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úvodní slovo předsedy představenstva1. 

Vážení akcionáři,

představenstvo Leteckých služeb Hradec Králové, a.s. 
předkládá výroční zprávu za rok 2010. Jedná se o výroční 
zprávu, která hodnotí společnost za uplynulý rok v obdo-
bí, kdy u nás i ve světě probíhá nepříznivá finanční situ-
ace, která má negativní dopad na všechny oblasti naše-
ho života. Informace, které se denně dozvídáme z médií 
a dostupných sdělovacích prostředků jsou pro nás velkou 
výzvou více se soustředit na práci a vynaložit větší úsilí 
k dosažení vyšších cílů a splnění zadaných úkolů. Stej-
ně jako v předchozích letech musíme konstatovat, že na-
vzdory této nepříznivé finanční situaci jsme zaznamenali 
další zdárný rozvoj neveřejné části letiště v Hradci Králo-
vé. Rozvoj letiště se netýká pouze letového provozu, ale 
i pořádání akcí v prostoru letiště.

Je potřeba celou současnou situaci na letišti vyhodnotit a provést další kroky k postupnému rozvoji regionálního 
letiště s minimálními náklady na provoz a odbavení cestujících. Letiště Hradec Králové je z hlediska zeměpisné 
polohy a blízkosti dálnice do hlavního města velmi významně a strategicky položené pro jeho zdárný rozvoj.

V minulém roce se nám podařilo zajistit výstavbu čerpací stanice pro tankování letadel, instalovat pasivní sle-
dovací systém ERA, dokončit veškeré stavební práce kolem budov, které společnost zrekonstruovala. Dalším 
krokem k rozvoji letiště přispěla instalace prosvětlených znaků a směrových cedulí u vzletové dráhy a pojížděcích 
drah. Velmi významným krokem bylo doplocení neveřejné části letiště technickými zábranami a tak jsme odstranili 
jednu z posledních neshod auditu Ministerstva dopravy. Po celý rok jsme na letišti úspěšně zabezpečovali veške-
ré kulturní a sportovní akce včetně mezinárodního leteckého dne CIAF a tradičního setkání s handicapovanými 
spoluobčany OPEN SKIES FOR HADICAPPED, která je ojedinělou akcí ve střední Evropě. Musím konstatovat, 
že letiště Hradec Králové je vnímáno celou leteckou odbornou veřejností jako letiště, které se může pasovat na 
jednu z hlavních rolí v rozvoji regionálních letišť České republiky. Toto potvrdilo i poslední setkání zástupců regio-
nálních letišť české a slovenské republiky, které se konalo v Hradci Králové. Velmi důležitým krokem společnosti 
bylo projít náročným procesem kontroly zabezpečování kvality v rámci poskytování leteckých služeb a získání 
prestižního mezinárodního certifikátu dle požadavků ČSN EN ISO 9001 uděleného německými auditory. Jedná 
se tak o završení dvouleté restrukturalizace letiště, kdy certifikace potvrzuje schopnost provozovatele letiště trvale 
poskytovat kvalitní služby zákazníkům  podle předepsaných pravidel a také nastavení systému, který vede ke stá-
lému zlepšování služeb. Závěrem roku jsme oznámili celé republice, že Hradec to myslí vážně a otestovali letiště 
pro charterové lety dopravním letadlem Boeing 737 a tím se opět krůček po krůčku přiblížili k cíli umožnit občanům 
královéhradeckého regionu letecky cestovat do zajímavých destinací po celé Evropě.

Vážení akcionáři, děkuji Vám za sebe a celý letištní personál za Vaši podporu, kterou  pociťuji od mého zvolení do 
funkce předsedy představenstva.

Přeji Vám po celý rok hodně zdraví, rodinné pohody a těším se na další spolupráci v roce 2011.

 

Letu zdar a svobodné nebe!

Roman Zindulka
ředitel a předseda představenstva

Letecké služby Hradec Králové a.s.
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základní identifikační údaje2. 

obchodní jméno společnosti: Letecké služby Hradec Králové a.s.

sídlo společnosti: Věkoše, letiště čp. 98

 503 41  Hradec Králové

identifikační číslo: 27 52 06 68

právní forma: Akciová společnost

datum vzniku: 14. srpna 2007

akcionář: Statutární město Hradec Králové

akcie: 20 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

základní kapitál: 2 000 000,- Kč

 Splaceno 100%

předmět podnikání společnosti: Správa a údržba nemovitostí

 Provozování letiště

 Poskytování leteckých služeb - služeb při odbavovacím procesu na letišti

 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

 Skladování zboží a manipulace s nákladem

 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 Pronájem a půjčování věcí movitých

 Zprostředkování obchodu a služeb

 Technické činnosti v dopravě

 Poskytování technických služeb

 Balící činnost

 Zasílatelství

 Reklamní činnost a marketing

 Realitní činnost

 Činnost technických poradců v oblasti dopravy

 Kopírovací práce

 Překladatelská a tlumočnická činnost
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orgány společnosti3. 

Valná hromada

Valná hromada, jako nejvyšší orgán společnosti je shromážděním akcionářů, kteří schvalují zejména znění Stanov 
společnosti, strategii a dlouhodobé plány společnosti a výsledky jejího hospodaření.

Valná hromada rovněž volí a odvolává členy dozorčí rady, kteří nejsou voleni z řad zaměstnanců společnosti.

Jednání a rozhodování valné hromady vychází z Obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních 
předpisů, Stanov společnosti a řídí se Jednacím řádem.

představenstvo

Představenstvo je statutární orgán společnosti. V souladu s platnými právními předpisy a Stanovami společnosti 
komplexně odpovídá za obchodní vedení společnosti, její prosperitu a rozvoj a vykonává zaměstnavatelská práva 
společnosti.

Rozhoduje o všech náležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo Stanovami 
společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

Za svou činnost je představenstvo odpovědno valné hromadě společnosti.

 Roman Zindulka - předseda představenstva

 Mgr. Roman Šabrňák - místopředseda

 Ing. Josef Malíř - člen

 JUDr. Pavel Staněk - člen

 Ing. Jiří Jiroušek, MBA - člen

 Ing. Jiří Vysoký - člen

 Ing. Josef Táborský - člen

dozorčí rada

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelských záměrů, aktivit společ-
nosti v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, usnesením valné hromady a Stanov společnosti.

 Ing. Boris Herman - předseda dozorčí rady

 Ing. Pavel Rytíř - člen

 PaeDr. Václav Hartman - člen
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Certifikát čsn en iso 90014. 
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oprávnění k provozu letiště5. 
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zpráva o činnosti za provozní úseky6. 

letový provoz6.1. 

afis 6.1.1. 

V roce 2010 bylo provedeno na letišti Hradec Králové 22624 letových pohybů. Z toho bylo 22111 letů vnitrostátních  
a 513 mezinárodních.

ACFT

ACFT INTL

ULL

ULL INTL

statistika pohybů na lkhk za rok 2010
datum aCft aCft intl ull ull intl total
Leden 331 0 50 0 381
Únor 410 4 88 2 498

Březen 1734 17 249 3 1983
Duben 1711 45 417 3 2128
Květen 1147 56 417 11 1564
Červen 2225 62 603 1 2828

Červenec 2426 62 588 0 3014
Srpen 2266 50 1060 4 3326
Září 2405 106 720 2 3125

Říjen 1562 47 801 2 2363
Listopad 747 32 291 0 1038
Prosinec 368 4 8 0 376
Celkem 17332 485 5292 28 22624
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Noční létání, nebo noční přílet či odlet se uskutečnili celkem v padesáti dvou dnech. Celkem se provedlo 700 noč-
ních pohybů.

Výsadková činnost probíhala celkem v 51 dnech a bylo provedeno 350 výsadků. Nejproduktivnějším měsícem 
byl červen s patnácti výsadkovými dny a se 128 výsadky. Nejčastěji zabezpečovali výsadkové dni dispečeři AFIS 
p. Jerguš a p. Vaněček.

Průkaz “Dispečera AFIS” i s anglickou doložkou p. Liška získal v listopadu 2010.

V průbehu roku nedošlo k narušení bezpečnosti letového provozu ze strany služby AFIS.
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Handling6.1.2. 

V roce 2010 bylo provedeno celkem 513 mezinárodních letů. Z toho bylo 33 letů mimo Schengenský prostor a EU. 
Služba Handling zabezpečovala celní a pasové odbavení. Bylo odbaveno celkem 158 osob při letech mimo Schen-
genský prostor a EU a registrováno celkem 3529 cestujících.

Na přistávacích poplatcích jsme v hotovosti vyinkasovali 42482,- Kč a 258 EUR, dále 16435,- Kč bylo zaplaceno 
platební kartou nebo fakturováno.

Za zabezpečení nočního létání, nebo příletu či odletu mimo provozní dobu letiště bylo za rok 2010 od zákazníku 
vybráno celkem 64250,- Kč

Poplatek za zabezpečení pasového a celního odbavení byl ve výši 8160,- Kč.

Různé další handlingové poplatky byly v celkové výší 24146,- Kč.

V průběhu roku 2010 byly prodány bodovky (zvýhodněné množstevní přistávací poplatky) v celkové výši 
625200,- Kč.

V dubnu 2010 přestoupil p. Jerguš ke službě AFIS a ke službě Handling nastoupila sl. Grofová.

Všichni pracovníci handlingu se plně zapojili do zabezpečení akcí OSH a CIAF
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logistika6.1.3. 

Hlavní náplní práce na začátku roku bylo pro oddělení logistiky odstraňování velkého množství sněhu z pohybo-
vých ploch a z okolí provozních budov LSHK. Pokud si úklid sněhu objednal některý z provozovatelů, zabezpečo-
valo to také oddělení logistiky.

Od poloviny února začala příprava pro dokončení oplocení letiště, kde hlavně v jeho severní části museli zaměst-
nanci provést vyčištění pruhu pro plot od dřevin a křovin. Spolu s tím bylo vykáceno i množství stromů poškozených 
sněhem a náletových dřevin na ÚLech.

S přechodem na letní provoz proběhl také celkový úklid letiště. Bylo obnoveno prahové značení na travnaté dráze, 
značení kolem větrných rukávů a vytyčovacího čtverce. Největším úkolem bylo doplněno stávající svislé značení 
pro pohyb letadel na provozních plochách.

Dovybavení a zprovoznění budovy č. 69 si vyžádalo značné úsilí v jarních měsících roka. Po dokončení bylo možné 
přestěhování kancelářských prostor firmy.

Oddělení Logistiky se také zapojilo do přípravy prostor pro akce na letišti - OSH a CIAF a v jejich průběhu se po-
dílelo na zabezpečení.

V lednu 2010 nastoupili k oddělení logistiky dvě zaměstnankyně sl. Dušková, sl. Grofová, pracovní poměr byl s nimi 
ukončen v únoru. Pro úklid sněhu byla také zaměstnána brigádnice sl. Vobořilová.
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Bezpečnost6.1.4. 

Jako v předchozím, tak ani v roce 2010 nedošlo na Letišti Hradec Králové k žádné mimořádné události v oblasti 
ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy. V průběhu roku proběhly 4 kontroly dodržování 
bezpečnostního programu letiště pověřeným auditorem Ministerstva dopravy a nebyly zjištěny žádné závažnější 
nedostatky. Dne 9.4. při bezpečnostní inspekci MD ČR byly zjištěny závady odstraněné do požadovaných 14 dnů 
a 31.10. byl splněn i požadavek na oddělení veřejného a neveřejného prostoru pevnými technickými zábranami, 
kdy byla oficiálně dokončena poslední fáze oplocení neveřejné části letiště. Vzhledem k povaze a velikosti letiště 
nám bylo národním auditorem v závěrečné zprávě z inspekce doporučeno vybavit letiště zařízením RTG, které 
zjednoduší, urychlí a především zkvalitní proces odbavení cestujících a nákladu. I na základě tohoto doporučení 
3 zaměstnanci prošli ke konci roku školením a jsou nyní odborně způsobilí k práci na těchto zařízeních. Společně 
s nákupem staršího RTG zařízení v roce 2011 nám toto v budoucnu jako provozovateli letiště zajistí důstojné napl-
nění požadavku Národního bezpečnostního i letištního programu pro detekční kontrolu osob a nákladu v případě, 
že o tuto službu letecký dopravce požádá.

Pokračujeme dále v organizování integrovaných bezpečnostních školení v prezentační místnosti budovy č.154. 
V růběhu roku 2010 těchto školení proběhlo celkem 6 a celkový počet vyškolených účastníků se vyšplhal na 133. 
Během roku se pravidelně scházel letištní výbor pro bezpečnost, který během svých 4 zasedání nemusel řešit 
žádnou mimořádnou událost.

Od 1.7.2010 začala na našem letišti působit nová bezpečnostní agentura D.I.Seven, která zabezpečuje nejen 
veřejnou část letiště, ale hlavně kontroluje dodržování bezpečnostního programu LKHK v neveřejné části, což 
přispělo k eliminaci pohybu nepovolaných osob a vozidel v tomto prostoru.
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personální oBlast7. 

Za rok 2010 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců 15,42. K 31.12.2010 zaměstnávala společnost 15 fy-
zických zaměstnanců THP.

V lednu nastoupila Eva Grofová a Michaela Dušková na pozici technik logistického zabezpečení. Ke konci února 
Eva Grofová ukončuje pracovní poměr. V dubnu byl opět s Evou Grofovou uzavřen pracovní poměr na pozici tech-
nik handlingu letového provozu a zároveň byl rozvázán pracovní poměr s p. Cinkem, který ukončil dlouhodobou 
pracovní neschopnost. V květnu nastoupila Klára Vachková na pozici administrativně-technický pracovník. 

Společnost během roku 2010 průběžně přijímala brigádníky na výpomoc (zabezpečení akcí – IFD, CIAF, OSH, 
údržba letiště, v zimě úklid sněhu). 

Společnost zajišťuje vzdělávání zaměstnanců formou odborných školení.
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Organizační struktura LSHK
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leteCké akCe na letišti8. 

osh 2010

V sobotu 26. června 2010 ráno na hradeckém letišti přistávaly vojenské letouny An-26 a L 410. Začal třetí ročník 
akce OPEN SKIES FOR HANDICAPPED, akce pořádaná Leteckými službami a. s. pro naše postižené spoluob-
čany. Byly pro ně naplánovány lety po Východočeském kraji, díky kterým mohli spatřit z ptačí perspektivy třeba 
Hrádek u Nechanic, Kuks, nebo vodní nádrž Rozkoš. 

Ministr obrany pan Martin Barták spolu s primátorem města Hradce Králové panem Otakarem Divíškem poskytli 
záštitu nad touto akcí. Pro návštěvníky byla připravena řada doprovodních akcí - vystoupení kaskadéra, ukázky 
Policie ČR, modelářů a to vše v doprovodu hudebních skupin. Vyhlídkových letů  se v průběhu dne zúčastnilo 585 
handicapovaných spoluobčanů.Odlet vojenských letadel do Prahy uzavřel další vydařenou akci roku 2010.

Ciaf 2010

Ve dnech 4. a 5. září 2010 se opět uskutečnil mezinárodní letecký den CIAF 2010. Na statických ukázkách převlá-
daly letouny Tornádo a F-16, pro diváky atraktivní český Gripen a německý Typhoon vyzbrojený střelami Iris-T. Vel-
ké letouny tentokrát zastupoval americký KC-135 Stratotanker, německý C-160 Transall, belgický C-130 Hercules 
a letoun AČR Airbus A-319CJ. Před diváky byly také seřazeny L-39ky Breitling Jet Teamu.

Letové ukázky zahajoval po oba dva dni průlet letadel AČR ve složení 3x JAS-39, 4x L-39, 3x Mi-24, 3x Mi-171Š a 
1x An-26. Asi největším zážitkem byla sobotní ukázka hotovostního zásahu dvou Gripenů proti Boeingu 737, který 
po dvou průletech byl „donucen“ k přistání na našem letišti. Divácky vděčná byla ukázka dánské F-16ky a sloven-
ského MiGu-29. Belgičtí piloti předvedli úžasnou obratnost helikoptéry A-109. Ve skupinových ukázkách byli znova 
perfektní jordánští The Royal Jordanian Falcons aerobatic team na strojích Extra 300L a samozřejmě francoužští 
Breitling Jet Team. 

I díky nádhernému počasí na letecký den dorazilo na padesát tisíc diváků, kteří museli být s  programem spoko-
jeni.



Výroční zpráva 2010 - Letecké služby Hradec Králové a.s. - 15 -

marketing9. 

Hlavním prezentačním prvkem LSHK a.s. pro širokou veřejnost jsou webové informační stránky www.lshk.cz, na 
které v průbehu celého roku zaměstnanci společnosti vkládají aktuální informace o dění na letišti Hradec Králové. 
Stránky jsou neméně důležité také pro piloty, kteří zde najdou všechny informace potřebné pro přílet i odlet letadla. 
Na stránkách www.lshk.cz zájemci najdou také webové kamery z různých měst a letišť republiky zobrazené v 
přehledných mapách. 

Na internetové stránce www.airporthk.cz najdete odkazy na jednotlivé provozovatele na letišti Hradec Králové..



Výroční zpráva 2010 - Letecké služby Hradec Králové a.s. - 16 -

investiCe na letišti hradeC králové10. 

Investice naší společnosti do letiště lze rozdělit do dvou částí. Na první část financovanou vlastníkem areálu Sta-
tutárním městem Hradec Králové a na druhou část, kterou jsme pokryli z vlastních finančních zdrojů. Na všech 
projektech jsme se podíleli  jak ve fázi přípravy  tak i ve fázi realizace a samotném zavedení do provozu.

K největší finanční investici  ze strany vlastníka patřilo doplocení neveřejné části letiště statických oplocením, které 
zároveň tvoří hranici Schengenského prostoru. Oplocení neveřejné části letiště má velký význam jak pro bezpeč-
nost letového provozu tak i chrání majetek Statutárního města Hradec Králové.

K největším finančním investicím ze strany naší společnosti patřilo vybavení budovy 69 kancelářským nábytkem 
a technikou, instalace pasivního sledovacího systému ERA, zemní práce a přístupové komunikace kolem všech 
provozních budov, dovybavení skupiny logistiky zemědělskou technikou pro údržbu pohybových ploch v neveřejné 
části letiště, posílili jsme technické vybavení handlingu speciálním zařízením jako je handlingový vozík, mobilní 
tepelný agregát a další pomocná technika, instalovali jsme informační prosvětlené znaky v prostoru VPD. Dále 
se provedly na letišti sadové a terénní úpravy v prostoru, kde se při významných akcích na letišti pohybuje veřej-
nost. 

V roce 2010 dosáhla společnost hospodářského zisku po zdanění 172 345,- Kč. 
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investice mmhk kč investice lshk kč
Oplocení letiště 13000000

B 69: B 69:
Strukturovaná kabeláž 62278
Montáž soklu 5840 Instalace komunikačního zařízení 15210
Montáž žaluzií 22633 Ochranné okenní mříže 12844
Zemní práce a přístupové komuni-
kace

132165 Montáž EZS 50220

Drenáž dešťové vody 11663 Vybavení technologické místnosti IT 
technikou

99300

Datové sítě 57433
Vybavení stavebně ubytovacím materi-
álem a s tím spojené vícepráce

398340

Zesíléní signálu, switch, datové zásuv-
ky

33583

Sadové a terénní úpravy 71010

B 154: B 154:
Ochranné zábradlí u vstupu 17120 Úprava asfaltové komunikace 29550
Úprava asfaltové komunikace, Stavební práce, drenáže 31960
Kanalizační šachta, zámková dlaž-
ba, soklová omítka

111909 Příslušenství k traktoru 254400

Mobilní tepelný agregát – 2 ks 38559
Sněžná fréza 49233
ERA – pasivní sledovací systém 400000
Výceúčelový traktůrek 48500
Závěsný vozík k traktůrku 20200
Traktůrek Bolens 48500
Handlingové vozíčky – 2 ks 49800
Oprava elektroinstalace na hasičárně 7200

Celkem 13363608 Celkem 1838946

Budova 154 slouží jako klub Leteckých služeb, kde jsou umístěny kanceláře uživatelů letiště, briefingová místnost a odpočívár-
na pro létající personál
Budova 69 slouží jako kanceláře a dispečink společnosti
Strukturovaná kabeláž  - kompletní datový rozvod po celé budově
Komunikační zařízení – systém pro otevírání dveří s kamerovým systémem
EZS – elektronický zabezpečovací systém
IT technika – server, serverová skříň, záložní zdroj, PC, switch, datové zásuvky
Informační prosvětlené znaky – osvětlený orientační sysém letiště
Příslušenství k traktoru – radlice šípová a rovná, mulčovací systém
Mobilní tepelný agregát – ohřev leteckého zařízení
ERA – pasivní sledovací systém pro informační monitorování letadel o situaci ve vzdušném prostoru
Handligový vozík – bezpečnostní koridory pro cestující
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účetní závěrka za rok 201011. 



Výroční zpráva 2010 - Letecké služby Hradec Králové a.s. - 19 -



Výroční zpráva 2010 - Letecké služby Hradec Králové a.s. - 20 -



Výroční zpráva 2010 - Letecké služby Hradec Králové a.s. - 21 -



Výroční zpráva 2010 - Letecké služby Hradec Králové a.s. - 22 -



Výroční zpráva 2010 - Letecké služby Hradec Králové a.s. - 23 -



Výroční zpráva 2010 - Letecké služby Hradec Králové a.s. - 24 -

příloha účetní závěrky

Letecké služby Hradec Králové a. s. IČO: 27520668

Sídlo: Letiště  čp 98, 503 41 Hradec Králové – Věkoše DIČ: CZ27520668

Rok končící: 31. prosincem 2010

(v tisících Kč)

Okamžik sestavení účetní závěrky:  22. března 2011

Účel sestavení: řádná účetní závěrka

__________________________________________________________________________

1. Základní údaje

Datum vzniku: 14. srpna  2007

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání: 

 - správa a údržba nemovitostí

 - realitní činnost

 - skladování zboží a manipulace s nákladem

 - pronájem a půjčování věcí movitých

 - zprostředkování obchodu a služeb

 - technické činnosti v dopravě

 - poskytování technických služeb

 - balící činnosti

 - zasilatelství

 - reklamní činnost a marketing

 - provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

 - činnost technických poradců v oblasti dopravy

 - kopírovací práce

 - překladatelská a tlumočnická činnost

 - pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 - provozování letiště (od 19.3.2008)

 - poskytování leteckých služeb – služeb při odbavovacím procesu na letišti (od 19.3.2008)

Osoby podílející se na základním kapitálu 20% a více:

 - Statutární město Hradec Králové  100 %

Vklad:

 2 000 tis. Kč splacen 100%

 20 ks  akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč
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Statutární orgán:

Představenstvo 
 - Roman Zindulka, r.č. 650602/1445, Písečná 775, 500 09 Hradec Králové
  předseda představenstva
 - Ing. Josef Malíř, r.č. 610911/1778, Albertova 713, 500 02 Hradec Králové
  člen představenstva
 - JUDr. Pavel Staněk, r.č. 730730/2981, Mandysova 1297, 500 12 Hradec Králové
  člen představenstva
 - Mgr. Roman Šabrňák, r.č. 670914/0174, Gorkého 41, 568 02 Svitavy
  člen představenstva
 - Ing. Jiří Jiroušek, r.č. 760707/3067, Na Vyšehradě 204, 503 02 Předměřice nad Labem
  člen představenstva
 - Ing. Jiří Vysoký, r.č. 622517/2226, Pod Homolkou 1943, 54701 Náchod
  člen představenstva
 - Ing. Josef Táborský, r.č. 510923/189, Jičínská 157, 507 32 Kopidlno
  člen představenstva
Dozorčí rada 
 - Ing. Boris Herman, r.č. 640614/1709, Karla IV. 613/15, 500 02 Hradec Králové
  předseda dozorčí rady
 - Ing. Pavel Rytíř, r.č. 491015/151, Chelčického 1222/7, 500 02 Hradec Králové
  člen dozorčí rady
 - PaedDr. Václav Hartman, r.č. 530417/062, V Domkách 265, 514 01 Jilemnice
  člen dozorčí rady
2. subjekty v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na jejich základním kapitálu

 - nejsou

3. průměrný přepočtený počet zaměstnanců, výše osobních nákladů, odměny statutárních a dozorčích orgánů

 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 15,0. Osobní  náklady byly ve výši 6 612 tis. Kč, odměny statutárním 
a dozorčím orgánům byly v roce 2010 vyplaceny ve výši 321 tis.Kč.

4. půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům orgánů

 Půjčky, úvěry, záruky a ostatní  plnění členům statutárních a řídících orgánů nebyly poskytnuty.

5. použité účetní postupy

a) Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek 

  Sestavování odpisových plánů – v roce 2010 byly uplatněny jak účetní tak daňové odpisy. Účetní odpisy byly 
tvořeny s ohledem na maximální využitelnost hmotného majetku v daném provozu. Daňové odpisy byly tvořeny 
jak rovnoměrnou tak zrychlenou metodou. Technická zhodnocení budov rovnoměrně, ostatní HIM zrychleně. 
U traktoru s příslušenstvím bylo využito možnosti mimořádného odpisu dle §30a zákona o příjmu.

b) Finanční investice – nejsou

c) Krátkodobý finanční majetek

 Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami.

d) Zásoby 

  Účetní jednotka účtuje o zásobách metodou B. V průběhu roku pořízené zásoby účtuje do nákladů a dle inven-
tárního stavu na konci roku zúčtovává nespotřebované zásoby na jednotlivé účty. 

e) Závazky a pohledávky v cizí měně

 V roce 2010 nenastal účetní případ.
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f) Odchylky od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví

 Byly použity pouze účetní metody v souladu s prováděcími předpisy.

g) Opravné položky k pohledávkám 

 Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti nebyly tvořeny. 

h) Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků

 Nevznikla povinnosti ocenit reálnou hodnotou majetek a závazky k rozvahovému dni.

ch) Významné položky výkazů podstatné pro hodnocení pozice podniku

 úvěr – zůstatek ve výši 1107,- Kč použit k financování pořízení traktoru s příslušenstvím v roce 2009

6. doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

 - zákonné rezervy dle zákona č. 593/1992 Sb. – nebyly tvořeny

 -  účetní jednotka k 31. 12. 2010 nemá po lhůtě splatnosti daňové nedoplatky, rovněž nemá po lhůtě splatnosti 
závazky na pojistném sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a závazky z veřej-
ného zdravotního pojištění

 -  v lednu 2010 přijala společnost dotaci od Města Hradec Králové na základě Smlouvy o provozování letiště a 
zajišťování leteckých služeb na mezinárodním letišti Hradec Králové ve výši 12 653 225,-, dále 19.04.2010 
na krytí nákladů ostrahy 600.000,-Kč.

 - společnost nemá stanoveny žádné produkční kvóty ani jiné produkční limity

 -  společnost má na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 2.1.2008 (včetně dodatků číslo 1-4) v bezplatném 
užívání nemovitosti a plochy nezbytné k provozování letiště Hradec Králové a na základě nájemní smlouvy 
č.2179/2008 ze dne 29.5.2008 (včetně dodatků  č. 1-8) a nájemní smlouvy č. 2288/2009 ze dne 30.09.2009 
(dodatek č.1 ze dne 1.12.2010) v podnájmu plochy a nemovitosti nezbytné k provozování letiště Hradec Krá-
lové

7. přírůstky a úbytky významných položek aktiv 

  V roce 2010 došlo k dohodě se zřizovatelem Městem Hradec Králové o odprodeji části majetku a technického 
zhodnocení majetku města v prodejní ceně 2.013.567,- Kč. Zůstatková cena prodaných aktiv činila k datu pro-
deje 1.972.941,- Kč.

8. majetek neuvedený v rozvaze

 - leasing

9. majetek zatížený zástavním právem

 - není

10. pohledávky po lhůtě splatnosti

 -  jsou ve výši 253 tis. Kč, z toho 110 tis. Kč po splatnosti do 90 dnů, 24 tis. Kč po splatnosti do jednoho roku 
a 120 tis. nad jeden rok.

11. závazky po lhůtě splatnosti

 -  z obchodního styku jsou ve výši 472 tis. Kč, z toho 425 tis.Kč po splatnosti do 90 dnů, 47 tis.Kč nad 90 dnů 
do jednoho roku.

                                                                                          Roman  Z i n d u l k a

                                                                                        předseda představenstva
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předpokládaný vývoj v roCe 201112. 

spotřeba dhim od 3.000 do 40.000 kč

spotřeba drobného dhm kč
Nářadí – ZLT 20 000
výstroj pro handling 50 000
světlometka 50 000
handling manuál - originál 15 000
předpisy, mapy, vybavení AFIS stanoviště 25 000
systém ERA – monitor, počítač, UPS (doplatek) 100 000
ICOMy 110 000
Celkem 370 000

mzdové náklady – rok 2010

mzdové náklady na zaměstnance lshk
v roce 2010

zaměstnanci
(hrubá mzda)

skutečně 
vyplaceno

Brigádníci
(hrubá mzda

skutečně 
vyplaceno

Leden – 15 zaměstnanců 493 771 289 585 3 230 3 230
Únor – 15 zaměstnanců 495 941 297 190 12 835 12 835
Březen – 15 zaměstnanců 478 613 326 508 11 220 11 220
Duben – 15 zaměstnanců 501 054 276 488 0 0
Květen – 15 zaměstnanců 501 398 297 661 0 0
Červen – 15 zaměstnanců 525 112 308 864 75 659 71 259
Červenec – 15 zaměstnanců 537 622 315 285 8 202 5 401
Srpen – 15 zaměstnanců 505 311 302 306 17 147 17 147
Září – 15 zaměstnanců - odhad 510 000 305 000 ? ?
Říjen – 15 zaměstnanců  - odhad 510 000 305 000 ? ?
Listopad – 15 zaměstnanců - odhad 510 000 305 000 ? ?
Prosinec – 15 zaměstnanců - odhad 510 000 305 000 ? ?
Celkem 6 078 822 3 633 887 128 293 121 092

plán pro rok 2011
Stávající počet zaměstnanců (15):
Mzdové náklady na jednoho zaměstnance cca 36 000
Roční mzdové náklady na zaměstnance LSHK 6 480 000
Mzdové náklady na brigádníky 180 000
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tržby – přistávací poplatky

Bodovky
uživatel částka
DSA 225 000
Xair 35 000
ARGUS GEO systém 16 000
LOM Praha 17 500
Fly for Fun 30 000
T-Air 17 500
HELI CZECH 16 000
Heritage of Flying Legends 50 000
Škarytka 12 500
TL-Ultralight 25 000
Kudrna 2 250
Lukačovič 8 000
Domnosil 4 500
Morávek 2 250
ELLA-CS 15 000
Skřivan 4 500
Soukup 22 000
SMART CZ 2 250
Kučera 2 250
AVIA RENT 17 500
odhad do konce roku (říjen - prosinec) 20 000
Celkem 545 000

přistávací poplatky
uživatel částka
uživatelé LKHK 64 133
odhad do konce roku (říjen - prosinec) 30 000
Celkem 94 133

noční létání / svícení pro noční let
druh poplatku částka
poplatky za noční přílet 1 200
svícení pro noční let 35 000
handlingové služby 60 000
odhad do konce roku (říjen - prosinec) 30 000
Celkem 126 200

Celkem přistávací poplatky včetně dph 874 000
Celkem přistávací poplatky bez dph 728 333
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ostatní služby – pronájem nemovitostí

nemovitost cena bez dph
hangár č. 72 172 013
budova č. 154 72 367
UL č. 132 37 950
UL č. 156 37 950
UL č. 157 37 950
UL č. 159 37 950
UL č. 160 37 950
UL č. 163 37 950
UL č. 165 37 950
UL č. 166 37 950
UL č. 167 37 950
OTP č. 176 1 913
UL č. 130 37 950
UL č. 131 37 950
UL č. 133 37 950
UL č. 134 37 950
UL č. 158 37 950
UL č. 161 37 950
UL č. 162 37 950
UL č. 164 37 950
budova č. 180 59 682
hangár č. 73 164 175
hangár č. 74 161 663
OTP č. 148 2 048
sklad č. 85 1 125
OTP č. 175 2 149
budova č. 3 17 784
Celkem 1 300 069

nemovitost cena bez dph
budova č. 67 20 600
budova č. 69 10 900
budova č. 247 45 500
budova č. 256 2 150
budova č. 257 4 200
objekt Dálná 2 700
VPD zpevněná 2 160 000
VPD nezpevněná 240 000
ostatní plocha pro parkování 18 000
část staré dráhy pro parko-
vání

2 925

pojížděcí dráha 540 000
objekt č. 171 1 000
nová řídící věž 5 250
Celkem 3 053 225

roční nájemné od města hk celkem včetně dph 5 223 953
roční nájemné od města hk celkem 4 353 294
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tržby – nájemné

hangáry
podnájemce – firma roční nájemné včetně dph roční nájemné bez dph
TL-Ultralight 263 416 219 513
DSA 82 792 68 993
DSA 22 200 18 500
Xair        17 900 14 917
Fly for Fun 9 275 7 729
ARGUS GEO systém 82 932 69 110
Aeroklub Benešov 26 400 22 000
Heritage of Flying Legends 82 790 68 992
První hradecká vzduchoplavební 1 382 1 152
Celkem  589 087 490 906

úly
podnájemce – firma roční nájemné včetně dph roční nájemné bez dph
ORBIS AVIA – UL č. 163 a 165 121 440 101 200
ORBIS AVIA – UL č. 167 60 720 50 600
DSA – UL č. 131 60 892 50 743
DSA – UL č. 130 60 892 50 743
Xair – UL č. 161 60 892 50 743
HLS 60 890 50 742
HELI CZECH – UL č. 166 60 720 50 600
Vanický – UL č. 133 5 344 4 453
Skřivan – LITEX – UL č. 133 55 548 46 290
A-Prim-Air – budova č. 180 95 588 79 657
A-Prim-Air – UL č. 164 60 892 50 743
A-Prim-Air – UL č. 162 60 892 50 743
DELFIN – HK – UL č. 158 60 892 50 743
ELLA-CS – UL č. 132 60 720 50 600
TTV – Hlaváček – UL č. 134 60 890 50 742
Milan Kučera 5 054 4 211
EKUS 7 315 6 096
Gemini Port – budova č. 85 1 687 1 406
Hradecká kulturní a vzdělávací 8 123 6 769
Celkem  969 391 807 825
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kanceláře – budova 154

podnájemce – firma roční nájemné včetně 
dPH

roční nájemné bez 
dPH

Fly for Fun 61 200 51 000
T-AIR 39 600 33 000
Ivo Plzák 44 075 44 076
Smetana 41 280 36 000
Czech Airshow Agency 114 480 95 400
Celkem  300 635 259 476

Nájemné – neplátci

Podnájemce roční nájemné včetně 
dPH

roční nájemné bez 
dPH

MUDr. Štěpán – OTP č. 176 2 632 2 632
Miroslav Čepe – BMC 13 292 13 292
MUDr. Jaroslav Pavlata 69 108 69 108
Milan Věchet 18 500 18 500
Ivan Bartoš 7 729 7 729
Tomáš Kudrna 7 729 7 729
Arpád Molnár 11 174 11 174
Historická letka 50 748 50 748
Celkem  180 912 180 912

pronájem za krátkodobé akce

Pronájemce roční nájemné včetně 
dPH

roční nájemné bez 
dPH

Pronájem ploch na akci TRUCK FEST 258 000 215 000
Autoškola Etflaiš - pronájem staré dráhy 14 400 12 000
Autoškola Burian 1 200 1 000
Celkem  273 600 228 000

tržby z prodeje služeb nájemné 2 132 713 1 786 207
tržby z prodeje služeb nájemné neplátce 180 912 180 912
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Finanční plán LSHK na rok 2011 (v tis. Kč)

číslo účetní skupiny název účetní skupiny Celkem Pl
501-001 Spotřeba DHIM od 3000,- do 40000,- 372
501-002 Spotřeba předmětů do 2999,99 60
501-1 Spotřeba materiálu režijní ostatní 263
501-2 Spotřeba PHM 300
501-3 Spotřeba materiálu kancel.potřeb 36
501-4 Spotřebované nákupy - pitná voda 24
501-5 Spotřeba mat.DN, doklad nezaložen 0
501-6 Spotřebované nákupy palivo do letadla 240
501-7 Spotřebované nákupy - kantýna 100
502-1 Spotřeba energie 576
502-2 Spotřeba plynu 0
502-3 Spotřeba vody 0
502-5 Spotřeba energie DN 0
511-1 Opravy a udržování služ.vozů 180
511-2 Opravy a udržování nemovitostí 48
511-3 Opravy a udržování světel 0
511-4 Opravy a udržování ostatní 180
511-5 Opravy a udržování PD pohybových ploch 0
512-1 Cestovné 0
512-5 Cestovné DN 0
513-1 Náklady na reprezentaci 60
518-001 Ostatní služby ost. 396
518-002 Ostatní služby leasing 480
518-003 Ostatní služby telefon 300
518-004 Ostatní služby pronájem nemovitostí 4 356
518-005 Ostatní služby DN 0
518-006 Ostatní služby poštovné 10
518-007 Ostatní služby reklama 120
518-008 Ostatní služby nájemné strojů 30
518-009 Ostatní služby přepravné 0
518-010 Ostatní služby stočné, srážková voda 84
518-011 Ostatní služby servis PC 264
518-012 Ostatní služby - poplatky rozhlas, autorské popl. 24
518-013 Ostatní služby - účetní práce, právní služby 480
518-014 Ostatní služby k pronájmu 1 134
518-015 Ostatní služby DN akce OSH 120
518-016 Ostatní služby AKCE 0
521-1 Mzdové náklady 4 560
521-2 Mzdové náklady DOPP 180
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číslo účetní skupiny název účetní skupiny Celkem Pl
521-3 Mzdové náklady 1/2 náhrady při dočasné nesch.. 0
521-4 Mzdové náklady slevy na soc.poj. 0
524-1 Zákonné sociální pojištění 1 140
524-2 Zákonné zdravotní pojištění 410
524-3 Zákonné sociální pojištění slevy 0
524-5 Zákonné sociální pojištění DN 0
527-1 Zákonné sociální náklady 0
531-1 Daň silniční 0
538-1 Ostatní daně a poplatky 0
543-1 Dary 0
544-1 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0
545-5 Ostatní pokuty a penále DN 0
548-1 Ostatní provozní náklady 0
548-2 Ostatní provozní náklady pojištění 0
548-3 Ostatní provozní náklady TZ do 40 tis. Kč 0
548-4 Ostatní povozní náklady TZ aut leasing. 0
548-6 Ostatní provozní náklady hal.vyrovnání 0
548-7 Ostatní provozní náklady pes 42
551 Odpisy 240
562-1 Úroky 96
562-5 Úroky DN 0
563-1 Kursové ztráty 0
568-001 Náklady 0
568-002 0
568-003 0
568-1 Ostatní finanční náklady 0
568-2 Ostatní finanční náklady pojištění 205
568-3 Finanční náklady škoda 0
591-1 Daň z příj.z běžné činnosti splatná 0
602-1 Tržby z prodeje služeb přistávací poplatky 700
602-10 Tržby z prodeje služeb ubytování 36
602-11 Tržby z prodeje služeb doplnění paliva 240
602-12 Tržby z prodeje služeb reklama 36
602-13 Tržby z prodeje služeb občerstvení 100
602-14 Tržby z prodeje služeb - přeúčt.akce
602-15 Tržby z prodeje služeb DN r.2008
602-2 Tržby z prodeje služeb poplatky za noční přílet 24
602-3 Tržby z prodeje služeb handling 96
602-4 Tržby z prodeje služeb - svíce pro noční let 60
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číslo účetní skupiny název účetní skupiny Celkem Pl
602-5 Tržby z prodeje služeb nájemné 1 800
602-6 Tržby z prodeje služeb ostatní 82
602-7 Tržby z prodeje služeb přeúčt.služeb energie.. 240
602-8 Tržby z prodeje služeb nájemné neplátce 181
602-9 Tržby z prodeje služeb - vyhlíd.let 24
604-1 Tržby za zboží 0
641-1 Tržby z prod.dl.nehm.a hm.majetku 0
642-1 Tržby z prodeje materiálu 0
648-2 Jiné provozní výnosy příspěvek od Města HK 12 760
648-3 Jiné provozní výnosy dary 36
648-4 Jiné provozní výnosy dotace HK na ostrahu 1 140
648-6 Jiné provozní výnosy hal.vyrovnání 0
662-1 Úroky 1
663-1 Kursové zisky 0
668-001 Ostatní finanční výnosy 0

Celkem náklady 17 010
Celkem výnosy 17 556
hospodářský výsledek 547

V Hradci Králové 8.10.2010

Odpisy majetku v roce 2011

název částka
sněžná fréza 10 995
traktor s příslušenstvím 101 808
Škoda Octavia I. 14 364
Škoda Octavia II. 16 248
skladové kontejnery 10 800
server 16 608
mobilní oplocení 12 360
radlice 52 733
Celkem 235 916
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Plánované investice 

handlingové vybavení - pozemní technika 
pro charterové lety

Celkem 
pořizovací 
investice

2012 2013 2014

Pozemní spouštěcí zdroj - GPU 1 200 000 1 200 000
Mobilní schody 2x 675 000 675 000
Tahač na zavazadlové vozíky 300 000 300 000
Zavazadlové vozíky 4x 190 000 190 000
Vozík na vodu 305 000 305 000
Fekální vozík 370 000 370 000
Pásový dopravník 850 000 850 000
Rentgen na kabinová zavazadla 1 200 000 1 200 000
Rentgen na zapsaná zavazadla 1 200 000 1 200 000
Bezpečnostní rám 300 000 300 000
Ruční detektor kovů 2x 10 000 10 000
Celkem 6 600 000 4 415 000 985 000 1 200 000

Úprava budovy č.154 na terminál 250 000 250 000
Rozšíření pasivního systému ERA 1 200 000 1 200 000
Školení personálu 130 000 70 000 30 000 30 000
Likvidace odpadů z letadel 250 000 125 000 125 000
Dokumentace a SW 75 000 50 000 15 000 10 000
Výcvik personálu ŘLP 1 400 000 900 000 300 000 200 000
Zabezpečení nočního provozu 50 000 15 000 15 000 20 000
Celkem 3 355 000 2 485 000 485 000 385 000
Celkové investice na dopravu 9 955 000 6 900 000 1 470 000 1 585 000

V Hradci Králové dne 11.10.2010
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zpráva o vztazíCh mezi ovládanou a ovládajíCí osoBou13. 

Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami. Zpráva je zpracována v souladu 
s § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností 
účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní 
jednotka k dispozici.

Oddíl i.

Ovládaná a ovládající osoba

1. Ovládaná osoba

Společnost: Letecké služby Hradec Králové a.s.

Sídlo: Letiště 98, 503 41 Hradec Králové

Právní forma: akciová společnost 

IČO: 275 20 668

Rozhodující předmět činnosti:  provozování letiště LKHK

Datum vzniku společnosti: 14. srpna 2007

(dále jen „ovládaná osoba“)

2. Ovládající osoba

Společnost: Statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové

Podíl v účetní jednotce: 100 %

(dále jen „ovládající osoba“)

Oddíl ii.

osoby ovládané ovládající osobou

 - Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

 - Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

 - Městské lesy Hradec Králové a.s.

 - HC VCES Hradec Králové a.s.

 - FC Hradec Králové, a.s. 

Oddíl iii.

rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009. 
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Oddíl iV.

smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami

V průběhu účetního období 2010 byly mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a osobami ovládanými (sester-
skými společnostmi) uzavřeny následující obchodní smlouvy:

společnost druh smlouvy

Stat.Město HK  Smlouva o provozování letiště a zajišťování leteckých služeb na meziinárodním le-
tišti Hradec Králové

Touto smlouvou získává společnost Letecké služby Hradec Králové a.s. dotaci od Statutárního města HK ve výši 
12 653 225,- Kč na provoz letiště.

Stat.Město HK Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 2179/2008

Tímto dodatkem k nájemní smlouvě se rozšiřuje předmět nájmu o část budovy eč. 3 (administrativní budova) za úče-
lem střežení a zabezpečení ochrany majetku města v areálu letiště HK za roční nájemné 17 784,- Kč bez DPH.

Stat.Město HK Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. 2179/2008

Tímto dodatkem k nájemní smlouvě  se vyjímají z nájmu letecké hangáry č. 72, 73, 74 a tím se  roční nájemné mění 
na 967 960,- Kč vč. DPH.

Stat.Město HK Dodatek č. 1 k nájemní smlouva č. 2288/2009

Tímto dodatkem k nájemní smlouvě se rozšiřuje předmět nájmu o oplocení neveřejné části letiště včetně vjezdo-
vých bran, označených 10-26.

Oddíl V.

ostatní právní úkony mezi propojenými osobami

V průběhu účetního období 2009 nebyly ovládanou osobou v zájmu ostatních propojených osob učiněny žádné 
právní úkony. Nebyly vyplaceny dividendy z akcií akcionáři Město Hradec Králové. 

Oddíl Vi.

opatření mezi propojenými osobami

Ovládající osoba nepřijala ani neuskutečnila žádné opatření, které by bylo v zájmu nebo na popud propojených osob.

Oddíl Vii.

závěr

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Letecké služby Hradec Králové 
a.s. a předložena k ověření auditorovi, který provádí ověření účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona.

Zpráva bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové 19. 3. 2010

    Roman Zindulka

         předseda představenstva
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zpráva auditora14. 
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zpráva dozorčí rady15. 
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mapa letiště16. 
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fotogalerie17. 

Ciaf 2010
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osh 2010
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life in line tour
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