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Abstrakt  

 

Předmětem této diplomové práce je studie poţadavků souvisejících s vytvořením schválené 

organizace pro letecký výcvik (ATO) včetně návrhu organizační struktury a personálního 

zajištění v podmínkách Vysokého učení technického v Brně (VUT). První část práce mapuje 

relevantní legislativní prameny a všechny moţné typy výcvikových organizací. Další část 

práce je zaměřena na výběr vhodného typu výcvikové organizace, organizační a personální 

začlenění do struktury VUT, popisem letadlového parku, výběrem vhodného letiště 

a výpočtem předpokládané ceny letové hodiny letounu Cessna C172S poznávací značky OK-

VUT. Závěr práce pojednává o konkurenceschopnosti vytvořené výcvikové organizace 

a o případných moţnostech rozšíření poskytovaného výcviku. 

 

Abstract 

The subject of this thesis is a study of requirements related to the creation of an approved 

organization for flight training (ATO), including the design of organizational structure and 

staffing in the conditions of the Brno University of Technology. The first part of the thesis 

maps relevant legislative sources and all possible types of training organizations. The next 

part of the thesis is focused on the selection of the appropriate type of training organization, 

organizational and personal integration into the structure of BUT, description of the aircraft 

fleet, selecting the appropriate airport and calculating the expected price of the flight hour 

Cessna C172S license plate OK-VUT. The conclusion of the thesis deals with the 

competitiveness of the created training organization and possible possibilities of expanding 

the provided training. 
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1 Úvod 

Letecký ústav Fakulty strojního inţenýrství Vysokého učení technického v Brně v současné 

době realizuje Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) schválenou výcvikovou organizaci pro 

získání teoretických znalostí, potřebných k úspěšnému absolvování teoretické zkoušky ATPL 

(A) na ÚCL. Po dokončení zkoušky na ÚCL, potom student získá tzv. teorii ATPL (A), se 

kterou můţe absolvovat další praktické výcviky bez potřeby dalších teoretických zkoušek. 

 Pro zahájení studia na Leteckém ústavu, oboru Profesionální pilot, je získání licence 

PPL (A) podmínkou. Nyní si budoucí studenti, tohoto zaměření, museli licenci zajistit 

u jiných leteckých škol. Tato diplomová práce navazuje na současnou snahu vedení 

Leteckého ústavu poskytnout budoucím studentům komplexní výcvik. 

 

Cíle práce: 

1.  Popsat všechny druhy leteckých organizací. 

2.  Vytvořit podklady pro praktickou část Letecké školy VUT v Brně ATO CZ-011. 

3.  Najít optimální personální řešení. 

4.  Zvolit vhodné letiště pro výcvik. 

5.  Stanovit cenu letové hodiny. 

6.  Posouzení konkurence schopnosti. 

 

Práce objasní rozdíly organizací provádějící následující výcviky: 

A. PPL (A), SPL a FI(S), 

B. PPL (A), SPL, CPL(A), IR(A), kvalifikace MEP land a FI(A), 

a stanoví výcvikovou organizaci, která vyhoví všem zadaným programům výcviku. Jednotná 

výcviková organizace bude následně podrobena bliţšímu zkoumání a návrhu moţných 

optimálních řešení s cílem být co moţná nejvíce konkurence schopná. 

 Optimalizace se bude především týkat: personální struktury, zázemí letecké školy 

a v neposlední řadě vhodnou volbou letiště. Cílem bude stanovit co nejniţší cenu letové 

hodiny, respektive ceny leteckého výcviku, protoţe ta je většinou rozhodujícím faktorem 

budoucího studenta/ frekventanta. 
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2 Legislativa 

Základní institucí vydávající standardy/ doporučení v oblasti civilního letectví je Mezinárodní 

organizace pro civilní letectví (ICAO). Česká republika je členem ICAO, tudíţ musí přijmout 

a aplikovat veškeré standardy/ doporučení ve stejném znění, v případě rozdílů od ICAO musí 

na ICAO tyto rozdíly deklarovat. 

 Česká republika je rovněţ členem Evropské unie (EU) a pro sjednocení standardů 

v rámci EU, vznikla Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), která sdruţuje 

členské ÚCL. Jedním z úkolů instituce je poradenská činnost ve vytváření legislativy v rámci 

Evropské unie. 

 Orientace v předpisech a směrnicích při zakládání letecké školy není jednoduché, proto 

autor doporučuje navštívit webové stránky ÚCL, kde nalezne poradní materiál CAA-ZLP-

141
1
 pro vytvoření ATO a CAA-ZLP-142

2
 pro vytvoření DTO. Hned v úvodu je napsáno 

z jakých předpisů a směrnic materiály vznikly, coţ usnadní práci při studování. 

2.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1139 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (2018/1139) definuje, co bude předmětem regulace 

EU, která se týká veškerých činností související s civilním letectvím. Cílem tohoto nařízení je 

zvyšování bezpečnosti, výkonnosti a kapacity civilního letectví s co nejmenším ekologickým 

dopadem na ţivotní prostředí. Dále upravuje kooperaci s ostatními zeměmi (mino Evropskou 

unii) a organizacemi, s cílem dosáhnou co moţná největší efektivity v procesech souvisejících 

s civilním letectvím.
3
 

2.2 Nařízení komise (EU) č. 1178/2011 

Nařízení komise (EU) č. 1178/2011se zabývá problematikou leteckého personálu. Tento 

dokument je poměrně starý a je potřeba sledovat jeho aktualizace, která je vydávána ve 

formách pozměňujících nařízení. Jeho součástí je osm ANNEXů: 

1.  ANNEX I: Part-FCL (Licence letových posádek). 

2.  ANNEX II: Podmínky pro přechod existujících národních licencí a doloţek pro 

letouny a vrtulníky. 

3.  ANNEX III:Podmínky pro přijetí licencí vystavených třetími zeměmi nebo jejich 

jménem. 

4.  ANNEX IV: Part-MED (Lékařské poţadavky). 

5.  ANNEX V: Part-CC (Palubní průvodčí). 

6.  ANNEX VI: Part-ARA (Poţadavky úřadu pro posádky letadel). 

7.  ANNEX VII: Part-ORA (Poţadavky organizace pro posádky letadel). 

8.  ANNEX VIII: Part-DTO (Poţadavky vztahující se na Ohlášené organizace pro 

výcvik). 

 

Výčet veškerých pozměňovacích nařízení k datu vytvoření této práce: 

1.  03. 11. 2011 - Nařízení komise (EU) č. 1178/2011, kterým se  stanoví  technické  

poţadavky  a  správní  postupy  týkající  se  posádek  v  civilním  letectví  podle  

nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES) č. 216/2008. 

                                                 
1
 CAA-ZLP-141 dostupné na webových stránkách zde: http://www.caa.cz/file/6874/ 

2
 CAA-ZLP-142 dostupné na webových stránkách zde: http://www.caa.cz/file/10739/ 

3
 Srov. Úřední věstník Evropské unie L 212: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

2018/1139. In: . Lucembursko: Úřad pro publikace Evropské unie, 2018, ročník 61, L 212/1. Dostupné také 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:212:FULL&from=CS 
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2.   30. 03. 2012 - Nařízení komise (EU) č. 290/2012, kterým   se   mění   nařízení   (EU)  

č.   1178/2011,   kterým   se   stanoví   technické   poţadavky   a   správní   postupy   

týkající   se   posádek   v   civilním   letectví   podle   nařízení   Evropského   

parlamentu   a   Rady   (ES) č.  216/2008. 

3.   27. 01. 2014 - Nařízení komise (EU) č. 70/2014, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 1178/2011, kterým se stanoví technické poţadavky a správní postupy týkající se 

posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 216/2008. 

4.   13. 03. 2014 - Nařízení komise (EU) č. 245/2014, kterým se mění nařízení Komise 

(EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické poţadavky 

a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví 

5.   17. 03. 2015 - Nařízení komise (EU) č. 2015/445, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 1178/2011, pokud jde o technické poţadavky a správní postupy týkající se posádek 

v civilním letectví. 

6.   07. 04. 2016 - Nařízení komise (EU) č. 2016/539, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 1178/2011, pokud jde o výcvik, zkoušky a pravidelné přezkušování pilotů týkající 

se navigace zaloţené na výkonnosti. 

7.   27. 07. 2018 - Nařízení komise (EU) č. 2018/1065, kterým se  mění  nařízení (EU)  č.  

1178/2011, pokud jde  o  automatické  potvrzování  platnosti unijních průkazů 

způsobilosti členů letové posádky a výcvik vzletů a přistání 

8.  31. 07. 2018 - Nařízení komise (EU) č. 2018/1119, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik. 

9.   14. 12. 2018 - Prováděcí nařízení komise (EU) č. 2018/1974, kterým se  mění  

nařízení (EU)  č.  1178/2011, kterým se  stanoví  technické poţadavky a  správní 

postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2018/1139. 

10. 19. 01. 2019 - Prováděcí nařízení komise (EU) č. 2019/27, kterým se  mění  nařízení 

(EU)  č.  1178/2011, kterým se  stanoví  technické poţadavky a  správní postupy  

týkající se  posádek v  civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a  Rady 

(EU) 2018/1139. 

11. 18. 03. 2019 - Prováděcí nařízení komise (EU) č. 2019/430, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 1178/2011, pokud jde o poţívání omezených výsadních práv bez dohledu do 

vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel. 

 

Orientace ve výčtu nařízení, uvedeného výše, je značně komplikovaná, proto EASA začala 

vydávat tzv. Easy Access Rules. Jsou to ucelené aktualizované dokumenty pro danou 

problematiku, které zahrnují jiţ všechny pozměňující nařízení. Tyto dokumenty jsou však 

dostupné pouze v anglickém jazyce.
 4,5,6,7

 

                                                 
4
 Srov. Aircrew (IR + AMC/GM): Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011).  

In: Cologne: EASA eRules, 2019, ročník 2019, číslo -. Dostupné také z: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Aircrew.pdf 
5
 Srov. Part - FCL (IR + AMC/GM): Easy Acce ss Rules for Flight Crew Licencing (Part - FCL).  

In: Cologne: EASA eRules, 2019, ročník 2019, číslo -. Dostupné také z: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Flight%20Crew%20Lic

encing%20%28Part-FCL%29.pdf 
6
 Srov. Part - ARA (IR + AMC/GM): Easy Access Rules for Authority Requirements for Aircrew (Part - ARA). 

In: Cologne: EASA eRules, 2019, ročník 2019, číslo -. Dostupné také z: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Authority%20Requirem

ents%20for%20Aircrew%20%28Part-ARA%29.pdf 
7
 Srov. Part - ORA (IR + AMC/GM): Easy Access Rules for Organisation Requirements for Aircrew (Part - 

ORA). In: . Cologne: EASA eRules, 2019, ročník 2019, číslo -. Dostupné také z: 
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3 Druhy leteckých výcvikových organizací 

Současná legislativa rozlišuje tři druhy leteckých výcvikových organizací. Nejjednodušší je 

tzv. Ohlášená organizace pro výcvik, dále potom Schválená organizace pro výcvik 

jednoduchá a Schválená organizace pro výcvik sloţitá. Hlavní rozdíly mezi těmito 

výcvikovými organizacemi jsou v moţnosti poskytovat určité druhy výcvikových kurzů 

a zejména v rozdílné byrokratické zátěţi, která je například v oblastech řízení 

organizace, řízení bezpečnosti a shody organizace značně komplikovaná a rozsáhlá. 

Poţadavek na zavedení výcvikových organizací vyplývá z ICAO a EASA, která potom tyto 

poţadavky více rozpracovala. Přitom ICAO se zaměřuje na piloty aerolinií, z čehoţ vyplývá, 

ţe některé poţadavky mohou být pro letecké školy, které poskytují druhy výcviku mimo tuto 

oblast, nadbytečné.
8
 

3.1 Ohlášená organizace pro výcvik (DTO) 

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, včetně jeho ANNEXu Part-ORA, nařizuje Schváleným 

organizacím pro výcvik (ATO), udrţovat systém řízení a systém sledování shody 

a bezpečnosti v příručkách organizace. To je velmi nákladné, a proto se evropská komise 

rozhodla situaci změnit. Organizace, které poskytují výcvik za účelem získání způsobilosti 

neobchodního pilota, dodatečných kvalifikací a osvědčení, budou mít zjednodušený systém. 

 Pokud ohlášená organizace předloţila prohlášení v souladu s článkem DTO.GEN.115, 

potom můţe poskytovat tyto výcviky: 

  letouny: 

 Teoretický výcvik LAPL(A) a PPL(A). 

 Praktický výcvik LAPL(A) a PPL(A). 

 Výcvik za účelem získání třídní kvalifikace SEP land, SEP sea a TMG. 

 NIGHT (VFR), ACR, horská doloţka, TOW/S a TOW/B. 

  kluzáky: 

 Teoretický výcvik LAPL(S) a SPL. 

 Praktický výcvik LAPL(S) a SPL. 

 TMG. 

 Výcvik pro další způsoby vypouštění. 

 ACR, TOW/S (vlečná je TMG) a CLOUD. 

 FI(S). 

 Udrţovací seminář pro FI(S). 

  vrtulníky: 

 Teoretický výcvik LAPL(H) a PPL(H). 

 Praktický výcvik LAPL(H) a PPL(H). 

 Typová kvalifikace pro vrtulníky s jednomotorovým pohonem a maximálně 

pět sedadel. 

 NIGHT (VFR). 

  balóny: 

 Teoretický výcvik LAPL(B) a BPL. 

 Praktický výcvik LAPL(B) a BPL. 

                                                                                                                                                         
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Organisation%20Requir

ements%20for%20Aircrew%20%28Part-ORA%29.pdf 
8
 Srov. Úřední věstník Evropské unie L 204: NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1119. In: . Lucembursko: Úřad pro 

publikace Evropské unie, 2018, ročník 61, L 204/13. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:204:FULL&from=CS 
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 Rozšíření tříd v souladu s článkem FCL.135.B, 13.8.2018 L 204/24. 

 Rozšíření tříd nebo skupin v souladu s článkem FCL.225.B. 

 Rozšíření na upoutaný let. 

 NIGHT (VFR). 

 FI(B). 

 Udrţovací seminář pro FI(B). 

 

 Dále DTO můţe poskytovat výcvik pro examinátory, viz: ANNEX I: Part-FCL článek: 

FCL.1015 písm. a) a článek: FCL.1025 písmena b) odst. 2., za předpokladu, ţe předloţila 

prohlášení v souladu s článkem DTO.GEN.115 a příslušný úřad (ÚCL) schválil výcvikový 

program dle DTO.GEN.230 písmena c).: 

 FE(S). 

 FIE(S). 

 FE(B). 

 FIE(B). 

 

Všechny druhy výcviků musí být vedeny v souladu s ANNEX I: Part-FCL. 

 Organizace, která chce zahájit výcvikovou činnost, jako DTO, musí příslušnému ÚCL 

předloţit tzv. prohlášení (viz. Příloha A.). Jedná se o formulář obsahující následující 

náleţitosti: 

  název organizace, 

  kontaktní údaje: sídlo organizace, dále letiště a provozní místa organice, kde výcvik 

probíhá, 

  jména a kontaktní údaje osob: zástupce organizace, vedoucího výcviku a všech 

zástupců vedoucích výcviku, pokud se výcviková činnost koná na více letištích, 

  typy výcviků, viz výše, které organizace hodlá poskytovat, 

  seznam všech letadel a zařízení pro výcvik pomocí letové simulace, která budou 

pouţívána k výcviku, 

  datum plánovaného zahájení činnosti, 

  potvrzení, ţe organizace vyvinula bezpečnostní systém, který bude uplatňovat během 

všech výcvikových činností, na které je oprávněna dle příslušného prohlášení, 

  potvrzení, ţe organizace splňuje v rámci všech výcvikových činností, na které je 

oprávněna dle příslušného prohlášení, všechny poţadavky stanovené následujícími 

dokumenty: Příloha III nařízení (ES) č. 216/2008, ANNEX I Part-FCL a ANNEX VIII 

Part-DTO. 

 

 Dojde-li k nějaké změně v organizaci, musí být příslušný Úřad pro civilní letectví 

informován prostřednictvím formuláře (viz.Příloha A.). Pokud chce DTO provádět výcviky 

examinátorů, musí poţádat ÚCL o schválení příslušného programu výcviku formulářem 

(viz. Příloha B.). Společně s prohlášením se předkládají i výcvikové programy kaţdého 

poskytovaného výcviku, anebo pokud je organizace drţitelem oprávnění dle ANNEX VII 

Part-ORA, stačí pouze odkaz na jiţ schválenou příručku pro výcvik. 

 Personál DTO se skládá ze zástupce DTO, vedoucího výcviku a příslušných instruktorů. 

Zástupce DTO je zodpovědný za soulad činností DTO s platnými poţadavky legislativy 

a prohlášením. Vytváří bezpečnostní systém, jehoţ cílem je zajistit bezproblémový 

a bezpečný průběh všech procesů v DTO. Zavádí taková opatření, která zaručí implementaci 

bezpečnostního systému do procesů organizace a následně kontroluje jeho dodrţování 

a funkčnost. Celkově zajišťuje veškeré zdroje potřebné pro chod organizace, aby zůstala 

zachována funkčnost všech jiţ zmíněných nástrojů DTO. 
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Zástupce DTO 

Vedoucí výcviku 

Letový instruktor Instruktor 

teoretické výuky 

Vedoucí výcviku 

dalšího letiště 

Instruktoři 

výcviků 

Vedoucí výcviku je dostatečně kvalifikovaná osoba k úkonům vyplývajících z povahy 

příslušné funkce. Jeho základní zodpovědností je dohlíţet na procesy výcviků, aby byly 

v souladu s ANNEX I Part-FCL a příslušnými programy výcviků DTO. Pokud organizace 

poskytuje výcvik pomocí letové simulace, potom rovněţ zajišťuje efektivní vyuţití této 

sluţby s teoretickým a praktickým výcvikem. A v neposlední řadě kontroluje činnost 

jednotlivých vedoucích výcviku, pokud DTO působí na více neţ jednom letišti. 

Instruktor teoretické výuky je dostatečně kvalifikovaná osoba k úkonům vyplývajících 

z povahy příslušné funkce. Disponuje praktickými znalostmi v oblastech, které souvisejí 

s příslušnou výukou a absolvoval kurz didaktických metod nebo má zkušenosti s teoretickým 

vyučováním a potřebné teoretické znalosti problematiky související s jeho výukou. 

Instruktor praktického výcviku a instruktor výcviku pomocí letové simulace je 

dostatečně kvalifikovaná osoba, která je drţitelem potřebných kvalifikací a oprávnění 

vyplývajících z ANNEXI Part-FCL a ANNEX IV Part-MED. 

 

Schéma řízení DTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pozici zástupce DTO a vedoucího výcviku nelze jmenovat osobu, kterou lze povaţovat za 

nedůvěryhodnou pro vykonávání povinností, které jsou specifikované výše. To znamená 

pokud proti jmenované osobě bylo pouţito donucovacích prostředků, popsaných 

v ARA.GEN.355. 

 Jedná se o zásah pomocí národní platné legislativy, který nemusí mít přímý vliv na 

průkazy nebo osvědčení způsobilosti. Tento druh postihu můţe být ve formě pokut nebo 

zákazu činnosti. 

 DTO vypracovává výroční zprávu o činnosti a následně je předkládá příslušnému ÚCL. 

Je to velmi jednoduchý kontrolní mechanismus. 

Právo poskytovat výcvik zaniká, pokud DTO oznámí příslušnému ÚCL ukončení činnosti 

anebo v posledních 36 měsících neposkytla ţádný výcvik.
9,10,11

 

                                                 
9
 Srov. Úřední věstník Evropské unie L 204: NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1119. In: . Lucembursko: Úřad pro 

publikace Evropské unie, 2018, ročník 61, L 204/13. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:204:FULL&from=CS 
10

 Srov. CAA-ZLP-142: OHLÁŠENÉ ORGANIZACE PRO VÝCVIK (DTO). In: . Praha: Úřad pro civilní letectví, 

2019, ročník -, číslo -. Dostupné také z: http://www.caa.cz/file/10442 
11

 Srov. Part - ARA (IR + AMC/GM): Easy Access Rules for Authority Requirements for Aircrew (Part - ARA). 

In: . Cologne: EASA eRules, 2019, ročník 2019, číslo -. Dostupné také z: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Authority%20Requirem

ents%20for%20Aircrew%20%28Part-ARA%29.pdf 
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3.2 Jednoduchá schválená organizace pro výcvik (ATO) 

Zaloţení Jednoduché schválené výcvikové organizace je podstatně sloţitější neţ 

v předchozím případě Ohlášené výcvikové organizace. Výchozím legislativním pramenem 

pro vytvoření takové organizace je Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, včetně jeho 

ANNEXů (Part-ORA + Part-FCL). 

 Autor v této části práce uvádí pouze hlavní rozdíly oproti Sloţité schválené výcvikové 

organizaci, touto se podrobně zabývá v kapitole 3.3 Sloţitá ATO, kde je celá problematika 

detailněji popsána. 

 Hlavní rozdíly mezi jednoduchou a sloţitou ATO jsou například v personální struktuře, 

rozdílné náročnosti na systém řízení, anebo v oprávnění poskytovat pouze některé druhy 

výcviků a těmi jsou: 

  LAPL (A/H), 

  PPL (A/H), 

  SPL, 

  BPL, 

  související kvalifikace a osvědčení (ACR, TOW/S, TOW/B, NIGHT, CLOUD 

a traťové přístrojové kvalifikace). 

 

 Dalším rozdílem je oblast řízení. Systémy bezpečnosti a sledování shody jsou značně 

rozsáhlé a komplikované, proto jednoduchá ATO sleduje pouze část faktorů, ve srovnání 

s ATO sloţitou. Příručka řízení bezpečnosti Jednoduché organizace obsahuje: 

  podepsané prohlášení odpovědného vedoucího, ţe všechny činnosti organizace budou 

prováděny v souladu s platnými poţadavky a schválenou dokumentací Schválené 

organizace pro výcvik, 

  jména a příslušné funkce odpovědných osob, přesné definování odpovědností za 

identifikaci nebezpečí, posuzování a zmírňování rizik, 

  popsané postupy definující naplnění shody organizace s platnými poţadavky, 

  popsané postupy při obměňování dokumentace systému řízení ATO, 

  řízení bezpečnostních rizik v souvislosti se změnou, 

  plán zásahu v případě nouzové situace. 

 

 Systém sledování shody kontroluje veškeré procesy v ATO, zda jsou v souladu se 

schválenými postupy, které jsou definovány v příručkách organizace. Systém lze popsat jako 

takovou zpětnou vazbu k odpovědnému vedoucímu, která v případě nálezu závady, dohlédne 

na efektivní pouţití nápravných opatření. Jednoduchá ATO sleduje následující: 

  shodu všech procesů v organizaci, jestli jsou v souladu se všemi příručkami a postupy 

ATO, které zajišťují systém bezpečnosti, 

  práva organizace, 

  veškeré příručky, deníky a záznamy, 

  postupy při provádění výcviků standardy výcviku, 

  postupy a příručky systému řízení.
12,13

 

                                                 
12

 Srov. Part - ORA (IR + AMC/GM): Easy Access Rules for Organisation Requirements for Aircrew (Part - 

ORA). In: . Cologne: EASA eRules, 2019, ročník 2019, číslo -. Dostupné také z: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Organisation%20Requir

ements%20for%20Aircrew%20%28Part-ORA%29.pdf 
13

 Srov. CAA-ZLP-141: ORGANIZACE PRO VÝCVIK V LÉTÁNÍ. In: . Praha: Úřad pro civilní letectví, 2018, 

ročník 3, číslo -. Dostupné také z: http://www.caa.cz/file/7696/ 
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3.3 Složitá schválená organizace pro výcvik (ATO) 

Jedná se o nejkomplexnější organizaci, která ze všech uvedených můţe poskytovat veškeré 

druhy výcviků bez omezení. Vzhledem k obsáhlosti a sloţitosti problematiky této organizace, 

byla snaha autora definovat co moţná nejstručněji základní poţadavky a postupy, vztahující 

se k zaloţení a fungování výcvikové organizace tohoto rozsahu. 

 Jak jiţ bylo zmíněno, výchozím legislativním pramenem je Nařízení Komise (EU) 

č. 1178/2011, včetně jeho ANNEXů zejména- Part-ORA + Part-FCL. Part-ORA definuje 

poţadavky na výcvikovou organizaci (personál, systémy řízení, atd.). Part-FCL definuje 

poţadavky na výcvik letového personálu. 

3.3.1 Personál ATO 

ATO musí ţádat ÚCL o schválení kaţdého člena personálu, pomocí příslušného formuláře 

CAA-F-141-2 (viz příloha: C.), kde se uvádí osobní údaje ţadatele. U instruktorů, letového 

i teoretického výcviku, je nutné přiloţit další dokumenty týkající se: vzdělání, praxe, 

absolvovaná školení a jazyky, ve kterých je schopen vyučovat. 

Přehled personálu, u kterého je nutné dodání osobních údajů na ÚCL: 

  vedoucí výcviku (HT), 

  vedoucí letový instruktor (CFI), 

  vedoucí instruktor teoretické výuky (CTKI), 

  vedoucí bezpečnosti (SM), 

  vedoucí sledování shody (CMM), 

  letový instruktor (FI), 

  instruktor typového výcviku (TRI), 

  instruktor třídního výcviku (CRI), 

  instruktor výcviku IR (IRI), 

  syntetický letový instruktor (SFI), 

  instruktor vícečlenné posádky (MCCI), 

  instruktor syntetického výcviku (STI), 

  instruktor zkušebních letů (FTI), 

  instruktor teoretické výuky (TKI). 

 

 S ohledem na velikost a druhy nabízených výcviků poţadované ATO, se autor zabývá 

pouze personálem nezbytně nutným pro provoz a certifikaci organizace. Organizace musí 

prokázat dostatečné personální kapacity, to znamená například: na jednoho instruktora 

praktického výcviku je stanovené maximální mnoţství studentu tj. 6. Během teoretické výuky 

nesmí počet studentů ve třídě přesáhnout počet 28, pokud se jedná o předmět vyţadující 

vysoký stupeň dohledu, ze strany vyučujícího, anebo praktické cvičení
14

. 

 Veškerý personál, u kterého je vyţadováno vyplnění formuláře CAA-F-141-2 

(viz příloha: C.), je nutné, aby organizace vedla osobní sloţku, která se archivuje dalších pět 

let po ukončení pracovního poměru. Osobní sloţka obsahuje aktuální údaje:
15

 

  osobní a kontaktní údaje 

  seznam činností, které osoba pro ATO vykonává 

  informace případně kopie průkazu způsobilosti a kvalifikací včetně platnosti 

a omezení 

                                                 
14

 Více viz: AMC1 ORA.ATO.210 Personnel requirements. 
15

 Jsou zde uvedeny veškeré údaje, které mohou být v osobní sloţce. Výčet údajů se můţe změnit v závislosti na 

pozici, kterou osoba vykonává. 
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  kopie osvědčení instruktora 

  kopie osvědčení zdravotní způsobilosti 

  záznam o úspěšné zkušební přednášce ze všech předmětů, které bude vyučovat 

  kopie vysvědčení, osvědčení, certifikátů, potvrzení, diplomů, školení, které souvisí 

s vykonávanou činností 

  záznamy o všech školeních v souladu s provozní příručkou 

  formulář CAA-F-141-2 (viz příloha: C. Formulář: Ţádost o schválení člena personálu 

ATO) potvrzený Úřadem pro civilní letectví 

  souhlas příslušné osoby s danou funkcí v ATO a potvrzení správnosti údajů stvrzené 

vlastnoručním vzorovým podpisem 

 

 Pokud ÚCL poţaduje předloţení údajů o personálu, potom je ATO povinna mu 

vyhovět. Výčet jednotlivých osob personálu musí být následující: 

  Odpovědný vedoucí je jednatelem organizace anebo můţe být pověřen od jednatelů 

organizace, tímto získá statutární pravomoc. Odpovídá za systém řízení organizace 

a nepředkládá formulář CAA-F-141-2 (viz příloha: C.) ÚCL, protoţe je uveden 

v provozní příručce u prohlášení o jeho odpovědnosti. 

  Vedoucí výcviku je anebo během posledních třech let byl drţitelem licence 

profesionálního pilota a s tím odpovídajících kvalifikací, které byly získány v souladu 

s ANNEX I Part-FCL. Jeho odpovědnosti se týkají především výcviků, které musí být 

v souladu s ANNEX I Part-FCL. Zajišťuje efektivní vyuţití praktického výcviku v 

letadle, výcvikového zařízení pro simulaci letu a výuky teoretických znalostí. Dohlíţí 

na studenty a jejich pokroky a v neposlední řadě vydává doporučení ke zkoušce 

odborné způsobilosti. Vedoucí výcviku můţe mít na starost výcviky prováděné pouze 

na letounech jedné kategorie. Pokud ATO provádí výcvik na více kategoriích letadel, 

tak musí být jmenován zástupce další kategorie. 

  Vedoucí instruktor praktického výcviku je drţitelem licence profesionálního pilota 

a všech kvalifikací potřebných pro provádění daných výcviků s minimálním náletem 

jako PIC 1000 hodin, 500 hodin jako instruktor z toho můţe být 200 hodin výcviku 

podle přístrojů na zemi. Má odpovědnost za instruktory letového výcviku a dohlíţí na 

kvalitu a standardy výcviků. 

  Vedoucí instruktor teoretického výcviku musí mít bohaté zkušenosti získané 

prostřednictvím pozice instruktora teorie. Odpovídá za instruktory teorie a má na 

starost materiály a osnovu celé teoretické výuky. 

  Letový instruktor musí být drţitelem všech potřebných kvalifikací pro daný výcvik, 

získaných v souladu s ANNEX I Part-FCL a být zdravotně způsobilý dle ANNEX IV 

Part-MED. Dále je nutné, aby instruktor splňoval poţadavky na nedávnou praxi, které 

jsou specifikovány v Part-FCL.060. 

  Instruktor teoretického výcviku: Pokud se jedná o výcvik teorie do úrovně PPL, tak 

stačí, aby lektor byl drţitelem licence profesionálního pilota + FI. Poţadavky na 

instruktora teoretického výcviku pro licence CPL, IR, ATPL se liší v závislosti na 

vyučovaném předmětu. Instruktor můţe vyučovat maximálně čtyři předměty. 

 

Na základě získaných informací lze poţadavky na instruktora vymezit následovně:  

 010 Letecké právo a postupy ATC: Instruktora můţe vykonávat současný nebo 

bývalý drţitel licence profesionálního pilota nebo osoba, která profesionálně 

pracuje s leteckými předpisy a svoji zkušenost můţe prokázat. 

 020 Obecná znalost letadla: Instruktor musí mít prokazatelnou praxi buď 

v údrţbě, provozu případně s konstruováním civilních dopravních letadel. 
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 030 Letová výkonnost a plánování: Instruktor musí mít prokazatelnou 

zkušenost s provozem nebo plánováním provozu dopravních letadel 

v obchodní letecké dopravě. 

 040 Lidská výkonnost: Předmět můţe vyučovat pouze letecký lékař nebo lékař 

s praxí v letectví. 

 050 Meteorologie: Předmět můţe vyučovat pouze letecký meteorolog. 

 060 Navigace: Instruktora můţe vykonávat současný nebo bývalý drţitel 

licence profesionálního pilota s přístrojovou kvalifikací, bývalý navigátor nebo 

osoba, která má prokazatelné zkušenosti s řešením navigačních úloh. 

 070 Provozní postupy: Instruktor musí mít zkušenosti s provozem dopravních 

letadel v obchodní letecké dopravě. 

 080 Základy letu: Instruktor musí mít vysokoškolské vzdělání související 

s aerodynamikou. 

 Komunikace: Instruktora můţe vykonávat současný nebo bývalý drţitel 

licence profesionálního pilota, řídícího letového provozu nebo současný či 

bývalý člen letové posádky. 

  Vedoucí bezpečnosti musí znát systém řízení bezpečnosti, veškerou dokumentaci 

a předpisy ATO, mít znalosti techniky auditovaní a Aircrew Regulation. Je vhodné, 

aby absolvoval příslušné kurzy školení řízení bezpečnosti. Vedoucí bezpečnosti má 

následující úkoly: 

 celkově se starat o systém řízení bezpečnosti organizace, 

 zlepšovat odhalení nebezpečí a rizik, 

 dohlíţet na postupy pro zmírnění rizik, které jsou uvedeny v akčním plánu 

bezpečnosti, 

 pravidelně informovat o efektivnosti systému řízení bezpečnosti odpovědného 

vedoucího ATO, 

 starat se o dokumentaci řízení bezpečnosti, 

 zajišťovat dostupnosti výcviku řízení bezpečnosti a jeho přijatelnou úroveň, 

a poradenství v oblasti bezpečnosti, 

 zahájit interní šetření událostí a poté vytvořit příslušná opatření vyplývající z 

výsledků šetření. 

  Vedoucí sledování shody musí být v ATO jmenován. Pozice můţe být sloučena 

s vedoucím bezpečnosti, protoţe na tuto funkci jsou stejné poţadavky a legislativa 

nutně nevyţaduje rozdělení odpovědností například mezi dvě osoby. Vedoucí 

sledování shody dohlíţí na veškerou činnost ATO, jestli vše probíhá v souladu 

s legislativou a interními předpisy organizace, dále se stará o vypracování a zlepšování 

programu shody a jeho naplňování. 

  Auditor můţe být externí nebo interní a je jmenován vedoucím sledování shody. 

Vedoucí sledování shody muţe vykonávat audity osobně. Prováděné audity musí být 

nezávislé a objektivní. Interní auditor smí provádět kontrolu, ale takové části ATO, 

která nepodléhá jeho odpovědnosti, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Za externí 

auditory odpovídá vedoucí sledování shody. 

 

 Teoretický výcvik letových instruktorů a instruktorů letu podle přístrojů můţe 

vykonávat současný nebo bývalý drţitel licence profesionálního pilota a licence instruktora 

s oprávněním poskytovat výcvik instruktora. Teoretický výcvik soukromých pilotů smí 

provádět současný nebo bývalý drţitel licence profesionálního pilota s licencí instruktora. 

 Vzhledem k náročnosti předmětů by neměl jeden instruktor vyučovat více jak čtyři 

předměty, z důvodů zachování určité připravenosti vyučujícího a s tím související kvality 
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Odpovědný 

vedoucí  

Auditor 

Vedoucí 

bezpečnosti 

Vedoucí 

sledování shody 
Vedoucí výcviku 

Vedoucí 

letového výcviku 

Letový instruktor 

Vedoucí 

teoretické výuky 

Instruktor 

teoretické výuky 

výuky. Vedoucí instruktor teoretické výuky můţe ve výjimečných případech vyučovat 

předmět, pro který nesplňuje zmíněné poţadavky, pokud prokáţe dostatečnou znalost 

problematiky. 

 Kaţdý instruktor teoretického výcviku je přezkoušen vedoucím instruktorem teoretické 

výuky z důvodů prokázání jeho kompetentnosti a dodrţování předepsané osnovy výuky 

s příslušnými pomůckami a materiály. Úřad pro civilní letectví můţe vyţadovat předvedení 

výuky.
16,17

 

Schéma personální struktury: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení veškerého personálu organizace 

 Kaţdý člen personálu ATO musí být seznámen s bezpečnostní politikou organizace, 

příslušnými příručkami a předpisy, které jsou nutné pro vykonávání dané funkce. Školení 

můţe být provedeno různým způsobem, například: školením v učebně, pomocí e-learningu či 

forma samostudia, kromě školení z bezpečnosti, které musí být na učebně.O kaţdém školení 

je veden záznam, který obsahuje popis rozsahu a obsahu školení a arch s vlastnoručními 

podpisy proškolených osob. 

3.3.2 Certifikace ATO 

Ţádost o vytvoření ATO předkládá budoucí odpovědný vedoucí jménem organizace na 

příslušném Úřadě pro civilní letectví v podobě formuláře CAA-F-141-1 (viz příloha: D.). 

Formulář obsahuje následující informace: 

  název organizace a adresu, 

  datum plánovaného zahájení činnosti, 

  kvalifikace vedoucího výcviku a všech instruktorů společně s osobními údaji, 

  označení letišť anebo provozních míst, kde se bude výcvik provádět, 

  seznam letadel pro výcvik včetně jejich typů a poznávacích značek, 

                                                 
16

 Srov. CAA-ZLP-141: ORGANIZACE PRO VÝCVIK V LÉTÁNÍ. In: . Praha: Úřad pro civilní letectví, 2018, 

ročník 3, číslo -. Dostupné také z: http://www.caa.cz/file/7696/ 
17

 Srov. Part - ORA (IR + AMC/GM): Easy Access Rules for Organisation Requirements for Aircrew (Part - 

ORA). In: . Cologne: EASA eRules, 2019, ročník 2019, číslo -. Dostupné také z: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Organisation%20Requir

ements%20for%20Aircrew%20%28Part-ORA%29.pdf 
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  seznam pouţívaných simulačních zařízení pro výcvik, 

  typy výcviku s příslušnými programy, které budou prováděny, 

  příručky, 

  potvrzení o finančních prostředcích na danou činnost. 

 

Před podáním ţádosti, musí být organizace zapsána v obchodním rejstříku a její IČ  uvedeno 

s názvem a adresou ve formuláři ţádosti. 

 

Datum plánovaného zahájení činnosti 

 Ţadatel při volbě plánovaného data zahájení činnosti, je limitován legislativním 

postupem od podání ţádosti do udělení osvědčení. Úřadu pro civilní letectví trvá přibliţně 30 

dnů neţ zpracuje veškeré dodané podklady a vytvoří k nim případné připomínky. Potom 

následuje audit. Pokud kontrola zjistí nedostatky, ţadatel dostane moţnost je napravit. Po 

přezkoumání a zjištění, ţe je vše v pořádku, vydá ÚCL licenci. 

 

Označení letišť anebo provozních míst, kde se bude výcvik provádět 

 V této části ţádosti se uvádí ICAO  identifikátor letiště, kde se bude výcvik provádět 

anebo označení provozních míst, pokud bude výcvik mimo letiště. Pokud letiště není 

vlastněno organizací, která ţádá o licenci, potom musí být předloţena koordinační směrnice 

mezi budoucí ATO a majitelem, respektive provozovatelem letiště. 

 Výcvikové/á letiště musí splňovat poţadavky na vybavení a manévry, které zde budou 

prováděny s danými typy a kategoriemi letounů. To znamená dráhu umoţňující vzlety 

a přistání, viditelný ukazatel směru větru (pytel) z obou konců dráhy a vyčkávacích míst, 

osvětlení je vyţadováno pouze pro výcvik NIGHT a odpovídající sluţbu AFIS. Pokud je ţák 

nebo instruktor cizinec, musí být sluţba AFIS schopný komunikovat v angličtině. Pokud je 

letiště neřízené, tak musí být jiným adekvátním způsobem zajištěno radiové spojení vzduch-

zem a obráceně. 

Budoucí ATO musí disponovat příslušným zázemím: 

 Pro praktický letový výcvik je nezbytné zajistit místnosti: provozní, pro plánování letů, 

předletovou přípravu (briefing room) s potřebným materiálem a aktuálními informacemi, 

kanceláře a učebny. 

 Teoretický výcvik vyţaduje učebny vybavené potřebným materiálem pro výuku, např.: 

výpočetní a kancelářská technika, prezentace, předváděcí pomůcky, knihovna s učebnicemi, 

prostor pro administrativní záleţitosti. 

 Pro typový výcvik je nezbytné mít k dispozici veškeré pomůcky pro seznámení se 

a získání praktických zkušeností s daným typem letounu a jeho systémů v souladu s osnovou 

výcviku. Pomůcky musí být k dispozici případně i pro samostudium. 

 Pokud budoucí ATO nedisponuje vlastními prostory, je moţné si je pronajmout. 

V tomto případě musí ATO doloţit smlouvy o pronájmu, případně dalších podmínek 

s pronájmem souvisejících. 

 

Seznam letadel pro výcvik včetně jejich typů a poznávacích značek 

 Seznam musí obsahovat typ a poznávací značku kaţdého letounu, který je určen pro 

výcvik a dále musí být tyto letouny popsány v provozní příručce. ATO musí mít k dispozici 

odpovídající letový park pro provedení všech typů výcviku, které bude vykonávat. 

 Základními parametry vhodného výcvikového letounu jsou: zdvojené řízení, ale nikoliv 

překlápěcího typu, ovládací prvky a přístroje v dosahu instruktora i ţáka a v neposlední řadě 

odpovídající letové vlastnosti a výkonnost. 
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V následující části práce se autor zaměřuje na specifické poţadavky letounů související pouze 

s licencemi, které vyplývají ze zadání práce: SPL, FI (S), PPL(A), CPL(A), IR(A), MEP land 

a FI(A). 

 

Letouny pouţívány v kurzech SPL, PPL(A) a CPL(A) 

  musí být schopny vykonávat manévry typů přetaţení a zabránění pádu do vývrtky, 

  kluzáky jsou vybaveny systémy pro nouzové opuštění a padáky pro všechny členy 

posádky. 

Letoun pro CPL(A) 

  certifikován pro přepravu minimálně čtyř osob, 

  musí být komplexní, to znamená, ţe má stavitelnou vrtuli a zatahovací podvozek. 

Letoun pro IR(A) 

  je certifikován pro provoz v podmínkách letu podle přístrojů IFR. 

Letouny pro MEP land 

  je třídy MEP land. 

Letouny pro FI (S) a FI(A) 

  schopnost nácviku rozvinutých vývrtek více neţ půl otočky a ostrých pádů, 

  musí být certifikován jako cvičný nebo akrobatický, 

  vybavený systémy pro nouzové opuštění a padáky pro všechny členy posádky. 

Letoun pod certifikací jako experimentální, nesmí být pouţit jako výcvikový. 

 

Typy výcviku s příslušnými programy, které budou prováděny 

 Všechny poskytované druhy výcviků, dílčí osvědčení a kvalifikace, musí být prováděny 

v souladu s provozní příručkou organizace a příručkou daného výcviku. Kaţdý výcvik má 

svoji příručku výcviku, vypracovanou v souladu s platnou legislativou a postupy, zejména 

dle: ANNEX VII Part-ORA a ANNEX I Part-FCL. 

 

Seznam používaných simulačních zařízení pro výcvik 

 Seznam obsahuje všechny simulační zařízení, které budou pouţity pro výcvik. Kaţdý 

simulátor musí mít certifikaci odpovídající prováděným výcvikům a všechny to dokumenty je 

nutné předloţit. Pokud organizace simulátor nevlastní/neprovozuje, je moţné si ho 

pronajmout. V tomto případě předkládá smlouvu o pronájmu simulátoru a jeho certifikace. 

 

Příručky 

 Úřadu pro civilní letectví se předkládá v tištěné formě provozní příručka, příručka pro 

kaţdý druh výcviku a příručka řízení bezpečnosti není-li součástí provozní příručky. Všechny 

příručky je nutné udrţovat a doplňovat tak, aby byly stále aktuální. V případě vyţádání 

Úřadem pro civilní letectví, personálem organizace nebo ţáky, musí být poţadované příručky 

poskytnuty. Pokud ATO poskytuje výcvik zahraničním klientům, musí příručky nechat 

přeloţit do anglického jazyka anebo jazyka, ve kterém je výcvik poskytován. 

Příručky obsahují pokyny a informace, podle kterých se řídí celá organizace a její ţáci, kteří 

jsou s nimi seznámeni, aby věděli, jak se mají během výcviku chovat. 

 

Provozní příručka 

 Má striktně danou strukturu dle ANNEX VII Part-ORA: AMC1 ORA.ATO.230 (b). 

Skládá se ze čtyř hlavních částí: 

 OM-A: Všeobecně 

 OM-B: Technické 

 OM-C: Trať 
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 OM-D: Výcvik personálu 

Pokud se nějaká část provozní příručky nebude pouţívat, tak se u ní uvádí N/A nebo 

"nepouţije se". 

 

Příručka výcviku 

 Stejně jako u provozní příručky je struktura příručky výcviku přesně definována dle 

ANNEX VII Part-ORA: AMC1 ORA.ATO.230 (a). Základní části jsou: 

  TM-A: Plán výcviku. 

  TM-B: Předletová příprava a letové úlohy. 

  TM-C: Letový výcvik na FSTD, pokud je vyuţíván, tak je struktura podobná části 

TM-B. 

  TM-D: Výuka teoretických znalostí. 

Rovněţ, jako v předchozím případě, pokud se nějaká část nebude pouţívat, tak se označí 

poznámkou N/A nebo "nepoţije se". 

 

Příručka řízení bezpečnosti 

 Můţe být ve dvou formách, záleţí pro jakou organizaci je určena, jestli pro sloţitou 

nebo jednoduchou. Základní osnovu příručky řízení bezpečnosti pro jednoduchou organizaci 

uvedl autor v kapitole označené "3.2Jednoduchá ATO". Osnova příručky bezpečnosti pro 

sloţitou organizaci je značně obsáhlejší a sleduje více činností na příklad: 

  rozsah systému řízení bezpečnosti, 

  politiku a cíle bezpečnosti, 

  rozsah odpovědnosti odpovědného vedoucího v oblasti bezpečnosti, 

  odpovědnost klíčového bezpečnostního personálu v oblasti bezpečnosti, 

  postupy pro řízení dokumentace, 

  schémata identifikace nebezpečí a řízení rizik, 

  plánování bezpečnostních opatření, 

  sledování výkonnosti systému řízení bezpečnosti, 

  hlášení a šetření událostí, 

  postupy pro následné kroky a nápravná opatření, 

  plán reakce v případě nouze, 

  řízení změn včetně organizačních opatření s ohledem na odpovědnost v oblasti 

bezpečnosti, 

  podpora bezpečnosti. 

 

Potvrzení o finančních prostředcích na danou činnost 

 Úřad pro civilní letectví vyţaduje písemné prohlášení odpovědného vedoucího 

o dostatečných finančních prostředcích pro činnost ATO popsanou v příručkách: provozní, 

výcvikové a bezpečnostní. V dokumentu je uvedena úvodní finanční rozvaha. Úřad pro civilní 

letectví můţe vyţádat další dokumenty o trţbách, investicích, nákladech atd.
18,19,20

 

                                                 
18

 Srov. CAA-ZLP-141: ORGANIZACE PRO VÝCVIK V LÉTÁNÍ. In: . Praha: Úřad pro civilní letectví, 2018, 

ročník 3, číslo -. Dostupné také z: http://www.caa.cz/file/7696/ 
19

 Srov. Part - ORA (IR + AMC/GM): Easy Access Rules for Organisation Requirements for Aircrew (Part - 

ORA). In: . Cologne: EASA eRules, 2019, ročník 2019, číslo -. Dostupné také z: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Organisation%20Requir

ements%20for%20Aircrew%20%28Part-ORA%29.pdf 
20

 Srov. Part - FCL (IR + AMC/GM): Easy Acce ss Rules for Flight Crew Licencing (Part - FCL). In: . Cologne: 

EASA eRules, 2019, ročník 2019, číslo -. Dostupné také z: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Flight%20Crew%20Lic

encing%20%28Part-FCL%29.pdf 
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3.3.3 Řízení ATO 

Systém řízení ATO je komplexní soubor činností, které jsou nezbytné pro správné a efektivní 

fungování organizace. Velikost systému řízení zaleţí na velikosti organizace. Systém řízení 

organizace, jako celek, je značně komplikovaný a rozsáhlý a je tvořen dvěma hlavními 

soubory: Systémem řízení bezpečnosti a Systémem řízení shody. Klíčové je definování rizik 

a z toho vyplývajících ohroţení. 

 Detailní popis systémů bezpečnosti a sledování shody není předmětem této diplomové 

práce. Doplňující informace z této oblasti lze dohledat v literatuře, která je uvedena na konci 

této podkapitoly v poznámkách pod čarou. 

 Strukturu řízení organizace, jako celku, lze rozdělit na dvě hlavní části. První část 

zajišťuje provádění výcviků a jiných leteckých prací. Druhá část se zabývá kontrolou 

a případnou koordinací výcviků, pro zachování průběhu všech činností v souladu 

s legislativou a schválenými interními postupy organizace. 

Schéma řízení ATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní cíle řízení Schválené organizace pro výcvik 

 Organizace musí vytvořit, zavést a udrţovat systém řízení, který zahrnuje: 

  jasně definované linie odpovědnosti a odpovědnosti v celé organizaci, včetně přímé 

bezpečnostní odpovědnosti odpovědného vedoucího 

  popis celkové filosofie a zásad organizace s ohledem na bezpečnost, označovaných 

jako bezpečnostní politika tzv. Systém řízení bezpečnosti 

  identifikaci bezpečnostních rizik v letectví, vyplývajících z činností organizace, jejich 

hodnocení a řízení a řízení souvisejících rizik, včetně opatření ke zmírnění rizika 

a ověření jejich účinnosti 

  udrţování vyškoleného a způsobilého personálu k výkonu jejich úkolů 

  dokumentaci všech klíčových procesů systému řízení, včetně procesu informování 

zaměstnanců o jejich odpovědnosti a postupu pro změnu této dokumentace 

  funkce pro sledování shody organizace s příslušnými poţadavky. Systém řízení shody 

musí obsahovat systém zpětné vazby o zjištěných skutečnostech, který informuje 

odpovědného vedoucího, pro zajištění efektivního provedení nápravných opatření 

podle potřeby 

Kontrola a koordinace 

výcviků 

Zajišťování výcviku a 

jiných leteckých prací 
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  jakékoli další poţadavky, které vyplývají z příslušné legislativy například:  ANNEX 

VII Part-ORA a ANNEX I Part-FCL. 

 

 Systém řízení musí odpovídat velikosti organizace, povaze a sloţitosti její činností, 

s přihlédnutím k rizikům a souvisejícím rizikům spojených s těmito činnostmi. Organizační 

struktura Sloţité schválené organizace pro výcvik se skládá z vedoucího bezpečnosti, 

vedoucího sledování shody a výboru pro přezkoumávání bezpečnosti. Je-li potřeba, můţe být 

vytvořena jedna nebo více akčních skupin pro bezpečnost. 

 Odpovědnosti a popis jednotlivých orgánů a funkcí systému řízení ATO: 

Vedoucí bezpečnosti 

 Hlavní body náplně práce vedoucího bezpečnosti jsou uvedeny v kapitole: 

3.3.1 Personál ATO.  

Vedoucí sledování shody 

 Hlavní body náplně práce vedoucího sledování shody jsou uvedeny v kapitole: 

3.3.1 Personál ATO. 

Výbor pro přezkoumávání bezpečnosti 

 Jedná se o výbor, jehoţ náplní činností je řešení problémů strategické bezpečnosti 

a podpora odpovědnosti odpovědného vedoucího v oblasti bezpečnosti. Výbor se dále stará 

o přísun dostatečných prostředků pro zabezpečení poţadované výkonnosti systému řízení 

bezpečnosti.Výbor sestává z předsedy výboru (AM) a dalších členů, kteří jsou vedoucími 

jednotlivých oblastí. Výbor má za úkol sledovat následující činnosti: 

 výkonnost systému řízení bezpečnosti vůči bezpečnostní politice a cílům, 

 kontrolu včasného přijmutí všech potřebných nápravných opatření, 

 kontrolu efektivity řízení bezpečnosti organizace. 

Akční skupina pro bezpečnost 

 Akční skupina pro bezpečnost pomáhá Výboru pro přezkoumávání bezpečnosti. Můţe 

být vytvořena v případě potřeby. Je sloţena z vedoucích, kontrolorů a personálu z provozních 

oblastí. Skupina je výkonným nástrojem Výboru pro přezkoumávání bezpečnosti, kterému 

podává hlášení a přijímá jeho strategické pokyny. Charakteristickými činnostmi akční skupiny 

pro bezpečnost jsou: 

 sledování provozní bezpečnosti, 

 řešení identifikovaných rizik, 

 analýza dopadu provozních změn na bezpečnost, 

 dohled nad včasnou aplikací schválených bezpečnostních opatření, 

 hodnocení efektivity předchozích bezpečnostních doporučení a podpory bezpečnosti. 

Systém řízení bezpečnosti 

 Systém řízení bezpečnosti sloţité schválené organizace pro výcvik je značně sloţitý 

a obsáhlý a příslušný ÚCL věnuje schválení Systému řízení bezpečnosti značnou pozornost, 

aby všechny procesy organizace byly prováděny efektivně a s přijatelnou mírou rizika. Řízení 

bezpečnosti organizace se běţně skládá ze čtyř hlavních oblastí: 

1.  Politika a cíle bezpečnosti. 

2.  Řízení bezpečnostního rizika. 

3.  Ověřování úrovně bezpečnosti. 

4.  Podpora bezpečnosti. 

1. Politika a cíle bezpečnosti 

 Bezpečnost je jednou z klíčových funkcí a hodnot ATO. Organizace bude vyvíjet, 

implementovat, udrţovat a neustále zlepšovat strategie a procesy, aby zajistila, ţe všechny její 

činnosti v oblasti letectví budou probíhat pod odpovídajícím rozdělením organizačních zdrojů, 

s cílem dosáhnout nejvyšší úrovně bezpečnosti a splnění regulačních poţadavků při 

poskytování sluţeb. 
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 Všechny úrovně řízení i personál jsou odpovědni za plnění nejvyšší úrovně bezpečnosti. 

Cíle bezpečnosti: 

  Podporovat řízení bezpečnosti poskytováním všech vhodných zdrojů, coţ přispěje 

k organizační struktuře, která bude jednat dle bezpečných postupů. Podpora účinného 

podávání hlášení o bezpečnosti a komunikaci. Aktivní řízení bezpečnosti se stejnou 

pozorností na výsledky, jako je věnovaná ostatním výsledkům systému řízení 

organizace. 

  Zajistit aby řízení bezpečnosti bylo primární odpovědností všech vedoucích 

a personálu organizace. 

  Jasně definovat pro personál, a jejich vedoucí, odpovědnosti za plnění bezpečnostních 

poţadavků organizace. 

  Zavést a provozovat procesy identifikace rizik a řízení rizik, včetně systému hlášení 

nebezpečí, s cílem eliminovat nebo zmírnit bezpečnostní rizika a následky rizik, které 

vyplývají z operací nebo činností organizace, za účelem dosaţení trvalého zlepšování 

bezpečnostních výkonů. 

  Dodrţovat legislativní a regulační poţadavky a normy. 

  Dostatečné zajištění lidských zdrojů, které budou kvalifikované a vyškolené, pro 

provádění bezpečnostních strategií a procesů. 

  Zajistit aby všichni členové personálu měli k dispozici odpovídající informace 

a školení v oblasti bezpečnosti letectví, byli kvalifikovaní v otázkách bezpečnosti 

a byli jim přiděleni pouze úkoly odpovídající jejich kompetenci. 

  Určit a změřit výkon organizace v oblasti bezpečnosti v porovnání s reálnými 

ukazateli výkonnosti bezpečnosti a bezpečnostními cíli. 

  Neustále zlepšovat bezpečnostní výkony nepřetrţitým sledováním, měřením, 

pravidelným přezkoumáváním a nastavováním bezpečnostních cílů a jejich důsledným 

dodrţováním. 

  Zajistit, aby externě dodávané systémy a sluţby podporovaly postupy, které splňují 

bezpečnostní standardy organizace. 

  Zajistit, ţe nebudou podniknuty ţádné kroky proti osobě (personálu), která by v rámci 

systému hlášení nebezpečí upozornila na obavy týkající se bezpečnosti, pokud takové 

upozornění s jistotou neodhalí hrubou nedbalost, spáchání nezákonného činu nebo 

úmyslné a vědomé nedodrţování předpisů nebo postupů. 

 

 Politika bezpečnosti uvádí, ţe účelem podávání zpráv o bezpečnosti a vnitřních 

vyšetřování, je zvýšení bezpečnosti, nikoli rozdělení viny jednotlivcům. Za tímto účelem 

můţe být poslední odráţka bezpečnostní politiky rozšířena v samostatném prohlášení 

nazvaném Ochrana oznamovatelů. 

2. Řízení bezpečnostního rizika 

 Vedoucí bezpečnosti se zabývá pouze hodnocením rizik bezpečnosti letectví. To 

neznamená, ţe v procesu posuzování rizik není třeba brát v úvahu finanční, právní nebo 

ekonomické aspekty. Organizace by měla být schopna identifikovat všechny významné vlivy, 

které mohou mít dopad na bezpečnost letectví anebo zdraví a bezpečnost jednotlivce, zejména 

při určování faktorů přispívajících k analýze následků nebezpečí a rozhodování o opatřeních 

ke zmírnění rizika. 
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Schéma jednoduchého procesu řízení bezpečnostních rizik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma rozvinutého procesu řešení bezpečnostního rizika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analýza potencionálního nebezpečí/rizika se provádí tzv. maticovou analýzou, ve které 

se posuzuje pravděpodobnost výskytu nebezpečí/rizika a jeho závaţnost. Pravděpodobnost 

výskytu se hodnotí čísly 1-5, přitom číslo 5 označuje nejčastější výskyt. Závaţnost se 

označuje písmeny A-E, přitom písmeno E reprezentuje nebezpečí/riziko s nejzávaţnějšími 

následky. 

 

Klasifikace pravděpodobnosti výskytu nebezpečí/rizika: 

1.  Extrémně nepravděpodobná: Téměř nemyslitelné, ţe k události dojde. V historii 

leteckého průmyslu se to nikdy nestalo. 

2.  Nepravděpodobná: Velmi nepravděpodobné. Není známo, ţe by se událost vyskytla 

v organizaci. Jiţ k ní došlo alespoň jednou v historii leteckého průmyslu. 

Identifikace 

nebezpečí 

Kroky pro 

zmírnění rizik 

Bezpečnostní 

cyklus 
Vyhodnocení rizik Sledování vývoje 

Identifikace nebezpečí + rizik 

Vyhodnocení váţnosti moţných 

následků 

Vyhodnocení pravděpodobnosti 

vzniku následků 

Vyhodnocení rizik 

Ověřování úrovně bezpečnosti 

sledování výkonnosti / ověřování účinnosti opatření 

Neakceptovatelná rizika 

odstranění / zmírnění 
Akceptovatelná rizika 
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3.  Časově vzdálená: Je nepravděpodobné, ţe k události dojde, ale můţe. Vyskytla se jiţ 

v organizaci alespoň jednou. Málokdy k ní došlo v historii leteckého průmyslu. 

4.  Občasná: Je pravděpodobné, ţe k události někdy dojde. V organizaci k ní jiţ došlo 

< 3 krát ročně. Vyskytuje se vzácně v historii leteckého průmyslu. 

5.  Častá: Je pravděpodobně, ţe k události dojde mnohokrát. V organizaci se vyskytla 

> 3krát ročně. Vyskytuje se často v historii leteckého průmyslu. 

 

Klasifikace závaţnosti nebezpečí/rizika: 

A. Zanedbatelné: malé následky 

Dopad na osoby: Povrchové nebo ţádné zranění 

Dopad na prostředí:Zanedbatelné nebo ţádné účinky 

B. Méně závažné: pouţití nouzových postupů anebo méně závaţný incident 

Dopad na osoby: Lehké zranění 

Dopad na prostředí: Lehký dopad 

C. Závažné: váţný incident - pro ATO je komplikované plnit své závazky 

Dopad na osoby: Těţké zranění/ zranění 

Dopad na prostředí:Pozoruhodné místní efekty 

D. Nebezpečné: váţné poškození zařízení - ATO nemůţe splnit veškeré své závazky 

Dopad na osoby: Úmrtí/ těţké zranění 

Dopad na prostředí:Účinky obtíţně opravitelné 

E. Katastrofické: totální destrukce zařízení 

Dopad na osoby: Více násobné úmrtí 

Dopad na prostředí:Masivní účinky (znečištění, zničení atd.) 

 

Matice rizik: 

Pravděpodobnost 

výskytu události 

Závaţnost události 

A B C D E 

5      

4      

3      

2      

1      

 

Vyhodnocení matice rizik: 

  PŘIJATELNÉ - zelená zóna v matici: riziko je tolerovatelné a můţe být akceptováno 

pro provoz 

 Poţadovaná opatření: Preventivní sledování činností. Riziko je povaţováno za 

dostatečně kontrolované a nevyţadují se ţádná další opatření ke zmírnění 

rizika. V souladu s koncepcí ALARP však mohou být přijata opatření 

k dalšímu sníţení úrovně rizika, pokud je to proveditelné a přiměřené. Navíc 

veškeré faktory pouţité pro posouzení, je třeba sledovat, aby bylo zajištěno, ţe 

zůstávají v platnosti. 

 Vedení řízení ATO, které má pravomoc rozhodovat o přijatelnosti rizika: 

 Ověření úrovně rizika: Předpoklady pro stanovení úrovně rizika a jeho 

tolerance, musí být ověřeny vedoucím bezpečnosti. 

 Povolení provozu: Vedení, které má oprávnění povolit operace na této 

úrovni rizika: NEVYŢADUJE SE -není nutné ţádné zvláštní povolení, 

protoţe povolení činností představujících „přijatelná rizika“ spadá pod 

pravidelnou operativní kontrolu činností. 
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  SNESITELNÉ - ţlutá zóna v matrici: úroveň rizika můţe být pro provoz tolerována za 

předpokladu, ţe jsou zavedena vhodná opatření ke zmírnění 

 Poţadované opatření: Zavést vhodná opatření ke zmírnění rizika na přijatelnou 

úroveň. 

 Vedení řízení ATO, které má pravomoc rozhodovat o přijatelnosti rizika: 

 Ověření úrovně rizika: Předpoklady pro stanovení úrovně rizika a jeho 

tolerance, musí být ověřeny vedoucím bezpečnosti. 

 Povolení provozu: Vedení, které má oprávnění povolit operace na této 

úrovni rizika: Odpovědný vedoucí 

  NEPŘIJATELNÉ - červená zóna v matici: riziko je příliš vysoké na to aby se mohlo 

pokračovat v provozu 

 Poţadovaná opatření: Zakázat anebo pozastavit provoz. Provoz můţe být 

obnoven pouze tehdy, pokud je úroveň rizika vrácena na snesitelnou nebo 

přijatelnou úroveň. 

 Vedení řízení ATO, které má pravomoc rozhodovat o přijatelnosti rizika: 

 Ověření úrovně rizika: Předpoklady pro stanovení úrovně rizika a jeho 

tolerance, musí být ověřeny vedoucím bezpečnosti. 

 Povolení provozu: Vedení, které má oprávnění povolit operace na této 

úrovni rizika: NIKDO -provoz nelze schválit 

 

3. Ověřování úrovně bezpečnosti 

 Ověřování úrovně bezpečnosti je proces, který sledujete výkonnost a účinnost systému 

řízení bezpečnosti a následně jsou zjištěné informace porovnávány s bezpečnostní politikou 

a cíli organizace. To znamená, zkoumání účinnosti a efektivnosti: 

  odhalování nebezpečí a bezpečnostních rizik 

  vyhodnocení a zmírnění rizika 

  opatření pro zmírnění úrovně rizika 

 

 Výkonnost v oblasti bezpečnosti je definována jako míra dosaţení bezpečnosti ve 

srovnání s cíli bezpečnosti, která je měřitelná pomocí specifických ukazatelů bezpečnosti SPI. 

Výkonnost bezpečnosti ukazuje schopnost organizace efektivně řídit rizika. Ukazatel 

výkonnosti bezpečnosti (SPI) si organizace volí sama a je zaloţený na datech pouţívaných 

pro monitorování a vyhodnocování výkonu viz: (ICAO Doc 9859 AN/474 Safety 

Management Manual, Third Edition). 

 Systém sledování a měření bezpečnosti během činnosti ATO, musí organizace rozvíjet 

a udrţovat pomocí nástrojů pro ověřování bezpečnosti, které jsou vyuţívány pro ověřování 

účinnosti při kontrole bezpečnostních rizik. Výkonnost ATO v oblasti bezpečnosti musí být 

ověřována s ohledem na ukazatele výkonnosti SPI a cíle bezpečnosti dle systému řízení 

bezpečnosti. 

 Řízení změn v organizaci je prováděno podle standardizovaného postupu, který 

identifikuje změny, které mohou ovlivnit úroveň bezpečnostního rizika v průběhu 

poskytovaní sluţeb v oblasti letectví. Následně proběhne identifikace a řízení bezpečnostního 

rizika, které můţe souviset se změnou. 

 Kontinuální zlepšování systému řízení bezpečnosti musí ATO provádět. Organizace 

sleduje a vyhodnocuje účinnost svých procesů systému řízení bezpečnosti, aby bylo moţné 

neustále zlepšovat jeho celkovou výkonnost. 

 

4. Podpora bezpečnosti 

 Podpora bezpečnosti je proces zaměřený na podporu kultury bezpečnosti tím, ţe všichni 

členové personálu organizace jsou si vědomi toho, ţe na své úrovni, a ve své kaţdodenní 
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schválených činností personálu, příručky, protokoly a záznamy, standardy výcviků, postupy 

systému řízení a příručky organizace. 

 Příručka systému sledování shody můţe být částečně popsána v jiné příručce, ale je 

nezbytné při vytváření dbát na přesné odkazovaní na danou problematiku.Organizační 

uspořádání systému sledování shody musí odpovídat velikosti organizace a povaze a sloţitosti 

činností ATO.
21,22,23,24,25

 

                                                 
21

 Srov. CAA-ZLP-141: ORGANIZACE PRO VÝCVIK V LÉTÁNÍ. In: . Praha: Úřad pro civilní letectví, 2018, 

ročník 3, číslo -. Dostupné také z: http://www.caa.cz/file/7696/ 
22

 Srov. Part - ORA (IR + AMC/GM): Easy Access Rules for Organisation Requirements for Aircrew (Part - 

ORA). In: . Cologne: EASA eRules, 2019, ročník 2019, číslo -. Dostupné také z: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Organisation%20Requir

ements%20for%20Aircrew%20%28Part-ORA%29.pdf 
23

 Srov. Doc 9859 AN/474: Safety Management Manual (SMM). 3rd ed. Montréal: INTERNATIONAL CIVIL 

AVIATION ORGANIZATION, 2013. ISBN 978-92-9249-214-4. Dostupné také z: 

https://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Documents/Doc.9859.3rd%20Edition.alltext.en.pdf 
24

 Srov. SMĚRNICE CAA-FOD-01/2013: PORADNÍ MATERIÁL K POŢADAVKU ORO.GEN.200 SYSTÉM 

ŘÍZENÍ. In: . Praha: Úřad pro civilní letectví, 2013, ročník -, číslo -. Dostupné také z: 

http://www.caa.cz/file/6472 
25

 Srov. EHEST [EUROPEAN HELICOPTER SAFETY TEAM]. EHEST Safety Management Toolkit: Safety 

Management Manual version for Complex Operators. 2rd ed. 2013. Dostupné také z: 

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/ehest-safety-management-toolkit-complex-

operators 
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4 Volba optimálního druhu výcvikové organizace 

Letecký ústav FSI na VUT v Brně nyní provozuje schválenou organizaci pro výcvik CZ-ATO 

011, která poskytuje pouze teoretickou výuku ATPL (A), jak jiţ bylo zmíněné v úvodu této 

práce. 

 Zadání práce uvádí dva typy organizací s různými druhy výcviků, které je moţné 

provozovat s odlišnou organizační strukturou, za účelem maximální úspory zdrojů. 

Organizace A poskytující výcviky: 

  PPL (A) 

  SPL 

  FI (S) 

Organizace B poskytující výcviky: 

  PPL (A) 

  SPL 

  CPL (A) 

  IR (A) 

  kvalifikace MEP land 

  FI (A) 

4.1 Organizace A 

Jedná se o nejjednodušší model organizace, který lze vytvořit za stávající platné legislativy. 

Ideálním řešením v tomto případě je vytvoření Ohlášené organizace pro výcvik, tak jak 

vyplývá z předchozího zkoumání rozdílu a pravomocí výcvikových organizací. 

 Autor navrhuje tento model organizace, protoţe lze s tímto modelem vykonávat 

všechny poţadované výcvikové kurzy. Certifikace a personální náročnost je ve srovnání 

s Jednoduchou schválenou organizací pro výcvik a Sloţitou schválenou organizací pro výcvik 

značně jednodušší a rychlejší, ale hlavní důvodem je nesrovnatelně niţší byrokratická zátěţ 

zřizující organizace, jak vyplývá z předchozích kapitol práce. Například DTO vytvoří 

bezpečnostní politiku dle které se řídí. Oproti tomu ATO pouţívá sofistikovanější systém 

řízení a systém řízení bezpečnosti, který kontroluje pomocí systému sledování shody. 

4.2 Organizace B 

Jedná se o nejrozsáhlejší a nejkomplikovanější druh výcvikové organizace. V tomto případě 

nelze uvaţovat o jiném modelu organizace neţ je sloţitá schválená organizace pro výcvik. 

 Autor navrhuje tuto organizaci na základě výše provedené analýzy, neboť sloţitá ATO 

umoţňuje provádět veškeré výcviky leteckého personálu, coţ jiné modely organizací 

neumoţňují. Výcviky související s obchodní leteckou dopravou, například licence CPL (A), 

smí provádět pouze sloţitá organizace pro výcvik. 
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5 Personál výcvikové organizace 

Je obecně známo, ţe největšími náklady, jakékoliv organizace anebo firmy, jsou mzdy 

zaměstnanců, coţ ve výsledku výrazně ovlivňuje cenu výsledného produktu. Cílem této 

kapitoly je vytvořit co nejefektivnější personální řešení i s ohledem na mzdové náklady na 

personál, a to s maximálním vyuţitím současného personálního obsazení Leteckého ústavu. 

5.1 Organizace A 

Ohlášenou organizaci pro výcvik lze teoreticky vytvořit pomocí jedné osoby, za podmínek 

uvedených v kapitole: 3.1Ohlášená organizace pro výcvik DTO. V praxi je tento postup 

nereálný, řešení jsou dvě osoby, jedna se bude starat o zázemí a druhá se bude zabývat 

výcvikovou činností, podpořena dalšími instruktory letového výcviku. 

5.2 Organizace B 

Sloţitá organizace bude poskytovat kromě praktického výcviku, CPL (A), IR (A) a další, 

i výcvik teoretický ATPL (A), z toho vyplývají následující poţadavky. Funkce: Vedoucí 

výcviku, Vedoucí praktického výcviku a Vedoucí teoretického výcviku nemohou být 

sloučené,protoţe kromě modulových praktických kurzů bude poskytován i kurz teoretický 

viz: AMC1 ORA.ATO.210. Vedoucí praktického výcviku můţe zastávat i funkci Letového 

instruktora, to samé vedoucí teoretického výcviku, můţe být i instruktorem teoretické výuky. 

Teoretický instruktor můţe vyučovat maximálně čtyři předměty přičemţ u některých je 

potřeba mít odborné vzdělání. 

Tabulka teoretických předmětů: 

Název předmětu 
Instruktor teoretického výcviku + speciální 

vzdělání 

010 Letecké právo a postupy ATC - 

020 Obecná znalost letadla - 

030 Letová výkonnost a plánování - 

040 Lidská výkonnost Letecký lékař 

050 Meteorologie Meteorolog 

060 Navigace - 

070 Provozní postupy - 

080 Základy letu Akademické vzdělání - aerodynamik 

Komunikace - 
 

Z tabulky je patrné, ţe leteckých předmětů je celkově devět, z toho tři vyţadují lektora se 

speciálním vzděláním. V ideálním případě stačí na výcvik celé teorie tři lektoři. 

 Personální náročnost v oblasti řízení organizace je následující: Odpovědný vedoucí, 

Vedoucí bezpečnosti a Vedoucí sledování shody. Vedoucí bezpečnosti a Vedoucí shody mají 

velmi podobnou náplň práce a pozice mohou být sloučeny. Auditor je zvolen Vedoucím 

sledování shody můţe být interní nebo externí.
26,27

 

                                                 
26

 Srov. Part - ORA (IR + AMC/GM): Easy Access Rules for Organisation Requirements for Aircrew (Part - 

ORA). In: Cologne: EASA eRules, 2019, ročník 2019, číslo -. Dostupné také z: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Organisation%20Requir

ements%20for%20Aircrew%20%28Part-ORA%29.pdf 
27

 Srov. CAA-ZLP-141: ORGANIZACE PRO VÝCVIK V LÉTÁNÍ. In: . Praha: Úřad pro civilní letectví, 2018, 

ročník 3, číslo -. Dostupné také z: http://www.caa.cz/file/7696/ 
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Odpovědný 

vedoucí  

Auditor 

Vedoucí 

bezpečnosti 

Vedoucí 

sledování shody 

Vedoucí výcviku 

Vedoucí 

letového výcviku 

Letový instruktor 

Vedoucí 

teoretické výuky 

Instruktor 

teoretické výuky 

Odpovědný 

vedoucí  

Auditor 

Vedoucí bezpečnosti / Vedoucí 

sledování shody 

Vedoucí výcviku 

Vedoucí 

teoretické výuky 

3x Instruktor 

teoretické výuky 

Výbor pro přezkoumávání 

bezpečnosti 

Akční skupina pro bezpečnost 

Vedoucí 

letového výcviku 

Letový instruktor 

Veškerý personál musí splňovat poţadavky viz kapitola: 3.3.1 Personál ATO. 

Schéma personální struktury ATO s vyobrazením sloučení funkcí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledné schéma minimální personální struktury ATO + počet nutných instruktorů: 
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5.3 Návrh personální struktury ATO VUT Brno 

V této podkapitole autor navrhl rozšíření stávající struktury teoretické ATO na strukturu 

komplexní organizace nabízející teoretické i praktické kurzy. 

 

Poţadavky na osoby, vykonávající následující funkce: 

Odpovědný vedoucí: 

  musí mít statutární pravomoc 

  prostředky, kterými je schopen zajistit fungování organizace 

Vedoucí výcviku: 

  odpovídající řídící schopnosti 

  během posledních 3 let je nebo byl drţitelem průkazu profesionálního pilota 

a kvalifikacemi dle ANNEX Part-FCL, které jsou vyţadovány pro výkon nabízených 

výcviků 

  disponuje rozsáhlými zkušenostmi z praxe instruktora 

Vedoucí praktického výcviku: 

  je drţitelem průkazu profesionálního pilota 

  je drţitelem všech potřebných kvalifikací souvisejícími s nabízenými výcviky 

  je drţitelem oprávnění FI, se kterým můţe poskytovat alespoň jeden nabízený výcvik 

  1000 letových hodin jako PIC 

  500 hodin jako FI 

  200 hodin můţe být doba výcviku podle přístrojů na zemi 

Vedoucí teoretického výcviku: 

  má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním teoretického výcviku jako instruktor teoretické 

výuky v oboru poskytovaných výcviku ATO 

Vedoucí bezpečnosti a vedoucí sledování shody: 

  má výbornou znalost systému řízení bezpečnosti ATO 

  zná techniky auditovaní 

  zná provozní předpisy a dokumentaci organizace 

  má zkušenosti se systémem sledování shody 

  absolvent příslušných kurzů (řízení bezpečnosti, shody a pod.) 

Instruktor praktického výcviku 

  musí být drţitelem všech potřebných kvalifikací pro daný typ výcviku dle ANNEX I 

Part-FCL 

  být zdravotně způsobilý dle ANNEX IV Part-MED. 

  splňuje poţadavky na nedávnou praxi, dle ANNEX I Part-FCL.060 

Instruktor teoretického výcviku 

  do úrovně PPL současný nebo bývalý drţitel průkazu profesionálního pilota + FI 

anebo stejné poţadavky jako pro teoretického instruktora CPL, ATPL... 

  poţadavky pro kurzy CPL,  ATPL a IR viz kapitola: 3.3.1 Personál ATO 

 

 Letecký ústav je veden pod IČ Vysokého učení technického. Představitelem je rektor, 

který tudíţ můţe být i odpovědným vedoucím ATO. Odpovědným vedoucím můţe být 

jakákoliv osoba, která má statutární pravomoc, proto autor navrhuje děkana FSI. 

 Na pozici vedoucího bezpečnosti a vedoucího sledování shody navrhuji stávajícího 

vedoucího bezpečnosti, který má potřebné zkušenosti s problematikou dokumentace ATO 

a věcí s tím spojených. Nynější vedoucí letecké školy je velmi zkušený pilot a instruktor, 

proto ho navrhuji na pozici vedoucího výcviku. Na pozici vedoucího praktického výcviku 
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AM 

 děkan FSI 

Auditor 

SM/CMM 

současný vedoucí bezpečnosti 

HT 

vedoucí letecké školy 

CTKI 

ředitel LÚ 

TKI 

stávající sestava 

interních a externích 

lektorů 

SRB - Výbor pro 

přezkoumávání bezpečnosti 

SAG - Akční skupina pro 

bezpečnost 

CFI 

kompetentní osoba 

FI 

dva interní a dva 

externí instruktoři 

navrhuji osobu, která je dostatečně kompetentní k výkonu této funkce. Vedoucí teoretického 

výcviku můţe být ředitel LÚ, který je součastným  garantem oboru Profesionální pilot. 

 

Tabulka předmětů teoretického výcviku: 

Název předmětu Instruktor 

010 Letecké právo a postupy ATC 

Výuka bude vedena ve stejném sloţení jako 

doposud tzn. pomocí interních a externích 

lektorů. 

020 Obecná znalost letadla 

030 Letová výkonnost a plánování 

040 Lidská výkonnost 

050 Meteorologie 

060 Navigace 

070 Provozní postupy 

080 Základy letu 

Komunikace 

 

Letecký ústav má k dispozici dva interní instruktory praktického výcviku a v úvahu připadají i 

dva externí, kteří se rovněţ podílí na teoretickém výcviku a disponují potřebnými 

oprávněními. 

Konečné schéma struktury komplexní ATO CZ-011:
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Zelenou barvou jsou zvýrazněny stávající pozice a červenou barvou jsou zvýrazněny nově vzniklé, díky letové 

části ATO. Sloučení pozice SM a CMM je na zváţení vedení organizace, nyní pozice sloučená není. 
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6 Letadlový park výcvikové organizace 

Vysoké učení technické v Brně je vlastníkem tří letounů: motorového letounu Cessna C172S 

Skyhawk (OK-VUT
29

), motorového kluzáku HPH Glasflügel 304S Shark (OK-2234) 

a legendárního českého kluzáku L-13AC Blaník (OK-1730).
30

 

6.1 Cessna C172S Skyhawk 

Jedná se o čtyřmístný motorový letoun americké firmy Cessna Aircraft Company. Letoun je 

vybaven čtyrválcovým motorem, uspořádání válců boxer, se vstřikováním paliva o výkonu 

180 koní. Avionika Cessny OK-VUT je Garmin 1000 s vybavením pro lety IFR. 

 Letoun je velmi spolehlivý a ve světě se těší velké oblibě, převáţně u leteckých škol. 

Verze vlastněná VUT je certifikovaná pro lety IFR, a proto na ní mohou být prováděny 

následující výcviky: celý výcvik PPL (A), celý výcvik IR (A), částečně CPL(A) (5 hodin musí 

být na komplexním letadle) a částečně FI (A) (vyţaduje letoun, který bezpečně zvládne 

pokročilé manévry například vývrtku).
31,32

 

 
Obr.: 6.1: Cessna C172S OK-VUT 

6.2 HPH Glasflügel 304S Shark 

Vysoce výkonný motorový kluzák původně vyráběný v německou firmou Glasflügel, která 

skončila v roce 1982. Poté se formy dostaly k české firmě HPH sailplanes, která ve výrobě 

pokračuje. Stroj je vyroben ze sklolaminátu.
33

 

                                                 
29

 OK-VUT: Jedná se o státní poznávaní značku. Kluzáky a motorové kluzáky ji mají ve tvaru např.: OK-2234 a 

OK-1730. 
30

 Srov. Letecký rejstřík České republiky, dostupné z: http://www.caa.cz/letadla/letecky-rejstrik 
31

 Srov. 172S Skyhawk: Information manual. Rev. 5. Wichita: Cessna Aircraft Company, 2004. 
32

 Srov. Part - FCL (IR + AMC/GM): Easy Acce ss Rules for Flight Crew Licencing (Part - FCL). In: . Cologne: 

EASA eRules, 2019, ročník 2019, číslo -. Dostupné také z: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Flight%20Crew%20Lic

encing%20%28Part-FCL%29.pdf 
33

 Srov. HPH sailplanes [online]. Kutná Hora: HpH spol s r.o., c2019 [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

http://www.hph.cz/ 
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Obr.: 6.2: HPH Glasflügel 304S Shark 

6.3 L-13AC Blaník 

L-13AC Blaník je legendární dvoumístný kluzák tehdejší československé firmy LET n.p. 

Uherské Hradiště-Kunovice. Verze AC je upravená pro akrobatické látání. Oproti 

předchozímu kluzáku Shark je trup celokovové duralové konstrukce. V roce 2010 se 

v Rakousku stala nehoda a provoz L-13 byl pozastaven. Problém s pevností konstrukce se 

povedl vyřešit úpravou a kluzáky se postupně začali vracet do provozu.Blaník je velmi 

vhodný pro výcvik jak SPL tak FI (S), protoţe je tolerantní k začátečnických chybám 

a zároveň bez problémů zvládá pokročilé manévry například vývrtku.
34,35

 

 
Obr.: 6.3: L-13AC Blaník OK-1730 

                                                 
34

 Srov. L13A Blaník. Aeroweb [online]. Brno: Mavisys, c2015-2019 [cit. 2019-05-08]. Dostupné 

z: https://www.aeroweb.cz/letadla/kluzaky/l13a-blanik 
35

 Srov. LETOVÁ PŘÍRUČKA: KLUZÁKU L-13A. Uherské Hradiště-Kunovice: LET n.p., 1981. Dostupné také 

z: http://aeroklubjh.cz/index.php/pro-piloty/ke-stazeni 
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7 Zázemí výcvikové organizace a vhodné letiště 

Veliká výhoda vytvoření ATO v podmínkách VUT je především jiţ vybudované zázemí pro 

teoretickou výuku. Praktická část výcviku uţ není tak náročná na prostory zázemí, ale naopak 

na vhodné výcvikové prostředí, tím myšleno letiště. 

 V Brně a okolí je několik letišť, tudíţ je autor podrobil bliţšímu zkoumání, aby zvolil 

nejvhodnější místo, které nejlépe vyhoví potřebám výcviků, a to i po stránce ekonomické. 

Ceny parkování a přistávacích poplatků jsou pouze orientační, protoţe lze jako stalí 

provozovatelé docílit většinou výhodnějších cen. 

 
Obr.: 7.1: Vyobrazení situace letišť na ICAO mapě 2018

36
 

7.1 Tuřany Brno (LKTB) 

Letiště Tuřany Brno je veřejné mezinárodní letiště, které je vzdálené od sídla Leteckého 

ústavu cca 22 km autem. Provádění výcvikové činnosti je moţné pouze od východu do 

západu slunce, za pouţití systému LARS
37

(Systém pro rezervaci místní činnosti) a poslání 

písemné ţádosti pro plánovanou činnost na kontakty: 

  FAX: +420 545 216 346, 

  E-mail: handling@aiport−brno.cz, 

  SITA: BRQCZ7X. 

Důleţité informace o letišti: 

  Dostupné palivo: Jet A1
38

 a AVGAS 100 LL.
39

 

                                                 
36

 Zelenou kruţnicí jsou vyobrazeny prostory ATZ (Aerodrome Traffic Zone - Letištní provozní zóna) 

příslušných letišť, červenou barvou je zvýrazněné CRT (Control zone - Řízený okrsek) letiště Tuřany Brno + 

průnik do prostoru ATZ letiště Medlánky.  
37

 Web.: https://lis rlp.cz/lars/home 
38

 Jet A1 - Letecké petrolej, je palivo proudových a turbovrtulových letounů. 
39

 AVGAS 100 LL - Letecký benzín, je palivo pro letouny s pístovými motory. 
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  Provozní doba: 24 hodin, ale mezi 20. a 4. hodinou nejsou výcvikové lety povoleny. 

  Přistávací poplatek: 300,- Kč/1t MTOW. 

  Parkovací poplatek: 7-14,- Kč/1t MTOW za hodinu. 

 

 
Obr.: 7.2: Mapa letiště Tuřany Brno 

 

 Vzhledem k informacím výše, by bylo provádění výcvikové činnosti na letišti Tuřany 

Brno značně nákladné a zatíţeno další byrokracií. Letiště se bude vyuţívat jen za účelem 

pravidelného servisu letounu Cessna C172 OK-VUT a při plnění části osnovy výcviku, která 

vyţaduje řízené letiště.
40,41

 

7.2 Medlánky (LKMC) 

Letiště Medlánky je veřejné vnitrostátní letiště a neveřejné mezinárodní letiště, které je 

nejblíţe k sídlu Leteckého ústavu cca 3 km autem. 

Důleţité informace o letišti: 

  Dostupné palivo: BA 95 Natural.
42

 

  Provozní doba: 

 15. březen - 15. říjen, 

 sobota, neděle a svátky 7-16 hodin UTC, 

 v době provozu aeroklubu, 

 jinak mimo provoz - volat 24 hodin před plánovanou činností provozovali 

letiště. 

  Přistávací poplatek: 150,- Kč.  

  Parkovací poplatek: 150,- Kč/ den na ploše, 200,- Kč/ den v hangáru. 

 

                                                 
40

 Srov. VFR příručka České Republiky [online]. Praha: Letecká informační sluţba ŘLP ČR, s.p., 2014 

[cit. 2019-05-08]. Dostupné z: http://lis rlp.cz/vfrmanual/actual/gen_1_cz html 
41

 Srov. AIP: Letecká informační příručka [online]. Praha: ŘLP ČR, s.p., Letecká informační sluţba [cit. 2019-

05-08]. Dostupné z: http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip htm 
42

 BA 95 Natural: Normální bezolovnatý benzín. 
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 Na letišti jsou přísná hluková omezení. Provoz moţný od 7-18 hodin UTC. Dále je zde 

zakázaná výcviková činnost na motorových letounech, z toho vyplývá nevhodnost pro účely 

vytvářené organizace.
43

 

7.3 Křižanov (LKKA) 

Letiště Křiţanov je veřejné vnitrostátní letiště, které je vzdálené cca 50 km autem od sídla 

Leteckého ústavu. 

Důleţité informace o letišti: 

  Dostupné palivo: AVGAS 100, Natural 95. 

  Provozní doba: 

 15. duben - 15. říjen, 

 Sobota, neděle a svátky 7-14 hodin UTC, 

 v době provozu aeroklubu, 

 jinak informovat provozovatele letiště. 

  Přistávací poplatek: 50,- Kč/1t MTOW. 

  Parkovací poplatek: 10,- Kč/1t MTOW za hodinu. 

 

 
Obr.: 7.3: Mapa letiště Křiţanov 

 

 Letiště je základnou Leteckého ústavu, a proto je velmi vhodné pro činnost vytvářené 

výcvikové organizace. Do ATZ letiště ze severozápadní strany zasahuje dočasně vyhrazený 

prostor TSA21, coţ můţe být trochu omezující pro místní provoz.
44

 

                                                 
43

 Srov. VFR příručka České Republiky [online]. Praha: Letecká informační sluţba ŘLP ČR, s.p., 2014 

[cit. 2019-05-08]. Dostupné z: http://lis rlp.cz/vfrmanual/actual/gen_1_cz.html 
44

 Srov. VFR příručka České Republiky [online]. Praha: Letecká informační sluţba ŘLP ČR, s.p., 2014 

[cit. 2019-05-08]. Dostupné z: http://lis rlp.cz/vfrmanual/actual/gen_1_cz.html 
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7.4 Vyškov (LKVY) 

Letiště Vyškov je veřejné vnitrostátní letiště, které je vzdálené cca 44 km autem od sídla 

Leteckého ústavu. 

Důleţité informace o letišti: 

  Dostupné palivo: Natural 95 a AVGAS 100 LL. 

  Provozní doba: 

 15. duben - 15. říjen, 

 Sobota, neděle asvátky8-15 hodin UTC, 

 jinak mimo provoz - volat 24 hodin před plánovanou činností provozovali 

letiště. 

  Přistávací poplatek: 100,- Kč/1t MTOW. 

  Parkovací poplatek:  5,- Kč/1t MTOW za hodinu. 

 

 
Obr.: 7.4: Mapa letiště Vyškov 

 

 Stejně jako Křiţanov tak i tohle letiště je velmi vhodné pro činnost výcvikové 

organizace. Malou nevýhodu autor spatřuje v zásahu TMA letiště Tuřany Brno z jihu a ze 

severozápadní strany dočasně rezervovaného prostoru LKTSA2 (C) do ATZ letiště Vyškov 

viz Obr.: 7.1: Vyobrazení situace letišť na ICAO mapě 2018. Jak je uvedeno v předchozí 

kapitole, tak i tohle letiště je podrobeno bliţšímu zkoumání v kapitole: 9. Ekonomické 

zhodnocení.
45

 

                                                 
45

 Srov. VFR příručka České Republiky [online]. Praha: Letecká informační sluţba ŘLP ČR, s.p., 2014 

[cit. 2019-05-08]. Dostupné z: http://lis rlp.cz/vfrmanual/actual/gen_1_cz.html 
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8 Stanovení ceny letové hodiny OK-VUT 

V této části se práce se autor zabývá cenou letové hodiny pro letoun Cessna C172, který 

spotřebovává letecký benzín AVGAS 100LL. Vyčíslení ceny za letovou hodinu, je velmi 

komplikované a je potřeba zváţit mnoho faktorů, z nichţ část je stanovena odborným 

odhadem. Autor vypracoval několik modelů, ze kterých je moţné usoudit přibliţnou cenu 

letové hodiny. 

8.1 Faktory ovlivňující cenu letové hodiny 

1.  Cena leteckých pohonných hmot (palivo + olej) 

2.  Cena limitovaných dílů letounu 

3.  Náklady na údrţbu 

4.  Pojištění zákonné a havarijní 

5.  Cena za parkování 

8.1.1 Cena pohonných hmot 

Olej 

Olej pouţívaný v letounu Cessna C172S OK-VUT je dle příručky 15W-50. Cena oleje se 

pohybuje +- 200,- Kč/1 litr bez DPH.
46,47

 

Palivo 

Významnou část ceny tvoří SPD (spotřební daň) a DPH (daň z přidané hodnoty). 

 Spotřební daň je uvalována na speciální druhy zboţí, kterými jsou na příklad: tabák, líh, 

minerální oleje, pivo a další.
48

 Letecký benzín je v zákoně o spotřebních daních 353/2003 Sb. 

řešen pod souhrnným označením minerální olej společně s leteckým petrolejem a dalšími 

produkty viz §45 jiţ uvedeného zákona. 

 Výše spotřební daně je stanovena na základě druhu paliva a v případě leteckých benzínů 

i na obsahu olova. AVGAS 100LL obsahuje maximálně 0,56 g olova na litr pohonné hmoty.
49

 

Díky těmto skutečnostem je základ spotřební daně stanoven na 13,71 Kč/1 litr.
50

 

 V určitých specifických činnostech lze uplatnit osvobození od spotřební daně, které je 

v případě leteckého paliva definováno v zákoně takto: 

 „Od daně jsou osvobozeny letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy 

nomenklatury 2710 12 31 nebo 2710 12 70 nebo tryskové palivo uvedené pod kódem 

nomenklatury 2710 19 21 pouţívané jako pohonná hmota pro leteckou dopravu, letecké 

práce, zkoušení, opravu nebo údrţbu letadel, s výjimkou minerálních olejů pouţívaných pro 

soukromé rekreační létání.‟
51

 

 „Soukromým rekreačním létáním se pro účely tohoto zákona rozumí pouţívání letadla 

jeho vlastníkem nebo právnickou nebo fyzickou osobou, která je oprávněna je pouţívat na 

základě nájmu nebo jiným způsobem jinak neţ pro účely podnikání, zejména jinak neţ pro 

                                                 
46

 Srov. Letová příručka OK-VUT 
47

 Srov. Aeroshell Oil W15W-50. AIR TEAM [online]. Veverská Bítýška: AIR TEAM, c2017-2019 [cit. 2019-

05-14]. Dostupné z: https://www.airteam.eu/cz/p/aeroshell-oil-w15w-50?gclid=EAIaIQobChMI-

6ys5qyb4gIVyYTVCh3jXgVyEAYYASABEgKsRfD_BwE 
48

 Srov. Zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. §1 odstavec 3. 
49

 Srov. AVGAS 100LL. TWIN TRANS [online]. Vlašim: TWIN TRANS, c2019 [cit. 2019-05-08]. Dostupné 

z: http://www.twintrans.cz/avgas-100ll/ 
50

 Srov. Zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. §48 odstavec 1. 
51

 Zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. §49 odstavec 6. 
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přepravu cestujících nebo zboţí, pro poskytování sluţeb letadly za úplatu nebo pro potřeby 

orgánů veřejné správy.‟
52

 

 Přesný výčet leteckých činností, u kterých lze uplatnit osvobození od spotřební daně či 

nikoli je uveden na webových stránkách celní správy a zní takto: 

„Letecké pohonné hmoty jsou osvobozeny od spotřební daně podle § 49 odst. 6 zákona, 

pokud jsou pouţity pro následující činnosti 

  letecká doprava – přeprava cestujících nebo zboţí za úplatu, 

  letecké práce – vyuţití letadla k pracovní činnosti za úplatu 

 letecké práce v zemědělství, 

 hašení poţárů, 

 letecké práce v lesním hospodářství a ochraně ţivotního prostředí, 

 letecké práce ve stavebnictví, 

 rozhazování letáků, 

 vleky kluzáků, 

 vleky reklamních transparentů, 

 kontrolní, měřicí, pozorovací a hlídkové lety, 

 provádění leteckého snímkování, 

 výsadkové lety, 

 výuka leteckého personálu v letecké škole, 

 vyhlídkové lety, 

  zkoušení, oprava nebo údrţba letadel, 

  letecké činnosti pro potřebu státu 

 přeprava ústavních činitelů, 

 výkon státní správy. 

 

Letecké pohonné hmoty nejsou osvobozeny od spotřební daně podle § 49 odst. 6 zákona, 

pokud jsou pouţity pro následující činnosti (jedná se o demonstrativní výčet) 

 soukromé rekreační létání, 

 sportovní létání, 

 letecká veřejná vystoupení, 

 lety do letecké opravny a zpět (viz rozsudek ve věci C-79/10), 

 pouţití vlastního letadla k zajištění cest svých zaměstnanců k zákazníkům nebo do místa 

konání veletrhů (viz rozsudek ve věci C-79/10), 

 pouţití vlastního letadla pro výcvik svých pilotů, 

 přesun dopravního letadla z jednoho letiště na jiné.‟
53

 

 

Z výčtu je patrné, ţe letecký výcvik u certifikované letecké školy (ATO) je osvobozen od 

spotřební daně, ale je potřeba věnovat pozornost tzv. technickým přeletům za účelem servisu 

letounu, kterých se osvobození netýká. 

 

 DPH (daň z přidané hodnoty) se řídí podle Zákonu o dani z přidané hodnoty 235/2004 

Sb. Letecké práce, letecké výcviky a další letecké činnosti nepodléhají ţádné sníţené dani 

z přidané hodnoty tzn. základní sazba DPH je 21%.
54

 

 

                                                 
52

 Zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. §49 odstavec 7. 
53

 Informace pro daňové subjekty, č. j. 44604/2016-900000-231, kpt. Ing. Bohumila Kotenová, dostupné 

z: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/mineraly/Informace/Informace_16_44604.pdf 
54

 Srov. Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. 
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Tabulka č.: 1 cena paliva u společnosti TWIN TRANS s.r.o.
55

 

měsíc základní cena cena s DPH cena se SPD a DPH 

září 2018 34,00 41,14 57,73 

říjen 2018 34,50 41,75 58,33 

listopad 2018 34,50 41,75 58,33 

prosinec 2018 33,50 40,54 57,12 

leten 2019 33,00 39,93 56,52 

únor 2019 32,00 38,72 55,31 

březen 2019 32,50 39,33 55,91 

duben 2019 34,00 41,14 57,73 

 

Výpočet průměrné základní ceny paliva: 

 

 
 

Výpočet průměrné ceny paliva se SPD: 

 

 
 

 Průměrná cena paliva pro leteckou činnost, která je osvobozená od spotřební daně, je 

33,50 Kč/litr bez DPH, 40,54 Kč/litr včetně DPH. Týká se to na příklad: leteckých prací, 

výcviku leteckého personálu a další. 

 Průměrná cena paliva pro leteckou činnost, která není osvobozená od spotřební daně, je 

47,21 Kč/litr bez DPH, 57,12 Kč/litr včetně DPH. Týká se to na příklad: technických přeletů 

za účelem servisu letounu a další. 

8.1.2 Cena limitovaných dílů letounu 

Kaţdý limitovaný díl v letounu má svoji ţivotnost udávanou v hodinách nebo ve dnech. 

V následující tabulce je kompletní seznam všech limitovaných dílů letounu Cessna C172S 

OK-VUT s jejich ţivotností, to znamená počtem dnů/hodin do údrţby. 

Seznam limitovaných dílů letounu:
56

 

Díl 
Cena 

(Kč) 

Limit dílu 

Hodiny Dny 

Alternátor 3000 500 - 

Carbon monoxide detect 35000 - - 

Elektrické palivové čerpadlo 34000 - 3650 

ELT battery 406 75000 - 1825 

Filtr pojistného vacuového ventilu 500 100 - 

Filtr vacuového systému 1500 600 - 

Hadice olej, palivo 60000 - 3650 

Hasící přístroj interval Q 3000 - 2190 

Hasící přístroj interval R 8000 - 4380 

Innition switch 7500 2000 - 

                                                 
55

 Srov. Ceníky paliva společnosti TWIN TRANS z letiště Olomouc LKOL. 
56

 Srov. Data společnosti Blue Sky Service, s r.o. 



48 

 

Kontrola těsnosti pitot-statické soustavy 4500 - 730 

Kontrola vnitřních částí palivových nádrţí 2500 1000 - 

Magneto slick L 6500 500 - 

Magneto slick P 6500 500 - 

Měření Nav pro lety IFR 12000 - 365 

Motor 700000 2000 4380 

Odpovídač 30000 - 730 

Oil pressure switch 1500 3000 - 

Ovladač výškového vyváţení 3000 1000 1095 

Ovladače motoru 5000 2000 4380 

Upínací pásy 10000 - 3650 

Upínací pásy 10000 - 2555 

Upínací pásy 10000 - 3650 

Upínací pásy 10000 - 3650 

Vyváţení letadla 3000 - 2190 

Vrtule McCauley 22000 2000 2190 

Vzduchový filtr sání motoru 5500 500 - 

8.1.3 Náklady na údržbu 

Letoun se udrţuje provozně způsobilý pravidelnými servisními prohlídkami. Výrobce stanovil 

následující intervaly: 50 hodin, 100 hodin, 200 hodin a roční prohlídka. 

  po 50-ti hodinách - průměrná cena: 14 417,- Kč 

  po 100 hodinách - průměrná cena: 40 750,- Kč 

  po 200 hodinách - průměrná cena: 43 000,- Kč 

  roční prohlídka - průměrná cena: 3 000,- Kč
57

 

 

Ceny se mohou lišit v závislosti na rozsahu oprav. CAMO poplatek je ve výši 7000,-Kč/rok.
58

 

8.1.4 Pojištění zákonné a havarijní 

Dle zákona je kaţdý provozovatel letounu povinen mít sjednané a zaplacené pojištění za 

škodu způsobenou letounem, a to po celou dobu provozu letounu. Je to podobné jako 

u motorových vozidel, kde majitelé sjednávají povinné ručení.
59

 Po konzultaci s odborníkem 

byla stanovena cena ročního pojistného na 17 550,- Kč. 

 Havarijní pojištění je, stejně jako u motorových vozidel, nepovinné, ale vzhledem 

k riziku související s výcvikovou činností, ho autor povaţuje za velmi důleţité. Po konzultaci 

s odborníkem byla stanovena cena ročního pojistného na 40 500,- Kč. 

8.1.5 Cena za parkování 

LKTB: 7-14,- Kč/1t MTOW za hodinu 

LKMC: 150,- Kč/ den na ploše, 200,- Kč/ den v hangáru 

                                                 
57

 Roční prohlídka se provádí součastně buď se 100 nebo 200 hodinovou prohlídkou, proto jsou zde uvedeny 

pouze 3 000,- Kč. 
58

 srov.: Data společnosti Blue Sky Service, s r.o. 
59

 srov.: Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 

(ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů č. 49/1997 Sb. 49/1997 §12 odstavec 2. písmeno d) 
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LKKA: 10,- Kč/1t MTOW za hodinu 

LKVY: 5,- Kč/1t MTOW za hodinu 

8.2 Výpočet ceny letové hodiny 

Do ceny letové hodin je nutno zohlednit náklady na přelety za účelem pravidelných servisních 

prohlídek letounu. Letoun má servis na letišti Tuřany Brno, je reálné, ţe ze všech 

navrhovaných letišť bude přelet tam i zpět trvat celkově 1 hodinu. Tento údaj je klíčový pro 

započítání ceny paliva za přelety do ceny letové hodiny. Pokud ţivotnost limitovaného dílu je 

určená počtem letových hodin, tak je nutné vydělit příslušný počet hodin 50-ti a výsledné 

číslo odečíst od celkové ţivotnosti dílu, tímto postupem získáme počet hodin, které budou 

vyuţity komerčně. 

 Jako vzor výpočtu slouţí limitovaný díl motor. 

Známé vstupní veličiny jsou: 

  cena dílu: 700 000,- Kč, 

  ţivotnost: 2 000 hodin / 4 380 dní, 

  jedna návštěva servisu je 1 letová hodina (tam i zpět), 

  celkový nálet za rok (i s lety do servisu): 400 hodin. 

 

1. Určení kritického počtu hodin dílu 

Pokud má díl dva parametry ţivotnosti, tak je nutné určit kritický počet hodin dílu tak, aby 

výpočet odpovídal realitě. Neznámá je x. 

 

 
 

Výsledek uvádí, pokud bude nálet za rok větší neţ 167 hodin, je nutné počítat s celkovým 

náletem za rok. Pokud ne, tak se spočítá nezávisle na náletu. Další postup výpočtu uvádí autor 

níţe. 

 

2. Určení komerčního počtu hodin dílu 

Nejkratší servisní interval je 50 hodin, tzn. letoun kaţdých padesát letových hodin musí projít 

servisní prohlídkou. Neznámá je y. 

 

 
 

Výpočtem autor došel k závěru, ţe díl musí být zaplacen během 1960 hodin komerčních letů. 

 

3.1 Určení celkového nákladu dílu za rok 

 

 
 

Tento postup je aplikován na všechny díly, u kterých jsou stejné vstupní podmínky. 

 

3.2 Výpočet celkového nákladu dílu za rok, je-li nálet menší neţ kritický počet hodin anebo 

ţivotnost dílu je stanovena počtem dnů nezávisle na náletu 

Nová veličina: celkový nálet za rok je 150 hodin 
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Tento postup je aplikován na všechny díly, u kterých jsou stejné vstupní podmínky. 

 

Náklady na údrţbu 

Jsou uvedeny výše. Roční prohlídka a poplatek CAMO se vţdy započítává. 

Tabulka počtu prohlídek za určitý nálet: 

nálet/rok nálet/rok nálet/rok nálet/rok nálet/rok 

400 hodin 300 hodin 250 hodin 150 hodin 100 hodin 

servis celkem servis celkem servis celkem servis celkem servis celkem 

8x 6x 5x 3x 2x 

50h 50h 50h 50h 50h 

4x 3x 3x 2x 1x 

100h 100h 100h 100h 100h 

2x 2x 1x 1x 1x 

200h 200h 200h 200h 200h 

2x 1x 1x 0 0 

 

Náklady na servis se vypočítají jednoduše, stačí pouze příslušnou částku vynásobit počtem 

prohlídek. 

Obrázek tabulky ukazuje celý výpočet vytvořený pomocí MS Office Excel: 
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400 h 300 h 250 h 150 h 100 h

hodiny dny roč. nákl.

Alternátor 3000 500 x 2448,98 1836,735 1530,612 918,3673 612,2449

Carbon monoxide detect 35000 x x 35000 35000 35000 35000 35000

Elektrické palivové čerpadlo 34000 x 3650 3400 3400 3400 3400 3400

ELT battery 406 75000 x 1825 15000 15000 15000 15000 15000

Filtr pojistného vacuového ventilu 500 100 x 2040,816 1530,612 1275,51 765,3061 510,2041

Filtr vacuového systému 1500 600 x 1020,408 765,3061 637,7551 382,6531 255,102

Hadice olej, palivo 60000 x 3650 6000 6000 6000 6000 6000

Hasící přístroj interval Q 3000 x 2190 500 500 500 500 500

Hasící přístroj interval R 8000 x 4380 666,6667 666,6667 666,6667 666,6667 666,6667

Innition switch 7500 2000 x 1530,612 1147,959 956,6327 573,9796 382,6531

Kontrola těsnosti pitot-statické soustavy 4500 x 730 2250 2250 2250 2250 2250

Kontrola vnitřních částí palivových nádrží 2500 1000 x 1020,408 765,3061 637,7551 382,6531 255,102

Magneto slick L 6500 500 x 5306,122 3979,592 3316,327 1989,796 1326,531

Magneto slick P 6500 500 x 5306,122 3979,592 3316,327 1989,796 1326,531

Měření Nav pro lety IFR 12000 x 365 12000 12000 12000 12000 12000

Motor 700000 2000 4380 142857,1 107142,9 89285,71 58333,33 58333,33

Odpovídač 30000 x 730 15000 15000 15000 15000 15000

Oil pressure switch 1500 3000 x 204,0816 153,0612 127,551 76,53061 51,02041

Ovladač výškového vyvážení 3000 1000 1095 1224,49 1000 1000 1000 1000

Ovladače motoru 5000 2000 4380 1020,408 765,3061 637,7551 416,6667 416,6667

Prohlídka po 100 hodinách B 40750 100 x 81500 81500 40750 40750 40750

Prohlídka po 200 hodinách C 43000 200 x 86000 43000 43000 0 0

Prohlídka po 50 hodinách A 14417 50 x 57668 43251 43251 28834 14417

Roční prohlídka 3000 x 365 3000 3000 3000 3000 3000

Upínací pásy 10000 x 3650 1000 1000 1000 1000 1000

Upínací pásy 10000 x 2555 1428,571 1428,571 1428,571 1428,571 1428,571

Upínací pásy 10000 x 3650 1000 1000 1000 1000 1000

Upínací pásy 10000 x 3650 1000 1000 1000 1000 1000

Vyvážení letadla 3000 x 2190 500 500 500 500 500

Vrtule McCauley 22000 2000 2190 4489,796 3666,667 3666,667 3666,667 3666,667

Vzduchový filtr sání motoru 5500 500 x 4489,796 3367,347 2806,122 1683,673 1122,449

CAMO poplatek 7000 365 7000 7000 7000 7000 7000

Další náklady 33334 365 33334 33334 33334 33334 33334

Povinná pojistka 17550 365 17550 17550 17550 17550 17550

Havarijní pojistka 40500 365 40500 40500 40500 40500 40500

594256,4 493980,6 432325 337892,7 320554,7

1485,641 1646,602 1729,3 2252,618 3205,547

31

0,2

29,2702 29,2702 29,2702 29,2702 29,2702

1038,5 1038,5 1038,5 1038,5 1038,5

1554,911 1715,872 1798,57 2321,888 3274,818

2593,411 2754,372 2837,07 3360,388 4313,318

3138,028 3332,79 3432,855 4066,069 5219,114Cena s DPH:

limit
Díl cena (Kč)

Suma nákladů za  rok:

Cena letové hodiny bez paliva:

Spotřeba paliva Cessny C172S (l/h):

Spotřeba oleje Cessny C172S (l/h):

Cena paliva na lety do servisu:

Cena paliva pro výcvik:

Cena suché letové výcvikové hodiny + palivo na servis + olej:

Cena za letovou výcvikovou hodinu + palivo:

 
Obr.: 8.1: Tabulka výpočtu letové hodiny 

 

Popis a výpočet zbývajících hodnot, pro názornost při ročním náletu 400 hodin, z obrázku: 

Obr.: 8.1: Tabulka výpočtu letové hodiny. 

 

Suma nákladů za rok je součet všech limitovaných dílů a nákladů za servis. 

 

Výpočet ceny letové hodiny bez paliva 

Neznámá je z: 
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Výpočet ceny paliva na lety do servisu 

Jak jiţ bylo řečeno výše, přelety do servisů nepodléhají osvobození od spotřební daně, tzn. 

cena paliva je 47,21 Kč/litr. Spotřeba letounu Cessna C172S byla stanovaná na 8 galonů za 

hodinu
60

, za předpokladu ekonomického letu. 

Převod galonů na litry: 

 
 

Neznámá, cena paliva na lety do servisu, je d: 

 

 
 

Výpočet ceny tzv. "suché" letové hodiny s palivem na přelety do servisu a olejem 

Spotřeba oleje Cessny C172S je cca 1 litr na 5-10 hodin provozu, záleţí na stáří motoru 

a údrţbě.Do výpočtu autor zahrnul spotřebu 0,2 litru za hodinu.
61

 Neznámá je a: 

 

 
 

Výpočet ceny paliva určené ho pro výcvik a další aktivity organizace, které podléhají 

osvobození od spotřební daně 

Základní cena paliva je 33,5 Kč/litr. Neznámá je b: 

 

 
 

Výpočet ceny letové hodiny i s palivem 

Neznámá je c: 

 

 
 

Všechny ceny uvedené výše jsou bez DPH, na obrázku: Obr.: 8.1: Tabulka výpočtu letové 

hodiny, je vypočítaná cena s DPH, která se stanoví pouhým zvýšením hodnoty c o 21%. 

 

K výše vypočítané ceně za letovou hodinu je nutné připočítat, náklady na parkování. 

LKTB: 7-14,- Kč/1t MTOW za hodinu 

 

 
 

LKMC: 150,- Kč/ den na ploše, 200 Kč/ den v hangáru 

 

 
 

LKKA: 10,- Kč/1t MTOW za hodinu 

                                                 
60

 Srov. Letová příručka OK-VUT. 
61

 Konzultace s odborníkem. 
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LKVY: 5,- Kč/1t MTOW za hodinu 

 

 
 

Tabulka cen za parkování na jednu letovou hodinu pro všechny varianty náletů za rok 

 

Letiště 
Nálet (h) 

400 300 250 150 100 

LKTB 306,60 408,80 490,56 817,60 1226,4 

LKMC 182,50 243,30 292,00 486,67 730,00 

LKKA 219,00 292,00 350,40 584,00 876,00 

LKVY 109,50 146,00 175,20 292,00 438,00 

 

Cena za letovou hodinu, bez DPH, při určitém náletu za rok a místě parkování letounu. 

Vypočítáno sečtením příslušné hodnoty c a příslušné ceny za parkování. 

 

Letiště 
Nálet (h) 

400 300 250 150 100 

LKTB 2900,01 3163,17 3327,63 4177,99 5539,72 

LKMC 2775,91 2997,71 3129,07 3847,06 5043,32 

LKKA 2812,41 3046,37 3187,47 3944,39 5189,32 

LKVY 2702,91 2900,37 3012,27 3652,39 4751,32 
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9 Ekonomické zhodnocení 

V této části práce autor zkoumá potřebný roční nálet, vhodné letiště k činnosti a s tím 

související dopad na cenu letové hodiny. Ceny uváděné v této kapitole jsou bez DPH. 

9.1 Ideální roční nálet 

Přibliţný nálet OK-VUT v letech 2015-2018 byl cca 1 200 hodin tj. 400 hodin za rok. Pro 

lepší představu o vývoji ceny letové hodiny, autor spočítal cenu v předchozí kapitole, pro 400 

hodin, 300 hodin, 250 hodin, 150 hodin a 100 hodin. 

 Další klíčový moment je chování ceny, při překročení kritického počtu hodinu 

některých limitovaných dílů letounu a dílů s časově omezenou ţivotností, které znázorňuje  

následující graf. 

 
 

Z grafu vyplývá hranice minimálního ročního náletu tak, aby se cena nepohybovala významně 

nahoru tzn. nálet větší neţ 250 hodin. 

9.2 Vhodné letiště z ekonomického hlediska 

Při volbě letiště je potřeba zváţit mnoho faktorů, například: poplatky, cena paliva, dostupnost, 

prostory v okolí letiště a další. Kapitola, 7 Zázemí výcvikové organizace a vhodné letiště, 

říká, ţe vhodná letiště pro výcvikovou činnost jsou LKKA Křiţanov a LKVY Vyškov. 

 Jak jiţ bylo v předchozí části práce zmíněno, ceny za parkování letounu a přistávací 

poplatky jsou pouze orientační, protoţe stálí provozovatelé mají ceny podstatně niţší. 

Následující graf vyobrazuje porovnání cen letové hodiny po započtení parkovacích poplatků. 
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 Graf ukazuje značné rozdíly mezi jednotlivými letišti. Na základě zjištěných 

skutečností, autor doporučuje pro výcvikovou činnost letiště LKKA Křižanov. Základní 

poplatek za parkování je sice o trochu vyšší neţ ve Vyškově, ale škola zde má jiţ vybudované 

zázemí, tudíţ se provoz obejde bez dalších výrazných investic. A lze předpokládat také  

výrazně niţší parkovací a přistávací poplatky. 

9.3 Konečná cena letové hodiny 

Za předpokladu ročního náletu většího neţ 250 hodin a provádění činnosti na LKKA, lze 

odhadnout finální cenu letové hodiny na 3 187,47 Kč
62

 bez DPH (3 856,84 Kč s DPH). Nutno 

počítat s tím, ţe cena je vypočítána z průměrné ceny paliva 33,5,- Kč/litr. Jakmile palivo 

podraţí například o 1,- Kč, cena se navýší přibliţně o 31,- Kč. 

 Cena zahrnuje pouze náklady spojené s provozem letounu. Do celkové kalkulace je 

nutné započítat náklady na instruktora, odměna se pohybuje okolo 500,- Kč za hodinu, 

a reţijní náklady zázemí organizace. 

 Dále v ceně letové hodiny musí být zohledněn účetní odpis pořizovací ceny letounu, 

toto upravuje zákon č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů. V tomto 

případě je letoun zařazen do odpisové skupiny č. 3 s dobou odpisování 10 let. 

                                                 
62

 Cena uvedené letové hodiny je schopna pokrýt pouze náklady na provoz letounu. 
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10 Konkurenceschopnost 

Autor při vypracovávání této části práce vychází pouze z informací, které jsou veřejně 

dostupné na internetu. 

 Další výcvikové organizace, které jsou v blízkosti Brna, se především nacházejí na 

letišti Tuřany Brno, a potom na letištích Vyškov, Benešov a Břeclav. 

Ceny za letovou hodinu ostatních leteckých škol pro letoun Cessna C172 a výpis stejně 

nabízených výcviků: 

  AC - FLY s.r.o. - 3 835-3 876,- Kč; PPL (A),IR (A), CPL (A), MEP land
63

 

  Blue Sky Service, s.r.o. - PPL (A), IR (A), CPL (A), MEP land, FI (A)
64

 

  HERBST AERO a.s. - 4 200,- Kč; PPL (A), IR (A), CPL (A), MEP land
65

 

  Letecká škola BEMOAIR s.r.o. - 3 480-3 920,- Kč; PPL (A), IR (A), CPL (A), MEP 

land, FI (A)
66

 

  Aeroklub Břeclav z.s. - PPL (A)
67

 

  Flying Academy s.r.o. - 3 290-3 690,- Kč; PPL (A), IR (A), CPL (A), MEP land, 

FI (A)
68

 

  ICARUS AVIATION GROUP s.r.o. - 3 600,- Kč; PPL (A), IR (A)
69

 

  F AIR, spol. s r.o. - 5 290,- Kč; PPL (A), IR (A), CPL (A), MEP land, FI (A)
70

 

 

 Základní vypočítané cena letové hodiny, vytvářené ATO, je 3 187,47 Kč + 500,- Kč  

odměna instruktorovi. Velkou výhodou organizace, oproti jiným leteckém školám, je jiţ 

vybudované vlastní zázemí pro teoretickou výuku v areálu LÚ. VUT se těší velmi dobré 

pověsti pro kvalitu výuky a uplatnění absolventů. Tato skutečnost se můţe být vyuţita na 

propagaci, s cílem získat budoucí frekventanty ATO a studenty Leteckého ústavu. 

 Velkou konkurencí letounů Cessna C172 jsou velmi lehké letouny certifikované dle CS-

VLA, jejich cena se pohybuje okolo 3 000,- Kč, coţ je velmi lákavé pro budoucího 

frekventanta. Nejbliţší organizací, která vyuţívá takto certifikované letouny je F AIR, 

spol. s r.o. 

 Letecké školy rovněţ hojně vyuţívají zařízení pro výcvik pomocí letové simulace 

(FSTD), které dokáţe celkovou cenu výcviku významně sníţit. 

10.1 Analýza potenciálu a omezení projektu 

Zhodnocení je provedeno pomocí základní metody strategické analýzy tzv. SWOT analýzy. 

Výpočet analýzy je vhodné provést v momentě konkrétního namodelování organizace. 
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 Srov. AC - FLY s.r.o. [online]. Vyškov: AC - FLY, c2019 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: http://www.acfly.cz/ 
64

 Srov. Blue Sky Service, s.r.o. [online]. Brno: Blue Sky Service, c2015 [cit. 2019-05-10]. Dostupné 

z: http://www.blueskyservice.cz/cs/ 
65

 Srov. HERBST AERO a.s. [online]. Brno: HERBST AERO, c2019 [cit. 2019-05-10]. Dostupné 

z: http://www.herbstaero.cz/ 
66

 Srov. Provozní stránky Letecké školy BEMOAIR s.r.o. [online]. Bystřice u Benešova: Letecká škola 

BEMOAIR s.r.o, c2012 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: http://www.bemoair.com/ 
67

 Srov. Aeroklub Břeclav z.s. [online]. Břeclav: Aeroklub Břeclav, c2018 [cit. 2019-05-10]. Dostupné 

z: https://www.aeroklubbreclav.cz/ 
68

 Srov. Flying Academy s.r.o. [online]. Praha: Flying Academy, c2003-2015 [cit. 2019-05-10]. Dostupné 

z: http://www.flyingacademy.cz/ 
69

 Srov. Icarus Aviation School [online]. Brno: ICARUS AVIATION GROUP, c2019 [cit. 2019-05-10]. 

Dostupné z: http://stansepilotem.cz/ 
70

 Srov. F AIR [online]. Bystřice u Benešova: F AIR [cit. 2019-05-14]. Dostupné z: https://www.f-air.cz/ 
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Matice SWOT analýzy: 

 

  Potenciál Omezení   

In
te

rn
í 

fa
k

to
ry

 

Silné stránky (Strengths): 

    univerzitní zázemí, 

    vysoká kvalita teoretické 

přípravy (v rámci studia 

zadarmo), 

    moţnost získání dotací a 

grantů, 

    dobré jméno, 

    stabilita. 

Slabé stránky (Weaknesses): 

    nepruţnost řídícího systému 

univerzity, 

    od sebe vzdálená místa 

teoretického a praktického 

výcviku. 

S
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E
x
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 Příleţitosti (Oportunities): 

    rostoucí objem letecké 

přepravy, 

    vysoká poptávka po 

kvalifikovaném personálu, 

    větší zájem veřejnosti o 

letectví. 

Ohroţení (Threats):  

Obecná:  

    prudké zdraţení pohonných 

hmot, 

    omezení letecké dopravy, 

    ekonomická krize. 

Specifická pro LÚ: 

    nedostatek studentů, 

    nedostatek kvalifikovaného 

personálu, 

    legislativní omezení, 

    interní problémy VUT 

(restrukturalizace - málo 

pravděpodobná). 
B

u
d
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cn
o
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11 Závěr 

Během rozboru poţadavků legislativy potřebných pro vytvoření výcvikové organizace, autor 

dospěl k následujícím závěrům. LÚ má dostatečné zázemí a lidské zdroje pro vytvoření 

Ohlášené organizace pro výcvik anebo Sloţité schválené organizace pro výcvik. 

 Výcviková organizace, která bude poskytovat pouze kurzy pro získání licencí PPL (A), 

SPL anebo FI (S) stačí, kdyţ bude vytvořena jako DTO. Jedná se o optimální řešení, a to 

vzhledem k povaze nabízených sluţeb, neboť tak lze ušetřit jak lidské tak i materiální zdroje. 

Úspory se mohou promítnout v kalkulacích konečných cen za výcvik. 

 Hlavním cílem práce bylo vytvoření organizace, která bude poskytovat výcvikové kurzy 

PPL (A), SPL, CPL (A) , IR (A), kvalifikace MEP land a FI (A), musí existovat pod záštitou 

ATO. Jedná se sice o nejkomplikovanější variantu, ale díky tomu můţe být rozsah nabízených 

výcvikových kurzů rozšířen. 

 Výcvik PPL (A) můţe výcviková organizace plně zajistit a tím odbourá starosti 

budoucím zájemcům o studium oboru Profesionální pilot na LÚ. Kurz pro získání licence 

CPL (A) z větší části poskytnout můţe, ale 5 hodin musí být odlétáno na komplexním 

letounu, který VUT nevlastní. Doloţku pro lety podle přístrojů můţe organizace poskytovat, 

ale kvalifikaci MEP nikoli, protoţe VUT nevlastní letoun kategorie MEP land. Kurz FI (A) 

můţe organizace poskytovat částečně, protoţe některé úkoly osnovy výcviku vyţadují letoun, 

který je uzpůsobený pro náročnější manévry. Řešením pro chybějící techniku je pronájem 

nebo kooperace s jinými leteckými školami. Výcvik SPL a FI (S) lze poskytnout 

prostřednictvím Aeroklubu Brno Medlánky, který je v současné době provozovatelem 

univerzitního kluzáku L-13AC Blaník. 

 Při porovnání vhodnosti okolních letišť autor dospěl k závěru, ţe letiště Křiţanov je 

nejvhodnější variantou pro provádění praktických částí výcviků. LÚ zde má vytvořené 

zázemí, jsou tam dostupné všechny sluţby pro provoz letounu (palivo a pod.) a je relativně 

snadno dostupné. Osnova některých výcviků vyţaduje výuku na řízeném letišti, proto je 

letiště Brno-Tuřany z hlediska dostupnosti nejvýhodnější variantou. 

 Vypočítaná nákladová cena za letovou hodinu pro letoun Cessna C172S OK-VUT, při 

náletu větším neţ 250 hodin za rok je 3 187,47 Kč + 500,- Kč pro uvaţovanou odměnu 

instruktora bez DPH. Uvedená cena letové hodiny nemusí být konečná, neboť nezahrnuje 

případné další náklady, účetní odpisy a další. Vypočítaná cena letové hodiny, pří srovnání cen 

s dalšími výcvikovými organizacemi se stejným typem letounu, je konkurenceschopná. 

 Personální zázemí původní ATO pro teoretický výcvik, je nutné rozšířit o vedoucího 

praktického výcviku, vedoucího teoretického výcviku a adekvátní počet letových instruktorů. 

Sloučení pozic SM a CMM je na uváţení vedení organizace, je vhodné zváţit sloučení funkcí 

s ohledem na efektivnější vyuţití zdrojů. 

 Protoţe se letecký průmysl v návaznosti na rostoucí potřebu letecké přepravy neustále 

vyvíjí, vzrůstá i potřeba kvalifikovaného personálu. V současné době se také nabízí moţnost 

vyuţití vhodného dotačního programu na zajištění nákupu komplexního letounu nebo FSTD 

zařízení, coţ by umoţnilo v případě realizace navrţeného projektu rozšířit nabídku 

poskytovaných sluţeb a tím i vyšší konkurenceschopnosti. Autor je přesvědčen o potenciálu 

tohoto projektu. 
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Obr.: 7.4: Mapa letiště Vyškov 
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Obr.: 8.1: Tabulka výpočtu letové hodiny 

 zdroj: MS Office Excel 
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Seznam zkratek 

ACR: Akrobatická doloţka 

AFIS: Aerodrome Flight Information Service - Letištní letová informační sluţba 

AM: Accountable Manager - Odpovědný vedoucí 

ATC: Air traffic control Řízení letového provozu 

ATO: Approved Training Organisation - Schválená organizace pro výcvik 

ATPL (A): Airline Transport Pilot Licence (Aeroplane) - Licence dopravního pilota (letouny) 

ATZ: Aerodrome Traffic Zone - Letištní provozní zóna 

BPL: Balloon Pilot Licence - Licence pilota balónů 

CFI: Chief Flying Instructor - Vedoucí letový instruktor  

CLOUD: Let kluzáku v oblačnosti 

CMM: Compliance Monitoring Manager - Vedoucí sledování shody 

CPL (A): Commercial Pilot License (Aeroplane) - Licence obchodního pilota (letouny) 

CRI: Class Rating Instructor - Instruktor třídního výcviku 

CRT: Control zone - Řízený okrsek 

CTKI: Chief Theoretical Knowledge Instructor - Vedoucí instruktor teoretické výuky 

DPH: Daň z přidané hodnoty 

DTO: Declared Training Organisation - Ohlášená organizace pro výcvik 

EASA: European Aviation Safety Agency - Evropská agentura pro bezpečnost letectví 

EU: European Union - Evropská unie 

FE (B): Flight Examiner (Balloon) - Letový examinátor (balóny) 

FE (S): Flight Examiner (Sailplane) - Letový examinátor (kluzáky) 

FI (A): Flight Instructor (Aeroplane) - Letový instruktor (letouny) 

FI (B): Flight Instructor (Balloon) - Letový instruktor (balóny) 

FI (S): Flight Instructor (Sailplane) - Letový instruktor (kuzáky) 

FIE (B): Flight Instructor Examiner (Balloon) - Examinátor instruktorské kvalifikace (balóny) 

FIE (S): Flight Instructor Examiner (Sailplane) - Examinátor instruktorské kvalifikace 

(kluzáky) 

FSI: Fakulta strojního inţenýrství 

FSTD: Flight Simulation Training Device - Zařízení pro výcvik pomocí letové simulace 

FTI: Flight Test Instructor - Instruktor zkušebních letů 

HT: Head of Training - Vedoucí výcviku 

ICAO: International Civil Aviation Organization - Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

IČ: Identifikační číslo organizace pod kterým je vedena v obchodním rejstříku 

IFR: Instrument Flight Rules - Pravidla pro let podle přístrojů 

IR (A): Instrument Rating (Aeroplane) - Přístrojová kvalifikace (letouny) 

IRI: Instrument Rating Instructor - Instruktor výcviku IR 

LAPL (A): Light Aircraft Pilot Licence (Aeroplane) - Licence pilota lehkých letedel (letouny) 

LAPL (B): Light Aircraft Pilot Licence (Balloon) - Licence pilota lehkých letedel (balóny) 

LAPL (H): Light Aircraft Pilot Licence (Helicopter) - Licence pilota lehkých letedel 

(vrtulníky) 

LAPL (S): Light Aircraft Pilot Licence (Sailplane) - Licence pilota lehkých letedel (kluzáky) 

LKKA: ICAO identifikátor letiště Křiţanov 

LKMC: ICAO identifikátor letiště Medlánky 

LKTB: ICAO identifikátor letiště Brno 

LKVY: ICAO identifikátor letiště Vyškov 

LÚ: Letecký ústav 

MCCI: Multi-Crew Cooperation Instructor - Instruktor vícečlenné posádky 

MEP land: Multi-Engine Piston Land - Vícemotorový pístový pozemní (letoun) 
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MTOW: Maximum Take-Off Weight: Maximální vzletová hmotnost 

např.: například 

NIGHR (VFR): lety v noci za podmínek VFR 

PIC: Pilot In Command - Velící pilot 

PPL (A): Private Pilot License (Aeroplane) - Licence soukromého pilota (letouny) 

PPL (H): Private Pilot License (Helicopter) - Licence soukromého pilota (vrtulníky) 

SAG: Safety Action Group - Akční skupina pro bezpečnost 

SEP land: Single-Engine Piston Land - Jednomotorový pístový pozemní (letoun) 

SEP sea: Single-Engine Piston Sea - Jednomotorový pístový námořní (letoun) 

SFI: Synthetic Flight Instructor - Syntetický letový instruktor 

SM: Safety Manager - Vedoucí bezpečnosti 

SPD: Spotřební daň 

SPI: Safety Performance Indicator - Ukazatel výkonnosti bezpečnosti 

SPL: Sailplane Pilot Licence - Licence pilota kluzáků 

SRB: Safety Review Board - Výbor pro přezkoumávání bezpečnosti 

Srov.: Srovnej 

STI: Synthetic Training Instructor - Instruktor syntetického výcviku 

TKI: Theoretical Knowledge Instructor - Instruktor teoretické výuky 

tj.: To je 

TMG: Touring Motor Glider - Turistický motorový kluzák 

TOW/B: Vlečení transparentů 

TOW/S: Vlečení kluzáků 

TRI: Type Rating Instructor - Instruktor typového výcviku 

tzv: Takzvaně 

ÚCL: Úřad pro civilní letectví 

UTC: Co-ordinated Universal Time - Světový koordinovaný čas 

VFR: Visual Flight Rules - Pravidla pro let za viditelnosti 

VUT: Vysoké učení technické v Brně 
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Seznam příloh 

A. Formulář: Prohlášení DTO 

B. Formulář: Schválení výcvikového programu DTO 

C. Formulář: Ţádost o schválení člena personálu ATO 

D. Formulář: Ţádost o osvědčení ATO



 

A. Formulář: Prohlášení DTO 

EVROPSKÁ UNIE 

 
 
PROHLÁŠENÍ 
Podle nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 

 

☐ Původní prohlášení 

☐ Oznámení změn 

 
Vyplňujte dle návodu uvedeného v kapitole 3.1 postupu CAA-ZLP-142 Ohlášené organizace pro výcvik (DTO). 
V případě změn je třeba vyplnit pouze číslo DTO, bod 1 a pole obsahující změny. 

Číslo DTO 
(nejedná-li se o změnu, vyplňuje ÚCL)       

 

1. 
Ohlášená organizace pro 
výcvik (DTO) 
Název: 

      

 

2. 

Místo obchodní činnosti 
Kontaktní údaje (adresa, telefon, 
e-mail) hlavního místa obchodní 
činnosti DTO: 

      

 

3. 

Pracovníci 
Jméno a kontaktní údaje (adresa, 
telefon, e-mail) odpovědného 
vedoucího DTO: 
Jméno a kontaktní údaje (adresa, 
telefon, e-mail) vedoucího výcviku 
DTO a případně jeho zástupců: 

      

 

4. 

Rozsah výcviku 
Seznam všech poskytovaných 
výcv kových kurzů: 
Seznam všech výcvikových 
programů používaných za účelem 
poskytování výcv ku (příslušné 
dokumenty je třeba připojit 
k tomuto prohlášení) nebo, 
v případě uvedeném  v Part-. 
DTO.GEN.230 (d), odkaz na 
všechny schválené příručky pro 
výcv k používané pro účely 
poskytování výcv ku  

      

 

5. 

Cvičná letadla a zařízení pro 
výcvik pomocí letové simulace 
(FSTD) 
Seznam letadel používaných pro 
účely výcv ku: 
Seznam způsobilých zařízení pro 
výcv k pomocí letové simulace 
používaných v rámci výcviku  

      

 

6. 

Letiště a provozní místa 
Údaje o všech letištích a 
provozních místech využívaných 
ohlášenou organizací pro výcv k 
pro účely zajišťování výcviku 

      

 

7. 
Datum plánovaného zahájení 
výcviku: 

      



 

 

8. 

Ţádost o schválení standardizačních a udrţovacích kurzů pro examinátory 

☐Ohlášená organizace pro výcvik tímto žádá o schválení výše uvedených programů pro kurzy examinátorů pro kluzáky nebo 

balóny v souladu s Part-DTO.GEN.110 (b) a Part-DTO.GEN.230 (c)  přílohy VIII nařízení  (EU) č. 1178/2011 

 

9. 

Prohlášení 
Ohlášená organizace pro výcvik (DTO) vypracovala bezpečnostní politiku v souladu s přílohou VIII (Part-DTO) nařízení (EU) č. 
1178/2011 a zejména v souladu s Part-DTO.GEN.210 (a)(1)(ii) a bude tuto polit ku uplatňovat v rámci všech výcvikových 
činností, na něž se toto prohlášení vztahuje. 
DTO splňuje a bude i nadále v rámci všech výcvikových činností, na něž se prohlášení vztahuje, splňovat základní provozní 
požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 2018/1119 a požadavky přílohy I (Part-FCL) a přílohy VIII (Part-DTO) nařízení (EU) č. 
1178/2011. 

Potvrzujeme, že veškeré informace obsažené v tomto prohlášení včetně jeho příloh jsou úplné a správné. 

Jméno, datum a podpis odpovědného zástupce DTO: 
 
      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jméno, datum a podpis vedoucího výcviku DTO: 
 
      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 



 

B. Formulář: Schválení výcvikového programu DTO 

                           EVROPSKÁ UNIE 

 
 
 
 
 SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVÉHO ROGRAMU 
                           Vydané ohlášené organizaci pro výcvik (DTO) 

 
 

Vydávající úřad: 

Název DTO: 

Číslo DTO: 

Schválené programy výcviku (pořadové číslo - druh výcv ku – poznámky): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výše uvedené programy výcviku byly ověřeny výše uvedeným příslušným úřadem, který shledal, že splňují požadavky přílohy I 
(Part-FCL) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 Datum, jméno schvalujícího, podpis, razítko): . 
 
 
 



 

 
 

 

C. Formulář: Žádost o schválení člena personálu ATO 



 

 
 

 

 
 

 
ŢÁDOST O SCHVÁLENÍ ČLENA PERSONÁLU ATO 

 
1. Details of Personnel required to be accepted as specified in Part ORA 
 Údaje o pracovnících, jejichž přijatelnost pro ÚCL je požadována Částí ORA 
 
2. Title / First Name / Surname: 
 Titul / Jméno / Příjmení: 

       

Pilot Licence No. / Průkaz způsobilosti č.:       

or Date and place of birth / nebo Datum a místo narození:       

 
3. Position within the Organisation: 
 Pracovní funkce v rámci uvedené organizace: 

       

Flight Instructor (type of training(-s)) / Letový instruktor (druh výcviku(-ů)):       

Theoretical knowledge instructor (subject(-s)) / Instruktor teoretické výuky (předmět(-y)):       

Full time / Plný úvazek:      Part time / Částečný úvazek:  

 
4. Qualifications relevant to the item (3) position: 
 Kvalifikace odpovídající pracovní funkci podle položky (3):  
 Instructor (privilege(-s)/restriction(-s)) / Instruktor (oprávnění/omezení) 

       

       

       
 
5. Work experience relevant to the item (3) position: 
 Praxe odpovídající pracovní funkci podle položky (3):  

       

       

       

  
6. Organisation / Organizace:       
 

 

Signature / Podpis: ....................................................... Date / Datum:      

On completion, please send this form under confidential cover to CAA CZ. 
Po vyplnění prosím pošlete tento formulář na ÚCL jako důvěrný dokument. 
 
CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC, Flight Operations Division, Ruzyně Airport, 160 08 Prague 6. 
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Sekce letová a provozní, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6. 

 
CAA CZ use only / Pouze pro potřebu ÚCL ČR 
 
 
Name and signature of authorised CAA CZ staff member accepting this person: 
Jméno a podpis oprávněného pracovníka ÚCL potvrzujícího přijatelnost výše uvedené osoby: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Signature / Podpis: .......................................................               

 
Date / Datum: ................................................................. 

Name / Jméno: 

 
......................................................................................... 

Office / Úřadovna: 

 
.......................................................................................... 
 
.......................................................................................... 

 



 

 

D. Formulář: Žádost o osvědčení ATO 

 



 

 
 

 


