí starat o nic. Veškerá péče o letadlo se vejde do 

pravidelného měsíčního poplatku, bez nepříjemných překvapení.
 
[10] 

 

3. Charterové lety 

Charter je velmi podobný Private Jet kartám nebo Block-Time kartám a to tak, že 

je k dispozici bez nákladů na odpisování. Existuje mnohem více charterových 

společností než společností s podílovým vlastnictvím letounů a proto tedy mají 

cestující na výběr z několika společností, aby našly ideální úroveň služeb a vybavení 

s přijatelnými náklady.  

 

4. Soukromé vlastnictví 

U soukromého vlastnictví je to tak, že vlastník má dostupný celý 100% odpis. 

Vlastník může své letadlo buď pilotovat sám, nebo si může najmout piloty, kteří budou 

letadlo řídit. Může si tedy upravit interiér letounů, tedy styl či různé dekorace, podle 

vlastního přání. [11] 
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4. Strategie letecké společnosti 

V posledních desetiletích došlo ke značnému rozvoji letecké dopravy. Podnětem 

k tomu byla skupina různorodých faktorů. Jedná se o faktory spojené s novými 

technickými znalostmi, faktory spojené s ekonomickým vývojem ve světě, ale i faktory 

spojené s význačnými organizačními aktivitami na mezinárodních a národních úrovních, 

které jsou vyvolány potřebou zabezpečit provoz podniků letecké dopravy značně efektivně, 

bezpečně a ekonomicky. Pro nárůst objemu letecké dopravy byl důležitým faktorem zcela 

jistě růst ekonomické síly obyvatelstva a díky tomu i spojená potřeba cestovat na větší 

vzdálenosti. 

V systému letecké dopravy je zřejmé, že ohledně potřeby zabezpečení rychlé, kvalitní 

a bezpečné přepravy cestujících a zboží, je nejdůležitějším prvkem provozovatel letecké 

dopravy – letecká společnost. Povinností je zajistit, aby provoz nebyl ztrátový, při 

vytváření poměrně nízké ceny za přepravu. 

Dosahování očekávaného kladného výsledku v takto vytvořeném konkurenčním 

prostředí, vyžaduje, aby letecká společnost byla schopná podávat lepší výkony než její 

konkurenti. Dosažení takového cíle je možné cestou tříúrovňového rozhodování, což 

představuje strategické rozhodování, dlouhodobé plánování a operativní řízení (obr.). 

 

 

Obr. č. 5 - Obecná struktura procesu rozhodování letecké společnosti 

Strategické rozhodování 

Před zavedením požadovaného organizačního nebo investičního kroku letecké 

společnosti probíhá strategické rozhodování v dlouhém předstihu. Jedná se o přijatelnou 

strategickou volbu, která je zásadním a výchozím bodem podnikatelské činnosti.  

Operativní řízení 

Dlouhodobé plánování 

Strategické rozhodování 
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Strategii rozhodovacího procesu významně změnil trend privatizace leteckých 

společností a jejich přechod na čistě komerční firmy. Hlavním cílem těchto firem je 

dosažení zisku. Strategické cíle popisují a definují stav, který má být v letecké společnosti 

v budoucnosti dosažen. Pro prosperující fungování a další rozvoj by měl každý letecký 

dopravce zvolit zcela jasnou strategii rozvoje sítě linek, letadlového parku, výběru 

destinací, rozvoje úrovně služeb a zařazení do alianční spolupráce. Bez tohoto ujasnění 

strategií mohou být přijímaná rozhodnutí nebezpečná a rozporuplná. 

Dlouhodobé plánování 

Dlouhodobé plánování z časového hlediska představuje horizont několika měsíců, 

v této době by měly být definovány kroky, které umožní letecké společnosti účinné 

využívání dosavadních zdrojů k dosažení maximálních tržeb.   

Do této kategorie zdrojů letecké společnosti můžeme zahrnout osoby a prostředky, 

které realizují proces podnikání společnosti. Jedná se o piloty s různou kvalifikací, flotilu 

různých typů letadel, palubní personál, kvalifikovaný technický personál, prostředky pro 

údržbu, prostředky a personál zajišťující obchodní odbavení cestujících a zboží.  

Operativní řízení 

Mezi operativní řízení spadá takové rozhodnutí, které může být opravováno nebo 

změněno v průběhu jedné hodiny, nebo maximálně v průběhu jednoho dne. Jedná se 

zpravidla o reakce na neočekávané události, jako jsou například změny počasí, zrušení 

nebo zpoždění letu, porucha letadla, nebo nepřítomnost posádky z v důvodu onemocnění.   

Operativní řízení je spojeno s rozhodováním při obchodních aktivitách, jako jsou 

prodej letenek, knihování a podobně. 
[12]

 

 

4.1. Strategie letecké společnosti při výběru letadel 

Výběr, pořízení a provozování letadla je velice kapitálově náročné podnikání a 

představuje i vysokou odpovědnost. Rostoucí cena leteckého paliva významně ovlivňuje 

provoz leteckých společností. Složení letadlové flotily by mělo být odpovídající dané 

strategii rozvoje sítě letecké společnosti a poohlížet na bezpečnost, kvalitu služeb, 

ekonomičnost provozu, zajištění potřebné kapacity a jednotnosti letadlového parku, atd. 
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4.1.1. Procesy spojené s výběrem letadel 

Provozovatel letecké dopravy při výběru letadel pro svou flotilu musí brát v úvahu 

celou řadu faktorů. Pořízení flotily letadel stejného typu představuje lepší podmínky pro 

provádění údržby, řízení provozu, přípravy posádek a případně i množstevní slevu při 

nákupu. To platí při pořízení nebo výměně letadel z důvodů jejich fyzického stárnutí, 

nepřijatelné úrovni hluku nebo emisí, vysokých provozních nákladů, případně z jiných 

důvodů. U většiny případů je však nejdůležitější položkou pořizovací cena a provozní 

náklady. 

Výběr letadla podle jeho ceny 

Požadovaná sedadlová kapacita a úprava interiéru, dolet, spotřeba paliva a požadované 

přístrojové vybavení, zpravidla určují cenu letadla. Pořizovací cena letadla je cena, za 

kterou je možné si letadlo pořídit v daném období. 

Pořizovací cena letadla se zpravidla stanoví pomocí hodnotové analýzy. Hodnotová 

analýza představuje proces vyhodnocení požadovaných a dosažitelných funkcí letadla 

zjišťování nákladů nutných k jejich zajištění. Cílem procesu vyhodnocování je návrh 

nejvhodnějších variant řešení. 

Při hodnotové analýze se analyzují dvě skupiny kritérií: 

- kritérium užitkovosti, 

- kritérium nákladovosti. 

V hodnotové analýze je pořadí variant určeno podle míry efektivnosti: 

    
  

         
  

Kde:  

Ej – míra efektivnosti 

Uj – výsledná užitnost j-té varianty 

Nj – náklad j-té varianty 

Cj – cena j-té varianty 
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Na základě úhrnné užitečnosti j-té varianty a jejich nákladů je posuzována každá 

z hodnocených variant.  

Užitnost je ukazatel, který je vytvořený z různých užitečných vlastností – nutností je 

definovat tyto vlastnosti, stanovit jejich důležitost a stanovit jejich užitnost. Proti souhrnné 

užitnosti se pak stanoví cena nebo náklady varianty. Tento proces se tak může 

charakterizovat jako užitek na korunu vložených nákladů. 

Základním požadavkem hodnotové analýzy je nejen zjistit efekt zvoleného řešení, ale 

pokud je to možné i růst efektivnosti. Změny v užitnosti nebo nákladech jsou vyvolávány 

zlepšováním variant k získání maximálního efektu. Toho lze dosáhnout několika způsoby: 

- zlepšením užitnosti při zachování nákladů, 

- zlepšením užitnosti při snížení nákladů, 

- zachováním užitnosti a snížením nákladů, 

- snížením nežádoucí funkčnosti a snížením nákladů. 

Jako optimální varianta se pak považuje ta, která vykazuje nejvyšší míru efektivnosti. 

Hodnotová analýza klade požadavek optimality tak, že míru efektivnosti nabídky Ej 

maximalizuje: 

Ej                   Ej max 

Hodnotová analýza akcentuje systémový přístup k problému. Pohlíží na předmět 

hodnocení – v našem případě na letadlo a vybavení nutné k zajištění jeho provozu – jako 

na ucelený systém. Pro hodnotovou analýzu jsou totiž podstatné ty vlastnosti, ve kterých se 

odráží účelovost systému. Základní požadovanou vlastností takového systému je jeho 

funkčnost. Ta je dána úlohou systému, která se pochopitelně může měnit s požadavky 

letecké společnosti v souladu s danými nebo očekávanými podmínkami provozu.  

Při plánování letadel pro leteckou flotilu má významnou roli také otázka provozní 

životnosti letadel. Výrobce definuje skutečnou fyzickou životnost letadla, ale potřeby a 

požadavky průběžné modernizace vyžadují poměrně vysoké finanční náklady a provozní 

ztráty. [12] 
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Výběr letadla podle spotřeby paliva 

V poslední době význam tohoto kritéria podstatně vzrostl, a to díky neustálému růstu 

cen leteckého paliva a náročným požadavkům na omezení objemu škodlivých emisí, které 

jsou produkovány leteckými motory. U letadel nové generace sice došlo ke snížení 

spotřeby paliva (o 20 %), ale celkové náklady na spotřebu paliva jsou stále vyšší, protože 

stále roste cena leteckého paliva.  

Výběr letadla podle vybavení paluby cestujících 

Toto kritérium je důležité pro zajištění spokojeného letu cestujících. Ke spokojenému 

letu přispívají kvalita sedadel a jejich uspořádání, snadné uložení a dostupnost příručních 

zavazadel, udržování odpovídajících klimatických podmínek, podávání kvalitního 

občerstvení a volba vhodné zábavy. 

V dnešní době výrobci, kteří zajišťují vybavení paluby pro cestujícího, nabízí 

nejrůznější výrobky různého provedení, komfortu a samozřejmě i odpovídající ceny.  

Výběr letadla podle nákladů na údržbu a opravy letadel 

Velmi významnou složku v procesu výběru typu letadla představují definované 

požadavky na údržbu letadel, jejichž úkolem je udržet letadlo v bezporuchovém stavu po 

dobu stanovenou technickými podmínkami.  

Výběr letadla podle technického vybavení a zajištění bezpečnosti 

Dopravní letadlo musí být vybaveno nejmodernějšími technickými prostředky. Tyto 

prostředky zajišťují splnění předpokladů úspěšných ekonomických výsledků letecké 

společnosti, zajišťují dodržení míry bezpečnosti, dosažení vysokých očekávání v oblasti 

environmentální a realizaci klidného letu i v obtížných meteorologických podmínkách. 

V dnešní době letecký průmysl nabízí opravdu širokou škálu takového kvalitního 

technického vybavení, jehož aplikace umožňuje dosažení výše uvedených požadavků. 

Zavedením kvalitního technického vybavení, bude mít výrazný vliv na pořizovací cenu 

letadla.  
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4.2. Údržba letadel na letišti 

Údržba letadel je činnost, která je prováděná s cílem udržet letadlo v bezporuchovém 

stavu po dobu stanovenou technickými podmínkami. V oblasti provozu letadel a letadlové 

techniky je cílem údržby zachovávat nebo obnovovat funkce systému a konstrukce letadla 

takovým způsobem, aby mohla fungovat podle standardů požadované bezpečnosti.  

Cíle údržby: 

- Zajištění vysoké spolehlivost letu, 

- zajištění dobrého technického stavu letadlové techniky, 

- dosažení stanovených parametrů letadlové techniky, 

- předcházení závadám. 

Létání u letecké společnosti probíhá podle stanovených a schválených pravidel, 

v souladu s technickými parametry letadel, leteckými předpisy, odpovídajícími provozními 

možnostmi techniky a pracovními podmínkami pro palubní i pozemní personál. 

Podmínkou pro provozování konkrétních letadel je mít/držet Osvědčení letové způsobilosti 

OZL vydávané Úřadem pro civilní letectví a na základě uspokojivé kontroly letové 

způsobilosti podle předpisu L8/A také Osvědčení kontroly letové způsobilosti.  

Pro spolehlivý, bezpečný a ekonomický provoz letadel jsou technickou dokumentací 

letadel, předpisy a vnitřními nařízeními letecké společnosti stanoveny a přísně dodržovány 

pravidelné prohlídky letadel. [12] 
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5. Ekonomická stránka letecké společnosti 

Ziskovost, v odvětví letecké dopravy, je z dlouhodobého hlediska nízká a periodická. 

V poslední době v tomto odvětví došlo k mnohým změnám - privatizace, vznik aliancí, 

elektronická distribuce, atd. Tyto změny mají zajistit dlouhodobější a větší odolnost při 

tvorbě zisku a to, i když na něj působí vnější vlivy (cena paliva, nárůst konkurence). 

Nejvýznamnější faktory, které ovlivňují leteckou dopravu je kupříkladu slibně se 

rozvíjející trend Open sky. Open sky (,,otevřené nebe“) je koncept mezinárodní politiky, 

který vyzývá k liberalizaci pravidel a předpisů mezinárodního letectví, zejména 

komerčního, s cílem vytvořit prostředí volného trhu pro letectví. Nově vznikající Aliance, 

které se stále více rozrůstají, i přesto mají poměrně malý ekonomický význam.  

 

5.1. Pořízení letadla 

Cena a financování nového letounu je, z ekonomického hlediska, poměrně náročnou 

položkou. Počet zakoupených letounů zcela jistě rozhoduje o konečné ceně. Pokud ovšem 

společnost vlastní zatím pouze jedno letadlo, tak to nebude hrát roli. V případě, že 

provozovatel uvažuje o nákupu větších letounů do budoucna, pak je vhodné si předem 

vybrat výrobce, se kterým bude dále spolupracovat. Pořízení letounu vede k úvaze nad 

způsobem financování, jelikož se jedná o velmi vysokou investici. V dnešní době lze 

letoun pořídit těmito způsoby:  

a) nákupem, 

b) finančním leasingem, 

c) operativní leasingem. 

ad. b) Finanční leasing spočívá v tom, že letoun (předmět nájmu) je po celou dobu 

majetkem leasingové společnosti a až na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka. 

 

ad. c) Operativní leasing je takový způsob pořízení, kdy letoun (předmět nájmu) zůstává ve 

vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. Klient během leasingu zaplatí 

pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu.   
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Leasing 

Takové pořízení letadla spočívá v tom, že si leasingová společnost objedná letadlo na 

své jméno u výrobce a toto letadlo pak zájemci pronajme. V rámci smlouvy, mezi 

leasingovou společností a nájemcem, si nájemce vybere specifikace letadla podle svých 

představ. Nájemce provádí určené platby po stanovenou dobu a po tuto dobu je jediným 

uživatelem letadla. Nájemce letadlo v době pronájmu nikdy nevlastní a pronajímatel mu 

nemůže ukončit nájemní smlouvu, pokud splňuje definované podmínky. Na konci 

povinného období pronájmu může být pronájem ještě prodloužen na další určenou dobu. 

Pronajímatelem může být banka, leasingová společnost nebo jiná společnost. Nájemce, tj. 

letecký dopravce, může, ale také nemusí mít volbu získat pronajaté letadlo nebo podíl na 

výtěžku z prodeje letadla na konci doby pronájmu.  

Výhoda leasingu spočívá v tom, že může letecké společnosti poskytnout objemové 

slevy na nákup letadel. Při tom letecké společnosti zůstává provozní kapitál a úvěrové 

kapacity. Další výhodou je, že se problematika stárnutí letadel přesouvá na pronajímatele. 

Nájemce také nepotřebuje zkušenost obchodování s letadly při leasingu. Nevýhoda 

leasingu je skutečnost, že celkové náklady mohou být vyšší, než je celková pohledávka za 

nákup. [12] 

5.2. Výběr vhodného typu letadla 

Předtím než si provozovatel pořídí letadlo, je důležité zvážit všechny aspekty, které 

ovlivňují jeho provoz. Je důležité vzít v úvahu nejen jeho kapacitu a jeho cenu, ale také 

hlučnost, ekologickou nezávadnost nebo náklady na zařízení. Mezi aspekty ovlivňující 

provoz letadel jsou: cestovní rychlost letadla, dostupnost údajů o letadle, bezpečnost, 

konkurence, aj. 

Provozovatel by si měl tedy stanovit: 

 Uvažovaná vzdálenost přepravy – Náklady na spotřebu paliva a celkový provoz 

 Předpokládaný objem přepravy – Počet přepravovaných osob 

 Předpokládaný roční nálet – Rozložení nákladů na údržbu a provoz, tvorba 

výsledné ceny za letovou hodinu 

 Stáří letadla a s tím spojené náklady na opravy – Čím starší letadlo, tím větší 

náklady na údržbu 
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5.3. Náklady na provoz letadla 

Náklady rozdělujeme v závislosti na výkonech  na: 

 Variabilní  

Tyto náklady jsou závislé na výkonech a nabíhají pouze v případě, že došlo k 

provedení letu. S provedením letu souvisí náklady na LPH, letištní poplatky, catering, 

aj. 

 Fixní 

Tyto náklady nejsou závislé na výkonech a nabíhají bez ohledu na to, zda byl let 

uskutečněn. Mezi fixní náklady patří: základní platy personálu, náklady na leasing, 

pojištění letadel apod.  

Podle kalkulačního členění můžeme náklady dále rozdělit na: 

A. Přímé provozní náklady 

 Platy a náklady posádek – platy posádek jsou náklady fixními a ostatní náklady 

jsou zde položkami variabilními (zahraniční diety, náklady na ubytování, dopravné, 

náklady na výcvik a školení, atd.), 

 Náklady na LPH – patří mezi variabilní náklady a jsou závislé na: typu letadla, 

cenách paliva na různých letištích a na vlastním provedení letu. Jsou ovlivnitelné 

provedením letu piloty a také činností ŘLP. 

 Navigační a traťové poplatky – patří opět mezi variabilní náklady. Poplatky jsou 

stanoveny provozovateli letišť a složkami ŘLP. Jsou závislé také na velikosti 

letadla, objemu přepravy, atd. 

 Náklady na údržbu letadel – jsou závislé na typu letadla, počtech hodin životnosti 

jednotlivých dílů, na frekvenci prohlídek, atd.  

 Některé položky spadají do fixních nákladů (amortizace nářadí a součástí, náklady 

na vedení údržby), a některé do variabilních (pracovní síla, náhradní díly, atd.). 

 Odpisy letadel, případně splátky operativního pronájmu – závislé na typu letadla, 

podmínkách leasingu nebo úvěru. 

 Splátky letadel (leasing nebo úvěr) - opět rozhodujícím faktorem je typ letadla a 

dále sjednané podmínky leasingu nebo úvěru. 
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 Pojištění letadel a zákonná odpovědnost – jedná se o částku sjednanou s 

pojišťovatelem, většinou na období jednoho roku. 

 

B. Nepřímé provozní náklady 

 Náklady stanic (bodů v síti dopravce) – náklady spojené se zřizováním a 

udržováním prodejních, provozních a administrativních složek dopravce mimo jeho 

domovskou základnu, 

 Náklady na odbavení letadel - závislé na typu letadla a počtu provedených letů. 

Jedná se o náklady na odbavení letadel, cestujících, zboží a pošty na domácích i 

zahraničních letištích. Realizují je sami letečtí dopravci nebo dodavatelé. 

 Služby cestujícím – jedná se o náklady na palubě letadla a i mimo něj. 

 Náklady na distribuci a prodej - náklady na vlastní distribuční systém, inventární a 

prodejní systém dopravců.  

 Provize - odměny smluvním a partnerským prodejcům (agentury a interline 

dopravci). Výše provize je většinou úměrná ceně letenky a celkovým objemům 

prodeje jednotlivého prodejce, 

 Náklady na inzerci a propagaci 

 Režijní nebo strukturální náklady - náklady na správní a řídící složky dopravce. 
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Položka 
Náklady 

Variabilní (závislé) na Fixní 

 1. Letecké pohonné hmoty oleje nalétané km  

2. Přímý materiál provozní hodiny  

 3. Přímé mzdy provozní hodiny  

4. Odpisy letadel provozní hodiny  

5. Opravy a údržba letadel 

5.1. Přímý materiál 

5.2  Přímé mzdy 

5.3  Soc. a zdrav. pojištění 

5.4  Ostatní náklady 

provozní hodiny 

nalétané km 

provozní hodiny 

provozní hodiny 

x 

6. Ostatní přímé náklady 

6.1. Letištní a navigační poplatky 

6.2  Stravné, ubytování a cestovné 

6.3. Soc. a zdrav. poj. z položky 3 

6.4. Ostatní náklady (pojištění letadel aj.) 

provozní hodiny 

provozní hodiny 

x 

x 

x 

PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM   

7. Provozní a správní režie  x 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU   

Tabulka č. 1 – Doporučený kalkulační vzorec letecké dopravy 

Výpočet mezního výkonu 

V = Nc 

                  

     
  

    
 

P – výkony (km) 

Nf - fixní náklady (Kč/rok) 

v – jednotkové výnosy (Kč/km) 

np – jednotkové variabilní náklady (Kč/km) 
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Výpočet přeletového poplatku: 

Vzdálenost = 650 km 

Faktor vzdálenosti          á           

Faktor hmotnosti      
    

  
 

      ř                              ř                  

Cena přeletu za 1 hodinu nad daným územím   

Průměrná cena za přeletovou jednotku je v rámci EU cca 1182 Kč 

 

5.4. Přeprava aerotaxi 

Doprava aerotaxi patří do obchodní letecké dopravy a zajišťuje bezprostřední, 

pohotovou přepravu osob, jejich zavazadel, věcí a zvířat letadlem, jehož MTOW je menší 

než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující méně než 20. 

Provozovat dopravu aerotaxi může letecký dopravce na základě povolení vydaného ÚCL a 

platného Osvědčení letecké dopravce. Dále pro podání žádosti je důležité mít vyřízený 

živnostenský list a to na fyzickou či právnickou osobu.  

V podstatě se jedná o klasickou obchodní leteckou dopravu v menším rozsahu 

s použitím menších letadel. Základní filozofií aerotaxi je pronájem celého letadla 

zákazníkovi (i s piloty). Kromě provozovatele je okruh cestujících přesně vymezen 

klientem.  

Aerotaxi poskytuje: 

d) přepravu na místa, kam běžné linky nelétají,  

e) přepravu v čas, který aerolinky nenabízí, 

f) přepravu komfortními a luxusními letouny, 

g) přepravu bez zbytečného čekání ve frontách na letišti, 

h) přepravu na malé letiště, kde lze přistát pouze s malým letounem. 
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Výhody této dopravy je nejvyšší flexibilita, rychlost, pohodlí a bezpečnost dopravy na 

větší vzdálenosti.  

Aerotaxi využívají z 80 % hlavně firmy, ale i celebrity, sportovci, politici nebo 

manažeři, pro které je připravena speciální VIP odbavení většinou v rámci GA terminálů 

na letišti, kde si mohou dopřát maximální komfort. 

V této práci se zaměřuji pouze na kategorii letadel - malá lehká proudová letadla. 

 

5.4.1. Small cabin light Jets (Malé lehké proudové letouny) 

Small cabin Jets jsou všestrannější a zároveň patří do velmi poptávané kategorie 

letadel v obchodní letecké přepravě. Tyto letadla jsou ideální volbou pro 1-3 hodinové lety 

za prací i zábavou a zároveň jsou rychlejší, mají větší dolet než turbopropy a avšak stále 

mohou létat na letiště, kam se klasické linky nedostanou.  

Standardní kapacita je 6-9 cestujících s doletem až 3000 km a s rychlostí až 850 km/h. 

Letadla, která v této třídě nejčastěji využíváme, jsou např.: Beechjet 400A, Hawker 

400XP, CitationJet, Citation CJ2+, Learjet 31A, Premier IA. 

6. Modelový projekt provozování aerotaxi 

Pro provozování malého leteckého provozovatele aerotaxi neuvažuji v práci 

s periodickými náklady. Zahrnutí periodických nákladů do provozních nákladů za hodinu 

letu je velmi obtížné. Jejich stanovení by bylo pouze orientační a mohlo by se lišit 

v závislosti na provozu letadla (u obnovy interiéru a exteriéru). Provozování letadla bude 

tedy probíhat v mezidobí generálních oprav. Periodické náklady zahrnují:  

- prohlídka horkých částí motoru v polovině jejich životnosti, 

- generální opravu motoru,  

- lakování, 

- obnova interiéru, 

- modernizace. 

V práci tedy uvažuji pouze: 

 s letouny, které mají počet sedadel pro cestující maximálně 7, 

http://jetadvisors.com/aircraft-specs/Description-CessnaCitationJet-SmallCabinLightJets.htm
http://jetadvisors.com/aircraft-specs/Description-CessnaCJ2-SmallCabinLightJets.htm
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 s průměrnými lety do 1,5 hodiny, 

 s předpokládaným náletem 300 h/rok, 

 s letouny, jejichž rok výroby je od roku 1999-2005, 

 s letouny, jejichž pořizovací cena je max. 2 mil. USD. 

Na základě těchto požadavků jsem vybrala následující typy letounů: 

 Cessna CJ 

 Cessna CJ1 

 Hawker 400XP 

 Bombardier Learjet 31A 

 Beechcraft Beechjet 400A 

 

6.1. Cessna Citation Jet 

 

 

Popis: Citation Jet (dále už jen CJ) je navržen tak, aby náklady na pořízení a provoz 

byly při hodině letu úsporné. CJ je hospodárný, výkonný a jednoduchý letoun, který nabízí 

větší flexibilitu v letovém provozu. CJ je ideálním letounem pro malé firmy a jednotlivce, 

kteří hledají úsporné soukromé letadlo na krátké lety (obvykle něco málo přes hodinu). 

Pro vzlet a přistání potřebuje CJ pouze 3080 ft na úrovni hladiny moře a 5710 ft na 

úrovni 5000 ft při 25°C, tudíž je vhodné pro krátké vzletové a přistávací dráhy. Výšky 37 

000 stop (11 278 m) dosáhne za 25 minut. Létá cestovní rychlostí 378 uzlů (700 km/h) a 

má dolet 1099 námořních mil (2035 km). Jeho maximální certifikovaná FL je 41 000 ft.   

Disponuje automatizovanýma jednoduchým systémem avioniky. Kabina CJ spadá do 

průměrné velikosti kabin lehkých soukromých letounů pro 5 cestujících. MTOW u tohoto 

typu letounu je 10 500 kg (10,5 tun).
 
[13] 
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Orientační cena: 1 350 000 USD (36 450 000 Kč) 

Rok výroby: 1999  

Avionika 

EFIS (Sperry 2 Tube), AP/FDS (Sperry SPZ 5000), NAV (2 Bendix/King KR 87), ADC 

(Shadin ADC 200), DME (King DME 63), FMS (Global GNS XLS), XPDRs (HNWL 

MST 67A S Mode EHS), Radar (Bendix RDR 200VP CLR), ALT (King KRA 405), 

TCAS (HNWL TCAS II).  

RVSM, EASA EU OPS 1 Compliant, Navigační specifikace - Certifikát P-RNAV. [14] 

 

Náklady na letounu Cessna CJ 

A. Variabilní náklady 

Palivo 

Jedním z nejdůležitějších parametrů k určení provozních nákladů bude cena paliva. Při 

průměrné spotřebě 522 litrů na hodinu letu a při ceně paliva $1/litr, je průměrná cena za 

spotřebované palivo během hodiny letu 14 094 Kč. [1 Euro = 1 USD] 

Údržba  

Cena údržby může být rozdílná na základě několika parametrů. V průměru se dá 

předpokládat, že náklady na provedenou práci spojenou s údržbou a náklady na náhradní 

díly, jsou $100 000 /rok (2 700 000 Kč/rok) bez daně pro komerční dopravu. 

Další náklady na let  

Přistávací poplatek činí průměrně 700 Kč/t v našem případě tedy 7350 Kč/10,5 tun na 

uvažované 1,5 hodiny letu (4900 Kč/h). Zahrnují se do něj poplatky za použité dráhy na 

letišti, poplatky ŘLP, aj. 

Tyto náklady (přeletový poplatek, průměrná cena státní letadla na letišti, cenu za letištní 

služby) uvádím jen u tohoto typu letounu, u dalších typů uvádím již pouze celkové další 

náklady na let. 

Přeletový poplatek, který jsme zjistili výpočtem (viz. 7. kapitola) je průměrně 3521 Kč/h. 
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Cena za letištní služby je cca 13 500 Kč (např. odbavení cestujících) na 1,5 hodiny letu. 

(9000 Kč/h).  

Celkové další náklady tedy činí 17 421 Kč/h. 

Průměrná cena za státní letadla na letišti včetně ubytování posádky je cca 16 200 Kč/noc. 

Tuto cenu nezahrnuji do funkce nalétaných hodin letadla.  

 

B. Fixní náklady za rok  

Pojištění draku letounu  

Pojištění draku letounu činí 160 000 Kč/rok. 

Pojištění odpovědnosti  

Toto pojištění vychází ročně na 83 000 Kč.  

Potřebný software  

Potřebným softwarem máme na mysli zakoupené mapy a databáze atd. vychází ročně na 

130 980 Kč. 

Další fixní náklady  

Další roční náklady spojené spolu s hangárováním činí 120 000 Kč. 
[15]

 

Základní plat posádky 

Principiálně platy posádky všech letounů, uvedených dále, uvažujeme stejné. Minimální 

plat kapitána i kopilota letadla dohromady činí tedy 2700 Kč/hod. 
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Nálet 200 h/rok 300 h/rok 600 h/rok 

Variabilní náklady/h 

Palivo 14 094 Kč 14 094 Kč 14 094 Kč 

Další náklady 17 421 Kč 17 421 Kč 17 421 Kč 

Variabilní celkem: 30 684 Kč 30 684 Kč 30 684 Kč 

Údržba/rok 2 700 000 Kč 2 700 000 Kč 2 700 000 Kč 

Fixní náklady/rok 

Pojištění draku 160 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč 

Pojištění odpovědnosti 83 000 Kč 83 000 Kč 83 000 Kč 

Software 130 980 Kč 130 980 Kč 130 980 Kč 

Další náklady 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 

Fixní celkem 493 980 Kč 493 980 Kč 493 980 Kč 

Náklady na posádku/h 2700 Kč 2700 Kč 2700 Kč 

Provozní náklady na letovou hodinu 49 354 Kč 44 031 Kč 38 707 Kč 

Tabulka č. 2 – Provozní náklady letounu Cessna CJ 

Z tabulky č. 2 vyplývá, že při náletu 600 h/rok se nám provozní náklady na letovou 

hodinu snížily oproti náletu 200h/rok o cca 10 650 Kč.  

Do těchto nákladů není započítaná cena koupě letadla. Z informací, které jsou 

dostupné, se nepodařilo zjistit jaká je výše leasingu nebo jaká je výše amortizace při 

operativním leasingu. Většinou bývá, že během prvních 1000 hodin náletu klesne hodnota 

letounu nejvíce (25 %) a potom už pokles není tak prudký. 

Odhadem jsem zde uvedla, jakou část tyto náklady mohou tvořit pomocí odpisu 

pořizovacích nákladů dle zákona o dani z příjmu. Podle zákona o dani z příjmu může být 

vyvozena měsíční výše účetního odpisu daného letounu vycházející z pořizovací ceny a 

zařazení do příslušné odpisové skupiny. Lze stanovit vlastní odepisovací dobu a plán tedy 

tzv. Rovnoměrný odpis. U tohoto způsobu je však nezbytné stanovit mnoho kritérií 

zohledňujících charakter majetku, intenzitu používání, vystavení povětrnostním 

podmínkám atd. Z toho vyplývá složitost této varianty. Je proto použito zjednodušeného 

odpisu dle standardizovaných tabulek.  
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Majetek (tedy letoun) spadá do skupiny IV 30.30.33 Letouny a ostatní letadla, o vlastní 

hmotnosti > 2 000 kg, avšak <= 15 000 kg. Kdy stanovená doba užívání je 20 let. Při ceně 

36 450 000 Kč (z roku 1999) za letoun Cessna CJ za podmínek, které určuje zákon, 

vychází měsíční odpis hodnoty stroje na 151 875 Kč měsíčně. Za rok se tedy odepisuje 

hodnota stroje ve výši 1 822 502 Kč. Při náletu 300 hodin ročně by účetní odpis byl 6075 

Kč na letovou hodinu. [15] 

 

6.2. Cessna Citation CJ1 

 

 

Popis: CJ1 spadá do druhé generace velmi významné proudové řady Citation a je 

určen pro 5 cestujících. Přináší všechny výhody původního proudového Citationu, ale 

s vylepšenou ekonomikou a výkonem. Tím je druhá generace Citationu výhodnější pro 

soukromé létání. Cíl konstrukce CJ můžeme shrnout do tří slov: jednoduchost, úspornost a 

výkonnost. 

Tento letoun má překvapivě velkou kapacitu pro přepravu zboží. Jeho tři zavazadlové 

prostory mohou uvézt až 832 kg nákladu. CJ1 byla speciálně navržena pro vzlet a přistání 

na krátkých vzletových a přistávacích drahách. CJ1 má MTOW 10 600 kg (10,6 tun), což 

je o 100 kg více než MTOW předchozího CJ. Maximální hmotnost paliva se také zvedla o 

300 kilo na 3220 kilogramů. Tyto změny mají lepší možnosti pro rozsah/flexibilitu nákladu 

a tím nabízí majitelům více možností při plánování letu. Nejpřekvapivější výsledek této 

změny hmotnosti je, že CJ1 je rychlejší než CJ. Také dvojité těsnění dveří snižuje hluk 

v kabině.
 
[13] 

Orientační cena: 1 850 000 USD (49 995 000 Kč) 

Rok výroby: 2002 
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Avionika 

Collins ProLine 21 Avionics, 2 Tube EFIS systém, Single Universal UNS-1L FMS, 

Permanent DTU-100, Dual Garmin GNS- 530 GPS with capability to connect to Autopilot, 

Provisions for KHF-950 HF Comm, Skywatch HP traffic advisory systém, Dual GTX-

330D Mode S Transponders with, Enhanced, surveillance, Mark VIII EGPWS, L3 

Communications Cockpit Voice Recorder, Single Honeywell DME, Single Honeywell 

ADF, Radio Altimeter, Collins TWR-850 Radar, Honeywell AM-250 Altimeter, Cockpit 

Speaker Mute Switch, Safe Flight N1 Computer, Single AOA komputer, Dual AHC-3000 

AHRS komputer, Single CHP-3000 Course and heading panel, Dual External, 

Compensation Unit, Standby EHSI, Single ADC-3000 Air Data Computer, Artex C-406-1 

ELT. [14] 

Náklady na letounu Cessna CJ1 

A. Variabilní  náklady 

Palivo 

Jedním z nejdůležitějších parametrů k určení provozních nákladů bude cena paliva. Při 

průměrné spotřebě 603 litrů na hodinu letu a ceně paliva $1/l je průměrná cena za 

spotřebované palivo během hodiny letu 16 281Kč. 

Údržba  

Předpokládáme, že náklady na provedenou práci spojenou s údržbou jsou $100 000 /rok 

(2 700 000 Kč/rok) bez daně pro komerční dopravu. 

Další náklady na let  

Přistávací poplatek činí průměrně 700 Kč/ tuna v našem případě tedy 7420 Kč/10,6 tun na 

uvažované 1,5 hodiny letu (4947 Kč/hod) 

Celkové další náklady tedy činí 17 485 Kč/h, které zahrnují přeletový poplatek – 3 538 Kč 

a letištní služby - 9000 Kč/h. 

 

 

 



42 

 

B. Fixní náklady za rok  

Fixní náklady pro všechny zde uvedené letouny uvažujeme stejné jako u prvního letounu 

typu CJ. 

Tedy celkové fixní náklady za rok činí: 493 980 Kč.
 [15]

 

Základní plat posádky 

Základní plat posádky činí 2700 Kč/h. 

 

Nálet 200 h/rok 300 h/rok 600 h/rok 

Variabilní náklady/h 

Palivo 16 281 Kč 16 281 Kč 16 281 Kč 

Další náklady 17 485 Kč 17 485 Kč 17 485 Kč 

Variabilní celkem 33 766 Kč 33 766 Kč 33 766 Kč 

Údržba/rok 2 700 000 Kč 2 700 000 Kč 2 700 000 Kč 

Fixní náklady/rok 

Pojištění draku 160 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč 

Pojištění odpovědnosti 83 000 Kč 83 000 Kč 83 000 Kč 

Software 130 980 Kč 130 980 Kč 130 980 Kč 

Další náklady 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 

Fixní náklady celkem 493 980 Kč 493 980 Kč 493 980 Kč 

Náklady na posádku/h 2700 Kč 2700 Kč 2700 Kč 

Provozní náklady na letovou hodinu  52 436 Kč 47 113 Kč 41 789 Kč 

Tabulka č. 3 – Provozní náklady letounu Cessna CJ1 
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Z tabulky č. 3 vyplývá, že při náletu 600 h/rok se nám provozní náklady na letovou 

hodinu snížily oproti náletu 200h/rok o cca 8 217 Kč.  

Opět zde uvádím stanovení odpisu podle zákona o dani z příjmu. 

Při ceně 49 995 000 Kč (z roku 2002) za letoun Cessna CJ1 za podmínek, které určuje 

zákon, vychází měsíční odpis hodnoty stroje na 208 312 Kč měsíčně. Za rok se tedy 

odepisuje hodnota stroje ve výši 2 499 744 Kč. Při náletu 300 hodin ročně by účetní odpis 

byl 8332 Kč na letovou hodinu.
 
[15] 

 

Hawker 400XP 

 

 

 

Popis: Hawker 400XP byl konkurenceschopnou volbou Business Jetů na trhu lehkých 

soukromých letounů (light priváte jet). Je ideální pro krátké lety a nabízí rovnováhu mezi 

komfortem, výkonností a provozními náklady. Kabina je velmi prostorná, ale není větší 

než u žádného předchozího modelu v sérii Beechjet 400. Změna je pouze v jejím rozvržení.  

Počet míst pro cestující v tomto letounu je 7 (uspořádání sedadel bylo přepracováno rozdíl 

od předchozího modelu) a jeho cestovní rychlost je více než 400 uzlů (720 km/h). 
[13]

 

Orientační cena: 1 575 000 USD (42 525 000 Kč) 

Rok výroby: 2005 

Avionika a rádio: Collins ProLine 4 AMS5000 Dual Flight Director/ Single Autopilot 

System with Three Tube EFIS Systém, Dual Integrated Collins Flight Management System 

with dual GPS receivers, Dual Collins, AD850 Air Data Computer, Dual Collins 

VHF422C Comm Transceiver (8.33 KHz), Dual Collins, VIR432A Nav Receiver 
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(VOR/MKR BCN/ILS), Dual Collins TDR94D Mode S Transponder, Dual Collins 

DME442 Distance Measuring Equipment (DME), Collns ADF462 Automatic Direction, 

Finding (ADF) Receiver, Collins TTR4000 TCAS II system with Change 7.0 software, 

Dual Collins, RTU870 Radio Management Units, Dual Audio Panel, Honeywell VHF 

AFIS, Collins Weather Radar RTA854, Honeywell MKV Enhanced Ground Proximity 

Warning System with Windshear, Dual Collins AHC-85E Attitude/Heading Reference 

System (AHRS), L-3 (Goodrich) Standby Attitude Indicator, Standby Altimeter and 

Airspeed Indicator, Dual L-3 (Goodrich) Standby PS835D Battery, pack (AHRS and 

Standby Attitude Indicator Emergency Power), Cockpit Voice Recorder – A100S 30, 

minute Solid State unit from L-3, Collins ALT-1000 Radio Altimeter Systém, ARTEX 

ELT 406MHZ ELT (C406-2), Aircell ST3100 Single Channel Iridium Telephone System 

With Two Handsets. [14] 

Náklady na letounu Hawker 400XP 

A. Variabilní náklady 

Palivo 

Při průměrné spotřebě 860 litrů na hodinu letu a ceně paliva $1/l je průměrná cena za 

spotřebované palivo během hodiny letu 23 220 Kč. 

Údržba  

Předpokládáme, že náklady na provedenou práci spojenou s údržbou jsou $100 000 /rok 

(2 700 000 Kč/rok) bez daně pro komerční dopravu. 

Další náklady na let  

Přistávací poplatek činí průměrně 700 Kč/ tuna v našem případě tedy 4900 Kč/7 tun na 

uvažované 1,5 hodiny letu (3266 Kč/hod) 

Celkové další náklady tedy činí 14956 Kč/h (zahrnují přeletový poplatek - 2 690 Kč a 

letištní služby - 9000 Kč/h). 
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B. Fixní náklady za rok  

Fixní náklady pro všechny zde uvedené letouny uvažujeme stejné jako u prvního letounu 

typu CJ. 

Tedy celkové fixní náklady za rok činí: 493 980 Kč.
 [15]

 

Základní plat posádky 

Základní plat posádky činí 2700 Kč/h. 

Nálet 200 h/rok 300 h/rok 600 h/rok 

Variabilní náklady/h 

Palivo 23 220 Kč 23 220 Kč 23 220 Kč 

Další náklady 14 956 Kč 14 956 Kč 14 956 Kč 

Variabilní celkem 38 176 Kč 38 176 Kč 38 176 Kč 

Údržba/rok 2 700 000 Kč 2 700 000 Kč 2 700 000 Kč 

Fixní náklady/rok 

Pojištění draku 160 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč 

Pojištění odpovědnosti 83 000 Kč 83 000 Kč 83 000 Kč 

Software 130 980 Kč 130 980 Kč 130 980 Kč 

Další náklady 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 

Fixní náklady celkem 493 980 Kč 493 980 Kč 493 980 Kč 

Náklady na posádku/h 2700 Kč 2700 Kč 2700 Kč 

Provozní náklady na letovou hodinu  56 846 Kč 51 523 Kč 46 199 Kč 

Tabulka č. 4 – Provozní náklady letounu Hawker 400XP 
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Z tabulky č. 4 vyplývá, že při náletu 600 h/rok se nám provozní náklady na letovou 

hodinu snížily oproti náletu 200h/rok o cca 10 647 Kč.  

Znovu zde uvádím stanovení odpisu podle zákona o dani z příjmu. 

Při ceně 42 525 000 Kč (z roku 2005) za letoun Hawker 400XP a za podmínek, které 

určuje zákon, vychází měsíční odpis hodnoty stroje na 177 187 Kč měsíčně. Za rok se tedy 

odepisuje hodnota stroje ve výši 2 126 253 Kč. Při náletu 300 hodin ročně by účetní odpis 

byl 7088 Kč na letovou hodinu.
 
[15] 

 

 

6.3. Bombardier Learjet 31A 

 

Tento letoun je skvělým kandidátem pro efektivní, rychlé a soukromé cestování. Při 

své maximální vzletové hmotnosti, může Bombardier vzlétnout do 3490 ft ve výšce 

hladiny moře. Další oblastí, ve které Bombardier překonává své konkurenty je v jeho 

rychlost stoupání - dosáhne výšky 47.000 stop (14 325 m) za pouhých 28 minut. Jeho 

rychlost je 821 km/h, což z něj dělá nejrychlejší malé proudové letadlo ve své kategorii. 

Bombardier má výborný systém avioniky, KFC 3100 systém autopilota s režimy 

automatického stoupání a klesání, což zajistí nejlepší možný výkon letounu.
 
[13] 

Cena: 1 575 000 USD (42 525 000 Kč) 

Rok výroby: 2000 

Avionika/Rádio: Dual VC 410B Comms, Dual VN 411B Navs, DM 411B DME, DF 

431B ADF, Dual Bendix King MST67A Transponder with Mode S, Bendix King CAS 

67A TCAS II with Change 7, Bendix King RDR 2000 Radar, Bendix King KRU 405 

Radio Altimeter, ARTEX 406 ELT with Nav Interface, Universal UNS 1C FMS with GPS, 
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Allied Signal Mark VII EGPWS with Windshear, Dual Bendix King Airdata Computers, 

(S/B 31-34-11 C/W, ADC's are at RVSM p/n requirement), Dual Bendix King KAU 461 

AHRS.
 
[14] 

Náklady na letounu Bombardier Learjet 31A 

A. Variabilní náklady 

Palivo 

Při průměrné spotřebě 797 litrů na hodinu letu a ceně paliva $1/l je průměrná cena za 

spotřebované palivo během hodiny letu 21 519 Kč. 

 

Údržba  

Předpokládáme, že náklady na provedenou práci spojenou s údržbou jsou $100 000 /rok 

(2 700 000 Kč/rok) bez daně pro komerční dopravu. 

Další náklady na let  

Přistávací poplatek činí průměrně 700 Kč/ tuna v našem případě tedy 4900 Kč/7 tun na 

uvažované 1,5 hodiny letu (3266 Kč/hod) 

Celkové další náklady tedy činí 14956 Kč/h (zahrnují přeletový poplatek - 2 690 Kč a 

letištní služby - 9000 Kč/h). 

B. Fixní náklady za rok  

Fixní náklady pro všechny zde uvedené letouny uvažujeme stejné jako u prvního letounu 

typu CJ. 

Tedy celkové fixní náklady za rok činí: 493 980 Kč.
 
[15] 

Základní plat posádky 

Základní plat posádky činí 2700 Kč/h. 
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Nálet 200 h/rok 300 h/rok 600 h/rok 

Variabilní náklady/h 

Palivo 21 519 Kč 21 519 Kč 21 519 Kč 

Další náklady 14 956 Kč 14 956 Kč 14 956 Kč 

Variabilní celkem 36 475 Kč 36 475 Kč 36 475 Kč 

Údržba/rok 2 700 000 Kč 2 700 000 Kč 2 700 000 Kč 

Fixní náklady/rok 

Pojištění draku 160 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč 

Pojištění odpovědnosti 83 000 Kč 83 000 Kč 83 000 Kč 

Software 130 980 Kč 130 980 Kč 130 980 Kč 

Další náklady 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 

Fixní náklady celkem 493 980 Kč 493 980 Kč 493 980 Kč 

Náklady na posádku/h 2700 Kč 2700 Kč 2700 Kč 

Provozní náklady na letovou hodinu  55 145 Kč 49 822 Kč 44 498 Kč 

Tabulka č. 5 – Provozní náklady letounu Bombardier Learjet 31A 

 

Z tabulky č. 5 vyplývá, že při náletu 600 h/rok se nám provozní náklady na letovou 

hodinu snížily oproti náletu 200h/rok o cca 10 647 Kč.  

Znovu zde uvádím stanovení odpisu podle zákona o dani z příjmu. 

Při ceně 42 525 000 Kč (z roku 2000) za letoun Bombardier Learjet 31A a za 

podmínek, které určuje zákon, vychází měsíční odpis hodnoty stroje na 177 187 Kč 

měsíčně. Za rok se tedy odepisuje hodnota stroje ve výši 2 126 253 Kč. Při náletu 300 

hodin ročně tedy účetní odpis by byl 7088 Kč na letovou hodinu.
 
[15] 
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6.4. Beechcraft Beechjet 400A 

 

 

 

 

 

 

Popis: Beechjet 400A bychom mohli popsat jako ideální lehký letoun, který je 

kombinací vysoké rychlosti, tempomatu, obrovské spolehlivosti a prostoru kabiny až pro 7 

cestujících. 

Jeho maximální rychlost je 446 uzlů (802 km/h), což je další zlepšení od svého 

předchůdce. Beechjet prošel obrovským zlepšení designu z původního Beechjet 400. 

Kabina Beechjet 400A je prostornější díky úpravě. Beechjet 400A stále zůstává jedním 

z nejlepších letounů ve své třídě, a je ideálním letounem pro firemní nebo individuální 

cestování.
 
[13] 

Orientační cena: 1 495 000 USD (40 365 000 Kč) 

Rok výroby: 2001 

Avionika/Rádio: Rockwell Collins GPS-4000, Dual FMS 5000, Three Tube EFIS systém, 

Dual, Rockwell Collins ADC-850D, Allied Signal Mark V EGPWS, Dual Rockwell 

Collins TDR94D Mode, S Transponder, Rockwell Collins Maintenance Diagnostic Unit 

MDC-4000, Rockwell Collins Radio, Altimeter ALT-55B, Dual Rockwell Collins Attitude 

Heading Computer AHC-85E, Rockwell Collins, Weather Radar RTA-854, Rockwell 

Collins ADF Receiver ADF-462, Dual Rockwell Collins Nav, Receiver VIR-432, Dual 

Rockwell Collins DME Transceiver DME-442, Dual Rockwell Collins Flight, Control 

Computer FCC-4007, L3 F-1000 Digital Flight Data Recorder (EASA STC), Teledyne, 

Flight Data Acquisition (EASA STC), Dual Rockwell Collins Sensor Display SDU-640B, 

Dual, Rockwell Collins Control Display CDU-5000, Rockwell Collins Database Unit 

DBU-5000, Dual, Rockwell Collins Primary Flight Display EDF-731, Rockwell Collins 
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Multifunction Display MFD-871, Rockwell Collins TCAS Change 7.0 TTR-920, Cockpit 

Voice Recorder Type S100, Dual Rockwell Collins VHF Radio communications.
 
[14] 

 

Náklady na letounu Beechcraft Beechjet 400A 

A. Variabilní náklady 

Palivo 

Při průměrné spotřebě 846 litrů na hodinu letu a ceně paliva $1/l je průměrná cena za 

spotřebované palivo během hodiny letu 22 840 Kč. 

Údržba  

Předpokládáme, že náklady na provedenou práci spojenou s údržbou jsou $100 000 /rok 

(2 700 000 Kč/rok) bez daně pro komerční dopravu. 

 

Další náklady na let  

Přistávací poplatek činí průměrně 700 Kč/ tuna v našem případě tedy 4900 Kč/7 tun na 

uvažované 1,5 hodiny letu (3266 Kč/hod) 

Celkové další náklady tedy činí 14956 Kč/h (zahrnují přeletový poplatek - 2 690 Kč a 

letištní služby - 9000 Kč/h). 

 

B. Fixní náklady za rok  

Fixní náklady pro všechny zde uvedené letouny uvažujeme stejné jako u prvního letounu 

typu CJ. 

Tedy celkové fixní náklady za rok činí: 493 980 Kč.
 [15]

 

Základní plat posádky 

Základní plat posádky činí 2700 Kč/h. 
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Nálet 200 h/rok 300 h/rok 600 h/rok 

Variabilní náklady/h 

Palivo 22 840 Kč 22 840 Kč 22 840 Kč 

Další náklady 14 956 Kč 14 956 Kč 14 956 Kč 

Variabilní celkem 37 796 Kč 37 796 Kč 37 796 Kč 

Údržba/rok 2 700 000 Kč 2 700 000 Kč 2 700 000 Kč 

Fixní náklady/rok 

Pojištění draku 160 000 Kč 160 000 Kč 160 000 Kč 

Pojištění odpovědnosti 83 000 Kč 83 000 Kč 83 000 Kč 

Software 130 980 Kč 130 980 Kč 130 980 Kč 

Další náklady 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 

Fixní náklady celkem 493 980 Kč 493 980 Kč 493 980 Kč 

Náklady na posádku/h 2700 Kč 2700 Kč 2700 Kč 

Provozní náklady na letovou hodinu 56 466 Kč 51 143 Kč 45 819 Kč 

Tabulka č. 6 – Provozní náklady letounu Beechcraft Beechjet 400A 

 

Z tabulky č. 6 vyplývá, že při náletu 600 h/rok se nám provozní náklady na letovou 

hodinu snížily oproti náletu 200h/rok o cca 10 647 Kč.  

Znovu zde uvádím stanovení odpisu podle zákona o dani z příjmu. 

Při ceně 40 365 000 Kč (z roku 2001) za letoun Beechcraft Beechjet 400A a za 

podmínek, které určuje zákon, vychází měsíční odpis hodnoty stroje na 168 188 Kč 

měsíčně. Za rok se tedy odepisuje hodnota stroje ve výši 2 018 252 Kč. Při náletu 300 

hodin ročně tedy účetní odpis by byl 6727 Kč na letovou hodinu. 
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6.5. Porovnání letounů 

Z tabulek můžeme porovnat jednotlivé parametry výkonů a velikosti kabin letounů. 

Největším doletem disponuje letoun Beechjet 400A, těšně za ním je letoun Hawker 400XP. 

Ovšem letoun, který má nejvyšší rychlost je Bombardier Learjet, ten dokáže letět cestovní 

rychlostí až 821 km/h. Z tabulky č. 8 je zřejmé, že nejdelší kabinu má letoun Bombardier 

Learjet a tím pádem i konfigurace max. počtu míst pro cestující je 10 (nejvíce 

z porovnávaných letounů). 

Parametry Cessna CJ 
Cessna 

CJ1 

Hawker 

400XP 

Bombardier 

Learjet 31A 

Beechjet 

400A 

TODA (MSL) 3080 ft 3280 ft 3950 ft 3490 ft 3950 ft 

TODA ( 5000 ft a 

25°C) 
5710 ft 5870 ft 6311 ft 6251 ft 5850 ft 

LDA (MSL) 2465 ft 2488 ft 2960 ft 2507 ft 2730 ft 

Certifikovaná horní 

hranice 
41 000 ft 41 000 ft 45 000 ft 51 000 ft 45 000 ft 

Spotřeba paliva 522 l/h 603 l/h 860 l/h 797 l/h 846 l/h 

Celkové variabilní 

náklady 
$ 827 $ 884 $ 1 114 $ 1219 $ 1227 

Maximální cestovní 

rychlost 
378 kt 377 kt 450 kt 456 kt 446 kt 

Dolet (4 cestující) 1099 NM 1121NM 1333 NM 1252 NM 1347 NM 

Při 600 NM, čas 

letu 
1+46 1+47 1+27 1+25 1+27 

Při 1000 NM, čas 

letu 
3+01 3+00 2+24 2+20 2+24 

Tabulka č. 7 – Porovnání jednotlivých parametrů výkonů daných letounů 
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Parametry 
Cessna 

CJ 

Cessna 

CJ1 

Hawker 

400XP 

Bombardier 

Learjet 31A 

Beechjet 

400A 

Konfigurace 

sedadel pro 

cestující 

Počet míst pro 

cestující 
6 6 7 6 7 

Konfigurace 

max. počtu 

míst  

7 7 9 10 8 

Objem kabiny 

letadla (v 

kubických 

stopách) 

Celkový 

objem 
186 186 306 265 306 

Kabinové rozměry 

Délka 11 11 15,5 17,1 15,6 

Výška 4,7 4,8 4,8 4,4 4,8 

Šířka: 

max/podlaha 
4,8/3,1 4,8/3,1 4,9/3,7 4,9/3,0 4,9 

Kapacita 

zavazadlového 

prostoru(v 

kubických 

stopách) 

Vnitřní 

(interní) 
4 4 27 40 27 

Venkovní 

(externí) 
54 51 26 - 26 

Celková 

kapacita 
58 65 53 40 53 

Tabulka č. 8 – Porovnání jednotlivých parametrů kabiny letounů 

Kapacita zavazadlového prostoru se může lišit v závislosti na konkrétní konfiguraci letadla 

a na počtu cestujících.
 
[13] 

[1 kubická stopa = 25,908 litrů] 

V následující tabulce jsou stanoveny náklady na let při jeho délce 300 NM a 600 NM. 

Při 300 NM Cessna CJ Cessna CJ1 
Hawker 

400XP 

Bombardier 

Learjet 31A 

Beechjet 

400A 

Doba letu 

(h) 
0:53 0:54 0:43 0:42 0:43 

Přímé 

náklady 
38 894Kč 42 402 Kč 36 925Kč 34 875 Kč 36 652Kč 

Výdaje na 

palivo 
12 447 Kč 14 661 Kč 16 632 Kč 15 066 Kč 16 370 Kč 

Tabulka č. 9 - Náklady na let při stanovené délce letu 300 NM 
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Při 600 NM Cessna CJ Cessna CJ1 
Hawker 

400XP 

Bombardier 

Learjet 31A 

Beechjet 

400A 

Doba letu 

(h) 
1:46 1:47 1:27 1:25 1:27 

Přímé 

náklady 
77 788 Kč 84 804 Kč 73 850Kč 69 750 Kč 73 304 Kč 

Výdaje na 

palivo 
24 894 Kč 29 322 Kč 33 264 Kč 30 132 Kč 32 740 Kč 

Tabulka č. 10 - Náklady na let při stanovené délce letu 600 NM 

 

Letoun 
Rok 

výroby 
Pořizovací cena 

Provozní náklady/h letu (při náletu 

300h) 

Cessna CJ 1999 36 450 000 Kč 44 031 Kč 

Cessna CJ1 2002 49 995 000 Kč 47 113 Kč 

Hawker 400XP 2005 42 525 000 Kč 51 523 Kč 

Bombardier Learjet 

31A 
2000 42 525 000 Kč 49 822 Kč 

Beechjet 400A 2001 40 365 000 Kč 51 143 Kč 

Tabulka č. 11 – Porovnání letounů podle daných kriterií 

Nejnižší pořizovací cena je za letoun typu Cessna CJ, jedná se také o nejstarší 

z uvedených typů letounů a jeho provozní náklady jsou rovněž nejmenší. Pořizovací cena u 

letounu typu Beechjet 400A je o necelé 4 miliony Kč vyšší, ale provozní náklady na 

hodinu letu (při náletu 300 hodin za rok) jsou jedny z nejvyšších.  

6.5.1. Vícekriteriální rozhodování 

Metoda přímého stanovení vah kritérií  

Metoda spočívá v přiřazení určitého počtu bodů ze zvolené stupnice každému kritériu 

v souladu s tím, jak posuzovatel hodnotí význam každého kritéria. Rozsah bodové stupnice 

záleží na rozdílu významnosti jednotlivých kritérií, je třeba předem rozlišit, která kritéria 

jsou nejméně a nejvíce významná. V mém případě jsem zvolila pětibodovou stupnici - čím 

považuji kritérium významnější, tím mu přiřadím větší počet bodů. [19] 

Zvolená kritéria: 
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K1 –  cena letounu 

K2 – rok výroby letounu 

K3 – komfort cestujících (objem kabiny) 

K4 – dolet letounu 

Letoun  K1 K2 K3 K4 

Cessna CJ 2 4 2 3 

Cessna CJ1 3 2 4 3 

Hawker 400XP 4 3 5 5 

Bombardier Learjet 5 2 4 3 

Beechjet 400A 5 3 3 5 

Součet bodů 19 14 18 19 

Součet všech bodů 70 

Normovaná váha 
0,2714 0,2 0,2571 0,2714 

Tabulka č. 12 - Stanovení vah jednotlivých kritérií přímou metodou [19] 
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Metoda založená na přímém stanovení dílčích ohodnocení  

U této metody rozhodovatel ohodnocuje jednotlivé varianty kritérií přiřazením bodů ze 

zvolené bodové stupnice. Použila jsem opět pětibodovou stupnici. Přiřazené body 

jednotlivých kritérií jsou znázorněny ve výše uvedené tabulce, následně příslušný počet 

bodů kritéria vynásobíme váhou daného kritéria a celkové ohodnocení varianty získáme 

sečtením všech dílčích hodnot u každého letounu. Z výsledných hodnot lze následně určit 

pořadí variant. [19] 

 

 Tabulka č. 13 – Přímé stanovení dílčích ohodnocení [19] 

Při použitím této metody vyplývá, že mezi 3 nejlepší typy letounu, z hlediska mnou 

zadaných kritérií patří: 

- Hawker XP 

- Beechjet 400A 

- Bombardier Learjet 

Na základně porovnání daných typů letounů jsem usoudila, že nejlepší možný výběr 

letounu z kategorie malá lehká proudová letadla, bude výběr letounu Cessna CJ z důvodu 

nejnižších provozních nákladů na hodinu letu, při náletu 300 hodin ročně. Tento letoun má 

vzhledem k porovnávaným letounům, nejnižší spotřebu paliva, pouze 522 litrů/hod a dolet 

(při 4 cestujících na palubě) 2000 km.  

 

Letoun K1 K2 K3 K4 
Výsledná 

hodnota 
Pořadí 

Cessna CJ 2 4 2 3 2, 6712 5. 

Cessna CJ1 3 2 4 3 3,0568 4. 

Hawker 400XP 4 3 5 5 4, 328 1. 

Bombardier Learjet 5 2 4 3 3,5996 3. 

Beechjet 400A 5 3 3 5 4,0853 2. 

Součet bodů 19 14 18 19 

Součet všech bodů 70 

Normovaná váha kritéria 0,2714 0,2 0,2571 0,2714 
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6.6. Stanovení ceny za letovou hodinu 

Cenu za 1 hodinu letu, včetně všech poplatků, se stanoví na základě provozních 

nákladů. Záleží ale také na charakteru letu, jeho délce a letišti přistání. Pokud by provozní 

náklady za hodinu letu činily 44 031 Kč a tak by si dopravce měl účtovat okolo 80 000 Kč 

za hodinu letu, v rozdílu, tedy nějakých 36 000 Kč, by měla být částka, která pokrývá 

nákup či splátku leasingu letadla a rovněž marže provozovatele. [16] 

Tato marže provozovatele, v nepravidelné business dopravě tvoří zhruba 15 %. Po 

odečtení této marže, která v tomto případě dělá 5400 Kč, by měla zůstat částka 30 600 Kč 

za jednu letovou hodinu. Poté znovu dochází k odečtení dalších nákladů spojených se 

samotným letem a v této částce jsou skryty pořizovací náklady za letoun. Když se započte 

do ceny jedné letové hodiny 5075 Kč za odpis letounu, při odepisované době 20 let, tak 

zbývá 24 525 Kč. Z toho usuzujeme, že je možné splatit letoun i dříve než za 20 let. 

Dopravce tak stále může snížit cenu letové hodiny pro klienta. [17] 

Při porovnání linkové dopravy v business třídě, přepravující 4 cestující z Prahy do 

Paříže by cena letenek byla dohromady okolo 140 tisíc Kč. Pokud by cestující použili 

k přepravě Business Jet Cessna CJ, tak by je let stál od 80 tisíc do 150 tisíc s tím rozdílem, 

že vlastní Business Jety nabízí časovou úsporu, vysoký komfort a přistání i na menších 

letištích, kde velká proudová letadla nemohou přistávat. 

 

6.7. Nákup a prodej Air Charter 

Stále více se rozvíjejí tzv. poptávkové či nabídkové servery, kde se letecký 

provozovatel zaregistruje a vloží poptávku či nabídku letadla pro případné klienty. 

Provozovatel tak může každý den nakupovat či prodávat charterové lety letadly po celém 

světě.  

Z těchto serverů je nejvíce populární Avinode. Skrze něj již provozovatele nabízí a 

poptávají více než 3000 letadel. Stačí tak pouze zadat požadované informace a systém 

Avinode najde nejlepší shodu daného letadla. Je založen na skutečných cenách a 

informacích, jež poskytují letečtí provozovatelé. Tento server funguje již od roku 2002, 

kdy se obchodní letecká doprava začala teprve více rozvíjet a to bylo cílem Avinode – 

rozvoj obchodní letecké dopravy. Myšlenka Avinode byla jednoduchá a to aby Air Charter 

byl k dispozici jak kupujícím, tak prodávajícím na společném trhu.[18]  
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7. Závěr a vyhodnocení 

V první části diplomové práce jsem popisovala problematiku provozování letadel 

v obchodní letecké dopravě. Co si pod pojmem obchodní letecká doprava můžeme 

představit, dále rozdělení obchodní letecké dopravy a jaké důležité dokumenty jsou 

potřebné pro provoz této dopravy. V dnešní době se stále více rozvíjí obchodní letecká 

doprava. Důsledkem to, že klienti využívají tuto dopravu z důvodu rychlé přepravy na 

cílové letiště, z důvodu soukromí, atd. 

Další části práce je nastíněn provoz letouny Business Jet, které tvoří jednu z nejvíce 

využívaných kategorií charterových letounů.  

Neméně důležitá je i kapitola strategie letecké společnosti.  Systému letecké dopravy 

je zřejmé, že ohledně potřeby zabezpečení rychlé, kvalitní a bezpečné přepravy cestujících 

a zboží, je nejdůležitějším prvkem provozovatel letecké dopravy – letecká společnost. Pro 

pořízení odpovídající flotily letadel, dle daných kritérií, jsou rozhodujícími prvky nejen 

jeho kapacita a jeho cena, ale také hlučnost, ekologická nezávadnost nebo náklady na 

zařízení. 

V neposlední řádě se již zaměřuji na samotnou přepravu aerotaxi. Největší výhodou 

aerotaxi je jeho vysoká flexibilita a krátký přepravní proces. Individuální přístup 

k zákazníkovi zaručuje vysoký komfort a profesionalitu. Letouny, které jsem pro tuto 

formu dopravy zpracovala, jsou velmi finančně náročné jak pořízení, tak na samotný 

provoz.  

Výběr vhodného typu letounu závisí hlavně tedy na pořizovací ceně letounu a 

komfortu pro přepravovanou klientelu. Pořizovací ceny letounů se mohou lišit na základě 

roku výroby letounů a vybavení letounů. Samozřejmě čím je letoun starší, tím jsou náklady 

na údržbu větší.  

Vybraný letoun Cessna CJ se jeví jako konkurence schopný s nejnižšími náklady na 

plánovaný provoz, který bude probíhat v rámci Evropských zemí za obchodními účely. Pro 

přepravu max. počtu osob (7) je tento letoun dostačující a náklady jsou podstatně nižší než 

u ostatních letounů, které jsem v této práci porovnávala.  
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Seznam použitých zkratek 
 

AOC   Air Operator Certificate = Osvědčení leteckého dopravce 

ČR   Česká republika 

EASA   European Aviation Safety Agency = Evropská agentura pro bezpečnost 

letectví 

EU   Evropská Unie 

Feet  Stopa 

IATA   International Air Transport Association 

Km  Kilometr 

Km/h   Kilometry za hodinu 

Kt  Knots (uzly) 

LDA  Použitelná délka přistání 

M   Mach 

MSL  Střední hladina moře 

NM  Námořní míle 

P-RNAV  Precision-Area Navigation 

RNP-10  Required-Navigation Performance 

TODA  Použitelná délka vzletu 

TORA  Použitelná délka rozjezdu 

ÚCL   Úřad civilního letectví 
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