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Vedoucí práce: Ing. Jakub Vítek 

Tato bakalářská práce se zabývá vzájemnou spolupráci leteckých společností, 

rezervačním procesem, cenotvorbou a způsoby nákupu a vyhledávání různých typů 

letenek.  Práce by měla široké veřejnosti přiblížit, jak ceny za leteckou přepravu vznikají a 

jak je možné docílit k nejvýhodnější cenové nabídce za pomocí osvědčených metod.  

Hlavním cílem je poukázat na správný způsob práce při vyhledávání letenky, stanovení si 

vhodného období pro nákup a zdůraznění některých kroků vedoucích k nejlepšímu 

možnému výsledku.   
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This thesis deals with airline cooperation, booking proces, tickets pricing and the ways 

of air tickets purchasing. This thesis should approach to public, how the prices of air 

tickets are maked and how how is it possible to achieve the best price offer by following 

some methods. The major objective of this work is to show the best working ways with 

search engine of flight tickets including best purchasing period and show up some 
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Seznam použitých zkratek 
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1. Cíle bakalářské práce 

Úkolem této bakalářské práce je zpracování uživatelského manuálu, který by naučil 

veřejnost, jak správně vyhledávat a nakupovat letenku a čemu se vyhnout. Dále se pak 

pokusím o nasměrováni správným směrem při nákupu letenek a upozornit na důležitá 

fakta, kterých bychom se při vyhledávání měli držet pro dosažení nejlepší možné ceny. 

V prvních částech práce se nejdříve zaměřím na to, jak probíhalo v minulosti samotné 

pořizování letenky. Poté představím různé druhy spolupráce vznikající mezi leteckými 

společnostmi a výhody z toho pro nás a jednotlivé dopravce plynoucí.  Poukáži, s jakými 

systémy dnes letecké společnosti pracují, aby se ceny dostaly na veřejnost, a poodhalím 

dnešní rezervační proces. V dalším pokračování se pokusím přiblížit, jak si letecké 

společnosti určují ceny za poskytnutou přepravu a za pomocí čeho se snaží maximalizovat 

svůj zisk z prodeje letenek.  

Další části mé práce chci pojmout více prakticky, ve smyslu přiblížit uživatelské 

rozhraní vyhledávačů letenek v návaznosti na konečné prodejce a vystavovatele                

pro dosažení maximálně nejlepšího možného výsledku. Zdůrazním, čemu bychom se       

při vyhledávání a nákupu měli vyhnout a jak postupovat. Výsledkem bude u některých 

způsobu vyhledávaní a nákupu letenek dosažení nejmenší možné konečné ceny. 
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2.  Úvod 

V současné době začíná využívat leteckou dopravu stále více a více lidí. Při přepravě 

na delší vzdálenosti raději zvolíme rychlejší a pohodlnější způsob dopravy. Důvodem, proč 

se dnes k letecké dopravě přiklání většina lidí, jsou také ceny letenek, které díky 

konkurenčním tlakům nutí letecké společnosti ke stálému snižování konečných cen.            

S postupným vývojem letecké dopravy souvisí také vývoj způsobu nakupování letenek. 

Dnes, kdy se provádí téměř vše elektronickým způsobem a za pomocí internetu, se nám 

otevírají různé možnosti způsobu vyhledávání a zakoupení letenky. Nabízí se možnost 

zakoupit si letenku u různých prodejců, k vyhledávání letenek je možné využít nespočet 

různých vyhledávačů a vybrat si tak nejlepší variantu, která nám z nabízených možností 

nevíce vyhovuje. Za využití určitých metod při vyhledávání letenek je možné docílit 

lepších závěrů, než kdybychom využili klasický způsob samotného vyhledávání. Z tohoto 

důvodu se letecká doprava stává více přístupná lidem, kteří by za normálních okolností 

volili jiný způsob dopravy. 

          V mé bakalářské práci se snažím o nasměrování široké veřejnosti správným 

směrem a ukázat jak, a za pomocí čeho je možné docílit k levnějším cenám letenek, než se 

na první pohled můžou jevit. Poukáži na různé metody, kterými je vhodné se řídit           

pro dosažení nejlepšího možného výsledku.  

       Na úvod zmíním, jak probíhal nákup letenky před a po nástupu internetu. Poté se 

zaměřím na vzájemnou spolupráci leteckých společností a na dnešní rezervační proces. 

Popíši, jak rozdělujeme letecké společnosti, cenotvorbu a jakým způsobem si dokážou 

letecké společnosti maximalizovat zisk z prodeje letenek. V hlavní části předvedu způsoby 

vyhledávání a nákupu letenek. Ke konci práce si popíšeme, přes jaká zařízení je dnes 

možné uskutečnit vyhledávání a nákup letenky a ukážeme si možná vylepšení                   

do budoucna. 
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3. Historie a současnost nákupu letenek 

Samotná historie nakupování letenek šla bok po boku s vývojem leteckého průmyslu    

a později také internetu.  Proto také celou historii a nákup letenek můžeme rozdělit na dvě 

základní části. Období před nástupem internetu a období od roku 1950, kdy byla 

zaznamenána činnost internetu v oblasti prodeje letenek. [1] 

V prvním období před nástupem internetu v roce 1909, byla zaznamenána první 

oficiálně vydaná letenka. Rok po ukončení první světové války musela být letenka 

nakoupena přes telefonní spojení. Nahlásilo se jméno a příjmení cestujícího s adresou 

bydliště. Obratem byla žadateli o letenku sdělena cena a na adresu bydliště byla doručena 

příslušná letenka poštou. Po příchodu pracovníka pošty zájemce letenku zaplatil a mohl se 

vydat na svůj let. V roce 1930 se letenka skládala z tzv. letových kupónů, které popisovaly 

každý detail plánované trasy. Tyto papírové letové kupóny byly uznávány všemi 

aerolinkami působícími v tehdejší době. Aerolinky  se podílely na společné dohodě          

ve Varšavské úmluvě. [1]  

Éra vývoje počítačů a internetu se odrazila také na letenkách. Slovo internet vzniklo 

spojením dvou slov z latinského „inter“ (mezi) a anglického “net“ (síť). Spojením těchto 

slov dnes nazýváme celou síť, ačkoliv původně to byl název jen pro jednu ze sítě 

napojenou k internetu. V létech 1950 - 1970 se na scéně objevuje první počítačově 

ovládaný rezervační systém aerolinky. Vznikl na popud společnosti American Airlines, 

která vyžadovala systém, který by umožňoval přístup v reálném čase do databáze letu             

v rámci celé společnosti a sloužil by ke sjednocení a zautomatizování celkového systému 

rezervace a vydávání letenek pro zájemce o let.  Období 1970 – 1990 se vyznačuje 

příchodem pokročilejších počítačových rezervačních systému. Umožňují aerolinkám 

provést detailní jednoduchou analýzu nákladů a výnosů. Další výhodou je precizně 

vygenerovaná cena za letenku na základě různých analýz, čímž se přispělo k celkovému 

výnosu letecké společnosti. Pokročilejší systémy na konci 90. let vydávaly cestujícím         

na letišti před odletem palubní lístek, který na zadní straně měl magnetický čárový kód, 

který v sobě nesl informace o letu a cestujícím. Před nástupem do letadla byl počítačem 

přečten a vyhodnocen. Cestující, který již měl přístup k internetu, si byl schopen sám 

vybrat a objednat let a následně ho i zaplatit převodem na bankovní účet přes web letecké 

společnosti, případně u jiného poskytovatele letenek na internetu. Obratem mu byl 

doručený email jako oznámení a potvrzení o koupi letenky se všemi potřebnými 

informacemi, se kterými se pak cestující dostavil na letiště k příslušné přepážce. Takovou 
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letenku dnes nazýváme elektronickou letenkou. Ve 21. století jsme se dočkali novinky      

od nevládní mezinárodní organizace sdružující letecké dopravce IATA, sídlící                    

v kanadském Montrealu. Na veřejnost vyšla s prohlášením, že aerolinky nemusí nadále 

vydávat letenky a palubní lístky v papírové formě. Cestující při příchodu na letiště již 

nemusí hledat příslušnou přepážku k odbavení, pokud necestuje se zavazadlem. Za použití 

internetu stačí dotyčnému najet na webové stránky aerolinky a po zadání rezervačního 

kódu, vygenerovaného při samotné rezervaci, a svého příjmení se může odbavit na let sám. 

Po odbavení si cestující vloží do svého kapesního elektronického přístroje vygenerovaný 

palubní lístek a s mobilem, tabletem či jiným elektronickým zařízením a průkazem 

totožnosti se poté dostaví rovnou k nástupu do letadla. [1] 
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4. Spolupráce leteckých dopravců 

 

4.1 IATA 

Dobrovolnou nevládní mezinárodní organizaci sdružující letecké společnosti 

nazýváme IATA. Sdružení bylo založeno v roce 1945 v Havaně na Kubě. Na založení se 

podílelo 57 členů z 31 zemí, především z Evropy a Severní Ameriky. Podíl na založení 

měla také společnost CSA. Dnes najdeme hlavní sídlo IATA v kanadském Montrealu. 

Jelikož je sdružení obrovské a vznikla potřeba mít vedlejší sídla na dalších místech           

ve světě, bylo založeno vedlejší sídlo v Ženevě. Zde probíhají hlavní činnosti, zejména       

z finanční oblasti. Dále najdeme sídla v Bangkoku, Londýně, Washingtonu, Nairobi nebo 

na Miami. V současné čítá IATA 250 členů ze 113 zemí všech částí světa. [2] 

Sdružení se zabývá celkovou problematikou letecké dopravy a klade si za cíl hlavně 

napomáhat k vytvoření jednotného světového systému, který by zajišťoval bezpečnost        

a pravidelnost dopravy, a vytvářet normy, kterými se budou dopravci řídit. Zajišťuje 

plynulou spolupráci mezi leteckými společnostmi a dalšími organizacemi podílející se      

na letecké dopravě. Koordinuje letové řády, zabývá se rozúčtováním závazků mezi 

společnostmi za poskytnutou přepravu cestujícím na doklady vydané jinou leteckou 

společností a provozuje další služby z oblasti letecké dopravy. Umožňuje také leteckým 

dopravcům prodávat agenturně přepravní doklady a následně je i bezpečně a rychle 

finančně zpracovávat. Je k tomu potřeba získat akreditaci agentur, kterou sdružení vydává. 

Na základě vydané akreditace je umožněno společnostem, cestovním kancelářím nebo 

agenturám se připojit do jednoho z globálních distribučních systémů. V případě neudělení 

akreditace je možno poskytovat letenky, ale je nutná spolupráce s některým z držitelů 

oprávnění k prodeji. IATA také přiděluje každému dopravci a letišti specifický kód. Letišti 

se udělují trojmístné kódy a dopravcům dvojmístné. S těmito kódy se samotný cestující 

setkává při přepravě na letence, kterou si zakoupil, na palubním lístku a také                      

na obrazovkách rozmístěných různě po letištních prostorech. Tyto zkratky můžou být 

nápomocné při hledání letenek. Využijeme-li trojmístné kódy letišť, může si hledáním 

vhodného letu uspořit pořádnou dávku času, což je někdy při vyhledávání a získání akční 

ceny také jeden z klíčových faktorů. Sdružení tento rok slaví 70. výročí od svého založení 

(k roku 2015). [3] 
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Letecká společnost IATA kód  Letiště IATA kód 

Alitalia AZ  Amsterdam AMS 

American Airlines AA  Barcelona BCN 

British Airways BA  Frankfurt FRA 

CSA OK  Helsinky HEL 

Korean Air KE  Krakov KRK 

Lufthansa LH  Los Angeles LAX 

Turkish Airlines TK  Manchester MAN 

US Airways US  Praha PRG 

Virgin Atlantic VS  Vídeň VIE 

                                                                             

4.2 ICAO 

Samostatná vládní organizace vznikla Chicagskou úmluvou roku 1944, na které se 

podílelo 52 státu, včetně Československa. Mezi hlavní úkoly organizace patří zajišťování 

bezpečného a uspořádaného rozvoje mezinárodního civilního letectví. Ve spolupráci          

s konstruktérskými firmami se snaží o rozvoj zavedených norem, podporuje rozvoj 

letových tratí, letišť a stanovení mezinárodně uznávaných pravidel a norem pro jejich 

používání. Dále se ICAO snaží prosazovat pravidelnou a hospodárnou leteckou dopravu    

ve světovém měřítku stanovením jednotných doporučení přijímaných členskými státy       

do jejich vlastních, národních předpisů.  Spolupráce s nevládní organizací IATA vede        

k zajištění rozpracování standardů ICAO do praxe všech leteckých dopravců. ICAO 

obdobně jako IATA vydala určité standardy, kterými se v letecké praxi pracovníci v oblasti 

letectví řídí a používají je při komunikaci. Mezi standardy patří například kódy letišť          

a leteckých dopravců. [4] 

 

 

 

 

 

Tab. 4.1.1. Tabulka leteckých společností, letišť a jejich IATA kódů 
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Letecká společnost ICAO kód  Letiště ICAO kód 

Austrian Airlines AUA  Amsterdam EHAM 

Brussels Airlines BEL  Barcelona LEBL 

Connect Air CCT  Frankfurt EDDF 

ČSA CSA  Helsinky EFHK 

Kuwait Airways KAC  Krakow EPKK 

Lan Airlines LAN  Los Angeles KLAX 

Travel Service TVS  Manchester EGCC 

United Airlines UAL  Praha LKPR 

West Jet WJA  Vídeň LOWW 

                                                                        

4.3 Aliance leteckých dopravců 

Jeden z nejrozsáhlejších způsobů spolupráce mezi dopravci je tvorba tzv. aliancí 

společností. Tento způsob spolupráce se na trhu objevil poprvé v roce 1997 a od té doby se 

velice zpopularizoval.  Cílem vzniku aliancí bylo podpořit konkurenceschopnost menších 

dopravců a posíleni ekonomického stavu společnosti. Právě na popud menších leteckých 

společností vnikl tento nápad ve sdružování se s většími a konkurence schopnějšími 

dopravci.[6] 

Na trhu se momentálně vyskytují tři světové aliance, One World, Star Alliance a Sky 

Team. Obecně platí zásadní pravidlo, že každý dopravce může byt členem pouze jedné 

aliance. Dopravci poskytují služby v určitém regionu, a když dosah letecké společnosti 

končí, navazují na něj spoje dalších společnosti ze stejné aliance. Vzájemnou spolupráci si 

společnosti předávají cestující a zvyšují si zaplněnost letadla, ale v běžné praxi si často        

i vzájemně konkurují. [6] 

Další z cílů vytvoření aliancí bylo propojení rezervačních systémů společností v rámci 

jedné aliance a spolupráce na tvorbě letových řádu v návaznosti na dálkové spoje 

operovanými členskými dopravci. Výhodu propojení rezervačních systémů vnímá hlavně 

zákazník, který využívá od společností zákaznický věrnostní program nazývaný Frequent 

Flyer Program. Při zadaní členského čísla do letenky se po proletěné trase automaticky 

načtou na účet míle v závislosti na délce trasy. Tyto míle lze následně za určitých 

podmínek použít k výhodnější koupi letenek v rámci aliance. [7] 

Tab. 4.2.1. Výčet některých leteckých společností, letišť a jejich ICAO kódů. [5] 
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Spolupráce a činnost dopravců v tomto systémů může být založena na spolupráci dvou 

dopravců nebo na úrovní multilaterální. Na národní i mezinárodní úrovni jsou vázány 

různými typy a druhy vzájemných dohod. Díky vládním a nevládním organizacím IATA, 

ICAO a dalších, je zajištěna možnost uzavírání mezinárodních smluv a dohod                    

na celosvětové úrovni. [4] 

 

4.3.1  One World 

One World je jednou ze tří existujících aliancí, která byla založena roku 1999 v New 

Yorku. Zakládajícími členy z počátku byli American Airlines, British Airways, Cathay 

Pacific a australský Quantas. O něco později se aliance ocitla v rozkvětu a přidaly se 

společnosti jako Iberia, Finnair a další. Dnes aliance seskupuje celkem 15 světových 

společností a asi 30 přidružených dopravců. Mezi přidruženými dopravci je třeba 

společnost FlyBe Nordic, která spadá pod správu společnosti Finnair. Cestující, kteří 

využívají služby některých přidružených společností a jsou členy věrnostního programu, 

můžou využívat výhod bez většího omezení. Aliance je poslední dobou jednou                    

z nejoceňovanějších za starost o zákazníky a leteckými kritiky jsou služby hodnoceny 

velice kladně.  Roku 2014 byla aliance ohodnocena a oceněna za nejlepší světovou 

leteckou alianci. [8] 

 

4.3.2 Star Alliance  

Star Alliance je dnes globální letecká síť s nejvyšším počtem členských aerolinií, 

prováděných letů denně a počtem obsluhovaných destinací na světě. Aliance je ze všech tří 

aliancí nejstarší. Byla založena roku 1997 členskými společnostmi Lufthansa, Air Canada, 

Scandinavian Airlines System, United Airlines a Thai Airways. Sídlo má firma                  

ve Frankfurtu nad Mohanem a její logo, které je ve tvaru hvězdy, symbolizuje pět 

zakládajících dopravců.  Dnes je do aliance zapojeno celkem 27 dopravců po celém světě    

a zákazníkům zajišťuje bezpečný a spolehlivý dosah téměř kamkoliv. [9] 

 

4.3.3 Sky Team 

Na vzniku Sky Team aliance se podílely letecké společnosti Korean Air, Delta 

Airlines, Air France a Aeromexico. Aliance vznikla roku 2000 a postupem času se počet 

členů zvětšoval a zněkolikanásobil. Sky Team se i přes menší nepřízeň leteckého vývoje     

a finančních problémů, které některé společnosti postihly, rozvinul v jednu ze spolehlivých 
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a moderních aliancí, která dnes nabízí spojení téměř do všech částí planety. Počet 

obsluhujících destinací od svého založení přibližně ztrojnásobil. [10] 

V roce 2001 se staly oficiálním pátým členem aliance i české aerolinky. Stejného roku 

se do aliance připojila také společnost Alitalia. Alitalia poskytla cestujícím, kteří využívají 

služeb Sky Teamu přístup k 21 novým destinacím v šesti různých zemích světa a umožnila 

snadnější dostupnost v rámci jedné aliance. Aliance se sídlem v holandském Amsterdamu 

na letišti Schiphol celkem obsahuje 20 spolupracujících dopravců a svůj další rozkvět        

o další partnerské dopravce v budoucnu plánuje.[10]  

 

   One World Star Alliance Sky Team 
     

Členové Členové Členové 

Air Berlin  Adria Airways Aeroflot 

American Airlines  Aegean Airlines Aerolíneas Argentinas 

British Airways  Air Canada  Aeroméxico 

Cathay Pacific Airways Air China  Air Europa 

Finnair Air India  Air France 

Iberia  Air New Zealand Alitalia 

Japan Airlines  All Nippon Airways China Airlines 

LAN Airlines  Asiana Airlines China Eastern Airlines 

Malaysia Airlines Austrian Airlines China Southern Airlines 

Qantas Airways Avianca České aerolinie 

Qatar Airways Brussels Airlines Delta Air Lines 

Royal Jordanian Airlines Copa Airlines Garuda Indonesia 

S7 Airlines  Croatia Airlines Kenya Airways 

SriLankan Airlines EgyptAir KLM 

TAM Linhas Aéreas Ethiopian Airlines Korean Air 

 EVA Air Middle East Airlines 

 LOT Saudi Arabian Airlines 

 Lufthansa TAROM 

 Scandinavian Airlines Vietnam Airlines 

 Shenzhen Airlines Xiamen Airlines 

 Singapore Airlines  

 South African Airways  

 Swiss Air  

 TAP Portugal  

 Thai Airways  

 Turkish Airlines   

 United Airlines  
 

Tab. 4.3.1. Seznam členu jednotlivých leteckých aliancí. [11] 
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4.4 Multilaterální spolupráce 

Tento druh uzavření smlouvy je zaměřený na spolupráci více než dvou leteckých 

společností. Mezi základní smlouvy multilaterální spolupráce je smlouva o vzájemném 

uznávání si přepravních dokladů MITA. Do tohoto typu obchodní spolupráce je zapojena 

valná většina klasických leteckých společností na rozdíl od nízkonákladových. Uznávání 

dokladů bylo definováno Vídeňskou úmluvou. Cestující může celý naplánovaný itinerář 

proletět na jednu zakoupenou letenku v jedné měně s několika dopravci a při případném 

přestupu se nemusí znova odbavovat a starost o zavazadla přenechává na letecké 

společnosti.  Letecká společnost přebírá poté veškerou zodpovědnost za zavazadlo            

na přestupním letišti.  Ve smlouvě MITA jsou přesně definovány podmínky a náležitosti, 

za jakých si dopravci vzájemně uznávají přepravní doklady a následně se mezi 

společnostmi provádí finanční zúčtování. [4] 

Proces vzájemného zúčtování mezi dopravci probíhá proratováním. Je to proces 

rozpočítávání jízdného mezi dopravce, kteří se účastnili na přepravě cestujícího. Z důvodu 

narůstajícího objemu letecké přepravy pouhé proratování mezi dopravci se stalo postupem 

času nefunkčním, a proto organizace IATA zřídila jednotnou zúčtovací centrálu IATA 

Clearing House. Centrála vyřizuje veškeré finanční závazky a slouží k vyrovnávání 

pohledávek mezi společnostmi. [4]  

 

4.5 Bilaterální spolupráce 

Bilaterální spolupráce je dvoustranná obchodní spolupráce, která se zakládá               

na vzájemné dohodě pouze mezi dvěma aerolinkami. Mezi dopravci existuje několik druhu 

dohod: 

 

4.5.1 Royaltie 

Je druh smlouvy, ve které se dopravce zavazuje odvádět část tržby národnímu dopravci 

státu, od kterého si vyžádá vydání obchodních práv. Tento druh smlouvy se používá          

v oblastech, kde je regulovaný trh a výše poplatku se odvíjí od počtu přepravených 

cestujících nebo za převážený jeden kilogram zboží. [4] 
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4.5.2 Franchising 

Tento druh spolupráce dopravců spočívá v tom, že velký dopravce poskytne veškerá 

práva na používání jeho jména a obchodních známek menšímu dopravci. Tento druh 

spolupráce je rozšířen hlavně ve Spojených Státech Amerických, ale najdeme jej                 

i v Evropě. Výhodou pro dopravce je například rozšíření sítě linek a expandování jména na 

novém trhu. [4]  

 

4.5.3 Code-share smlouva 

V tomto smluvním režimu je principem označení letu společnosti kódy jedné nebo více 

partnerských společností. Code-share smlouva je jedna z nejvíce využívaných partnerských 

spolupráci mezi dopravci. Vyžaduje propojení rezervačních a odbavovacích systému, 

dohodu o společném Frequent Flyer Programu a nabízí cestujícím návazné spoje s tím, že 

při přestupu na letišti z jedné na druhou společnost budou zajištěny podmínky, jako by se 

cestující přepravoval na linkách marketingového partnera. [3] 

 

4.5.4 Block space 

Block space smlouva je druh dohody, ve které si jeden dopravce koupí určitou 

kapacitu na linkách druhého dopravce a při prodeji s kapacitou zachází jako se svou 

vlastní. [12]      

 

4.5.5 Special Prorate Agreementes 

V této smlouvě si partneři dohodnou ceny, které budou publikovat na určitých linkách 

při spolupráci, a vzájemně si předávat cestující. Základním pilířem této spolupráce je také 

code-share smlouva. Je hodně využívaná mezi společnostmi, které nabízí návaznou 

přepravu do vzdálenějších koutů světa. Pro oba partnery vzniká možnost konkurence 

společnostem s přímou linkou. [4]            

Výhoda, která pro nás plyne ze vzájemné spolupráce dopravců, je pohodlnost při 

nutnosti přesednout na spoj jiné spolupracující společnosti. V případě zakoupení jedné 

letenky, obsahující alespoň jeden přestup z jednoho na druhého dopravce,  se o případně 

odbavená zavazadla nemusíme strachovat a obdržíme je až v naší cílové destinaci. 

Výjimku tvoří přestupy prováděné na území Spojených Státu Amerických, kde si             
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při přestupu musíme zavazadlo vyzvednout a poté si ho nechat znova na navazující let 

odbavit a to i v případě, že se jedná o stejnou leteckou společnost. [4]       

 

4.6 Frequent Flyer Program 

Jedním ze způsobu leteckých společností, jak si zachovat stále zákazníky je ten, že na 

svých webových stránkách nabízejí registraci do svého věrnostního programu neboli 

frequent flyer programu. Vytvoří-li si cestující účet v některém věrnostním programu jedné 

letecké společnosti, dostane přiděleny několikamístný kód, který je jemu specifický  a 

reprezentuje vytvořený účet. Vložením kódu do rezervace letenky získává cestující          

na svůj účet body v podobně odlítaných mil, které může využít k získání různých výhod. 

Jedna z několika výhod, kterou lze dosáhnout, je výměna nasbíraných mil za levnou cenu 

letenky. 

Každý věrnostní program podléhá podmínkám stanoveným leteckou společností,          

a proto je vhodné si před vytvořením účtu přečíst všechny potřebné informace                  

na webových stránkách dopravce a ujasnit si, který věrnostní program je pro nás ten pravý. 
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5. Rezervační proces 

5.1 Centrální rezervační systém 

První zmínky o centrálním rezervačním systému můžeme najít na konci padesátých let. 

Za vývojem stála společnost American Airlines. Prvotní snahou byla podpora vnitřního 

systému společnosti. Letecké společnosti to přineslo jenom pozitiva. Zjednodušil se způsob 

rezervace a koupě letenek. Nástupem mohutnějšího leteckého provozu pomalu zanikal 

starý způsob samotného rezervačního procesu, který vyžadoval manuální způsoby. Pomocí 

CRS se také řešila veškerá administrativa, rozpočtové financování a začala ho používat 

většina tehdy fungujících společností. S nástupem konkurence se systém dále vyvíjel         

a postupem času letecké společnosti umožňovaly online přístup do svého systému pomocí 

internetu čím dál tím více cestovním kancelářím a partnerským subjektům. Umožňovalo 

jim to větší uplatnění na trhu a snadnější kontrolu nad celkovým rezervačním procesem. 

[13] 

Dnes se s CRS setkáváme běžně na jednotlivých stránkách leteckých společností. 

Uvažujeme-li o koupi letenky přímo přes konkrétní web dopravce, vždy letenku 

rezervujeme přes jejich centrální rezervační systém, který je pod jejich správou. Jsme-li 

časově flexibilní, může nám rezervace letenky skrze webový portál společnosti nabídnout 

určité možnosti. Nevýhodou je poskytování omezeného sortimentu letenek. Jelikož je 

systém ovládán konkrétní leteckou společností, neumožňuje dostatečný výběr a koupi 

letenky jiných společností, a tedy možnost dostat se z bodu A do bodu B s konkurenčním 

dopravcem. K dispozici je pouze omezená nabídka letenek a lety jsou uskutečňovány 

pouze danou leteckou společností, případně dopravcem, se kterým má společnost 

partnerskou dohodu. [3] 

 

5.2 Globální distribuční systém 

Celkový rozkvět komerční letecké dopravy a příchod větší konkurence na trh donutil 

dopravce k rozvoji a ke zkvalitnění svých služeb dostupné jednotlivým prodejním 

agenturám. Rezervace a celkový pořizovací proces letenky se stal více složitým, ale          

pro cílového zákazníka se otevřela cesta většího výběru s možnosti kombinace a výběru 

mezi různými společnostmi.    
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Ke konci osmdesátých let vzniklo sdružení leteckých společností a ve spolupráci s IT 

společnostmi byly vyvinuty jednotlivé globální distribuční systémy, které mohly využívat 

jakékoliv letecké společnosti, cestovní kanceláře nebo agentury. [3]   

Hlavními úkoly GDS jsou:  

  poskytovaní informace o volné kapacitě na dostupných linkách, 

  poskytování informací o cenách, 

  poskytování možností volby tarifu a cestovní třídy, 

 vytvoření rezervace a vystavení letenky. [3] 

 

Globální distribuční systém dnes není zaměřen jen na letecké společnosti a prodej 

letenek. Můžeme skrz něj také rezervovat ubytování, lodní přepravu nebo si i zapůjčit 

automobil. Celkový systém je realizovaný za pomocí internetu a stanovišť rozmístěných   

po celém světě. Na terminály jsou napojena různá odvětví cestovního ruchu a vzájemně 

spolu spolupracují. Na trhu se dnes setkáváme s globálním distribučním systémem Galileo, 

Amadeus, Worldspan a Sabre. Tyto distribuční systémy dnes globálně dominují a jsou 

jedny z nejznámějších. Dále se můžeme setkat se systémem Infini nebo Abacus, které 

našly svou oblibu ve východní části světa a uplatňují se převážně na Asijském trhu. [13] 

 

5.2.1 Galileo 

Systém Galileo vznikl v roce 1970. Během několika let Galileo prošlo svým vývojem   

a dnes se řadí mezi nejpoužívanější a nejvíce důvěryhodné globální distribuční systémy   

na světě. Díky své široké škále možností je zajištěn kvalitní a profesionální servis 

agenturám nebo cestovním kancelářím. V roce 2006 se systém Galileo stál součásti 

nezávislé skupiny Travelport a vystupuje i pod tímto názvem. Systém nabízí kvalitní řešení 

pro zvýšení zisku a prodeje. [14] 

Všichni účastníci v systému mohou využívat veškeré automatizované technologie, 

které snižují pracovní a provozní náklady.  Webové portály CheapTickets, Orbitz nebo 

Ebookers spolupracují a poskytují svým zákazníkům možnost rezervace letenky skrze 

služeb tohoto distribučního systému. Nabízí přístup k více než 420 leteckým společnostem 

a k dalším poskytovatelům různých cestovních služeb, například pronájem automobilu. 

[14] 
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Zákazníci, kteří provedli koupi letenky u cestovních kanceláří nebo na prodejních 

webových portálech pracujících se systémem Galileo, si můžou své rezervace ověřit        

na webových stránkách www.ViewTrip.com. Po vložení vygenerovaného čísla rezervace  

a příjmení cestujícího do příslušných řádku a se zobrazí veškeré informace o chystaném 

letu. Tento webový portál je také velice nápomocný v případě, kdy letecká společnost 

provede změnu v letovém řádu a vloží tuto skutečnost do distribučního systému. Zákazník 

si je takto schopen zkontrolovat případnou změnu původně plánovaného času odletu. [14] 

 

5.2.2 Amadeus 

Systém byl založený v roce 1987 evropskými dopravci. Iberia, Lufthansa, Air France  

a Scandinavian Airlines System se podíleli na jeho založení a Amadeus poté dominoval 

především na evropském kontinentu. Později se dostával do celého světa a významnou roli 

hrál třeba i v USA. [15] 

Globální rezervační systém Amadeus je ve vlastnictví společnosti Amadeus IT group 

SA, nabízí rozsáhlý a snadný přístup k cestovním informacím a produktům. Firma poslední 

dobou apelovala na zlepšení a posílení poskytnutých informací cestujícím                           

a spolupracujícím subjektům, aby zlepšila přehlednost a celkové plánování cesty. [15] 

Dnes je do systému napojeno více jak 57 000 cestovních kanceláří, přes 693 leteckých 

společnosti včetně 60 nízkonákladových dopravců. Systém Amadeus poskytuje jako 

většina globálních distribučních systému také možnost rezervace jiného druhu dopravy         

a ubytování. [15] 

Zakoupená letenka skrze tento GDS se snadno ověřuje na webových stránkách 

www.checkmytrip.com, které spadají pod zprávu systému Amadeus. Vložením 

šestimístného rezervačního kódu a příjmení cestujícího si ověříme platnost letenky. Svíti-li 

u naplánovaného letu status Confirmed, je letenka bezpečně vystavena a zaplacena. 

Vidíme-li status Pending, letenka se stále vyřizuje a čeká se na potvrzení od letecké 

společnosti. Systém pracuje on-line a chceme-li vědět, jestli se s nadcházejícím 

rezervovaným letem něco nestalo, můžeme využít služeb tohoto webového portálu.  

 

5.2.3 Worldspan 

Worldspan byl založený společnostmi Delta Airlines, Trans World Airlines                  

a Northwest Airlines v roce 1990. Tyto společnosti spojily své síly dohromady a ze svých 
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soukromých rezervačních systémů vznikl jeden velký distribuční systém, který je dnes 

hojně využíván v Evropě, Asii a na Středním východě.  V prosinci roku 2006 se systém 

stal součástí Travelportu, který má pod sebou Galileo. Nikdy však nedošlo k jejich 

sloučení. [16] 

Nabízí celosvětovou elektronickou distribuci dopravních informací a produktů         

pro cestovní kanceláře a poskytovatele různých cestovních služeb. [17] 

Po vložení šestimístného rezervačního kódu letenky a příjmení cestujícího do předem 

určených kolonek si rezervaci vytvořenou přes Worldspan můžeme nechat promítnout      

na internetových stránkách www.mytripandmore.com. Zde se také nachází různé nástroje 

na okolní správu rezervace letenky. Můžeme si zde nechat nastavit upozornění v případě 

jakékoliv změny odletu nebo oznámení o blížícím se termínu odletu e-mailem. 

 

5.2.4 Sabre 

Sabre je ve vlastnictví společností Sabre Holdings a je využíván více než 400 

leteckými společnostmi a 350 000 cestovními kancelářemi. Systém také poskytuje další 

druhy cestovních služeb. Mezi internetové prodejce napojené na globální distribuční 

systém Sabre patří například Expedia, Travelocity nebo GetThere. [18] 

Vydaná letenka se následně ověřuje na webovém portálu www.virtuallythere.com, kde 

se opět vloží příslušné iniciály spojené s konkrétní rezervací letenky do prázdných kolonek 

na hlavní stránce webu. [19] 

 

5.3 Systém průběhu rezervace 

Tomu, aby byla vytvořena samotná rezervace a cestující obdržel letenku a uskutečnil 

svůj let bez problému, předchází rezervační proces, který se skládá z několika části. Každá 

část, která se účastní tohoto procesu, hraje různě důležitou roli.  

Rezervace letenky začíná u agenta cestovní kanceláře, který se připojí na jeden             

z globálních distribučních systémů.  Chceme-li si letenku rezervovat sami z domova, 

připojíme se na GDS prostřednictvím veřejného webového portálu umožňující online 

rezervaci. V GDS je zjištěna dostupnost na požadovaný let a zároveň i cena včetně všech 

poplatků.  Poté se vytvoří celková rezervace a vystaví se letenka. [3] 
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Rezervujeme-li letenku přímo v prodejní kanceláři letecké společnosti, která je 

napojena na svůj rezervační systém nebo rezervaci provádíme na jejich webových 

stránkách, je originál rezervace uložen v rezervačním systému dopravce.  Účast globálního 

distribučního systému v tomto způsobu rezervace není nutný. [3] 

 

        

 

Po prvním kroku je originál rezervace uložena v GDS s veškerými kontaktními údaji 

cestujícího, s informacemi o plánovaných letech, případně rezervace může obsahovat 

nějaké nadstandardní služby vyžádané cestujícím.  Po ocenění a vystavení kompletního 

itineráře je do rezervace přiřazena také cena. [3] 

Skrze knihovací zprávy jsou informace vztahující se k rezervovaným letům přeneseny 

do rezervačního systému společnosti (jména, rezervované a návazné linky, včetně 

speciálních požadavků a čísla letenek). Rezervace, tvořena agentem cestovní kanceláře 

nebo námi přes prodejní webový portál, obsahuje ještě identifikační informace agentury     

a originální alfanumerický kód rezervace, které jsou k rezervaci automaticky uloženy,        

a vytvoří se kopie rezervace. [3] 

               Obr. 5.3.1. Schéma průběhu rezervace [3] 
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Obdobně jako u předchozího kroku jsou skrze tzv. rezervační zprávy přenesena data     

z rezervačního do inventárního systému společnosti a vytvoří se kopie rezervace. Následně 

je inventárním systémem odeslán většinou šestimístný kód rezervace do globálního 

distribučního systému, kde se uloží do originálu rezervace.  Inventární systém dopravce má 

v sobě složku, která se nazývá Revenue Integrity System. Je spravován výhradně 

konkrétními leteckými společnostmi a podle nastavených parametrů slouží k prověřování 

vytvořených rezervací. Revenue Integrity System má za úkol prověřovat falešná jména 

nebo zda obsahuje rezervace číslo letenky.  Změny provedené leteckou společností nebo 

agentem webového portálu či cestovní kanceláře jsou ihned evidovány v originálech 

rezervace a ve všech vytvořených kopiích. [3]         

Před odletem zašle inventární systém dopravce všechny rezervace a informace             

o cestujících na konkrétní linku do odbavovacího systému. Mezi zaslanými informacemi se 

nachází například celé jméno cestujícího, jeho celkový itinerář, kam se chystá, případně 

kde a na jakou společnost bude přestupovat nebo také vyžádané a potvrzené speciální 

služby. Po odletu konkrétní linky má odbavovací systém nastavené automatické odesílání 

tzv. standardizovaných  po odletových zpráv, které mají za úkol aktualizovat rezervace      

v inventárních systémech dopravce. Aktualizace se projeví ihned po odeslání také               

v originální rezervaci v GDS. Máme-li vytvořený věrnostní program u konkrétní letecké 

společnosti, výhodou těchto automatizovaných aktualizací může pro nás být například 

jednodušší zpráva věrnostního programu a automatické načítání různých bonusů. [3] 
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6. Letecké společnosti a ziskovost 

6.1 Členění leteckých dopravců  

6.1.1 Členění v závislosti na délce přepravy 

Regionální dopravci 

Jedná se o dopravce, kteří své linky provozují v rámci jednoho regionu, státu.            

Ve flotile těchto společností se zpravidla objevují letadla určená pro krátké, nebo středně 

dlouhé trasy, jako je například letadlo ATR-42. [4] 

Kontinentální dopravci 

Jsou to letecké společnosti provozující dopravu na převážně střední vzdálenosti           

v rámci jednoho kontinentu. Typickými letadly použitelnými pro středně dlouhé trasy jsou 

Boeing 737 nebo Airbus A320. [4]  

Dálkoví dopravci 

Tento druh dopravců se specializuje na trasy dlouhého typu mezi jednotlivými 

kontinenty. Příkladová linka dálkového dopravce je například Londýn – Chicago nebo 

Frankfurt – Tokio. Pro dálkové linky se používají letadla například Airbus A340 nebo 

Boeing 747. [4] 

 

6.1.2 Členění v závislosti na pravidelnosti linek 

Pravidelné linky 

Letecké společnosti, které nabízejí pravidelnou leteckou přepravu za veřejné ceny pro 

jednotlivé cestující a podle pravidelného letového řádu. Provozují často celou síť linek, 

jejichž velikost se odvíjí od velikosti obsluhovaného trhu. Do této kategorie se zařazují 

nízkonákladoví, síťoví i regionální dopravci. [4] 

Nepravidelné linky 

Jsou to lety určené na objednávku, které provozuje daná společnost, ale nabízeny         

k prodeji jsou objednavateli. Jedná se například o lety zařizované cestovní kanceláří nebo   
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o příležitostné lety na různé specifické události. Místa na těchto letech nejsou obvykle 

veřejně nabízené k prodeji a obchodní riziko přebírá na sebe ten, kdo si o let zažádá. [4] 

 

6.1.3 Členění podle charakteru nabízeného produktu 

Klasické letecké společnosti 

Jsou to klasičtí síťoví dopravci nabízející svůj produkt v rámci interline spolupráce 

nebo své vlastní sítě. Nabízejí očekávaný stupeň kvality a poskytují určitou úroveň služeb, 

ve kterých je zahrnuto například občerstvení a odbavení alespoň jednoho zavazadla 

zdarma. [4] 

Nízkonákladové společnosti 

Nabízejí dopravu z bodu do bodu bez možnosti pokračovat na navazující let              

bez dalšího odbavení. Jejich strategie je postavena na principu, že cestující platí pouze       

za přepravu a další služby musí být zpoplatněny. V ceně letenky obvykle nejsou žádná 

zavazadla k odbavení a občerstvení zdarma. Soustřeďují se na trvalé snižování nákladů       

a jejich cílem jsou cestující s potřebou cestovat na krátké a střední vzdálenosti. [4] 

 

6.2 Principy tvorby cen letenek 

Stanovování cen v letecké dopravě je postaveno na dvou principech a dopravci je 

aplikují v závislosti na své vlastní strategii, konkurenčních bojích a charakteru trhu, kde 

své linky provozují. [4] 

První cenový model, který je využíván klasickými leteckými společnostmi, stanovuje 

tarifní podmínky vedoucí k maximalizaci tržeb v závislosti na schopnosti cestujících tyto 

podmínky akceptovat. Jeho míra využití je závislá na stupni a charakteru konkurenčních 

dopravců. [4] 

Druhým modelem je dynamické určování cen v závislosti na intervalu času mezi 

realizací samotného letu a dobou, kdy si zákazník letenku zakoupil v kombinaci s tempem 

prodeje letenek na konkrétní let. Z cenové filosofie vyplývá, že ten kdo si koupí letenku      

s předstihem, má větší šanci si zakoupit tu nejlevnější možnou nabízenou letenku. Letecké 

společnosti monitorují rychlost a vývoj prodeje a v případě nečekaně vyvíjejícího se 

nákupu letenek můžou cenově reagovat.  
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Tento princip cenové politiky je ve větší míře realizován nízkonákladovými 

společnostmi. Klasické společnosti vzhledem ke konkurenci kombinují oba principy 

cenotvorby. [4] 

Dynamický model na trase z Prahy do Milána vypadá např. následovně [4] :  

 

4 měsíce do odletu 3 měsíce do odletu 2 měsíce do odletu 1 měsíc do odletu 14 dní do odletu 

685,- Kč 852,- Kč 978,- Kč 1094,- Kč 1645,-Kč 

 

Rozhodne-li se letecká společnost sama nebo ve spolupráci s prodejci zahájit prodej 

cenově akčních cen letenek, v praxi to pak ve výsledku může vypadat tak, že ve stejné 

cestovní třídě si dopravce určí cenové kategorie od nejlevnější po nejdražší, určí jejich 

počet a sledují rychlost a vývoj prodeje. Po vyprodání určitého počtu míst za předem 

stanovenou cenu, jdou automaticky do prodeje místa za původní nebo vyšší cenu. V letadle 

se pak může stát situace, kdy vedle sebe sedí tří různí lidé ve stejné cestovní třídě a jsou 

jim poskytovány totožné služby za rozdílnou cenu.  

 

  

 

Zmíněný způsob nabízení akčních cen realizují jak klasičtí dopravci, tak i někdy 

nízkonákladové společnosti.  

  Tab. 5.3.1. Vývoj cen jednosměrné letenky na trase Praha-Milán (2014). [20] 

           Obr. 6.2.1. Vývoj cen jednosměrné letenky na trase Praha-Milán. [21] 
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6.3 Tarify v letecké dopravě 

Leteckým tarifem se rozumí podmínky a ceny za přepravu cestujících vyjádřené          

v místní národní měně, které se platí leteckým společnostem nebo prodejcům letenek. 

Struktura tarifu v letecké dopravě je postavena na Multilaterálním Interline Systému. Tento 

systém umožňuje flexibilní výběr dopravců při pořizování jedné letenky v konkrétní měně 

s tím, že letenka platí pro celou trasu z počátečního bodu do cílového. Tarify linkových 

leteckých společností se dají třídit do čtyř základních kategorií [4]: 

- podle geografického postavení, 

- podle typu publikování, 

- z hlediska použitelnosti, 

- z hlediska nastavených podmínek. 

 

6.3.1 Tarify podle geografického postavení 

Dle geografického postavení se stanovují tarify mezinárodní, které jsou platné jen       

v mezinárodní dopravě včetně zemí Evropské unie. V zemích, kde prozatím nenastala 

deregulace letecké dopravy, se tarify řídí podle mezistátních bilaterálních dohod.             

Pro vnitrostátní přepravu se stanovují tarify vnitrostátní. Jejich proces a případné 

schvalování je určené legislativou příslušné země a platí pouze pro přepravu v rámci 

jednoho státu. [4] 

 

6.3.2 Tarify podle typu publikování 

Tarify, které jsou dostupné široké veřejnosti a prodejním agenturám, se nazývají 

veřejnými. Nabízeny jsou za pomocí globálních distribučních systémů nebo centrálních 

rezervačních systémů jednotlivých leteckých společností. V tarifové síti existují tzv. 

neveřejné tarify. Jsou to tarify, které si mohou zobrazit jen vlastní prodejní kanceláře 

společností nebo vybrané prodejní agentury a prodávat za ně dopravu. [4] 

 

6.3.3 Tarify z hlediska použitelnosti 

Z hlediska použití se stanovují tarify IATA a tarify dopravců. Tarify IATA jsou 

především referenčními a dopravce si poté stanovuje tzv. tarif dopravce, který publikuje 

zásadně k přepravě na vlastních linkách. Zpravidla bývají tarify dopravců nižší než 

referenční IATA a lépe řeší požadavky konkrétního okruhu zákazníků a dílčí části trhu. [4] 
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6.3.4 Tarify z hlediska nastavených podmínek 

Tarify, kde prodejní a přepravní podmínky jsou neomezeny, se nazývají normální. Jsou 

stanovovány zvlášť pro všechny cestovní třídy nacházející se v letadle. Povolují provádění 

změn a platnost letenky není nikterak časově omezena. Za případnou prováděnou změnu 

na letence se neplatí žádné dodatečné poplatky. Dále existují tarify určené výhradně        

pro ekonomickou cestovní třídu v letadle. Tyto zvláštní tarify jsou levnější než normální     

a zpravidla se stanovují pro zpáteční cesty. Nejvýhodněji se vyskytující nabídky jsou také 

často limitovány různými podmínkami. Častými omezeními jsou [4]: 

- maximální a minimální doba pobytu v cílové destinaci, 

- období využitelnosti, 

- celková doba platnosti letenky, 

- zákaz jakýchkoliv změn termínů cesty (popřípadě za příplatek). 

Jejich správné využívání leteckou společností přispívá k dobrému vytížení kapacit 

zdrojů a zefektivňují provoz každé linky. Pro uplatnění různých slev jsou zaváděny tarify   

s paušálními slevami a přirážkami. Jsou to slevy a přirážky pro konkrétní kategorie 

zákazníků jako jsou děti, důchodci, studenti, atd. [4]    

 

6.4 Ovlivnění trhu nástupem nízkonákladových společností 

LC dopravci mají velký podíl na tom, že k letecké dopravě přivedli ty cestující, kteří 

by za normálních okolností volili jiný způsob dopravy hlavně z finančních důvodů.          

Ve světě je dnes přibližně 250 nízkonákladových společností. Nejvíce jich vzniklo v USA 

a Kanadě. Evropský trh nezůstal v rozvoji příliš opožděn a nízkonákladové společnosti se 

začaly zakládat i zde. Nové nízkonákladové společnosti vznikly například ve Velké 

Británii, Irsku, Německu, Maďarsku i v Polsku. [4] 

Mezi největší hráče v letecké dopravě patří nízkonákladová společnost Ryanair, která 

dnes létá před 830 tratí a svůj podíl a expanzi na trhu stále rozvíjí. Dalším velkým hráčem 

je maďarská nízkonákladová společnost Wizz Air, která létá dokonce i charakterově 

středně dlouhé trasy do Dubaje z některých evropských měst. [4] 

  Nízkonákladové společnosti se celkem významně podílejí na zvýšení zaměstnanosti. 

Jedná se o zaměstnání u leteckých společností, na letištích, ale také i o zaměstnanost          
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v obecném regionálním měřítku. Díky tomu, že společnosti v mnoha případech využívají 

pro své působení vedlejší letiště, vzdálené někdy i několik kilometrů od větších měst, 

otevírají se tato místa novému přísunu cestujících. Dopravci zvyšují v jinak mnohdy 

nefrekventovaných místech cestovní ruch, způsobují rozvoj sítě služeb jako například 

pronájmy aut, stavbu hotelů, restaurací atd. Podle ELFAA vytvářejí LC dopravci na každý 

milión přepravených lidí 166 nových pracovních příležitostí. [4] 

Další výzkum, který provedla evropská nízkonákladová asociace leteckých 

společností, byl zaměřený na celkovou poptávku po letecké dopravě. LC dopravci vyvolaly 

z 59% novou poptávku na trhu. Výzkum také ukázal, že za normálních okolností by           

z nových cestujících 71% vůbec necestovalo, 15% by volila dopravu autem, 6% by jelo 

vlakem a zbylých 8 % by zvolilo jakýkoliv jiný způsob dopravy. [4] 

Do budoucna je předpoklad, že se celkový počet nízkonákladových dopravců sníží, ale 

na druhou stranu se sníží i patrné rozdíly mezi klasickými a LC dopravci. Už dnes byly 

ceny letenek síťových dopravců sníženy, začaly se rušit papírové letenky, zpoplatňovat 

poskytovaný servis na palubách letadel, snižuje se povolená váha zavazadel a počet kusů 

,které je možné přepravit zadarmo, zvyšují se různé druhy poplatků za odbavení, platí se   

za předčasnou rezervaci sedadel atd. [4] 

Nízkonákladové společnosti naopak vytvářejí nové podmínky pro business cestující, 

začínají létat i na velká mezinárodní letiště a tak se pomalu přibližují klasickým 

společnostem. V poslední době také se objevují zprávy o tom, že LC dopravci začnou        

s uzavíráním strategických partnerství, plánovat dohody o sdílených letech a nakonec 

kombinovat propagační a obchodní zdroje. [4] 

 

6.5 Ziskovost leteckých společností 

Na zisku letecké společnosti se podílí souhra různých faktorů. Je nejsouhrnnějším 

ukazatelem dopravce pracujícím ve vysokém konkurenčním a nejistém prostředí. Zisk 

nemusí odrážet aktuální stav společnosti a její kvalitu, jelikož může být ovlivněn například 

velkými investicemi, které mohly dočasně ziskovost snížit. Pokud je s investicemi správně 

nakládáno, měly by vést k dlouhodobé ziskovosti dopravce. [22] 

Samotný zisk z prodeje letenek společnostem nestačí, a tak si často napomáhají 

různými dalšími způsoby, aby se jim po finanční stránce dařilo. Zpoplatňují různé služby, 
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poskytují výcvik posádek třetím stranám, prodávají nebo pronajímají svůj majetek, 

poskytují handlingové služby a další. [22] 

Každá letecká společnost má zájem na tom, aby se jí z prodeje letenek po příjmové 

stránce dařilo. Z tohoto důvodů mají ve své struktuře zakomponovaný Revenue 

Management. 

 

6.5.1 Revenue Management 

Určování konečných cen letenek hraje ve většině případů důležitou roli.                      

K maximalizaci tržeb napomáhá tzv. Revenue Management. Je jedním z nejvíce 

efektivních nástrojů používaných k dosažení maximálně možných tržeb. Systém sleduje 

chování cestujících a řídí vztah mezi cenou, poptávkou a nabízenou celkovou kapacitou 

sedadel v letadle. Velkým uměním letecké společnosti je prodat správnou kapacitu            

za správnou cenu a v pravý čas pravému zákazníkovi. S určitou přesností, dokáží systémy 

předpovídat tuto skutečnost a dospět tak k maximalizaci tržeb. [4]  

Aby mohl Revenue Management fungovat, je nutností, aby existoval fixní objem 

zdrojů použitelný k prodeji. Dále musí existovat možnost vzniku zkazitelných zdrojů. 

Zkazitelné zdroje říkají, že máme nějaký limit, v průběhu kterého je zdroj (kapacita 

sedadel v letadle) nabízená k prodeji. V případě neprodání kapacit zdrojů mají zdroje 

nulovou hodnotu a dají se považovat za zkažené. Dále je potřeba předpokládat, že jsou 

zákazníci ochotni zaplatit za stejné služby rozdílnou cenu. Dopravci využívají speciální 

software k monitorování aktuálního stavu prodeje sedadel v letadle, a když se zdá, že 

kapacitě zdrojů hrozí nevyprodání, umožňuje reagovat například snížením ceny za pomocí 

různých slev nebo nižšího tarifu. [4] 
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7. Chytrý nákup letenek 

Tvorba cen leteckými dopravci někdy nedává pořádně smysl a často je výsledná cena 

až nelogicky nízká nebo naopak velmi vysoká. Stojí za tím všelijaké soukromé strategie 

dopravců a jejich různé úmysly. Při samotné tvorbě cen letecké společnosti častokrát 

chybují. Potom je k nákupu dostupný tzv. chybový tarif, jehož pořízení s sebou nese určitá 

rizika. Umění najít tu správnou cenu, pro nás vyhovující, vyžaduje často trpělivost a někdy 

i dávku velkého štěstí. Existují různé způsoby, jakými se k letence za lepší cenu 

dopracovat. Tyto způsoby si následně pokusíme ukázat, popsat a přiblížit.  Na trhu jsou 

obecně k dostání tyto typy letenek: 

- jednosměrná letenka, 

- zpáteční letenka. 

Mezi veřejností je také znám pojem jako je multi-city letenka. Je to v podstatě druh 

zpáteční letenky, kde se cíl trasy neshoduje s počátečním cílem nebo destinace, do které 

míříme, je jiná než, ze které vyrážíme nazpět.  

Na zvláštnosti při stanovování cen narazíme například při hledání jednosměrné letenky 

Praha – New York, kde se nám ve většině případů vyplatí koupení zpáteční letenky              

i v případě, že vyžadujeme let pouze jedním směrem. Jednosměrné letenky u klasických 

dopravců zpravidla na dlouhé lety jsou ve většině případů s cenou výše než, u zpáteční 

letenky. Letenky jedním směrem jsou doménou především nízkonákladových společností, 

které se na tento druh přepravy z bodu do bodu specializují, a často u nich můžeme nalézt 

výhodné ceny. 

Nový trend, který v poslední době na trh přivedly nízkonákladové společnosti nebo 

výskyt ojedinělých chybových tarifů, je ten, že lidé začínají cestovat tam, kde se mohou 

dostat za málo peněz a moc nekoukají na to, o jakou destinaci se ve finále jedná.  

 

7.1 Nákup klasické zpáteční letenky 

7.1.1 Kde hledat 

Asi nejčastější otázkou, kterou slýchávám na veřejnosti, je, kde je možný cenově 

výhodný nákup letenky uskutečnit.  
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Díky moderní technice a rozsahu internetu, dnes existuje několik variant výběru, kde si 

můžeme letenku zakoupit. Těmi variantami jsou: 

- cestovní kanceláře, 

- internetové stránky dopravce, 

- internetové agenturní portály. 

Cestovní kanceláře 

Jedna z variant, jak si můžeme obstarat letenku, je prostřednictvím cestovní kanceláře. 

Tento nákup je otevřen široké veřejnosti bez ohledu na věk zákazníka a využit jej může 

prakticky kdokoliv, je proveditelný i po telefonu. V cestovní kanceláři zadá pracovník 

neboli letenkový agent do svého vyhledávače, který je napojený na některý z globálních 

distribučních systémů, informace o námi požadovaném letu. Obratem dostaneme informaci 

o ceně letu, který jsme požadovali, a to s konkrétními daty odletu a příletu. Zdá-li se nám 

cena poněkud vysoká, můžeme požádat pracovníka, aby ve svém vyhledávání pozměnil 

námi vyřčené informace. Agent může pozměnit datum, místo odletu nebo nám nějakým 

způsobem poradit dle svých zkušeností. Tento systém můžeme praktikovat do nekonečna, 

až se nám cena letenky po změně zadaných parametrů bude líbit a vyhovovat. Využití 

tohoto způsobu je poněkud zdlouhavé a nikdo nechce pracovníka cestovní kanceláře 

obtěžovat celý pracovní den svými požadavky, i když by to bylo prakticky proveditelné. 

Letenkový agent je navíc omezen nabídkami, ke kterým má přístup jen konkrétní cestovní 

kancelář, a není schopen poskytnout cenovou nabídku konkurence. Ke konečné ceně si 

cestovky účtují navíc servisní poplatek jako provizi za prodanou letenku. 

Jedna z výhod, která se skrývá při nákupu letenek přes cestovku je, že při změně letů 

na zakoupené letence způsobené leteckou společností, se nám o letenku postará samotná 

cestovní kancelář. Cestovní kancelář má za povinnost nás o změnách informovat                

a prokonzultovat. Není-li to zahraniční cestovní agentura, odpadají nám starosti s cizí řečí 

a vše můžeme konzultovat v rodném jazyce. 

Další výhodou je možnost nákupu letenky na charterové lety, většinou na poslední 

chvíli, tzv. „last minute“. Tyto „last minute“ letenky směřují často do dovolenkových 

destinací a můžou se objevovat v průběhu celého kalendářního roku. Jedná se o místa         

v letadle, která měla letecká společnost rezervována v rámci zájezdu a nestačila je 

vyprodat. Letenky na tyto charter lety na poslední chvíli najdeme na internetových 
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stránkách cestovní agentury, protože se jedná o letenky s odletem většinou do týdne          

od data zakoupení a je potřeba rychle reagovat. 

Cestovní kancelář je schopna nabídnout různé slevy v závislosti na věku nebo na tom, 

zda jsme studenti, bývalí vojáci a podobně. Existují cestovní agentury, které jsou například 

zaměřeny na studenty a poskytují určité procento z ceny letenky dolů. Ve většině případů 

nejsou tyto slevy výrazné nebo atraktivní a vyplatí se letenku vyhledávat jinými způsoby. 

 

Nákup letenek přes cestovní kancelář 

Výhody Nevýhody 

Starost při změně nebo zrušení letů Zdlouhavé vyhledávání levné varianty 

Možnost komunikace v rodném jazyce Omezená nabídka letů + servisní poplatek 

Slevy (Studenti, Děti, Důchodci, atd.) Nezkušenost pracovníků 

Nákup výhodné last minute letenky  Nízká časová flexibilita  

                                                

V dnešní době valná většina cestovních kanceláří má na svých webových stránkách 

umístěný svůj vyhledávač letenek, který ale nemá tak široké uživatelské rozhraní. Tento 

model je podobný webovým agenturám a přístupný je pro širokou veřejnost. Nám odpadá 

nutnost osobní návštěvy nebo telefonického kontaktování kanceláře. 

Letecká společnost 

K nákupu letenek můžeme také využít konkrétní leteckou společnost. Takový druh 

nákupu letenky může probíhat osobní návštěvou pracovníků na pobočce letecké 

společnosti, telefonicky nebo přes internetové stránky. Asi nejpohodlnější variantou je 

nákup přes internet. Využitím vyhledávacího systému letecké společnosti se nám ale 

nezobrazí konkurenční ceny jiných dopravců. Ve výsledku hledání najdeme jen cenovou 

nabídku dané konkrétní společnosti a partnerů. Ať už je uživatelské rozhraní vyhledávače 

na vysoké úrovni, vždy jsou výsledky omezeny na lety spolupracujících společností nebo 

lety dopravce, jehož vyhledávač využijeme. Některé letecké společnosti nabízejí také „last 

minute“ letenky na poslední chvíli. Ve většině případů se jedná o zahraniční dopravce 

zaměřující se na dovolenkové a exotické destinace. Právě do exotických destinací bývají 

často nabízené zlevněné „last minute“ letenky v průběhu celého roku. Mezi takové 

společnosti patří například společnost JetairFly (www.jetairfly.com). Při nákupu letenky   

           Tab. 7.1.1. Výhody a nevýhody nákupu letenek přes cestovní kancelář 
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na poslední chvíli v tomto případě musíme počítat s tím, že odlet bude s největší 

pravděpodobností ze zahraničí a je tedy nutné si přičíst náklady na dopravu na vzdálenější 

letiště.  

Mezi pozitiva patří soukromé cenové akce, které čas od času letecké společnosti na 

svých internetových stránkách propagují. Tyto akce nejsou vkládány do globálního 

distribučního systému a jsou zakomponované do centrálního rezervačního systému 

dopravce. Vyhledání cenově levných letenek je uskutečnitelné jenom na stránkách 

konkrétní společnosti. Letenky tohoto typu jsou vymezeny na odlety a návraty jen              

v určitém období a na předem stanovené destinace. Letecké společnosti si určí, jak dlouho 

cenová akce potrvá. Ve většině případů cenovou akci ukončí ještě před stanoveným 

termínem z důvodu velkého zájmu nebo jiných okolností. Narazíme-li na podobnou akci    

u některého z dopravců, není vhodné spoléhat na dobu trvání akce. Pokud nám to naše 

situace umožňuje a letenka je opravdu cenově výhodná, je vhodné s nákupem letenky 

dlouho neváhat.  

Neposkytuje-li dopravce výhodný kup na svých stránkách, může nabízet různé slevy 

ve formě slevových kódů. Ke slevovému kódu nebo soukromé cenové akci společnosti se 

můžeme dostat tehdy, když požádáme společnost o pravidelné zasílaní emailů, ve kterých 

jsou obsaženy obecné informace a společnost prostřednictvím elektronických zpráv 

informuje zákazníky o svých novinkách. Obdržený kód před konečnou platbou vepíšeme 

do předem určeného pole a po aplikaci se příslušná částka automaticky z celkové ceny 

letenky odečte. Uplatnění slevových kódů je většinou omezené na předem dané cílové       

a odletové destinace. Někdy dopravci rozlišují, zda se jedná o let na krátké, střední nebo 

dlouhé trasy a podle toho se z ceny odečte určité procento částky.  

 Některé společnosti podobně jako cestovní kanceláře tradičně nabízejí slevy zaměřené 

na studenty, důchodce nebo malé děti. Slevy jsou tedy omezené věkovým rozmezím           

a z ceny letenky se odečítá stanovené procento částky. Pro děti do 2 let to může být 

například až 90% z celkové ceny letenky. 

V případě nákupu letenky přes zahraniční leteckou společnost, která nemá zastoupení 

v naši rodné zemi, můžeme narazit na jeden závažný problém. Nastane-li zrušení nebo 

zásadního pozměnění letu od letu původního, dopravce nás informuje elektronicky             

o provedených změnách. Je-li let zrušený, požaduje společnost o zpětné zavolání na jimi 

uvedené telefonní číslo k provedení úprav naší rezervace. V dané situaci může nastat 
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problém jazykové bariéry při komunikaci s dopravcem a každý si musí ujasnit, zdali je to   

v jeho silách. 

 

 

Nákup letenky přes leteckou společnost 

Výhody Nevýhody 

Soukromé promo akce Jazyková bariéra 

Využití slevových kódů Omezená nabídka letů 

Slevy (Studenti, Vojáci, Děti,..) Poplatek za vystavení letenky 

Nákup „last minute“ letenky Druhy plateb - cizí měna 

Vysoká časová flexibilita  

            

Internetové agenturní portály 

Asi nejlepší variantou je hledání letenek přes webové portály. Vyhledávání letenek 

můžeme provádět z pohodlí našeho domova nebo kdekoliv, kde je možné se připojit 

k internetu.  

Jedna z prvních otázek, která nás napadne je, zdali je nákup letenky přes internetovou 

agenturu bezpečný a spolehlivý. K tomu, aby mohla internetová agentura na trhu existovat 

a legálně vystavovat letenky je zapotřebí, aby vlastnila status certifikovaného prodejce 

IATA organizace. IATA organizace sleduje všechny své registrované prodejce letenek, zda 

jsou finančně stabilní a splňují tedy potřebné náležitosti k bezpečnému provozování své 

činnosti. V některých případech mají agentury na svých internetových stránkách zobrazeny 

znak této nevládní organizace zabezpečující bezpečných nákup. U ostatních případů se        

k informaci můžeme dostat na různých diskusních fórech zabývající se problematikou 

prodejců letenek a ověřit si, zda jsou na agenturu kladné ohlasy. 

Široké uživatelské rozhraní a dobře zpracovanou grafickou podobu stránky nabízí dnes 

většina internetových agentur na svých webových stránkách. To je také jeden z aspektů, 

dle kterého se můžeme rozhodnout, zda letenku budeme vyhledávat a nakupovat u daného 

prodejce. Dobrá přehlednost stránek a její kvalitní zpracování nám můžou usnadnit 

orientaci ve výsledcích vyhledávání. Je-li uživatelské spektrum široké, bylo by velkou 

chybou ho nevyužít.  

           Tab. 7.1.2. Výhody a nevýhody nákupu letenek přes leteckou společnost 
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Možnosti, které si při vyhledávání libovolně volíme, jsou jedním z klíčů k levnější 

letence. Ve většině případů si před spuštěním vyhledávání můžeme navolit zobrazení 

výsledků v rozmezí plus mínus tří dnů a k tomu namísto jednoho odletového letiště 

můžeme přidat jedno nebo dvě navíc. Ve výsledku se zobrazí cenový kalendář nebo jiné 

grafické zpracování výsledků. Vyhledávač konkrétního prodejce najde možné varianty       

a nám jen zbývá, abychom jsme si vybrali tu, která nám vyhovuje cenově a časově.         

Pro zobrazení podrobnějších výsledků, které vyhovují naším požadavkům, využijeme 

uživatelské rozhraní. V dnešní době jsou vyhledávače prodejců na vysoké úrovni                

a výsledky si seřadíme například od nejlevnějších po nejdražší. K tomu si můžeme 

vyhradit, že odlet chceme v dopoledních hodinách a celkový počet přestupu nebude více 

než jeden. Dále si mezi výčtem společností můžeme zvolit jen ty, se kterými chceme letět, 

a výsledky od ostatních nechat nezobrazené. Budeme-li při vyhledávání letenek moc 

vybíraví a pro filtrování výsledku použijeme všechny funkce, k levnější variantě letenky se 

dostaneme velice těžko. Platí pravidlo, že kupec letenky se musí ve výsledku přizpůsobit 

letence a ne letenka všem požadavkům nákupčího. 

 Nejpoužívanější funkcemi k dosažení levnějších letenek jsou: 

- volba jednoho a více odletových letišť, 

- vyhledání letenek v období +3 a -3 dny od zadaných dat, 

- funkce seřazení letenek dle ceny od nejlevnějších po nejdražší. 

Pokud se nejedná o domácí agenturu, je většina internetových prodejců dostupných    

ve vícejazyčných variantách, včetně českého a slovenského jazyka. Následná komunikace 

mezi zákazníkem a nakupujícím probíhá maximálně ve dvou až třech základních jazycích 

určenými agenturou. O narušení našeho zakoupeného letu nás agentura informuje 

elektronicky a požaduje telefonický kontakt. V situacích, jako je tato, může nastat problém 

jazykové bariéry. Všechny agentury nejsou ochotné řešit narušení nebo zrušení 

zakoupeného letu elektronickou formou.   

Navštívíme-li jakéhokoliv internetového prodejce letenek, část z nich bude vykazovat 

různé výsledky ve vyhledávání. Odlišnosti jsou dány tím, že každý prodejce je napojen     

na některý z globálních distribučních systémů, do kterých jsou vkládána odlišná data 

leteckou společností. Proto je vhodné porovnat si výsledky u více internetových agentur. 

Agentury po dohodě s leteckou společností nabízejí někdy cenově výhodné letenky na 

linky operované dopravcem, se kterým agentura sepsala dohodu o výhodnějším tarifu. 
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Ceny takových nízkých tarifů jsou pak dostupné jen na portálu agentury a nikde jinde      

ke koupi je nenajdeme.  

Bonusy nabízejí prodejci ve formě slevových kódů, jež můžeme využít většinou         

na předem stanovené trasy, typ letenky a kup musí mít minimální cenou hodnotu. Použití 

slevových kódu je u internetových prodejců ve velké míře omezeno. K obdržení slevových 

kódů se stačí zapsat do pravidelně zasílaných novinek prodejce elektronickou formou nebo 

navštívit sekci s bonusy na jejich webových stránkách. 

Zde uvádím menší výčet spolehlivých českých a zahraničních internetových prodejců 

letenek. 

 

Seznam internetových prodejců letenek 

České Zahraniční 

www.pelikan.cz www.edreams.com 

www.studentagency.cz www.expedia.com 

www.letuska.cz www.orbitz.com 

 www.priceline.com 

 www.cheaptickets.com 

 www.onetravel.com  

                                                           

Chceme-li si být opravdu jisti, že najdeme výhodnou cenovou nabídku, můžeme využit 

služeb agregátorů. Jsou to internetové stránky s vyhledávačem letenek, které nám 

prohledají téměř všechny internetové prodejce letenek. Následně zobrazí a porovnají jejich 

výsledky. Uživatelské rozhraní je obvykle na vyšší úrovni než u samotných prodejců 

letenek a my tak máme větší šanci uspět při hledání výhodnější ceny. Agregátory jsou 

schopny dokonce vyhledat i letenky nízkonákladových dopravců a slučovat je                  

do kombinace s letenkami od klasických společností. Taková vyhledaná letenka se pak 

nazývá „hacked fare ticket“. Po kliknutí na některých z výsledků nás většina agregátorů 

přepojí na stránky prodejce nebo letecké společnosti. Zakoupit letenku přímo u agregátorů 

není možné z důvodu nevlastnění licence k prodeji letenek. Chce-li některý z agregátorů, 

aby byl možný na jejich internetových stránkách nákup letenek, musí mít uzavřenou 

smlouvu s některým z prodejců nebo leteckou společností. Nevýhodou je, že prohledávání 

probíhá jen mezi zahraničními prodejci a do výsledku nejsou zahrnuty domácí agentury. Je 

tedy vhodné navštívit stránku českého prodejce a ceny si ve výsledku porovnat. 

                     Tab. 7.1.3. Výčet ověřených a bezpečných internetových prodejců letenek 

http://www.pelikan.cz/
http://www.edreams.com/
http://www.studentagency.cz/
http://www.expedia.com/
http://www.letuska.cz/
http://www.orbitz.com/
http://www.priceline.com/
http://www.cheaptickets.com/
http://www.onetravel.com/
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Mezi nejznámější agregátory patří www.kayak.com, www.matrix.itasoftware.com 

nebo www.skyscanner.net, který má v sobě zabudovanou i českou verzi stránek. 

Agentury poslední dobou ve velkém rozjíždějí a propagují na svých stránkách své 

soukromé věrnostní programy pracující na podobném principu, jako věrnostní program 

leteckých společností. Smysl je v tom, že za každý zakoupený produkt u prodejce získá 

kupec na svůj účet body, virtuální peníze nebo nějaký druh měny, se kterou je dovoleno 

disponovat při dalším nákupu, a tak si snížit konečnou cenu. Obvykle kupec obdrží 

dohodnuté procento nebo fixní částka z celkové útraty a doba platnosti či použití je 

zpravidla omezena.     

Do celého procesu nákupu letenek lze také zapojit tzv. cashback portály. Jsou to 

internetové stránky přesměrovávající na prodejce a využijeme-li této možnosti, dostaneme 

dohodnuté procento ze zaplacené částky zpět. Velikost částky se liší prodejce od prodejce   

a zaleží na tom, u jaké cashback agentury máme vytvořený účet. Mezi nejznámější              

a spolehlivé cashback portály patří například www.topcashback.com .  

Internetoví prodejci si ke konečné ceně před platbou započítají svou provizi                

za vystavenou letenku. Letecké společnosti přestali dávat prodejcům od určitého období 

procenta z prodaných letenek, a tak si prodejci začali účtovat poplatky. Poplatek                

za vystavení, který internetové agentury nazývají servisní poplatek, je různě vysoký           

a určují si ho sami prodejci. Výše poplatku za vystavení není ve výsledcích vyhledaných 

letenek zahrnuta a dozvíme se ji většinou až před posledním krokem k zaplacení letenky.   

   

Nákup letenky přes internetovou agenturu 

Výhody Nevýhody 

Široké uživatelské prostředí Jazyková bariéra 

Široká nabídka - agregátory Žádné výhodné last minute letenky  

Slevy (Studenti, Důchodci, Děti,..) Servisní poplatek za vystavení letenky 

Soukromý věrnostní program Druhy plateb - cizí měna 

Vysoká časová flexibilita  

Soukromé akce s leteckou společností  

Využití slevových kódů  

Využití "cashback" portálu  
                                        

 

                                                           

                       Tab. 7.1.4. Výhody a nevýhody nákupu letenek přes internetovou agenturu 

http://www.kayak.com/
http://www.matrix.itasoftware.com/
http://www.skyscanner.net/
http://www.topcashback.com/
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7.1.2 Ideální období nákupu 

Uvažujeme-li o nákupu výhodné zpáteční letenky, musíme si ujasnit pár dalších 

základních pravidel, kterými je potřeba se řídit k dosažení nejlepšího možného výsledku. 

Jedno osvědčené a zaběhnuté pravidlo, jenž stále platí je, že čím dříve provedeme nákup, 

tím větší je šance na pořízení levnější letenky. Ve velké většině případů je tomu skutečně 

tak a pokud již známe cílovou destinaci našeho letu a přibližná nebo konkrétní data, je 

vhodné se do nákupu letenek vložit v pravý čas. Dlouhým váháním nákupu letenek            

u některého z prodejců se nám může stát totiž to, že na druhý den se stejná cenová nabídka 

již nezobrazí a my jsme zmeškali tu správnou chvíli k nákupu. Na druhou stranu se ale 

nemá nic moc přehánět a při nákupu letenky to platí taktéž. Až moc včasným nákupem 

letenky si můžeme zhatit šance na nějakou cenovou akci, kterou letecká společnost zamýšlí 

spustit a o které zatím nevíme. Z dlouholeté praxe vychází, že ideální období k nákupu 

letenek je mezi 2. až 3. měsícem před plánovaným odletem. 

Akční zpáteční letenky, jež se čas od času vyskytnou, se objevují zpravidla náhodně      

a nelze s jistotou zaručit, že na námi požadované termíny odletu a příletu nějaká akce bude 

spuštěna. Velice zajímavé akční zpáteční letenky se moc na obyčejných zpátečních trasách, 

kde je bod odletu shodný s bodem návratu, nevyskytují a často se jedná o akční multi-city 

letenky. Celkovou pravděpodobnost výskytu akcí nelze vyjádřit přesnou procentuální 

hodnotou a je závislá na mnoha faktorech spojenými s chodem a strategií letecké 

společnosti. Neprodává-li se některý ze spojů s předpokládanou frekvencí, je možné, že 

dopravce svůj původně nabízený tarif sníží a k dostání jsou levnější ceny, než jsme 

nacházeli při vyhledávání minulý týden. Na výskyt akčních cen do naší cílové destinace se 

nelze stoprocentně spoléhat.  

Zaběhnuté pravidlo týkající se výrazných akčních nabídek mezi lidmi dlouhodobě 

vyhledávajícími letenky se podobá ideálnímu nákupu letenek. Neobjeví-li se akční nabídka 

nejpozději 2 měsíce před námi zamýšleným letem, s největší pravděpodobností se 

výhodnější cena již nevyskytne. 
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Zmíněné pravidlo neplatí pro zakoupení „last minute“ letenek. V případě zájmu o tento 

druh letenky je vhodné čekat do poslední chvíle na nabídky cestovních kanceláři nebo 

dopravců, kteří tento druh letenek poskytují, a počítat s tím, že odlet bude přibližně do 

jednoho týdne od zakoupení letenky. 

 Cenově jiná nabídka, která se náhle objeví u prodejce nebo dopravce je vyvolána tím, 

že letenky, které si někdo rezervoval a do určité lhůty nezaplatil, se dostaly znovu            

do oběhu a je možné jejich opětovné rezervování. Vyplatí se tedy s vyhledáváním nějakou 

dobu i počkat a nejednat hned zbrkle. 

Při vyhledávání je zapotřebí dbát na specifické dny pro cílovou destinaci nebo stát. 

Sváteční dny nebo dny, ve kterých se pořádá nějaká větší výjimečná událost, můžou mít 

značný vliv na konečnou podobu ceny letenek. 

 Graf 7.1.1. Ideální období nákupu zpáteční letenky na trase Praha-New York (2014-2015). [23] 
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    Období pro cestování, kterým je vhodné se vyhnout k dosažení nejlepší možné ceny, 

ale nemusí to být pravidlem, je prázdninové období mezi měsíci červenec a srpen. 

Chystáme se letět například na jižní část polokoule, dražším cestovním obdobím bude 

naopak únor a březen. Mezi obecně dražší termíny se řadí téměř celý měsíc prosinec         

ze svátečních a dalších důvodů. Ceny na červenec a srpen nebo únor a březen jsou 

zpravidla o několik procent nadsazené, protože letecké společnosti očekávají větší 

poptávku veřejnosti.  

Vybíráme-li si vhodný den v týdnu pro náš let, musíme si uvědomit, že páteční             

a víkendové termíny budou dražšími než například odlet a návrat v úterý.  Stejné pravidlo 

platí o čase odletu a příletů do cílové destinace. Ve většině případů jsou odlety v ranních 

hodinách dražší než odlety ve večerních nebo odpoledních hodinách.  Toto pravidlo, ale 

neplatí u všech dopravců a opět záleží na strategii společnosti, cílové destinaci a dalších 

aspektech s leteckou dopravou spojených. Nezbývá nám tedy nic jiného než si všechny 

možné termíny odletu, které nám vyhovují, u některých prodejců cenově ověřit.  

 

 

 

 Graf 7.1.2. Ceny letenek na trase Chicago-New York v období Velikonoc (2015). [24] 
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Časové aspekty ovlivňující ceny letenek: 

- hlavní cestovní období specifické pro cílovou destinaci, 

- svátky a výjimečné události specifické pro cílovou destinaci, 

- víkendové a páteční termíny, 

- čas odletu a příletu. 

Vyhneme-li se všem nástrahám, které by znamenaly navýšení ceny letenek, můžeme 

se dostat na příznivou konečnou částku za pomocí agregátorů. Pro příklad uvádím 

nejlevnější vyhledané ceny zpátečních letenek na trase Praha – New York a Praha – Rio de 

Janeiro zakoupené v ideálním období na každý měsíc v roce. 

 

 

 

 Graf 7.1.3. Cenové rozpoložení zpátečních letenek na trase Praha-New York (2014). [23] 
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     Graf 7.1.4. Cenové rozpoložení zpátečních letenek na trase Praha-Rio de Janeiro (2014). [23] 

Z výsledků vyhledávání pro odlet z Prahy je patrné, že nejlevnější cestování               

do destinace New York vychází na měsíc březen, naopak nejdražší se zobrazuje měsíc 

srpen. S destinací Rio de Janeiro, která se nachází na jižní polokouli, je křivka 

nejlevnějších cen přesně opačná. Z Prahy se nejlevnější cestovní období spadá na měsíc 

srpen. 

 

7.2 Nákup výhodné multi-city letenky 

Multi-city letenka nebo také někdy nazývaná multi-destination, je jedním z 

nejzajímavějších druhů dostupných letenek a často nám může napomáhat k tomu, abychom 

za cestu do naší cílové destinace zaplatili velmi příznivou cenu. Před samotným 

vyhledáváním multi-city by mělo předcházet hledání klasické zpáteční letenky. Pokud 

jsme například nenarazili na akční cenu nebo nejsme s vyhledanou cenou spokojeni, je 

pravý čas vyzkoušet vyhledání jiného druhu letenky.  

Roli v určování cen multi-city letenek může hrát otevírání nových linek leteckou 

společností nebo se letecká společnost potřebuje na určité trase zviditelnit. Dalším 

důvodem snížené ceny je například neočekávaně nízký počet prodaných letenek                

na některých linkách, a tak se letecká společnost rozhodne snížit prodávaný tarif               

na některých z nich.  
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Cílové body, do kterých míříme pomocí cenově zvýhodněné multi-city, jsou zpravidla 

velkými letištními huby. Odletové a konečné destinace, na něž se levné multi-city téměř 

nevyskytují, jsou letiště s malou konkurencí leteckých společností a sezónní cíle, které jsou 

téměř celé pod záštitou charterových letů a cestovních kanceláří.   

Aby se nám nákup tohoto druhu letenek opravdu vyplatil, musíme se soustředit na lety 

dlouhého charakteru do vzdálenějších destinací. Ke konečné ceně je totiž nutné připočíst 

náklady na cestu z cílové destinace nebo k odletovému letišti. Na středně dlouhých nebo 

krátkých trasách se kup téměř ve všech případech nevyplácí.   

 

7.2.1 Ideální období nákupu 

Ideální období pro nákup a termíny ve kterých je možné cestovat, se různí a záleží       

na letecké společnosti a její zamyšlené strategii. Výskyt velmi výhodných multi-city 

letenek do naší požadované destinace je těžko předvídatelný a zpravidla se jedná o štěstí. 

Celková pravděpodobnost výskytu zajímavých kombinací letů a výhodnějších cen se 

průměrně pohybuje okolo 55% a s blížícími daty odletu se postupně snižuje. Ideální čas          

na nákup se téměř podobá nejvhodnějšímu období pro nákup klasické zpáteční letenky. 

Rozdíl je v tom, že začátek ideálního období pro plánování zakoupení výhodné multi-city 

letenky, můžeme v některých případech začít o několik měsíců dříve před samotným 

datem odletu. [5] 

 

 

                  Graf 7.2.1. Pravděpodobnostní výskyt výhodné multi-city letenky.[5] 
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Z grafu vyplývá, že vhodná doba na nalezení a kup výhodné multi-destination letenky 

je mezi sedmým a druhým měsícem před plánovaným odletem. 

Velkou výhodou těchto druhů letenek ve většině případů je možnost cestování              

v jakémkoliv období, dnu nebo času odletu. Tvorba cen v určitých kombinacích 

odletového a návratového letiště někdy opravdu nedává smysl a otevírá se možnost 

vycestovat i ve sváteční a okolní dny nebo jiné speciální dny specifické pro cílovou 

destinaci.  

 

7.2.2 Kde a jak hledat 

Vyhledávání a nákup letenky, kde počáteční destinace odkud vylítáváme, není shodná 

s konečnou destinací při návratu, budeme provádět výhradně pomocí internetových 

agregátorů. Uživatelské rozhraní některých z nich je na velice dobré úrovni a využitím 

možností, které nabízejí, dávají velkou šanci na nalezení výhodné ceny.  

K hledání těchto výhodných letenek využijeme spolupráci dvou agregátorů, které nás 

přesměrují na konečného prodejce letenek. Konečný prodejce může ve výsledku být 

letecká společnost nebo internetová agentura. 

Vynikajícím agregátorem č.1, se kterým začneme prvotně pracovat je Matrix 

(www.matrix.itasoftware.com). Agregátor č.2 je Kayak (www.kayak.com). Druhý 

agregátor nás přesměruje na prodejce, kde si letenku zakoupíme. 

 Celkový vzhled a grafické zpracování agregátoru Matrix je na velice dobré úrovni         

a poskytuje jedno z nejširších uživatelských možností. My si ukážeme pár vymožeností, 

které nás můžou dovést k výhodné letence.  

 

http://www.matrix.itasoftware.com/
http://www.kayak.com/
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                           Obr. 7.2.1. Vzhled uživatelského rozhraní Matrix agregatoru.[25] 

 

Před začátkem si vyhledávač trochu přednastavíme. Přepneme si na funkci 

vyhledávání multi-city letenek z automaticky nastaveného režimu vyhledávání zpátečních 

letenek (round trip). Poté si přednastavíme toleranci zobrazení vyhledaných termínu           

a povolíme vyhledávači maximální dostupné rozmezí 5 dní u letu do cílové destinace 

(Flight 1) a zpáteční cesty (Flight 2). Na vyhledávači to je volba funkce „Plus/minus 2 

days“. Dalším důležitým krokem je nezaškrtnutí políčka „Only show flights and prices 

with available seats“. Nezaškrtnutím tohoto pole se nám ve výsledku mohou zobrazit 

nabídky, které nemusí byt například aktuálně na prodej. Matrix má v paměti ceny, jež byly 

dostupné například pár dní před začátkem našeho vyhledávání. Tyto ceny se po čase 

můžou vrátit do prodeje z důvodu toho, že byly pouze někým rezervovány a do určité doby 

nezaplaceny. Počet osob (Adults) ponecháme na čísle 1, i když hledáme letenky například 

2 nebo 3 z podobného důvodu jako u ponechání nezaškrtnutého pole „Only show flights 

and prices with available seats“. Na námi hledanou kombinaci letů mohlo být leteckou 

společností uvolněno jen konkrétní počet sedaček v letadle za určitou cenu. Některé z nich 

mohou být jen rezervovány a je u nich pravděpodobnost, že budou za nějaký čas znovu 

k prodeji nebo letecká společnost sama navýší počet dostupných míst.  Ostatní nastavení 

funkcí ponecháme na původních stavech. 



51 

 

Velkou výhodou Matrixu je, že nám umožňuje navolení libovolného počtu odletových 

a na zpáteční cestě konečných letišť. V oblasti „Flight 1“ do kolonky „Departing from“ 

navolíme všechna možná letiště, ze kterých si přejeme odlítat a zároveň k nim máme 

dobrou dostupnost. Do kolonky „Destination“ vepíšeme náš cílový bod trasy. 

V oblasti „Flight 2“ do kolonky „Departing from“ vepíšeme stejnou destinaci, jakou 

jsme zvolili v případě cílového bodu v oblasti „Flight 1“. V poli „Destination“ zmíníme 

letiště, která jsou velkými huby nebo secondary huby s kvalitní leteckou dostupností. Často 

se jedná o letiště v hlavním městě státu nebo větších městech, kde je letecká konkurence na 

větší úrovni. Příkladovými letišti můžou být Londýn, Barcelona, Paříž, Amsterdam, 

Varšava, Oslo, Kodaň, Manchester, Curych, Milán, Řím. 

Na závěr si zvolíme libovolné datum, tak abychom jsme se nacházeli v období 

s největším pravděpodobnostním výskytem výhodných multi-city letenek od data 

plánovaného odletu.  

Matrix poté sám vybere tu nejlepší existující kombinaci. My využijeme funkce 

seřazení výsledku od nejlevnějších po nejdražší a zhodnotíme, zda nám vyhledaná 

kombinace letů cenově a časově vyhovuje.         

Matrix má jednu velkou nevýhodu. Neposkytuje přesměrování na konkrétního 

prodejce, a proto musí do celé hry vstoupit agregátor č. 2. Do agregátoru Kayak vložíme 

v multi-city módu totožné informace o letech, které nám vyhledal agregátor č. 1, a ověříme 

si reálnou dostupnost výsledků. Informace o letu již zadáváme s konkrétními daty a letišti, 

protože agregátor č. 2 tyto funkce již nepodporuje. Je-li výsledná cena a kombinace, kterou 

jsme nalezli v agregátoru Matrix, nalezena ve vyhledávači Kayak, využijeme funkci 

automatického přesměrování na prodejce. Kliknutím na výsledek se dostáváme                

na internetovou stránku prodejce, kde si letenku po zaplacení necháme vystavit.  

Na konkrétním případě, který se odehrál v roce 2013 a na kterém jsem se i já podílel, 

si ukážeme, jak se dosáhlo k razantnímu zlevnění a čím byla taková cena ovlivněna do 

cílové destinace New York na měsíc prosinec. Celý proces vyhledávání se odehrával 5 

měsíců před předpokládaným odletem v období s velkou pravděpodobností výskytu levné-

multi-city letenky. Při následování všech předešlých ukázaných kroků nám zbývá 

přednastavit si cílovou destinaci a poupravit odletová a konečná letiště nám vyhovující. 
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V Matrixu jsme si odletová letiště navolili Krakov, Katowice, Praha a Vídeň. Cílový 

bod a místo, ze kterého se budeme vracet, byl New York. Celou cestu zakončíme 

v Amsterdamu, Londýně, Kodani, Oslu, Madridu, Lisabonu, Miláně, Manchesteru nebo 

Helsinkách. Zvolili jsme funkci vyhledat a Matrix našel nejlevnější možnou kombinaci.  

 

                                Obr. 7.2.2. Výsledky hledání v agregatoru Matrix (2013).[25] 

 

Matrix porovnal a našel nejlevnější kombinaci. Cesta začne v Praze s přestupem 

v Londýně na návazný spoj do New Yorku. Při zpáteční cestě z New Yorku, která se 

konala za týden od doby přistání, následoval přestup v Londýně a letadlo mířící do pár 

kilometrů vzdáleného Manchesteru.  Dostupnost se ověřila vložením přesných informací 

do agregátoru Kayak. Kayak následně porovnal a našel aktuálně dostupnou cenu letenky    

u některých z prodejců. 

Konečná reálná cena se nikterak nelišila od výsledku z Matrix vyhledávače a cena 

činila 323 USD = 6 243 ,-Kč (převodní kurz v den hledání roku 2013 činil 19,3 Kč za 1 

americký dolar) . Za tuto cenu se dala zakoupit a vystavit multi-city letenka u prodejců 

www.orbitz.com a www.cheaptickets.com.  

 

http://www.orbitz.com/
http://www.cheaptickets.com/
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   Obr. 7.2.3. Výsledné ceny na trase Praha-New York-Manchester v agregatoru Kayak(2013).[26] 

 

Automatické nasměrování na spoj z Londýna do Manchesteru při zpáteční cestě bylo 

způsobeno reklamním tahem letecké společnosti Virgin Atlantic Airways, pod jejichž 

záštitou se celá letenka ve spolupráci s British Airways prodávala. Dopravce Virgin 

Atlantic v roce 2013 otevřel nové spoje vedoucí z Londýna do Manchesteru, Edinburghu    

a Aberdeenu a chtěl tímto způsobem o nových linkách širokou veřejnost informovat. 

Konečnou destinací v tomto případě mohl být i Edinburgh nebo Aberdeen, ale je potřeba 

počítat s náklady na návrat do letiště k nám nejbližšímu a také vzít v potaz dopravní 

možnosti v ukončeném bodě naší cesty.      

Na závěr si ukážeme, kolik financí jsme ušetřili díky nákupu multi-city letenky           

na trase Praha – New York – Manchester, než za nákup klasické zpáteční letenky Praha – 

New York hledané v ideálním období na tytéž termíny odletu a příletu.  
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 Graf 7.2.2. Výsledné srovnání cen klasické zpáteční a multi-city letenky do New Yorku (2013).[26] 

 

Z grafu vyplývá, že klasická zpáteční letenka měla hodnotu více než dvojnásobnou.  

Ke konečné ceně multi-city letenky je zapotřebí přičíst náklady za dopravu do naší 

požadované destinace, pokud nám cílový bod nevyhovuje. Skutečnost, že se nejednalo      

o chybový tarif, sdělovala zveřejněná oficiální informace na webových stránkách 

dopravce. Do celého procesu nákupu navíc můžeme opět zapojit soukromé věrnostní 

programy prodejců nebo cashback portály, jako tomu bylo u nákupu klasické zpáteční 

letenky a obdržet navíc nějaké procento z částky zpět.  

Nic není tak snadné, jak se na první pohled zdá a každé pořízení multi-city letenky 

sebou nese určitá rizika a negativa.  Před samotnou koupí letenky si musíme ujasnit naše 

osobní možnosti a dovednosti. Cestování na multi-city letenku, v případě výskytu 

problému, vyžaduje určité zkušenosti a schopnost dorozumění se v cizím jazyce ve větší 

míře než je tomu u klasické zpáteční letenky. Jazyková bariéra, tak může být pro mnohé 

základním problémem. V případě výskytu vážnějších problému je zapotřebí, abychom 

jsme se na své jazykové dovednosti mohli do jisté míry spolehnout. Často se stávají 

případy, kdy máme zajištěnou návaznou leteckou dopravu do naší cílové destinace, která 

již není součástí naši letenky a při jakékoliv změně letového řádu, se můžeme ocitnout 

v časové tísni. 
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Dlouhé čekání na návazný spoj, někdy i přes noc se v rámci zakoupení multi-city 

letenky může vyskytovat a musíme také tedy počítat s jistým druhem nepohodlí. Další 

nevýhodou, která je u levné multi-city letenky zpravidla zakomponovaná je nákup velmi 

nízké tarifní třídy. V některých případech se jedná o nákup úplně nejnižší možné. Jsme-li 

součástí některého z frequent flyer programů, můžeme si za uletěnou trasu připsat určitý 

počet mil na svůj účet. Skutečnost velmi nízkých tarifních tříd může hrát roli při snaze        

o načtení sta procent mil. Ve výsledku se nám někdy může připsat pouze polovina nebo 

čtvrtina mil z celkové uletěné trasy.   

 

7.3 Nákup letenky pomocí Frequent Flyer Programu 

Nákup letenky pomocí věrnostního programu některé letecké společností je příkladem 

a nedílnou součásti toho, jak za nákup letenky výrazně ušetřit finance. Stále více a více lidí 

cestuje a využívá leteckou dopravu z důvodu cesty na dovolenou nebo za prací. Velké 

procento z nich si ale neuvědomuje, o co přichází, a že za svůj uskutečněný let můžou být 

dokonce odměněni. Nechci polemizovat, zda je to chyba leteckých dopravců                     

za nedostatečnou informovanost veřejnosti a marketingovou propagaci nebo chyba 

cestujícího. Kdyby cestující chtěl, najde si potřebné informace na stránkách dopravce.     

Za celé své období, ve kterém se v turistickém létání pohybuji, jsem zaznamenal pouze 

jedinou upoutávku na palubě letadla a letištních prostorách pro cestující o věrnostním 

programu. Byl to let z Helsinek do Prahy se společnosti Finnair roku 2014 a byl jsem 

příjemně překvapený touto společností za dostatečné informování veřejnosti o tomto 

programu, jako jednou z mála.   

Věrnostní program pracuje na velice jednoduchém principu. Za proletěnou vzdálenost 

se na vytvořený účet u letecké společnosti načtou míle odpovídající vzdáleností 

počátečního a koncového bodu naši trasy.    

  

7.3.1 Volba věrnostního programu     

Výběr správného věrnostního programu je jednou z nejdůležitějších úkonů, který je 

potřeba provést hned ze začátku. Správným výběrem některého z Frequent Flyer Programu 

ovlivníme náš budoucí úspěch při nákupu levné letenky.  

K vytvoření toho správného účtu v některém z věrnostních programů leteckých 

společností nás může navést několik klíčových faktorů. Je potřeba si uvědomit, že letecké 
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společnosti vzájemně spolupracují na přepravě cestujících a existují mezi nimi různé 

smlouvy, ve kterých je také uvedena vzájemná míra tolerance věrnostních programů. Jedny 

z největších forem spolupráce jsou tzv. letecké aliance. Na světovém trhu figurují aktuálně 

tři One World, Sky Team a Star Alliance.  

Při výběru jednoho z programů je potřeba znát destinace, do kterých je možnost se 

s leteckými společnostmi dopravit. Zda nám nástupní a cílové destinace, které dopravce 

nabízí, vyhovují nebo nevyhovují. K těmto informacím se snadno dostaneme na stránkách 

společnosti. Užitečné tedy je, udělat si vlastní vizi do budoucna, pokud to naše možnosti 

umožňují. Ujasnit si, zda dopravu mezi destinací, kterou letecká společnost nebo 

spolupracující společnosti poskytují, budeme někdy v budoucnu nadále využívat. Dalším 

z faktorů je například nesnažit se mít co nejvíce vytvořených účtu jen pro vlastní potěšení  

a z celkového výsledku pak dosáhnout na minimum výhod. 

Ze svých zkušeností doporučuji vytvoření maximálně jednoho věrnostního programu  

u některé z leteckých společností v rámci jedné spolupracující aliance. Budeme-li si chtít 

vytvořit více účtů u více leteckých společností, může to být naše první cesta z kola ven. 

Použijeme-li pro každý náš let různý věrnostní program v rámci jedné aliance společností, 

sice si připíšeme na účty proletěné míle, ale pokud se jedná o počet mil menší než 10 tisíc 

a chceme je uplatnit na nákup letenky, mají pro nás míle téměř nulovou hodnotu. Proto je 

vhodné mít otevřený jeden program v rámci jedné aliance, na kterém se míle všech našich 

letů budou postupně sčítat. Každý věrnostní program společnosti má nastavená svá 

pravidla a při uznávání proletěných letů v rámci jednoho itineráře spolupracující 

společností se uznává a načítá dohodnuté procento mil. Dohodnuté podmínky mezi 

společnostmi o vzájemné toleranci věrnostních programů jsou vystaveny na webových 

portálech jednotlivých dopravců.  

Bavíme-li se o alianci One World, osobně doporučuji registraci u věrnostního 

programu AAdvantage od American Airlines. Vzájemná míra tolerance při načítání mil na 

lety proletěné partnerskými společnostmi je téměř ve všech případech 100% včetně letů 

proletěných samotnou společnosti American Airlines.     

  

7.3.2  Statusy 

Každý věrnostní program aerolinek rozlišuje, do jaké míry je pro ně jednotlivý 

zákazník důležitý.  Obvykle dopravci třídí své věrnostní zákazníky do tří hlavních skupin   
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a podle toho jim nabízejí určitě služby zdarma, za úplatu nebo za použití určitého procenta 

svých nasbíraných mil. Tyto tři hlavní skupiny se nazývají zlatá, stříbrná a základní. 

Cestující vlastnící zlatý nebo stříbrný status ve věrnostním programu dopravce jsou 

většinou zvýhodňováni nadstandardními službami oproti cestujícím mající status základní, 

kteří si za tyto služby musejí připlácet ve větší míře. Dostat se do vyšší úrovně                  

ve věrnostním programu z pohledu dopravce znamená odlítat určitý počet letů a nasbírat 

předem známý počet mil za jeden kalendářní rok. Tyto úrovně statusu jsou většinou určeny 

pro cestující létající ve vyšších cestovních třídách, kteří jsou za svůj let odměněni 

například připsáním dvojnásobku mil původní hodnoty nebo pro pravidelné cestující        

za prací. 

Délka platnosti vyššího statusu je omezena a stanovena dopravcem. Ve většině případů 

je platnost jednoho z vyšších statusů vyčleněna na jeden rok od doby jeho získání. 

Cestující pro případné navýšení úrovně nebo udržení svého statusu musí nalítat počet letů  

a nasbírat určitý počet mil stanoveným dopravcem. Tyto informace obdrží zákazník         

po získání nějakého z vyšších statusů nebo si je může zjistit na webových stránkách svého 

věrnostního programu. 

Pro získání zvýhodněné letenky nám postačí i status základní. Nejsme-li nároční               

a obejdeme se bez nadstandardních služeb, a tak si bez větších problémů vystačíme s tímto 

statusem.         

 

7.3.3 Způsoby získávání mil 

Tradičním a nejčastějším způsobem jak si lze připsat míle na účet věrnostního 

programu je koupě letenky na let operovaný konkrétním dopravcem nebo jeho partnery        

a tento let absolvovat. Po vložení identifikačního kódu vašeho programu do rezervace    

před odletem vše proběhne automaticky a míle se přičtou většinou nejpozději do jednoho 

měsíce od uskutečněného letu na váš účet.  

Počet načtených mil odpovídá 100% vzdálenosti mezi destinacemi v námořních 

mílích. Případy, kdy se načte jen 75%, 50% nebo 25% mil z celkové vzdálenosti na účet 

jsou známy tehdy, pokud si zákazník koupí letenku za velmi zvýhodněnou cenu a má tedy 

nejnižší tarif. U zakoupených nízkých tarifních tříd si dopravci někdy kompenzují výhodně 

nabízenou cenu menším odměňováním věrnostních zákazníků. Dalším důvodem může být 

zakoupení letenky na let, který je provozovaný partnerskou společnosti, a jejich vzájemná 
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míra tolerance při uznávání letu partnera a načítání mil na účet věrnostního programu je 

velmi nízká. Proto je dobré opět dbát na pečlivý výběr věrnostního programu                      

a před zaregistrováním se do jednoho z nich si přečíst všechny jejich podmínky. 

Čas od času letecké společnosti nabízejí svým stálým klientům bez ohledu na jeho 

statkové postavení ve věrnostním programu možnost načtení dvojnásobku mil za proletěný 

let. Tyto akce nejsou moc pravidelné a objevují se zřídka. V případě vyskytnutu této promo 

akce, je potřeba se o ní přihlásit na stránkách svého věrnostního programu. 

Dalším tradičním způsobem, jak lze získat míle, je ubytování.  Podobně jako letecké 

společnosti spolupracují a tvoří aliance, hotely tvoří hotelové řetězce. Ubytováním 

v hotelu, se kterým má dopravce uzavřenou partnerskou dohodu, lze obdržet určitý počet 

mil v závislosti na počtu nocí pobývaných v ubytovacím zařízení. Důležité je si zjistit, zda 

má dopravce s konkrétním hotelem partnerskou dohodu a při příchodu do hotelu sdělit 

pracovníkům svůj identifikační kód věrnostního programu.   

Pronájmem aut nebo využitím pozemní dopravy nasmlouvaných partnerů můžeme 

zvýšit svůj celkový zisk mil. Máme-li v plánu pronájem auta u firem jako jsou Avis, 

Budget, Hertz a další, které mají své pobočky rozmístěné po všech koutech světa, musíme 

při rezervaci vozidla zmínit identifikační kód našeho FFP. Počet načtených mil na účet se 

odvíjí od počtu dní, kdy je auto v pronájmu. Hodně často se objevují různé slevy a promo 

akce, kdy se nám za pronájem auta načítá troj až čtyřnásobek původně očekávaných mil. 

Tyto akce si je třeba zkontrolovat před každým zamýšleným pronájmem na stránkách 

svého věrnostního programu a zaregistrovat se do ní.      

Mezi méně populární způsoby, jak se dostat k mílím, moc se o nich veřejně nehovoří, 

jsou různé aktivity na sociálních sítích. Vyplňováním různých dotazníků spokojenosti         

s poskytováním služeb nejen u konkrétní letecké společnosti, ale i u partnerských 

společností, v ubytovacím zařízení a podobně, si můžeme připsat na účet nějakou tu míli 

navíc. Běžné věci jako je nákup potravin, tankování benzínu či nákup v drogérii vedou      

k navýšení počtu mil a je jen na nás, jestli se rozhodneme využívat těchto možností, které 

nám věrnostní program nabízí. Ve svém věrnostním programu zjistíme, zda nám členství 

některou nebo všechny tyto nabídky na přivýdělek mil umožňuje. 
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7.3.4 Doba platnosti mil 

Samotná doba platnosti načtených mil na účet je závislá na podmínkách věrnostního 

programu konkrétního dopravce. FFP do kterého jsme vstoupili má předem určenou dobu, 

do jaké je potřeba nabírané míle využít. V opačném případě, po uplynutí doby platnosti, 

nám míle z účtu zmizí a za jejich reaktivaci se platí různě velká částka. Je to jedna z věcí, 

na kterou bychom si měli dát pozor. Musíme udržovat svůj věrností program u letecké 

společnosti stále aktivní. Doba platnosti mil se v průměru pohybuje okolo jednoho až dvou 

let od doby posledního pohybu na účtu. Nejsme-li letecky aktivní a nechceme o své 

všechny míle přijít, stačí využít dalších způsobů získání mil, které jsou zdarma, nebo si 

určité kvantum mil za poplatek dokoupit. Jediný pohyb na účtu znamená automaticky 

prodloužení platnosti všech nasbíraných mil a posouvá hrozící ztrátu mil o dobu určenou 

dopravcem. 

 

7.3.5 Realizace nákupu letenky 

Po nasbírání určitého počtu mil na svůj věrnostní program, který jsme si na úplném 

začátku zvolili, můžeme přejít k jejich využití ve smyslu nákupu letenky. Na tomto modelu 

si ukážeme nákup jednosměrné letenky z Prahy do cílové destinace New York pomocí 

věrnostního programu AAdvantage od American Airlines. Přihlásíme-li se na svůj FFP        

a nacházíme se na hlavní stránce dopravce, využijeme jeho možnosti hledání letenky       

pro věrnostní zákazníky, která se skrývá pod pojmem „Award ticket“. Další možností, jak 

přejít k tomuto vyhledávání letenky je že, po zadání údajů a před pokynem vyhledávání 

zatrhneme políčko „Redeem Miles“ nebo „Use Your Miles“, což nás automaticky 

přesměruje do nabídky nákupu letenek pomocí mil. 

Při výběru tohoto typu letenky nemusíme úplně dbát na výběr správného dne v týdnu  

a přemýšlet nad tím, zda bude odlet levnější ve středu ráno než v neděli večer. Většina 

společností nabízí svým zákazníkům stejnou cenovou úroveň po celý týden, bez ohledu   

na to, zda se jedná o odlet v úterý nebo sobotu. Je to také jeden z druhu bonusů, které 

letecké společnosti poskytují při koupě letenky v rámci věrnostního programu svým 

zákazníkům.     
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Čemu je vhodné se vyhnout, je nákup letenky na poslední chvílí, abychom se vyhnuli 

procesnímu poplatku za pozdní nákup, větší počet přestupů a cestování ve speciálních 

dnech: 

- 15. květen – 15. září, 

- obecné sváteční dny (Velikonoce, Vánoce, Nový Rok, atd.), 

- sváteční dny specifické pro naši cílovou destinaci, 

- 2 a více přestupů, 

- nákup minimálně 1 měsíc před odletem. 

Samotný nákup letenky je už poté jen formalitou a není třeba dlouhého pátrání           

po levnějších variantách. Cena jednosměrné letenky v ekonomické třídě na trase Praha – 

New York je stanovena na 20 000 mil plus povinné příplatky, které je třeba                   

před vystavením letenky uhradit. Žádosti o vystavení letenky na období svátků nebo 

v průběhu letních prázdnin si cenu navýšíme na 30 000 mil plus povinné přípatky.  

Sledujeme-li věrnostní program a stránky dopravce pravidelně, může se nám stát, že 

narazíme na akci, kdy letecké společnosti sníží hodnotu letenek na polovinu původní 

hodnoty a my můžeme letenku nakoupit ještě o něco výhodněji. Tyto akce jsou plně 

v kompetenci letecké společnosti a pořádají se průměrně jednou za dva roky. 

 

 

                    Graf 7.3.1. Cena jednosměrné letenky na trase Praha-New York (2015).[27] 

 Po výběru letenky za 20 000 mil si ke konečné ceně letecká společnost přiúčtuje 

povinné příplatky, které je zákazník nucen uhradit před samotným vystavením letenky. 
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Celková cena povinných příplatků je různá a liší se od druhu zakoupené letenky a cílové 

destinace.  

Neexistuje-li přímá linka a chceme-li si sumu za povinné příplatky snížit nebo 

nějakým způsobem ovlivnit, musíme provést vhodný výběr spoje s co nejmenším 

množstvím přestupů. Dalším faktorem je výběr letiště a státu, přes které budeme 

přestupovat. Každé letiště a stát si účtuje různě velké poplatky.  

V tomto případě nám vyhledávač přes věrnostní program našel spoje s přestupem 

nejčastěji na německých a anglických letištích nebo jejich kombinaci. Na některých trasách 

si letecká společnost účtuje „carrier imposed fees“ , ta je různě velká v závislosti              

na konkrétním výběru. Tento poplatek hraje v celkové ceně příplatku značnou roli, ale 

někdy může být i nulový. Pro ukázku si zvolíme let s přestupem v Německu a let 

s přestupem v Anglii a porovnáme celkovou cenu příplatku.   

 

Příplatky Přestup v Německu Přestup v Anglii 

Carrier imposed fees 0 Kč 814 Kč 

Embarkation tax (CZE) 585 Kč 585 Kč 

Security tax 165 Kč 0 Kč 

Passenger service charge 279 Kč 1 191 Kč 

Transportation tax 0 Kč 450 Kč 

US APHIS fee (USA) 127 Kč 127 Kč 

US Federal inspection fee (USA) 178 Kč 178 Kč 

US Customs fee (USA) 140 Kč 140 Kč 

      

Celková cena: 1 474 Kč 3 485 Kč 

                     

Tab. 7.3.1. Skladba celkové ceny jednosměrné letenky na trase Praha-New York (2015).[27] 

 

Ze dvou nabízených variant si vybereme tu s přestupem v Německu, jelikož               

za variantu s přestupem v Anglii zaplatíme více než dvojnásobek sumy na povinných 

příplatcích.  Asi nejhorší variantou je výběr letu s dvěma přestupy a tedy jejich vzájemná 

kombinace. Příplatky by se v tomto případě sčítaly a celková cena by se nám navýšila. 

Platbu provedeme pomocí kreditní nebo debetní karty, jelikož za tento druh platby není      

u letecké společnosti žádný poplatek. K vystavení letenky tohoto druhu má právo jen 

majitel účtu svého věrnostního programu a vystavit ji může na jakékoliv cizí jméno. 

Letenka je po vystavení nevratná a za změny, které bychom chtěli na letence udělat, se 

platí různě vysoké poplatky.   
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Jednosměrnou letenku z Prahy do New Yorku jsme nakoupili za 1 474 Kč a 20 000 

nastřádaných mil. Cena za zpáteční letenku je zpravidla daná dvojnásobkem ceny 

jednosměrné letenky. Konečnou cenu letenek, na kterou jsme se dostali využitím 

věrnostního programu společnosti, rozhodně nenajdeme nikde na webových portálech 

prodejců nebo v cestovních kancelářích. Tyto speciální ceny jsou vytvořené v rezervačním 

systému společnosti a nemá k nim přístup nikdo jiný než samotná letecká společnost a jsou 

určené pouze pro věrnostní zákazníky.       

Využití mil je ve skutečností širší a můžeme je uplatnit na zajištění ubytování 

v hotelových střediscích nebo si jimi zajistit dopravu. Vždy záleží na nás, jak nastřádané 

míle využijeme a na letecké společnosti, s jakými partnery uzavírá dohody o poskytování 

výhod pro své klienty.    

 

7.4 Nákup letenky nízkonákladových společností 

Nízkonákladové společnosti svým nástupem na trh letecké dopravy způsobily značnou 

změnu v konečných podobách cen letenek. Máme-li v plánu pořízení výhodné letenky      

od některých nízkonákladových společností, je vhodné si před samotnou koupí ujasnit pár 

důležitých faktů.  

Low cost dopravci provozují tzv. point to point přepravu, neboli přepravu z bodu        

do bodu a návaznost na další letecké spojení ve valně většině případů neexistuje nebo není 

součástí letenky. Spolupráce v rámci vzájemných dohod mezi sebou nebo aliance 

s klasickými dopravci na trhu není.  

Společnosti nabízejí k prodeji jednosměrné i zpáteční letenky. Letenka se často stává 

součástí při nakupování multi-city letenky, kde se potřebujeme dostat na námi požadované 

letiště za nejnižší výhodnou cenu a potřebujeme letět jenom jedním směrem. Klasické 

společnosti v mezinárodním měřítku zpravidla nenabízejí výhodné jednosměrné letenky.    

U LC cena jedním směrem sice není rovna polovině ceny zpáteční letenky, ale obvykle se 

jedná o 55% až 60% zpátečního tarifu.   

Nízkonákladoví dopravci ve většině případů, kvůli vysokým nákladům, nelítají          

na hlavní letiště. Své základny, místa přistání nebo vzletu, mají zpravidla na menších 

vedlejších letištích, kde jsou náklady daleko menší.  
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Součástí nakoupené letenky nejsou zavazadla k odbavení, samotný odbavovací proces 

na letišti, strava a další služby, které se u většiny klasických síťových dopravců považují   

za samozřejmé. Za odbavené zavazadlo o určité hmotnosti se platí různě vysoké poplatky  

a každá nízkonákladová společnost je má zveřejněné na svých internetových stránkách. 

Součástí je zpravidla jen malé příruční zavazadlo určité velikosti a váhy.   

Dodatečné změny jsou v rezervaci proveditelné za předem stanovené poplatky.           

U některých společností je před samotným odbavovacím procesem možná změna jména      

i bez poplatku.  

 

7.4.1 Ideální doba nákupu a období cestování 

Při dynamickém způsobu určování cen, který preferují téměř všechny nízkonákladové 

společnosti je vhodné s koupí letenky začít co nejdříve je to možné, a dlouho neváhat. 

Dlouhým váháním se můžeme připravit o šanci získat tu nejvýhodnější cenu. 

Nízkonákladové společnosti zpravidla vpustí do prodeje určitý počet míst mající nejnižší 

možnou cenu. Po vyprodání daného počtu sedadel v letadle se cena letenky automaticky 

zvýší na dražší tarif.  

Při cestování v průběhu hlavní sezóny, o svátcích a jiných význačných událostech 

vzhledem k cílové destinaci je cena letenky ve většině případů vždy postavena na vyšších 

tarifech tak jak je to u klasických dopravců. Je také vhodné se vyhýbat hodně žádaným 

dnům v týdnu a v některých případech hraje roli i čas odletu, jestliže dopravce provozuje 

například 2 až 3 linky v průběhu jednoho dne.  

Nízkonákladoví dopravci čas od času zveřejňují akční ceny do vybraných destinací, 

aby upozornili potenciální zákazníky například na nově zavedenou linku, nebo se jedná      

o letenky na linku, kde se obsazenost neplní s předpokládaným tempem. Zveřejnění akční 

ceny je těžko předvídatelné a záleží na dopravci, zda se rozhodne s akčním tarifem 

prodávat svá místa v letadle. LC společnost WizzAir pořádá pravidelně a průměrně 6-krát 

do roka 20% slevu na všechny letenky. Tato promo akce má trvání zpravidla jeden den.    

Po uplynutí se cena automaticky opět navýší. Výskyt těchto cen je předem těžko 

předvídatelný, každým rokem se termíny různí a zaleží jen na nás, zda se rozhodneme 

vyčkávat či nikoliv. 
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7.4.2 Kde hledat a nakoupit 

Hledání letenek nízkonákladových společností je většinou zdlouhavější a vyžaduje 

ověřování vyhledaných cen na internetových stránkách jednotlivých LC dopravců. 

Abychom jsme se vyhnuli dlouhému prohledávání každé webové stránky společnosti  

a hledali tímto zdlouhavým způsobem nejlepší možnou cenu, využijeme služeb agregátorů. 

Agregátory najdou všechny možné dostupné LC společnosti využitelné na požadovanou 

trasu a vytvoří za nás nejlevnější možnou kombinaci letů. Nejkvalitnějšími agregátory        

v současnosti jsou www.kayak.com, www.azair.cz nebo www.skyscanner.cz.  

Po využití služeb agregátorů a zobrazení výsledků, se po kliknutí na některý z nich, 

automaticky přesměrujeme na konkrétní stránku dopravce, kde si musíme ověřit aktuálnost 

a cenovou dostupnost. Stává se někdy, že agregátory do svých výsledků vyhledání zahrnují 

i ceny, které již v prodeji nejsou. Přesměrování na internetové prodejce a vystavovatele 

letenek se v tomto případě neuskuteční v 90%. Společnosti nejsou ochotny financovat 

globální distribuční systém, na který jsou prodejci napojeni, a tak se nákup letenek musí 

uskutečnit na jednotlivých webových stránkách dopravců.  

     

Seznam nízkonákladových společností 

Evropské Mimo Evropské 

www.wizzair.com www.spiritairlines.com 

www.easyjet.com www.flydubai.com 

www.jet2.com www.airasia.com 

www.ryanair.com www.jetblue.com 

www.smartwings.cz www.cebupacificair.com 

www.norwegian.com www.flyfrontier.com 

                                   Tab. 7.4.1. Výčet nízkonákladových společností 

 

Podobně jako klasičtí dopravci, tak i některé nízkonákladové společnosti provozují své 

věrnostní programy na svých webových stránkách pro své zákazníky a lze je zapojit         

do celého procesu nákupu a získat za svůj uskutečněný let výhody. Frequent Flyer Program 

low cost společností nabízí pár odlišností. Některé z nich fungují na principu ročního 

předplatného. Zákazník zaplatí určitou sumu, poté mu je přidělen status věrnostního 

zákazníka a po přihlášení na svůj účet u dopravce se automaticky zobrazují ke koupi 

levnější tarify.  

http://www.wizzair.com/
http://www.spiritairlines.com/
http://www.easyjet.com/
http://www.flydubai.com/
http://www.jet2.com/
http://www.airasia.com/
http://www.ryanair.com/
http://www.jetblue.com/
http://www.smartwings.cz/
http://www.cebupacificair.com/
http://www.norwegian.com/
http://www.flyfrontier.com/
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7.5 Nákup letenky s chybným tarifem 

Cestování letadlem do různých koutů světa je dnes možné i za směšnou částku 

v porovnání s běžnou cenou letenky. Jsou známy případy, kde jsou konečné částky           

za letenku téměř nulové a mohou se na první pohled jevit jako nějaký úmyslný podvod    

ze strany prodejců nebo leteckých společností. Zpravidla se o podvodné úmysly nejedná    

a nám se tak naskytuje příležitost zakoupit si letenku v některých případech i za 1,- Kč.   

Při výskytu těchto cen v globálním distribučním systému nebo rezervačním systému 

letecké společnosti je důležitý jeden fakt. Dlouho s nákupem neváhat a platbu uskutečnit 

vždy za pomocí kreditní nebo debetní karty. Nezareaguje-li letecká společnost v pravou 

chvíli a neodstraní z prodeje chybový tarif, může být počet letenek v prodeji za směšnou 

částku omezen pouze celkovou kapacitou letadla. 

Mnohdy se jedná o situace, kdy si dopravce neuvědomuje, že tyto letenky nabízí 

veřejně k prodeji. V takovém případě je jen otázkou času, kdy letecká společnost na tento 

chybový tarif přijde a z prodeje ho odstraní. Někdy se jedná jen o desítky minut, někdy jen 

o pár hodin. V určitých situacích se může chybový tarif nabízet k prodeji i po dobu 

několika dnů. Při dlouhodobém výskytu se o chybě dozvídá více a více lidí a ten, kdo 

chybový tarif nabízí, začíná finančně hodně tratit.  

Občas se stává, že letenky s chybnou cenou jsou nabízeny i do vyšších cestovních tříd. 

Nastane-li situace, kdy máme na výběr mezi ekonomickou, business a první třídou           

za podobně směšné částky, vždy bude bezpečnější zakoupit letenku v ekonomické třídě.    

Z osobních zkušeností doporučuji tuto volbu z možného důvodu následného zrušení 

letenek ze strany letecké společnosti. Při zrušení letenky dopravce zasílá zpravidla plnou 

částku, kterou jsme za letenku zaplatili na platební kartu, která byla při platbě použita. 

Riziko zrušení letenky v jakékoli cestovní třídě bude existovat vždy a je jen na nás, zda 

toto riziko podstoupíme či nikoliv. Letecké společnosti ve většině případu zakoupené 

letenky s chybovým tarifem neruší a jejich majitelům je ponechají. 

Za vznikem těchto cen obvykle stojí obyčejný lidský chybový faktor. Letecká 

společnost může při určování cen špatně přepočítat kurz měny, pomalu reagovat na změnu 

kurzu, vložit desetinnou čárku na jiné místo než patří a podobně.  

Pravděpodobnost, že narazíme na chybový tarif do destinace, kam zrovna potřebujeme 

a v našem požadovaném termínu, je celkem malá. Výskyt chybového tarifu je takřka 
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nepředvídatelný. Tento druh letenky je spíše určen pro lidi, kteří mají v oblibě cestování  

do všech koutů světa a jsou časově nezávislí. Při uvažování o koupi těchto letenek 

zpravidla příliš neřešíme, o jakou cílovou destinace se jedná a je-li nabídka opravdu 

výhodná, tudíž se s koupí letenky neváhá. Cestování lze ve většině případů uskutečnit        

v jakémkoliv ročním období vzhledem k cílové destinaci, o víkendech, o svátcích. Je to 

způsobeno tím, že chybový tarif zpravidla nezná žádné časové restrikce, ale není to 

pravidlem. 

  K nalezení těchto velmi nízkých cen v podstatě neexistují žádná velká kouzla. 

Můžeme sledovat různá diskusní fóra nebo si je vyhledat sami stejnými způsoby, kterými 

se vyhledávají klasické jednosměrné, zpáteční nebo multi-city letenky. K vyhledání je tedy 

nejvhodnější využít některý z agregátorů a následně prodejce nebo leteckou společnost       

k zakoupení letenky.    

Zda se jedná o chybný tarif nebo o oficiálně nabízenou akční cenu můžeme                  

v některých případech značně debatovat. Ve většině případů si nikdy nemůžeme být jisti, 

zda letenka, kterou jsme zakoupili, je zakoupená pod chybnou cenou či nikoliv.                  

V situacích, kdy je cena razantně nízká existuje vždy riziko, že zakoupená letenka bude 

dopravcem následně zrušena. 

 

Letenky Cena 

Praha - Kodaň 12 Kč 

Kodaň – USA (business třída) 1456 - 1850 Kč 

Frankfurt – Lima - Curych 2 655 Kč 

Varšava – New York 4 322 Kč 

Řím - Rio de Janeiro - Frankfurt 5 677 Kč 

Praha - Honolulu 9 862 Kč 

                               Tab. 7.5.1. Příklady letenek s chybným tarifem. [25] 

7.6 Platba 

Platba letenek dnes může probíhat různými způsoby a zaleží na nás, u koho 

nakupujeme a jaký druh platby nám prodejce umožňuje využít. Budeme-li provádět nákup 

u zahraničních prodejců, cestovních kanceláří nebo leteckých společností, které vedou 

účtování v cizí měně, je potřeba počítat s jistým druhem odchylky převodního kurzu 

závislého na naší bance.  
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Mezi nejběžnější druhy plateb dnes patří: 

- platba v hotovosti, 

- platba bankovním převodem, 

- platba platební kartou. 

 

7.6.1 Platba v hotovosti 

Platbu v hotovosti nelze provádět u internetových prodejců. Tuto platbu lze uskutečnit 

u prodejců, u kterých je možná osobní návštěva a tento druh platby podporují. Letenka se 

musí uhradit v měně,  jíž si určí prodejce, a musí být ihned zaplacena v plné výši.  

V případě zrušení letů a nároku na dosáhnutí různé refundace je nutné počítat s tím, že 

pro peníze si musíme dojít na pobočku osobně. U některých prodejců je možná dodatečná 

domluva o přeposlání refundačních finančních prostředků na bankovní účet. 

 

7.6.2 Platba bankovním převodem 

Převodem peněz z bankovního účtu kupce na bankovní účet prodejce je uskutečnitelný 

v zásadě jen u některých prodejců letenek a cestovních kanceláří. Letecké společnosti tento 

druh platby zpravidla nepodporují. Je nutné si uvědomit, zda prodejce vlastní účet              

v některé z českých bank. Jsou-li to zahraniční prodejci bez podpory české banky, musíme 

vzít na vědomí skutečnost, že se vystavujeme riziku platby poplatku za převod peněz v cizí 

měně.   

Po provedené rezervaci letenky, systém automaticky vygeneruje variabilní symbol      

a datum, do kdy musí být částka na účet prodejce odeslána. Neodesláním částky do předem 

určené lhůty se kupující vystavuje riziku propadnutí rezervace. Nejčastější dobou, do které 

se letenka musí uhradit a peníze převést na účet, jsou 3 dny od provedené rezervace. 

Platba je méně zneužitelná a více bezpečná, jelikož se provádí přes internetové 

bankovnictví, kde je potřeba pro vstup zadat své přihlašovací údaje a poté příkaz k úhradě, 

který je ve většině případu zajištěný sms bránou. 

 

7.6.3 Platba platební kartou 

Nejvíce preferovaným způsobem platby za letenku, možný téměř u všech prodejců 

letenek, je platba pomocí kreditní nebo debetní karty. Tento způsob je nejrychlejším 
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druhem platby, který je možné využít téměř u všech prodejců letenek, zvláště                      

u internetových agentur. Po zadání svých údajů, nacházejících se na kreditní kartě, si 

prodejce automaticky strhne částku, která je vyobrazena před konečným potvrzením 

platby. Platba prochází zabezpečenými systémy a v jejím průběhu probíhá komunikace 

mezi bankou a prodejcem. Po provedené platbě se automaticky vygeneruje rezervační kód 

a číslo letenky a dotyčnému je na emailovou adresu zaslána elektronická letenka. 

Někteří prodejci rozlišují, zda platba probíhá kreditní nebo debetní kartou a na základě 

toho si malá část z nich může zaúčtovat menší poplatek. 

Platba kartou může být snadno zneužitelná a neplatí to jen u platby za letenku, ale 

obecně v internetovém prostředí, kde se platba kartou uskutečňuje. Dnes některé banky již 

zavádějí bezpečnostní opatření a před stržením částky si vyžádají vložení bezpečnostního 

kódu, který obdrží majitel účtu a kreditní karty na svůj mobilní telefon nebo zadání 

poštovního směrovacího čísla a hesla pro vstup do svého internetového bankovnictví. 

V případě výskytu chybného tarifu se doporučuje platba pomocí kreditní karty, kde je 

vzápětí automatický proces vystavení elektronické letenky. 

 

7.7 Čeho se vyvarovat 

Existuje pár věcí, kterým bychom se měli při nákupu letenek vyhnout a které by nám 

mohly zkomplikovat naši cestu. 

V průběhu vytváření rezervace je důležité dávat pozor na správné vkládání 

identifikačních údajů o cestujícím. Letecké společnosti zpravidla nepovolují změny jako je 

například změna jména, příjmení nebo datum narození cestujícího a pokud ano tak za větší 

poplatek. Nízkonákladové společnosti jsou v tomto ohledu ohleduplnější a změnu jména 

například někteří povolují za malý nebo žádný poplatek před odbavením. Také je důležité 

dávat pozor, zda vypisujeme jméno do správných kolonek. Někdy se nám může stát, že 

naše příjmení vložíme do kolonky, která je určena pro prostřední jméno. Nevšímavost     

při rezervaci tedy může vyústit v odmítnutí nástupu na palubu. Letecká společnost má 

právo odmítnout cestujícího, jestliže se identifikační údaje neshodují s průkazem totožnosti 

nebo cestovním dokladem.  

Je v našem zájmu provádět nákup u takových agentur nebo leteckých společností, 

které jsou k zákazníkům ohleduplně a v minulosti nebyla s nimi žádná větší komplikace. 
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Při vyřizování reklamací nebo v případě zrušení letu a vymáhání následné refundace může 

nastat problém a případ se může pro některé z nás proměnit v noční můru. Je vhodné si 

ověřit prodejce, zda je s nimi bezproblémová spolupráce při potížích. Informace jsou          

k nalezení na zpravodajských internetových kanálech nebo různých diskusních fórech, 

zabývajících se prodejem a nákupem letenek, kde jednotliví cestující sdílejí své dobré          

i špatné zkušenosti. 

Máme-li zájem o nadstandardní placené služby nabízené leteckou společností nebo  

chceme-li si  přibalit na cestu o jeden kufr navíc, než je povoleno, je vhodné si tyto služby 

přednastavit a předplatit na internetových stránkách leteckých společností nebo informaci 

zadat přímo u prodejce v průběhu nákupu. Tímto způsobem můžeme výrazně ušetřit naše 

celkové finance vynaložené na cestu.  

Dalším bodem, kterému je vhodné se vyhnout, je nákup letenky, kde se vykytují 

přestupy s malým časovým intervalem. Jsou-li lety na letence zakoupené v rámci jedné 

letenky, měla by být zaručena alespoň minimální doba na bezpečný přestup navazujícího 

letadla. Koupíme-li například dva lety, které nejsou součásti jedné letenky, zodpovědnost 

za návaznost a bezpečné stihnutí letu bere na sebe cestující. Zvláště pokud se jedná            

o přestupy po příletu do Spojených Států Amerických, kde je po příletu nutné projít 

imigračním oddělením, vyzvednout si svá zavazadla a následně se jít znovu odbavit na svůj 

navazující let i v případě, že se jedná o lety v rámci jedné letenky. Minimální časy            

na přestup jsou zveřejňovány na internetových stránkách jednotlivých letišť a jsou 

dostupné každému cestujícímu.     
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8. Vývoj a vize způsobu vyhledávání a nákupu letenek 

Při dnešním technologickém pokroku je možné za využití například chytrých 

mobilních telefonů nebo tabletů, provádět různé úpravy a samotný nákup letenek. 

Nejpodporovanějšími systémy na trhu jsou Android a iOS. Letecké společnosti, cestovní 

kanceláře a internetové agentury vyvíjejí aplikace, kde nabízejí své produkty, jako jsou 

letenky, hotely, pronájem aut, atd.  

Vlastníme-li chytrý telefon, můžeme si do něj stáhnout a nainstalovat prodejce nebo 

letecké společnosti v podobně aplikace a využívat jejich uživatelské rozhraní odkudkoliv je 

to možné. Ne všude je možné připojení k internetu prostřednictvím WiFi a tak je výhodou 

vlastnit připojení k internetu přes mobilního operátora. Samotné připojení k internetu je 

podmínkou pro správné fungování aplikace v mobilním telefonu.   

Někteří prodejci a společnosti se na své aplikace snaží upozornit zákazníky nabídkami 

různých slevových kupónů. Provede-li zákazník vyhledání letenky a samotný nákup skrz 

aplikaci prodejce, získá slevu například 10%, kterou by za normálních okolností za nákup 

letenky na klasických internetových stránkách nezískal. Dalším způsobem, jak se snaží     

na sebe prodejci upozornit, je jejich vlastní věrnostní zvýhodněný program, do kterého 

když se přihlásíme pomocí aplikace a provedeme nákup, dostaneme 2 krát větší odměnu   

za zakoupenou letenku, hotel nebo pronájem auta, než bychom získali rezervací přes 

internetový prohlížeč na počítači. 

Uživatelské prostředí a grafické zpracování aplikací je již dnes na hodně kvalitní 

úrovni a je téměř srovnatelná s internetovými stránkami prodejců nebo leteckých 

společností. Aplikace jsou však stále ve vývoji a tvůrci pracují na novějších a novějších 

verzích a své uživatelské rozhraní a bezpečnost se snaží zvednout na co nejvyšší úroveň.   

O některé možnosti a informace se při využití aplikací můžeme ochudit, protože ještě 

nebyly zakomponovány a na dokonalost těchto aplikací si ještě budeme muset nějakou 

dobu počkat. 

Jako uživatel těchto aplikací bych také uvítal větší vzájemnou spolupráci vývojářů     

ze strany agregátorů a samotných prodejců. V případě, že využijeme možnost vyhledávání 

letenky pomocí agregátoru a nalezený výsledek chceme použít, přepojí nás agregátor 

automaticky na klasickou internetovou stránku prodejce nebo letecké společnosti.    
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9. Závěr 

Tato bakalářská práce usnadní lidem problematiku s vyhledáváním a nakupováním 

levnějších letenek, nasměruje je správným směrem, ukáže ideální období nákupu a 

způsoby platby, jaké jsou dnes nejběžnější. 

 V prvních částech práce jsem popsal druhy tarifů, které je dnes možné zakoupit, 

spolupráci leteckých dopravců a rezervační proces.  

V hlavních částech práce jsem poukázal na dnešní možnosti uskutečnění nákupu 

letenky a uvedl výhody a nevýhody tohoto nákupu. Upozornil jsem na vhodnější variantu, 

která nás může dovést k větší úspoře financí. Při nákupu klasické zpáteční, multi-city 

letenky a letenek nízkonákladových společností jsem také zdůraznil ideální období nákupu. 

Zmínil jsem, jakým způsobem a přes koho je dnes výhodné letenky vyhledávat. 

Vyhledávání multi-city letenky jsem provedl za pomocí dvou agregátorů a využil možností 

uživatelského rozhraní. V konečné fázi jsem porovnal vyhledané ceny klasické zpáteční a 

multi-city letenky do stejných cílových destinací a poukázal na výrazný cenový rozdíl, 

který může v některých případech nastat. Dále jsem se zmínil o nákupu tzv. chybového 

tarifu, jehož prostřednictvím je možné vycestovat za mnohdy neuvěřitelné ceny, a jak je 

vhodné se v případě jeho výskytu zachovat. 

Dále jsem spolupráci leteckých dopravců, a s tím související frequent flyer program, 

aplikoval a využil pro nákup levnější letenky, a docílil jsem tak k výrazné úspory financí. 

Vzhledem k tomu, že dnes si velké procento veřejnosti využívající leteckou dopravu není 

vědomo výhod, které může čerpat v rámci věrnostních programů dopravců, doufám, že po 

přečtení této bakalářské práce tomu bude jinak. 
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