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57%
nárůst nabídky olétaných
Gulfstreamů
G550 jsme zaznamenali od června 2019, kdy
byl certifikován G600.

5.5%

70%
ze všech prodaných Citation
Excelů mělo motorový program.
nárůst letadel registrovaných ve
střední a východní Evropě.

220,000 sq feet

23.12.2019
byl společnosti Flexjet dodán
vůbec první Embraer Praetor
500.

je plánovaná rozloha nového servisního střediska Gulfstreamu na letišti
Farnborough. Stalo by se tak největším
centrem mimo USA.

Cesta do neznáma
Jak už všichni víme, Brexit se stal skutečností a otázku “kdy”
nahradila otázka “co teď“. Často nyní od klientů dostáváme
otázku, jak konkrétně je a jejich letadla tato nová situace
ovlivní a co by měli dělat, aby nebyli aktuálním stavem nijak
limitování.
Bohužel, nejlepší odpověď, kterou jim můžeme dát, je, že
nikdo neví. Zatímco Brexit oficiálně nastal, po zbytek roku
2020 bude vše pokračovat normálně, dokud příslušné vlády
neustanoví nové vztahy mezi Spojeným královstvím a EU. V
současné době je toto naplánováno do 31. prosince 2020.
Takže našim klientům doporučujeme, aby v krátkodobém
horizontu nedělali nic, protože je nemožné určit, jak budou
nová pravidla vypadat. Dokud nebude rozhodnuto jinak,
budou letadla registrovaná ve Spojeném království schopna létat do EU a mimo ni tak, jak do teď.
Osobně se domnívám, že Spojené království bude zachováno jako členský stát EASA (Evropská agentura pro
bezpečnost letectví) a bude se pravidly EASA řídit, podobně
jako je tomu ve Švýcarsku či Norsku. Velikost fleetu privátních letadel a jeho vliv je bohužel minimální a bude se řídit
dohodami, které se týkají velkých leteckých společností.
Obvykle jsou menší charteroví provozovatelé z právního
hlediska považováni za letecké společnosti, takže to, co
bude platit pro velké aerolinky, bude platit i pro provozování soukromých letadel. Předpokládáme, že parametry
pro dovoz, které platili před 31. lednem 2020 se nezmění,
přesto však doporučujeme, aby budoucí dovozy putovali

přes státy EU. Věřím, že velká rozhodnutí, které ovlivní naše
odvětví padnou s chladnou hlavou. Správná řešení z logického hlediska a řešení politická, jsou však od sebe navzájem
velmi vzdálená.
Od referenda jsme nezaznamenali, že by Brexit pro kupující
představoval překážku při výběru a nákupu letadla. Platilo
to pro klienty, jak na kontinentu, tak na ostrovech. Celkově
lze říci, že makroekonomická síla smíchaná s osobním
finančním úspěchem a touhou po pohodlí, a především
pohodlí létání soukromým letadlem, převyšuje obecné
geopolitické obavy. Ceny soukromých letadel pokračují ve
svém poklesu po krátké stabilizaci v roce 2018 a na začátku
roku 2019, takže přidaná hodnota soukromého letadla je
opět přívětivá. Konec konců, lidé budou muset vždy cestovat a výhody soukromého létání budou atraktivní pro
mnoho dalších desetiletí.

Safe Travels.
Oliver Stone,
Managing Director
oliver@colibriaircraft.com
www.colibriaircraft.com
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Nejprodávanější olétané jety roku 2019
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Citation Mustang

Embraer Legacy 600

Bombardier Global 6000
Cessna Citation CJ2+

5

4

prodaných

prodaných

Embraer Phenom 300
Challenger 604
Cessna Citation CJ4
Dassault Falcon 7X

Bombardier Lear 45
Embraer Phenom 100
Bombardier Global XRS
Cessna Citation CJ3
Cessna Citation II

Celkem prodáno

2019

2018

Celosvětově

2067

2257

Evropa

152

192

USA

1495

1563

Přehled roku 2019

Kde se v Evropě nejvíce nakupovalo?
Stát

Počet nakoupených
olétaných letadel

Celkem ve fleetu

Nárůst/pokles fleetu
od roku 2018

Německo

33

451

+22

Rakousko

16

215

+10

Francie

15

191

+18

Malta

10

185

+15

Ostrov Man

9

267

-18

Lucembursko

8

67

+7

Švýcarsko

6

92

+2

Španělsko

6

69

-3

Velká Británie

6

169

-16

Itálie

6

86

+12

3 hlavní překážky při přesunu
letadla mezi EASA a FAA
prostředím
Pokud žijete v evropské zemi a kupujete letadlo ze spojených států (nebo naopak), budete muset zaregistrovat letadlo v zemi,
kde žijete nebo kde se nachází váš AOC poskytovatel.
Přesun letadla mezi různými jurisdikcemi, jako je FAA (Federal Aviation Administration) v USA, do EASA (European Aviation
Safety Agency) v Evropě, může být velmi komplikovaný, protože každá jurisdikce má jiná pravidla. Některé země přijaly americké FAA standardy, ale evropský letecký úřad si ponechal vlastní. Předtím, než může být letadlo zaregistrováno v zemi, musí
splňovat normy dané země, do které má být registrováno. Níže je několik položek, které bude třeba řešit v mezinárodním
dovozu nebo vývozu.

Proces konverze od výrobce

Avionika

Výrobci vás často můžou provést procesem konverze z jedné jurisdikce do druhé. Implementace některých z těchto
bulletinů trvá jen velmi málo času a stojí jen minimální
náklady, zatímco u některých typů nejsou náklady dokonce
žádné protože, není třeba provádět žádné úpravy. Některé
modely však mají velmi zdlouhavý a nákladný proces,
kterým musí projít. Kupříkladu Embraer Legacy 600 a 650
musí projít konverzním bulletinem, než budou moci být
transformovány z jedné jurisdikce do druhé. Trvá to běžně
v rozmezí 90–180 dní, plus dalších 10 dní na implementaci.
Cena je v tomto případně okolo 200 000–250 000 dolarů.

EASA má určité požadavky na letadla s maximální vzletovou
hmotností nad 5 700kg. To je v podstatě jakýkoli jet střední
a vyšší kategorie (série Citation Excel, Lear 45, Hawker 800 a
900). Zapisovač letových údajů (FDR) a TCAS II verze 7.1 jsou
dva z hlavních požadavků, které agentura EASA pro tato letadla požaduje. Naproti tomu v USA žádné takové nařízení
není. Pokud žijete v Evropě a uvažujete o letadle z USA, musíte se ujistit, že avionické vybavení splňuje požadavky vaší
země. TCAS II verze 7.1 lze dodatečně instalovat bez velkých
komplikací, i když je to docela drahé. Ale zapisovač letových
údajů je mnohem složitější a vyžaduje přepracování elektroinstalace celého letadla, aby se nainstalovaly senzory,
které zaznamenávají určité parametry z různých součástí
letadla. Jedná se o velmi drahou část avioniky a při nákupu
letadla střední velikosti nedává instalace FDR ekonomicky
smysl.

STC’s (Supplemental Type Certificate)
STC certifikát je dokument vydaný na letadlo po provedení jeho změny. FAA STC nejsou agenturou EASA vždy
přijímány. Pokud uvažujete o koupi letadla v Americe nebo
tam, kde jsou dodržovány normy FAA, musíte zajistit, aby
certifikáty STC pro letadlo byly rovněž certifikovány i v
EASA. Některé úpravy se provádějí pomocí dokumentace
jiné než STC, což agentura EASA téměř nikdy nepřijímá.
Uznávání zahraničních STC agenturou EASA nebo schvalování zahraničních změn jiných, než STC je velmi časově
náročné a nákladné.
Někteří výrobci staví své letadlo „zelené“, což znamená bez
interiéru, a nainstaluje interiér pomocí STC. Série Bombardier Challenger a Gulfstream G200 jsou dva příklady. Pokud
byl interiér nainstalován pro amerického kupce s FAA STC,
evropský kupující bude muset zajistit, aby měl potřebná povolení, aby mohl letadlo zaregistrovat ve své zemi. Obecně
bude FAA snáze přijímat většinu EASA certifikovaných letadel, zatímco EASA s největší pravděpodobností nebude
automaticky přijímat FAA letadla a bude vyžadovat recertifikaci.

Jako kupující se proto ujistěte, že váš poradce ví, ve kterém registru máte v plánu své letadlo registrovat- jakmile si jej zakoupíte. Tím zajistíte, že vaše nové letadlo vyhovuje všem podmínkám a bude snadné je ve vybraném státu registrovat. I když
se může zdát, že existuje velké množství letadel na prodej, podmínky vašeho registru může splňovat pouze několik. Důkladné
přezkoumání konkrétní letadla vašim poradcem je proto velmi významné, protože se jinak můžou vyskytnout problémy, jako
jsou STC nebo drahý proces konverze. Může to znamenat změnu původního zaměření na jiné modely, které budou časově i
ekonomicky dávat smysl.

Jak Vás vaše požadavky limitují při
výběru letadla
Velmi důležitým faktorem při hledání letadla je počet
cestujících. Ve třídě super-mid-size a větších můžou
kapacitu ovlivnit i různé konfigurace. Například u
Bombardier Challenger 604 a 605 máte možnost si
vybrat ke gauči skupinu konferenčních sedadel nebo
jen jednoduše dvě křesla. Jedna možnost vám dá
legální kapacitu 9 pasažérů, zatímco druhá 8. Pokud
tedy chcete místo navíc, musíte si zvolit variantu s
konferenčními sedadly.
Dalším konkrétním příkladem je Bombardier Global
Express, který může mít buď zadní kabinu se dvěma
gauči nebo konfiguraci s jedním gaučem a dvěma
křesli. První konfigurace nabízí 14 míst a druhá pouze

„Z naší zkušenosti víme, že většina
našich klientů málokdy využije maximální kapacitu, o které si myslí, že ji
potřebuje. Doporučujeme vám, abyste
se opravdu dobře podívali na to, jak
často skutečně potřebujete maximální
kapacitu.”
Oliver Stone
Managing Director

12. Gulfstream V a G550 mají možnosti podobné.
Rozhodnutím se pro určitou konfiguraci můžete
významně snížit množství letadel , nad kterými
uvažujete. Pokud přemýšlíte o Challenger 604/605,
nebude mít volba uspořádání kabiny výrazný vliv,
protože nabídka letadel v jedné či druhé konfiguraci je
rozdělena zhruba 50/50. U jiných typů, jako je například
Bombardier Global Express, má však jen několik letadel
kombinaci s dvěma divany. Pokud je pro vás velmi
důležité usadit 14 cestujících, budete si muset počkat,
až na trh vstoupí kus dle vašich požadavků, což může
trvat dlouho.
Ujasnění si, co přesně od svého letadla očekáváte, je
velmi užitečné, ale zároveň, pokud je pro vás určitá kapacita cestujících/upořádání jedním z nejdůležitějších
faktorů, bude vás to s největší pravděpodobností stát
více času nebo peněz. Pobavte se se svým poradcem
o specifických potřebách a přáních, abyste zjistili, jaké
máte možnosti a dokázali zvolit nejlepší variantu.

Důležitost porozumění prázdné hmotnosti letadla
U všech letadel existují zákonné hmotnostní limity jako
je například maximální vzletová hmotnost, maximální
přistávací hmotnost… Tyto hmotnosti jsou obvykle konstantní - dané pro všechna letadla modelové řady. Velmi
důležitou hmotností, která se u každého výrobního čísla
liší, je však hmotnost prázdná. Prázdná hmotnost je hmotnost samotného letadla bez cestujících, zavazadel, paliva
nebo jakékoli položky, která se mění let od letu. Tato hmotnost se může u každého jednotlivého letadla lišit v závislosti na položkách, které jsou trvale instalovány v letadle,
jako je kuchyně, místo na příruční zavazadla, extra sedadla,
koberce, speciální lak-nátěr, interiér nebo WiFi (což může
být překvapivě těžký systém).
Pokud má letadlo vysokou prázdnou hmotnost, může být
jeho dolet výrazně omezen, když má navíc ještě obsazenou
plnou kapacitu. Pracovali jsme s klientem, který vlastnil Citation III, a byl nešťastný, že nemůže letět bez mezipřistání
z Texasu do New Yorku, když byl plně obsazen. Když jsme
zjišťovali proč (protože tuto vzdálenost standardně Citation III uletí), přišli jsem na to, že konkrétně jeho Citation
III měl o 200 kg vyšší prázdnou hmotnost než průměrná
Citation III kvůli extra instalovaným zařízením. Pokud je
váha, se kterou může letadlo s plnou nádrží odstartovat
omezená, může těchto pár kg navíc změnit dolet. Prázdná
hmotnost, zejména u větších letadel, se může lišit o několik
set kilogramů.
Vyšší prázdná hmotnost neznamená, že byste neměli
zvažovat nákup takového letadla. Znamená to pouze, že
si musíte být vědomi toho, jak vás tato váha navíc ovlivní. Pokud plánujete často létat plně obsazení, je
prázdná hmotnost faktorem, o kterém musíte
být velmi dobře informováni, abyste v budoucnu nemuseli řešit mezipřistání
navíc.

Podle zákona musí být letadlo registrované v Evropě váženo
každé čtyři roky, aby se zkontrolovala prázdná hmotnost.
V průběhu času, letadlo přibývá na váze jednoduše kvůli
hromadění nečistot a instalovaných položek. Letadlo musí
být rovněž zváženo při každé instalaci příslušenství nebo
konstrukčního prvku, ať už se jedná o nový materiál interiéru, modernizaci avioniky, WiFi nebo lakování exteriéru.
Pokud správně nadefinujete požadavky na dolet/počet
cestujících a spolu s vašim poradcem správně porozumíte
prázdné hmotnosti letadla, přinese vám vaše letadlo přesně
ten užitek, po kterém na počátku prahnete.

„Sice je debata o prázdné hmotnosti
nudná, ale je velmi důležitá pro radost z vlastnictví. Což je společný
cíl nás i klientů.”
Marian Jancarik
Obchodní ředitel –
pro střední a východní Evropu

Proč údržba nezvyšuje hodnotu
Vašeho letadla
Všechna letadla musí za svůj život projít řadou prohlídek,
ať už podle stáří nebo náletu. Mnoho z prohlídek může být
velmi drahých. Většinu údržbových nákladů bude s největší
pravděpodobností představovat oprava závad-nálezů
zjištěných během těchto kontrol. Může se zdát, že peníze
vynaložené na tuto údržbu se pak promítnou ve vyšší
prodejní ceně. Opak je však pravdou. Důkladná údržba totiž
pouze udržuje letadlo letuschopné. Většina
kupujících nepovažuje opravné vady za
zhodnocení, ale jen uvedení letadla zpět do
bezproblémového a letuschopného stavu.

Převážná většina servisů tržní hodnotu nezvýší, ale vaše letadlo bude žádanější a rychleji si najde kupce.
Pokud má například vaše letadlo tržní hodnotu 5 milionů
dolarů a na údržbu je vynaloženo 500 000 dolarů, je naivní
si myslet, že vaše letadlo bude mít poté tržní hodnotu 5,5
milionu dolarů. Vaše letadlo bude bezpochyby žádanější,
ale vynaložené peníze zpět nezískáte.

Vaše letadlo bude bezpochyby žádanější, ale

Když ale požadovanou údržbu vynecháte,
vaše letadlo rozhodně na ceně ztratí. Kupující totiž bude
muset tyto úkony uhradit sám a k tomu si navíc připočítá
přiměřenou částku za riziko, pro případ že se objeví ještě
jiné neočekávané závady.
Za určitých okolností, zejména v souvislosti s velkými
údržbami jako je 10 nebo 12-letá prohlídka, se vám může
malá část nákladů při prodeji vrátit. Toto však platí jen po
velmi krátkou dobu.

vynaložené peníze zpět nezískáte.
Jet, na kterém byl nedávno dokončen servis, bude jistě
kupujícím preferován před jetem, jenž servis v blízké budoucnosti čeká. Dokážete potenciálně zkrátit počet dní na
trhu a tím ušetřit. Každý den vlastnictví má totiž náklady
(průběžné náklady, platy členů posádky, hangárové poplatky, údržbové programy, náklady vázaného kapitálu atd.),
které je třeba vzít v úvahu. Jde o těžko vyčíslitelnou ale nezanedbatelnou hodnotu.

AIRCRAFT
FOR SALE

2008 Gulfstream G200
Serial Number 210
Engines enrolled on ESP Gold
Lowest total time G200 on the market

2002 Cessna Citation Excel

2003 Cessna Citation CJ2

Serial Number 560 5247

Serial Number 525A 0191

Hot Sections and Major Inspection completed Dec 2019

Engines enrolled on TAP Elite

APU and Externally Serviceable Lavatory

Seating for 8 including Belted Lavatory

1999 Bombardier Lear 45

2007 Beechcraft Premier 1A

Serial Number 055
Seating for 9
Engines enrolled on MSP

Serial Number RB-181
Engines enrolled on TAP Advantage Blue
ADS-B Out Installed

Cessna Citation Bravo

Cessna Citation Bravo

Serial Number 550 0874

Serial Number 550 1129

Engines enrolled on JSSI 100 %

Engines enrolled on JSSI 37 %

Major Inspections Recently Completed

Seating for 8 including Belted Lavatory
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