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

Sídlo společnosti: 	 	 Piletická	151,	500	03	Hradec	Králové –	Rusek

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

1. Základní identifikační údaje
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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	společ-
nosti.	Jednání	a rozhodování	valné	hromady	vychází	z Obchodního	zákoníku	a platných	právních	předpi-
sů,	Stanov	společnosti	a řídí	se	Jednacím	řádem.

Představenstvo

V roce	2018	pracovalo	představenstvo	LSHK	a.s.	v tomto	personálním	složení:

MUDr. Jaroslav Pavlata, Ph.D.	 	 předseda	představenstva

Ing. Aleš Cabicar 	 	 člen	představenstva

Vladimír Lesák 	 	 	 člen	představenstva

Ing. Vladimír Griga	 	 	 člen	představenstva	(do	24. dubna 2018)

Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.	 člen	představenstva	(od	9. ledna 2018	do	4. dubna 2018)

Ing. Pavel Rind	 	 	 	 člen	představenstva	(od	15. května 2018)

Pavel Marek	 	 	 	 člen	představenstva	(od	15. května 2018)

Dozorčí rada

V roce	2018	byla	dozorčí	rada	v tomto	složení:	

MUDr. Zdeněk Fink	 	 		 předseda	dozorčí	rady

Mgr. Kateřina Jelínková	 	 	 člen	dozorčí	rady

Ing. Radek Koiš	 	 	 	 člen	dozorčí	rady

2. Orgány společnosti
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Struktura společnosti k 31. 12. 2018

2. Orgány společnosti

Valná hromada

Představenstvo

Dozorčí rada

Ředitel

Vedoucí stanoviště
AFIS

Vedoucí logistického
zabezpečení

Manažer
bezpečnosti

Asistentka ředitele Manažer kvality
(externista)

Technik logistického 
zabezpečení

3x Dispečer AFIS Technik stanoviště
AFIS

Servisní pracovník
ATM (MD)

Vedoucí hasičské
a záchranné služby

2x Člen hasičské 
a záchranné služby
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V  průběhu	 roku	 2018	 zabezpečily	 Letecké	 služby	
Hradec	Králové	a.s.	(LSHK	a.s.)	celkem	58	966	leto-
vých	pohybů	letadel.	V porovnání	s rokem	2017	se	
jedná	o pokles	o 24	%	 (rok	2017-77	376	pohybů).	
Na	snížení	počtu	letových	pohybů	mělo	vliv	rozhod-
nutí	Rady	města	Hradec	Králové	v působnosti	Valné	
hromady	 společnosti	 LSHK	 a.s.,	 které	 se	 týkalo	
omezení	 počtu	 letových	 pohybů	 vrtulníků	 v  ATZ	
letiště	Hradec	Králové	o 30%	v porovnání	s rokem	
2017	a stanovení	požadavků	na	doby,	kdy	je	možné	
výcvikové	lety	vrtulníků	v ATZ	letiště	Hradec	Králové	
provádět.	 Celkem	 bylo	 mezi	 uživatele	 rozděleno	
25	000	 letových	 pohybů	 vrtulníků	 (DSA	 a.s.	 7	500	
letových	 pohybů,	 HeliCzech	 s.r.o.	 17	500	 letových	
pohybů).	Obě	společnosti	do	konce	roku	2018	zre-
alizovaly	celkem	19	992	 letových	pohybů	vrtulníků,	
čímž	bylo	uvedené	rozhodnutí	s rezervou	splněno.

Mezinárodních	 letů	 bylo	 zabezpečeno	 1056,	 což	
představuje	meziroční	 nárůst	 o  15	%	 (rok	 2017  –	
919	letů).
 
Služba	 AFIS	 zabez-
pečovala	 noční	 výcvi-
kový	 provoz	 celkem	
v  99	 dnech	 (rok	 2017-
108	 dnů),	 při	 kterých	
bylo	 provedeno	 3	383	
pohybů	 (rok	 2017-
2	144	 pohybů).	 Dále	
bylo	 zabezpečeno	 353	
výsadkových	 letů	 (rok	
2017-314),	 365	 aerovleků	 (rok	 2017-365)	 a  473	
letových	 pohybů	 letadel	 s  proudovým	 pohonem	 
(rok	2017-443).	

Personální zabezpečení služby AFIS

Službu	AFIS	zabezpečovali	3	kmenoví	kvalifikovaní	
dispečeři	stanoviště	AFIS	a jeden	vedoucí	stanovi-
ště	AFIS	(VS	AFIS).	Dále	zde	pracovalo	7	dispečerů	
AFIS,	kteří	byli	zaměstnání	formou	DPP	k pokrytí	
služeb	zejména	mimo	pracovní	dny.	Na	zabezpe-
čení	 služeb	 AFIS	 se	 rovněž	 podíleli	 kvalifikovaní	
členové	managementu	Leteckých	služeb	Hradec	
Králové	a.s.

V  průběhu	 roku	 2018	 došlo	 k  celé	 řadě	 změn	
v  oblasti	 závazných	 předpisů	 a  norem	 ve	 vazbě	 
na	 problematiku	 civilního	 letectví,	 které	 se	 dotkly	
požadavků	na	kvalifikace	dispečerů	AFIS.	Zásadní	
změnou	 byly	 zvýšené	 jazykové	 požadavky	 pro	
dispečery	 AFIS.	 Příprava	 na	 jazykovou	 zkoušku	
ICAO	EN	4	byla	zahájena	v průběhu	letních	měsíců	

ve	 spolupráci	 s  externí	 jazykovou	 školou.	 Kurzy	
probíhaly	dvakrát	 týdně	 a do	 konce	 roku	2018	 se	
podařilo	 většině	 dispečerů	 AFIS	 naplnit	 jazykové	
požadavky.	

Rovněž	 se	 změnil	 způsob	 licencování	 dispeče-
rů	AFIS,	který	vyžaduje	účast	 ve	specializovaných	
několikadenních	 kurzech	 u  externích	 organizací,	
které	 mají	 k  této	 výuce	 platné	 oprávnění	 vydané	
ÚCL	(Úřad	pro	civilní	letectví).

Technické zabezpečení služby AFIS

Technická	 podpora	 služby	 AFIS	 byla	 zabezpečo-
vána	 prostřednictvím	 techniků	 stanoviště	 AFIS	 
(1	x	kmenový	zaměstnanec,	1x	DPP),	kteří	jsou	pří-
mo	 podřízení	 VS	 AFIS.	 Hlavním	 úkolem	 techniků 
stanoviště	AFIS	je	zabezpečit	předepsanou	údržbu,	
provozuschopnost	 a  bezpečný	 provoz	 leteckých	
pozemních	zařízení	(LPZ)	a celého	stanoviště	AFIS.	

Jedná	se	o radiostanice	
pro	 spojení	 stanoviště	
AFIS	 s  letovým	 provo-
zem,	 radiostanice	 pro	
zabezpečení	 spojení	
se	 stanovištěm	 hasič-
ské	 záchranné	 služby	
letiště,	 meteorologic-
ké	 stanice,	 ovládací	
a  monitorovací	 panel,	
zařízení	 pro	 záznam	
hlasové	 komunikace,	

záložní	zdroje	napájení	elektrickou	energii,	zařízení	
pro	měření	 koeficientu	 tření	 RWY	 a  veškerá	 svět-
lo	 technika	 (osvětlení	 RWY,	 osvětlení	 TWY,	 PAPI	
15L/33R,	 přibližovací	 kříž).	 V  průběhu	 roku	 2018	
bylo	stanoviště	AFIS	v provozu	déle	než	4	500	pro-
vozních	 hodin.	 V  rámci	 těchto	 provozních	 hodin	
technici	 stanoviště	 AFIS	 řešili	 22	 závad	 na	 LPZ	
(leteckých	 pozemních	 zařízení),	 z  nichž	 některé	
byly	v průběhu	roku	řešeny	opakovaně.	Šlo	zejmé-
na	o závady	světelných	zabezpečovací	zařízení,	při	
kterých	byly	opakovaně	řešeny	nevyhovující	izolač-
ní	odpory	elektrické	kabeláže.	V průběhu	roku	2018	
došlo	k nejvyššímu	výskytu	počtu	poruch	v měsíci	
září	(celkem	6),	kdy	se	na	této	situaci	velkou	měrou	
podílelo	 pořádání	 mezinárodního	 leteckého	 dne	
CIAF.	Jako	nejrizikovější	byla	při	poskytování	služ-
by	 AFIS	 vyhodnocena	 závada	 na	 hlavní	 letecké	
radiostanici	 ParkAir	 BT6M	 a  to	 v měsíci	 červenci,	
kdy	došlo	k poruše	na	 jejím	vysílači.	Kromě	řešení	
závad	 na	 LPZ	 byly	 řešeny	 problémy	 na	 navazují-
cím	 zařízení,	 zvláště	 na	 výpočetní	 technice	 a  prv-
cích	 zabezpečují	 internetového	 připojení.	 Veškeré	

3. Zpráva o činnosti za provozní úseky

3.1 Služba AFIS

Mezinárodních letů bylo 
zabezpečeno 1056, což

představuje meziroční nárůst
o 15 % (rok 2017 – 919 letů).
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opravy	LPZ	byly	prováděny	v souladu	s požadavky	
předpisů	a norem.
 
Během	 roku	2018	byly	prováděny	pravidelné	kon-
troly	na	LPZ	dle	Plánu	kontrol	 LPZ,	dále	pak	pra-
videlné	 elektrorevize,	 letová	 ověření,	 profylaktické	
prohlídky	jednotlivých	LPZ	a v neposlední	řadě	byly	
plněny	požadavky	na	metrologii.	
 
Technikem	 stanoviště	 AFIS	 byla	 zabezpečena	
vstupní	 a  pravidelná	 školení	 personálu	 LSHK,	 a.s 
v oblasti	LPZ	a bezpečnosti	práce	při	obsluze	elek-
trických	zařízení.

Kontrolní činnost ÚCL

Služby	 AFIS	 se	 přímo	 dotkly	 tři	 kontroly	 ze	 stra-
ny	ÚCL.	První	audit	 (Regulatorní	audit	a  inspekce)	
proběhl	na	přelomu	července	a srpna.	Byl	zaměřen	
na	plnění	požadavků	zákona	č.	49/1997	Sb.	o civil-
ním	 letectví	 a  prováděcí	 vyhlášky	 k  tomuto	 záko-
nu	č.	108/1997	Sb.	vzhledem	k provozování	letiště	
Hradec	Králové.	 V  rámci	 tohoto	 auditu	 se	 audito-
ři	 zaměřili	 i  na	 činnost	 dispečerů	 AFIS	 s  ohledem 
na	organizování	pohybů	letadel	na	provozních	plo-
chách	letiště	Hradec	Králové	a organizování	vzletů 
a  přistání	 na	 obou	 drahách.	 Z  výsledku	 auditu	
vyplynula	 některá	 doporučení	 ke	 zvýšení	 provoz-
ní	 bezpečnosti,	 která	 byla	 aplikována	do	 interních	

postupů	dispečerů	AFIS,	a s postupy	byli	seznáme-
ní	uživatelé	letiště	Hradec	Králové.

Druhý	audit	byl	zaměřen	na	provoz	LPZ,	na	 jejímž	
základě	 byla	 prodloužena	 platnost	 OPZ	 u  všech	
LPZ	provozovaných	na	LKHK.	

Třetí	audit	 (re-certifikační)	byl	zaměřen	na	prodlou-
žení	 časové	 platnosti	 osvědčení	 pro	 poskytování	
služby	AFIS	a meteorologické	služby,	jehož	platnost	
končila	v lednu	2019.	Auditoři	ÚCL	připravili	téměř	
dva	tisíce	otázek	z veškeré	legislativy,	která	se	váže	
na	poskytování	služby	AFIS.	Příprava	na	tento	audit	
byla	náročnější	 i z důvodu	požadavků	na	zapraco-
vání	celé	řady	změn	v oblasti	předpisů	a norem,	kte-
ré	vstoupily	v platnost	v době	přípravy	na	audit.	
Jednalo	se	například	o řešení	pohotovostní	služ-
by	 známému	 letovému	 provozu,	 směřujícímu	 na	
LKHK,	což	si	vyžádalo	koordinaci	se	stanovištěm	
řízení	 letového	 provozu	 LKPD	 v  oblasti	 přijímání	
letových	 plánů.	 Na	 přípravě	 podkladů	 pro	 tento	
audit	se	v průběhu	září	až	listopadu	podíleli	všich-
ni	členové	managementu	LSHK	a.s.	Závěry	audi-
tu	 konstatovaly,	 že	 stanoviště	 AFIS	 a  nastavené	
postupy	 pro	 poskytování	 služby	 AFIS	 a  mete-
orologických	 služeb	 splňují	 veškeré	 požadavky	
předpisů	 a  norem	ČR	a EU.	ÚCL	 stanovil	 něko-
lik	doporučení,	 která	budou	neprodleně,	 v  rámci	
revize	dokumentace,	zapracovány.	

3. Zpráva o činnosti za provozní úseky
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Hlavním	 úkolem	 služby	 SP	 ATM	 (Handling)	 bylo	
do	 30.  3.  2018	 plnit	 požadavky	 na	 záchrannou	
požární	 službu	 v  souladu	 se	 sníženými	 požadav-
ky,	 které	 umožňoval	 aplikovat	 letecký	 předpis 
L	 14	 Letiště	 a  navazující	 Přílohu	 č.	 1	 (Hasičská	
a záchranná	služba	pro	letiště	kategorie	1	a 2).	Dále 
SP	 ATM	 (handling)	 zabezpečovalo	 kontroly	 pohy-
bových	 ploch	 letiště	 a  činnosti,	 které	 souvisely	 
s odbavením	letadel	a cestujících.	Na	základě	ros-
toucího	 počtu	 pohybů	 letadel	 na	 LKHK	 a  rostou-
cích	požadavků	přepisů	a norem,	přistoupilo	vedení	
LSHK	a.s.	ke	změně	koncepce	zabezpečení	služby	 
SP	ATM	(Handling).

Počínaje	 dnem	 1.  4.  2018	 se	 služba	 SP	 ATM	
(Handling)	 /	 ZPS	 přejmenovala	 na	 Hasičskou	
záchrannou	 službu	 letiště	 Hradec	 Králové	 (HZS),	

včele	 se	 svým	 velitelem.	 Primárním	 úkolem	 HZS	
je	 poskytovat	 záchrannou	 a  požární	 službu	 plně	
v  souladu	 s  požadavky	 leteckých	 předpisů	 L14	
Letiště	 a  L14	 Heliport.	 Doplňkovou	 činností	 HZS	
je	 zabezpečit	 kontrolu	 pohybových	 ploch	 letiště	
Hradec	 Králové,	 odbavení	 cestujících	 a  další	 čin-
nosti,	které	měli	na	starost	zaměstnanci	služby	SP	
ATM	(Handling).
 
Markantní	 je	 rozdíl	 v  úrovni	 poskytované	 HZS	
a  to	 jednak	 z  hlediska	 kvalifikací	 členů	 HZS, 
tak	 i  z  hlediska	 stávajícího	 technického	 vybavení.	
Oproti	 tomu	 původní	 koncepce	 využívala	 již	 zmí-
něné	výjimky	 z  leteckého	předpisu	L14,	 kdy	 smě-
nu	tvořili	dva	zaměstnanci	LSHK	a.s.,	z nichž	jeden	
byl	sám	dispečer	AFIS.	Jednalo	se	o zaměstnance	
bez	 praktických	 zkušeností	 s  poskytováním	 HZS,	

3.2 Služba SP ATM (Handling) / ZPS

3. Zpráva o činnosti za provozní úseky

Počty pohybů za období 2008 až 2018 v jednotlivých měsících
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kteří	disponovali	dvěma	kusy	práškových	hasicích	
přístrojů	o hmotnosti	50	kg,	základním	technickým	
vybavením	 (páčidlo,	 sekyra)	 a  základním	 zdravot-
nickým	materiálem.

Současná	koncepce	využívá	vozidlo	CAS	32	Tatra	
815,	 vybaveného	 6m3	 vody	 a  3m3	 hasební	 pěny,	
které	 je	 obsluhováno	 členem	 HZS	 se	 strojnickým	
osvědčením.	 Dále	 směnu	 tvoří	 velitel	 směny,	 kte-
rý	disponuje	 rychlým	zásahovým	vozidlem	 (DACIA	
DUSTER),	které	je	vybaveno	technickými	prostřed-
ky	pro	vyprošťování	osob.	Velitel	směny	současně	
zastává	 činnosti	 související	 s  odbavením	 letadel	
a cestujících	(Handling).	V průběhu	roku	2018	byla	
obě	vozidla	postupně	vybavována	dalšími	technic-
kými	prostředky,	např.	elektrocentrálou,	osvětlením	
atd.	Členové	HZS	byli	 rekrutováni	 z  řad	dobrovol-
ných	 jednotek	 hasičů	 Statutárního	 města	 Hradec	
Králové	a okolí.	

Výše	uvedená	změna	se	dotkla	nejenom	personál-
ního	obsazení	LSHK	a.s.,	ale	současně	si	vyžádala	
postupnou	 revizi	 nastavených	 postupů	 v  případě	
leteckých	mimořádných	událostí	na	LKHK.

Personální obsazení

Služba	HZS	byla	z počátku	zajišťována	z větší	čás-
ti	 z  řad	 příslušníků	 Jednotky	 sboru	 dobrovolných	
hasičů	 Statutárního	 města	 Hradec	 Králové	 (JSDH	
HK).	V průběhu	dubna	a května	byli	přijati	čtyři	kme-
nový	 zaměstnanci	 (jeden	 ukončil	 pracovní	 poměr	
ve	zkušební	době	na	vlastní	žádost),	nicméně	stále	
přetrvávala	velká	závislost	na	pokrytí	služby	ze	stra-
ny	 JSDH	HK.	Vedení	 LSHK	a.s.	 následně	 rozhod-
lo	 o  přijetí	 dalších	 dvou	 kmenových	 zaměstnanců	
s nástupem	od	1. 1. 2019.

Statistika služby SP ATM (Handling) /ZPS

V  roce	 2018	 bylo	 celkem	 zabezpečeno	 1	056	 (rok	
2017-919)	 mezinárodních	 letů	 a  odbaveno	 4	871	
cestujících	 (rok	 2017-5	450).	 Z  uvedeného	 počtu	
bylo	 179	 letů	 (rok	 2017-152)	 mimo	 Schengenský	
prostor	a Evropskou	unii,	při	kterých	bylo	odbaveno	
739	(rok	2017-689)	osob.

3. Zpráva o činnosti za provozní úseky

Tržby zabezpečené službou SP ATM (Handling) /ZPS / HZS byly následující:

Poplatek Tržby rok 2018 v Kč Tržby rok 2017 v Kč

Předprodej	zvýhodněných	přistávacích
poplatků,	tzv.	bodovky.

3	313	210,–	 3	450	530,–	

Přistávací	poplatky,	hrazené	v hotovosti,
platební	kartou	nebo	fakturou.

156	517,–	 86	230,–	

Noční	výcvikové	lety	a zabezpečení	jednorázových
příletů	mimo	provozní	dobu	letiště	Hradec	Králové.

603	504,–	 407	820,–	

Parkování	letadel	na	odstavných	plochách
letiště	Hradec	Králové.

98	034,–	 27	241,–	

Zabezpečení	celního	a pasového	odbavení.	 79	560,–	 69	120,–	

Zabezpečení	dopravy	posádek	a cestujících,
zabezpečení	cateringu.

111	386,–	 59	220,–	

Zabezpečení	zvýšení	požární	kategorie
CAT	3	až	CAT	7.	

348	297,–	 63	300,–	

Celkem 4 710 508,– 4 163 461,– 
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3.3 Úsek logistického zabezpečení

Údržba provozních ploch letiště. 

Úkolem	 oddělení	 logistiky	 bylo	 jeho	 zabezpečit	
údržbu	letiště	Hradec	Králové	v souladu	s požadav-
ky	přepisů,	norem	a plánem	údržby	a vytvořit	pod-
mínky	pro	bezpečný	provoz	letadel	na	pohybových	
plochách	letiště	Hradec	Králové.
 
V průběhu	 roku	pokračovali	 zaměstnanci	oddělení	
logistického	zabezpečení	v opravě	dilatačních	spár	
RWY	15L/33R.	Celkem	bylo	opraveno	4	500	metrů	
spár	a z celkového	počtu	36	150	metrů	spár	zbývá	
dokončit	10	275	metrů.	Snahou	LSHK	a.s.	bylo	reali-
zovat	práce	spojené	s opravou	dilatačních	spár	tak,	
aby	byl	minimálně	omezen	letový	provoz.	

Sečení	travnatých	ploch	letiště	Hradec	Králové	pro-
bíhalo	 v  průběhu	 roku	 dvakrát.	 První	 sečení	 bylo	
realizováno	počátkem	měsíce	května	ve	spoluprá-
ci	 se	 zemědělci	 v  okolí	 LKHK.	Vzhledem	k horké-
mu	 počasí,	 které	 panovalo	 v  průběhu	 roku	 2018,	
se	druhé	sečení	realizovalo	až	na	koci	srpna	a bylo	
provedeno	vlastními	silami	a prostředky	LSHK	a.s.	
Údržba	 travního	 porostu	 na	 letišti	 Hrade	 Králové	
zahrnovalo	 údržbu	 travnaté	 RWY	 15L/33R,	 veš-
kerých	 pásů	 betonové	 dráhy	 a  pásů	 pojezdových	
drah,	 koncových	 bezpečnostních	 ploch,	 předpolí	
a travního	porostu	na	tzv.	úlech.

Velmi	horké	počasí	v měsíci	srpnu	se	podepsalo	na	
stavu	 odvodňovacích	 žlabů	 RWY	 15L/33R,	 které	 
se	 vlivem	 nedostatečné	 dilatace	 na	 několika	mís-
tech	zbortily.	Následně	bylo	rozhodnuto	o uzavření	
celé	 této	 RWY	 a  provedení	 systémové	 opravy.	 Ta	
byla	spojena	s opravou	kanalizačních	vpustí	v pásu	
RWY	15L/33R,	které	byly	propadlé	pod	úroveň	teré-
nu	a v případě	vyjetí	letadla	z RWY	by	byly	příčinou	
jeho	 poškození.	 Uvedené	 opravy	 byly	 realizovány	
externí	stavební	firmou	a vyžádaly	si	uzavření	beto-
nové	RWY	v délce	6	ti	dnů.

Rovněž	bylo	provedeno	kontrolní	měření	únosnosti	
koncových	 bezpečnostní	 ploch	 obou	 konců	 beto-
nové	RWY	15L/33R.	Výsledky	měření	poukázaly	na	
nutnost	 jejich	 zhutnění	 ke	 zvýšení	 únosnosti,	 pro	
případ	vyjetí	z RWY	15L/33R,	obvyklých	typů	letadel	
provozovaných	na	LKHK.	Zhutnění	proběhlo	s vyu-
žitím	zapůjčeného	vibračního	válce	o hmotnosti	5T.

V měsíci	listopadu	bylo	realizováno	kalibrační	měře-
ní	 koeficientu	 tření	 betonové	RWY	 15L/33R,	 které	
neodhalilo	žádné	problémy	s protismykovými	vlast-
nostmi	 této	RWY.	V průběhu	 roku,	kdy	byla	dráha	
kontaminována	 vodou,	 sněhem	 nebo	 ledem,	 byla	

prováděna	 tzv.	 provozní	 měření	 koeficientu	 tře-
ní	 s  využitím	 našeho	 vozidla	 SFT	 SAAB	 900.	 Na	
základě	 výsledků	 měření	 byly	 vydávány	 zprávy	
SNOWTAM,	popřípadě,	 kdy	bezpečnostní	 skupina	
došla	k  závěru,	 že	by	mohlo	dojít	 k ohrožení	bez-
pečnosti	letového	provozu,	byla	RWY	15L/33R	uza-
vírána	na	nezbytně	nutnou	dobu.

Zimní	údržba	letiště	Hradec	Králové	probíhala	vždy	
s ohledem	na	predikci	počasí,	požadavky	uživatelů 
a v neposlední	řadě	s přihlédnutí	na	náklady	spoje-
ných	se	zimní	údržbou.

Celkové	náklady	na	údržbu	letiště	činily	510	000,–	Kč	
bez	DPH.

Údržba budov 

Oddělení	 logistiky	 rovněž	 zabezpečovalo	 údržbu	
a nezbytné	opravy	budov,	které	využívá	LSHK	a.s. 
ke	své	činnosti.	V případě	budovy	č.154	byl	doin-
stalován	 kombinovaný	 kotel	 pro	 ohřev	 vody	 tak,	 
že	v současné	době	je	možné	vodu	ohřívat	jak	elek-
trickou	 energií,	 tak	 kotlem	 na	 peletky.	Náklady	 na	
úpravu	 si	 vyžádaly	 částku	 ve	 výši	 21	700	 Kč	 bez	
DPH.

Současně	 byla	 provedena	 oprava	 odpadů,	 insta-
lace	nového	dřezu,	odsavače	par	a obnova	nátěru	
v místnosti	 pro	 výdej	 stravy.	Celkem	si	 tyto	práce	
vyžádaly	náklady	ve	výši	51	723,–	Kč	bez	DPH.	

Kontrolní činnost ÚCL 

Na	 přelomu	 července	 a  srpna	 proběhl	 na	 letišti	
Hradec	Králové	Regulatorní	 audit	 a  inspekce	ÚCL 
se	zaměřením	na	plnění	požadavků	přepisů	a norem,	
kladených	na	provozovatele	letiště	Hradec	Králové	
a  kontroly	 technického	 stavu	 provozních	 ploch	
letiště.	 Ze	 závěru	 auditu	 a  inspekce	ÚCL	 vyvstaly	 
dva	problémy,	které	je	třeba	systémově	řešit.	První	
problém	 se	 týkal	 vyřešení	 smluvního	 vztahu	 mezi	
LSHK	a.s.	a MO	ČR	k pozemkům,	které	 tvoří	 leti-
ště	 Hradec	 Králové	 a  jsou	 ve	 vlastnictví	 MO	 ČR	 
a  doposud	 nebyly	 převedeny	 do	 majetku	
Statutárního	města	Hradec	Králové,	a to	z důvodu	
probíhajících	restitučních	nároků.

Neřešení	této	situace	může	vést	až	k zastavení	pro-
vozu	 letiště	Hradec	Králové,	 vzhledem	k  tomu,	 že	
provozovatel	 letiště	 Hradec	 Králové	 nemá	 právní	
nárok	ke	všem	pozemkům,	které	slouží	k zabezpe-
čení	jeho	provozu.	Jako	druhý	problém	bylo	upozor-
něno	na	degradaci	povrchu	TWY	A,	APN	S a dalších	
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ploch,	 jejichž	stav	a případné	neřešení	 investic	do	
jejich	oprav	může	vést	k omezení	provozu	na	těchto	
plochách.

Personální zabezpečení oddělení logistického 
zabezpečení 

Oddělení	 logistiky	 využívalo	 pro	 manuální	 práce	
na	 údržbě	 provozních	 ploch	 a  travního	 porostu 
4	 zaměstnance	 z  dotačních	 programů	 ÚP	 ČR,	
který	 současně	hradil	 personální	 náklady	na	 jejich	
činnost.

Spolupráce se vzdělávacími institucemi

Ve	 spolupráci	 s  Technologickým	 Hradec	 Králové,	
o.p.s.	 bylo	 zorganizováno	 celkem	 7	 návštěv	 dětí	
z  místních	 škol	 a  školek	 v  neveřejné	 části	 letiště.	

Úzká	spolupráce	byla	rovněž	navázána	s praktickou	
základní	 a  střední	 školou	 v Hradci	Králové,	 jejichž	
děti	 se	 podíleli	 na	 úklidu	 travnaté	 RWY	 15R/33L.	
Odměnou	jim	bylo	teplé	občerstvení,	připravené	ze	
strany	LSHK	a.s.	

Plán údržby letiště pro rok 2019 

Plán	 údržby	 pro	 rok	 2019	 počítá	 s  pokračováním	
obnovy	 dilatačních	 spár	 RWY	 15L/33R,	 obnovou	
horizontálního	značení	pohybových	ploch,	obvyklou	
údržbou	travního	porostu	a nutnými	dílčími	oprava-
mi	TWY	A a APN	S k zabránění	zhoršení	jejich	tech-
nického	stavu.	

3. Zpráva o činnosti za provozní úseky

3.4 Úsek manažera bezpečnosti (security)

Úsek	manažera	 bezpečnosti	 se	 zabývá	 naplňová-
ním	evropské	a národní	 legislativy	v oblasti	ochra-
ny	 letiště	 před	 protiprávními	 činy,	 zabezpečuje	
spolupráci	s PČR	a ICP	při	jejich	kontrolní	činnosti	
v neveřejné	části	letiště	Hradec	Králové.	

V roce	2018	nebyly	na	letišti	Hradec	Králové	řešeny	
žádné	mimořádné	události	v oblasti	ochrany	civilní-
ho	letectví	České	republiky	před	protiprávními	činy.	
V  rámci	 „mimo	 schengenských	 a mimo	 EU	 “	 letů	
proběhlo	 ve	 spolupráci	 s  ICP	Pardubice	 a Celním	
úřadem	 Hradec	 Králové	 179	 odbavení	 pro	 739	
osob.	Spolupráce	mezi ICP	Pardubice,	Celním	úřa-
dem	a LSHK	a.s.	při	 jednotlivých	odbaveních	byla	
hodnocena	kladně	všemi	stranami.

Dle	plánu	kontrolní	činnosti	vnitřního	systému	říze-
ní	kvality	proběhly	ve	dnech	13. 3.  ,	12. 6.  ,	25. 9.   
a 10. 12. 2018	kontroly	pověřeným	auditorem,	který	
neshledal	žádné	systémové	ani	dlouhodobě	trvající	
nedostatky.	 Všechny	 zprávy	 z  těchto	 kontrol	 jsou	
uchovávány	dle	požadavků	národních	předpisů.

Dne	23. 10. 2018	proběhla	na	letišti	Hradec	Králové	
mimořádná	bezpečnostní	 inspekce	 ze	 strany	ÚCL	
zaměřená	 na	 způsob	 a  průběh	 bezpečnostních	
školení	před	vydáním	LIP	(letištní	 identifikační	prů-
kaz),	stav	bezpečnostního	personálu	provozovatele	

letiště	Hradec	Králové	a auditorské	zprávy.	Vše	bylo	
na	místě	 hodnoceno	 kladně.	 Bohužel	 do	 součas-
nosti	 nebyla	 provozovateli	 letiště	 Hradec	 Králové	
doručena	podrobná	zpráva	z auditu	ze	strany	ÚCL.	
Ve	 dnech	 3.12	 až	 5.  12.  2018	 proběhl	 plánovaný	
Regulatorní	audit	a inspekce	ÚCL	se	zaměřením	na	
poskytování	služby	AFIS	a  současně	byly	prověřo-
vány	požadavky	na	ochranu	letiště	před	protiprávní-
mi	činy.	Z hlediska	security	na	letišti	Hradec	Králové	
nebyly	shledány	žádné	neshody.

Letištní výbor pro bezpečnost

Letištní	výbor	pro	bezpečnost	se	v průběhu	roku	sešel	
plánovaně	 celkem	 čtyřikrát.	 Na	 svých	 zasedáních	
byli	členové	seznamováni	s výsledky	kontrol	a čin-
ností	v oblasti	bezpečnosti.	Ve	dnech	12. 2. ,	2. 3. ,	 
16. 3. ,	24. 4. ,	9. 8. ,	20. 9.	a 11. 12. 2018	proběhla	
setkání	 s  uživateli	 letiště	Hradec	Králové,	 kde	byli	
účastníci	 informováni	o činnosti	LSHK	a.s.,	pláno-
vaných	prací,	omezeních	a provozu	na	letišti	v aktu-
álním	období.

Bezpečnostní školení 

V  roce	 2018	 bylo	 zorganizováno	 celkem	 19	 bez-
pečnostních	školení,	 kterých	se	zúčastnilo	celkem	
263	(61	LSHK	a.s.	202	ostatní)	osob,	převážně	z řad	
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uživatelů	 letiště	 Hradec	 Králové.	 Ve	 dnech	 18.  6.	
až	 20.  6.  2018	a  12.  11.–14.  11.  2018	 se	pověře-
ní	 zaměstnanci	LSHK	a.s.	 zúčastnili	praxe	a aktu-
alizačního	 školení	 pro	 provádění	 fyzických	 kontrol	
osob	a zavazadel	na	Letišti	Leoše	Janáčka	Ostrava,	
a.s.	 V  současnosti	 je	 vyškoleno	 13	 zaměstnanců	
LSHK	a.s.	dle	Národního	programu	bezpečnostního	
výcviku	na	provádění	kontrol	vstupu,	dozor	a hlíd-
ky	(B	15)	a 5	zaměstnanců	pro	provádění	fyzických	
kontrol	osob	a zavazadel	bez	využití	RTG	(B	11).	

Zabezpečení letiště

Firma	Bartoň	a Partner	s.r.o.,	zabezpečující	ostrahu	
areálu	letiště	Hradec	Králové	je,	jak	ve	veřejné,	tak	 
i v neveřejné	části	letiště,	ze	strany	LSHK	a.s.	hod-
nocena	 pozitivně	 a  bez	 závažnějších	 nedostatků.	
Vzhledem	k výcviku	zahraničních	studentů	na	letišti	
Hradec	Králové	působí	i nadále	bezpečnostní	agen-
tura	SBS	 IVA,	 s.r.o.	Spolupráce	s  touto	agenturou	
byla	v roce	2018	bez	nedostatků.
 

Areál	 letiště	 je	 nyní	 monitorován	 17	 kamerami	
s nahrávacím	zařízením,	které	umožní	ve	dne	i v noci	
sledovat	zájmové	prostory	zaměstnanci	LSHK	a.s.	
a ostrahou	letiště	Hradec	Králové.	

V  roce	2018	byl	 schválen	výborem	státního	 fondu	
dopravní	 infrastruktury	 finanční	 příspěvek	 na	 akci	
„Vybavení	 letiště	Hradec	Králové“,	který	se	v  roce	
2018,	z časových	důvodu,	nezrealizoval.	Tyto	finanč-
ní	prostředky	byly	převedeny	do	roku	2019	a budou	
čerpány	 na	 nákup	mobilního	 oplocení	 a  vylepšení	
kamerového	systému	letiště	Hradec	Králové.	

GDPR

V  roce	 2018	 byly	 aplikovány	 požadavky	 GDPR	
(ochrana	 osobních	 údajů	 platná	 na	 celém	 úze-
mí	 EU,	 která	 hájí	 práva	 občanů	 proti	 neoprávně-
nému	 zacházení	 s  jejich	 daty	 a  osobními	 údaji),	
dle	 Nařízení	 Evropského	 parlamentu	 a  Rady	 (EU) 
č.	2016/679.

Výdaje a příjmy v souvislosti se zabezpečením letiště Hradec Králové:

Výdaje rok 2018 v Kč Příjmy rok 2018 v Kč Příjmy rok 2017 v Kč

Zabezpečení
ostrahy	letiště

536	796,–	

Bezpečnostní	
školení	pro	vstup	
do	NČL	letiště	
Hradec	Králové

101	000,–	 82	000,–	

Opravy	kamerového	
systému

2	823,–	
Prodej	ID	karet	
pro	vstup	do	NČL

19	380,–	 26	260,–	

Opravy	vstupních	
bran,	zřízení	nové	
brány	č.12
na	GSM	klíč.

60	117,–	
Prodej	čipových	
karet	pro	vstup	
do	NČL

2	200,–	 3	120,–	

Školení	zaměstnanců	
LSHK	a.s.

5	940,–	
Prodej	vjezdových	
povolení

125	200,–	 106	400,–	

Externí	audity 6	000,–	 16	000,–	

Potisk	karet 7	230,–	 2	562,–	

Celkem výdaje 605 676,– Celkem příjmy 261 010,– Kč 236 342,– 
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18 3. Zpráva o činnosti za provozní úseky

3.5 Úsek manažera kvality

Úsek	 manažera	 kvality	 se	 v  průběhu	 roku	 2018	
zabýval	 činností,	 která	 se	 týkala	 aplikace	 veš-
kerých	 požadavků	 předpisů	 a  norem	 ČR	 a  EU 
ve	vztahu	k provozu	letiště	a poskytování	služby	AFIS 
a meteorologických	informací.

Kontrolní činnost ÚCL

V měsíci	 červenci	 2018	 se	 uskutečnil	 Regulatorní	
audit	 a  inspekce	 ÚCL	 se	 zaměřením	 na	 plnění	
požadavků	předpisů	 a  norem	při	 provozování	 leti-
ště	 Hradec	 Králové	 a  kontrolu	 jeho	 technického	
stavu.	Závažnou	skutečností,	na	kterou	tento	audit	
a  inspekce	 poukázal	 je	 stav	 částí	 pohybových	
ploch,	 které	 vykazovaly	 značný	 stupeň	degradace	
a jejich	oprava	bude	vyžadovat	plánované	investice.	
Závěr	tohoto	auditu	a inspekce	konstatoval,	že	leti-
ště	Hradec	Králové	je	zatím	způsobilé	pro	provoz.

V  měsíci	 říjnu	 2018	 provedla	 společnost	 TÜV	
Rheinland	 audit	 společnosti	 zaměřený	 na	 systém	
managementu	 kvality	 dle	 požadavků	 normy	 ČSN	
EN	 ISO	 9001.	 Auditovány	 byly	 veškeré	 oblasti	
poskytování	 služeb	 a  provozování	 letiště	 Hradec	
Králové.	 Závěr	 auditu	 konstatoval,	 že	 společnost	
má	zaveden	efektivní	systém	managementu	kvality.	
Doporučení	z předchozího	auditu	byly	vypořádány 
a  platnost	 certifikátu,	 byla	 na	 základě	 pozitivních	
zjištění,	i nadále	potvrzena.

V měsíci	 prosinci	 2018	 byla	 společnost	 auditová-
na	ÚCL	s ohledem	na	plnění	 požadavků	předpisů	
a norem	ČR	a EU.	Jednalo	se	o recertifikační	audit,	na	
jehož	závěru	bylo	konstatováno,	že	společnost	spl-
ňuje	veškerá	související	kritéria	a požadavky	předpisů	
a norem.	Letecké	služby	Hradec	Králové	a.s.	budou	 
i nadále	předmětem	auditů	a inspekcí	ze	strany	ÚCL	
i  z  důvodu	nevyjasněné	pozice	 ředitele	 Leteckých	
služeb	Hradec	Králové	a.s.,	který	nebyl	do	ukončení	
recertifikačního	auditu	potvrzen	ve	funkci	a z důvo-
du	kumulace	funkcí	manažera	bezpečnosti	a mana-
žera	provozní	 bezpečnosti,	 jejichž	 výkon	byl	 dele-
gován	 na	 jednoho	 zaměstnance.	 Zprávu	 o  stavu	
v těchto	oblastech	Letecké	služby	Hradec	Králové	
a.s.	doloží	ÚCL	do	1. 4. 2019.

Změnová služba

Úsek	 manažera	 kvality	 se	 podílel	 na	 revizi	 inter-
ní	 dokumentace	 a  postupů	 v  Leteckých	 službách	
Hradec	Králové	a.s.	v souvislosti	se	změnami	v jed-
notlivých	předpisech	a normách	v  rámci	ČR	a EU	
(např.	letecké	předpisy	řady	L,	NEPaR	2018/1139).	
V průběhu	roku	2018	došlo	k celé	řadě	významných	

změn	v předpisech	a normách	v rámci	ČR	a EU,	kte-
ré	se	značnou	měrou	dotkly	požadavků	na	poskyto-
vání	služby	AFIS	a meteorologických	služeb.	Jedná	
se	např.	o požadavky,	týkající	se	jazykových	znalosti	 
D	AFIS	(dispečer)	 (prokázání	 jazykové	úrovně	ang-
lického	 jazyka	 na	 úrovni	 min.	 ICAO	 EN	 4),	 poža-
davků	 na	 koordinaci	 pozemního	provozu	 na	 letišti	
Hradec	Králové,	monitorování	 letových	plánů	 leta-
del,	směřujících	na	letiště	Hradec	Králové,	zvýšené	
nároky	 na	 poskytování	 HZS	 a  další.	 S  ohledem	 
na	připravovaný	vývoj	v oblasti	požadavků	před-
pisů	 a  norem,	 nelze	 očekávat	 snižování	 nároků	
kladených	na	Letecké	služby	Hradec	Králové	a.s.	
jak	v oblasti	poskytování	služby	AFIS	a meteoro-
logických	služeb,	 tak	v rámci	provozování	 letiště	
Hradec	Králové.	

Účast na odborných konferencích a seminářích

Workshop	 on	 Management	 and	 Oversight	 of	
Changes	(2017/373),	JENEČ,	24. 7.	až	25. 7. 2018.	
International	 Safety	 and	 Security	 Conference,	
Praha,	21-22. 11. 2018

Přípravný	seminář	„Prováděcí	nařízení	Komise	(EU)	
2017/373“,	Praha,	29. 11. 2018.	

Spolupráce s externími subjekty

V průběhu	roku	2018	spolupracoval	úsek	manažera	
kvality	s těmito	subjekty:

Dr.,	Mgr.	Jaromír	Vít,	CSc.:	externí	konzultant	a audi-
tor	ČSN	EN	ISO	9001.

Řízení	 letového	provozu	s.p.	Oddělení	bezpečnos-
ti	 a  kvality:	 školení	 v oblasti	 jakosti	 a bezpečnosti	
poskytovaných	 služeb	 dle	 požadavků	 evropské	
legislativy.	
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4. Personální oblast

Personální	 oblast	 doznala	 v  průběhu	 roku	 2018	
značných	 změn.	 Letecké	 služby	 Hradec	 Králové	
a.s.	 vstoupily	 do	 roku	 2018	 s  celkem	 12	 kmeno-
vými	 zaměstnanci.	V  dubnu	 ukončil	 činnost	 ředi-
tel	 Leteckých	 služeb	Hradec	Králové.	 a.s.	 LSHK	
a.s.	Ing.	Vladimír	Griga,	na	jehož	místo	postoupil	
z pozice	manažera	 kvality	 Ing.	Pavel	Rind,	 který	
byl	 v  květnu	 jmenován	 jako	člen	představenstva	
Leteckých	 služeb	 Hradec	 Králové.	 a.s.	 Pozice	
manažera	 kvality	 byla	 až	 dokonce	 roku	 2018	
zastávána	externím	poradcem.

V  souvislosti	 se	 změnou	 koncepce	 hasičské	
a  záchranné	 služby	 došlo	 k  postupnému	 přijetí 
4	kmenových	zaměstnanců	na	pozici	Č	HZS,	z toho	
jeden	rozvázal	na	vlastní	žádost	pracovní	poměr	ve	
zkušební	 době.	 Současně	došlo	 k  odchodu	 jedné	
zaměstnankyně	na	mateřskou	dovolenou.	Ke	konci	

roku	2018	měly	Letecké	služby	Hradec	Králové	a.s.	
14	kmenových	zaměstnanců	a z toho	jeden	na	MD.	
Dále	bylo	využito	7	zaměstnanců	pro	posílení	služ-
by	AFIS	zejména	ve	dnech	pracovního	klidu	a mimo	
standardní	pracovní	dobu,	kteří	vykonávali	činnosti	
ve	prospěch	Leteckých	služeb	Hradec	Králové	a.s.	
na	základě	DPP.

Společnost	zabezpečuje	vzdělávání	všech	zaměst-
nanců	(kmenoví	a DPP)	formou	pravidelných	odbor-
ných	školení	a seminářů	pod	vedením	jednotlivých	
vedoucích	úseků,	popřípadě	externích	firem	(BOZP,	
PO,	školení	řidičů).	V roce	2018	byla	zahájena	výuka	
anglického	 jazyka	 pro	 dispečery	 AFIS	 ke	 zvýšení	
jejich	kvalifikace	 ICAO	4	s cílem	obhájit	 jazykovou	
zkoušku	dle	požadavků	předpisů	a to	minimálně	na	
úrovni	ICAO	EN	4.

5. Projekty LSHK a.s.

Ředitel	 společnosti	 rozhodl	 o  komplexním	hodno-
cení	 projektu	 IFR	LKHK	a  vypracování	 variant	 pro	
jeho	další	pokračování	nebo	pro	případné	ukončení.	
Vypracování	variant	konceptu	je	plánováno	na	první	
pololetí	 roku	2019.	V současné	době	 je	projekt	ve	
fázi	stagnace,	a to	zejména	z důvodu	nevyjasněné	
oblasti	poskytování	přibližovacích	služeb	ze	strany	
AČR,	která	nedisponuje	dostatečnými	personálními	
kapacitami	řídících	letového	provozu.	Blízkost	pro-
storu	MTMA	LKPD	se	ukázala	 jako	 velmi	 limitující	

pro	potřeby	projektu	přiblížení	za	podmínek	IMC	na	
LKHK.	Dalším	limitujícím	faktorem,	který	do	budouc-
na	stíží	implementaci	tohoto	postupu	je	vybavenost	
LKHK,	 která	 zejména	 v  oblastech	 příjmu	 letových	
plánů	a distribuce	meteorologických	 informací	pro	
potřeby	 AČR	 značně	 zaostává	 za	 požadovaným	
standardem	a v případě	 rozhodnutí	o pokračování	
v projektu	bude	nutné	tyto	oblasti	zahrnout	do	plá-
novaných	investic.

5.1 Projekt IFR LKHK
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Letecké	 služby	 Hradec	 Králové	 a.s.	 pořádaly	 již	
jedenáctý	 ročník	 charitativní	 akce	 Open	 Skies	 for	
Handicapped	 (Otevřené	 nebe	 pro	 hendikepova-
né).	Cílem	akce	 je	 zabezpečit	 vyhlídkový	 let	 lidem	
se	 zdravotním	 znevýhodněním.	 Součástí	 akce	 je	
i  bohatý	 doprovodný	 program	 v  podobě	 ukázek	
činnosti	Policie	ČR,	Městské	policie,	hasičů,	kyno-
logů,	 parašutistů	 atd.	 Vstup	 na	 akci	 je	 zcela	 bez-
platný	a doprovodný	program	je	určen	pro	širokou	
veřejnost.	V roce	2018	se	akce	zúčastnilo	vice	než	
3	500	návštěvníků,	bylo	realizováno	50	letů	a vyhlíd-
kový	let	byl	zprostředkován	více	než	700	občanům 
se	zdravotním	znevýhodněním.

Uvedená	 akce	 se	 koná	 za	 finanční	 pod-
pory	 Statutárního	 města	 Hradec	 Králové,	
Královéhradeckého	 kraje	 a  celé	 řady	 sponzorů.	
Akci	by	nebylo	možné	zabezpečit	bez	úzké	spolu-
práce	se	Vzdušnými	silami	Armády	České	republiky	
a  Centrem	 leteckého	 výcviku	 Pardubice,	 kteří	 na	
uvedenou	akci	poskytují	letadlovou	techniku.

5.2 Open Skies for Handicapped

5. Projekty LSHK a.s.

Letecké služby Hradec Králové a.s. se podílely na zabezpečení průběhu následujících leteckých akcí: 

European	Helicopter	Show –	11. 5.	a 12. 5. 2018
Open	Skies	For	Handicapped –	16. 6. 2018
Czech	International	Air	Fest –	1. 9.	a 2. 9. 2018

6.1 Letecké akce na letišti

6. Akce na letišti Hradec Králové

Letecké služby Hradec Králové a.s. pronajaly plochy v neveřejné části letiště Hradec Králové
pro následující akce:

Bezpečně	na	motorce –	29. 4. 2018,	20. 5. 2018,	24. 6. 2018
Rock	For	People –	3. –	7. 7. 2018
Hip	Hop	Kemp –	23. –	25. 8. 2018

6.2 Všeobecné akce na letišti
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Vedení	 Leteckých	 služeb	 Hradec	 Králové.	 a.s.	
stanovilo	pro	 rok	2019	následující	úkoly	pro	 jed-
notlivé	úseky.	

1. Úsek ředitele Leteckých služeb Hradec Králové a.s. 

Předložit	variantní	řešení	koncepce	směřování	leti-
ště	Hradec	Králové.	Radě	města	Hradec	Králové.	
 
Komunikovat	 s  uživateli	 letiště	 Hradec	 Králové	
a  sledovat	 jejich	 požadavky	 k  dalšímu	 rozvoji	
jejich	činnosti.	

Komunikovat	 se	 zástupci	 KMS	 v  okolí	 letiště	
Hradec	Králové	z hlediska	hlukové	zátěže.	

Personálně	posílit	HZS	o 2	nové	příslušníky	a tím	
snížit	závislost	na	externích	personálních	zdrojích

2. Služba AFIS

Zabezpečit	 aplikaci	 požadavků	 pro	 poskytování	
služby	AFIS,	vyplývající	z NEPaR	2017/373.

Zabezpečení	 výcviku	 technického	 personálu	 dle	
požadavků	NEPaR	2017/373.	

Stabilizace	 personálního	 obsazení	 na	 pozici	
dispečera	stanoviště	AFIS.	
 

3. Služba HZS/Handling

Zabezpečení	 technického	 vybavení	 příslušníků	
HZS	k účinnému	zásahu	v případě	letecké	mimo-
řádné	události.	

Zabezpečení	 odborného	 výcviku	 příslušníků	
HZS	v souladu	s požadavky	 leteckého	předpisu 
L14	letiště,	nařízení	GŘ	HZS	a SIAŘ	57/2013.

Zabezpečit	výcvik	personálu	HZS	v oblasti	hašení	
leteckého	paliva	v souladu	s požadavkem	letec-
kého	předpisu	L	14	Letiště,	Hlava	9.

Výběr	 vhodné	 lokality	 pro	 vybudování	 trvalého	
zázemí	pro	personál	a techniku	služby	HZS,	která	
bude	 splňovat	podmínky	pro	dosažení	dojezdo-
vých	a zásahových	časů	a rovněž	bude	naplňovat	
hygienické	podmínky	pro	činnost	příslušníků	HZS	
a  technické	 podmínky	 pro	 celoroční	 skladování	
hasičské	techniky.

4. Oddělení manažera kvality 

Připravit	analýzu	projektu	IFR	a připravit	variantní	
řešení	pro	jeho	další	pokračování.

Zabezpečit	 přípravu	 aplikaci	 požadavků	 NEPaR	
2017/373	do	interních	postupů	společnosti.	

5. Oddělení manažera bezpečnosti (security)
 
Využít	dotačního	programu	SFDI	pro	nákup	tech-
nického	 vybavení	 k  posílení	 ochrany	 civilního	
letectví	před	protiprávními	činy.

Zavedení	„Schváleného	agenta“	(možnost	odba-
vování	nákladu	na	Letišti	Hradec	Králové,	včetně	
odbavování	zboží	firmami,	které	tyto	dále	letecky	
přepravují	z jiných	letišť).

Zjednodušení	 monitoringu,	 vjezdu	 dopravních	
prostředků	vjíždějících	do	NČL	(upgrade	kamero-
vého	systému	na	branách	č.	10,	13	a 26),	zavede-
ním	čteček	SPZ.

Obhájit	 kvalifikaci	 školitele	 bezpečnostních	 ško-
lení	(předpoklad	pro	rok	2019 –	proškolit	cca	200	
osob).

Proškolit	 a  nově	 vycvičit	 2	 bezpečnostní	 pra-
covníky	pro	 fyzickou	kontrolu	osob	a zavazadel,	
ostatní	 zaměstnance	 Leteckých	 služeb	 Hradec	
Králové	a.s.	na	dozor	a hlídky	a průběžně	prová-
dět	pro	své	zaměstnance	a ostatní	uživatele	letiš-
tě	Hradec	Králové	doškolování	v oblasti	ochrany	
civilního	letectví	před	protiprávními	činy.

Pro	bezpečnostní	pracovníky	zorganizovat	min	2x	
ročně	praxi	pro	odbavování	cestujících	s násled-
ným	doškolením	a konzultacím	ohledně	security.

Nabízet	službu	„	Pověřeného	auditora“	ostatním	
letištím.

Aktualizovat	Bezpečnostní	program	provozovate-
le	 letiště	Hradec	Králové,	Bezpečnostní	program	
poskytovatele	LPS	a Pohotovostní	plán	letiště.

Provést	 školení	 příslušníků	 zásahové	 jednotky	
PČR	a příslušníků	PČR	obvodu	2	HK	se	kterými	
dále	spolupracovat	při	 řešení	problémů	na	 letišti	
Hradec	Králové.

7. Plánované úkoly Leteckých služeb
 Hradec Králové a.s. na rok 2019
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6. Oddělení logistiky 

Dokončení	 projektové	 dokumentace	 pro	 rekon-
strukci	 osvětlení	 tzv.	 velké	 stojánky	 s  ohledem 
na	požadavky	leteckého	předpisu	L14	letiště.	

Pokračovat	v jednání	s Odborem	majetku	MMHK	
ve	 věci	 projektové	 dokumentace	 na	 rekonstruk-
ci	 pohybových	 ploch	 v  neveřejné	 části	 letiště	
Hradec	Králové,	zejména	TWY	A a APN	S.

Pokračovat	v jednání	s MO	ČR	ve	věci	zřízení	věc-
ného	břemene	pro	světelná	sestupová	návěstidla	
PAPI	15L.

Pokračovat	 v  jednání	 s  MO	 ČR	 ve	 věci	 získá-
ní	 právního	 vztahu	 k  pozemkům,	 které	 jsou	 
ve	vlastnictví	MO	ČR	a doposud	nebyly	převede-
ny	do	majetku	Statutárního	města	Hradec	Králové	
a  tvoří	 neveřejnou	 část	 letiště	 Hradec	 Králové.	
Celkem	se	jedná	o více	než	300	000m2	pozemků.	
 
Pokračovat	 v  obnově	 dilatačních	 spár	 RWY	
15L/33R.

7. Plánované úkoly Leteckých služeb
 Hradec Králové a.s. na rok 2019

7. Plánovaná struktura pro rok 2019

Valná hromada

Představenstvo

Dozorčí rada

Ředitel

Vedoucí stanoviště
AFIS

Vedoucí logistického
zabezpečení

Manažer
bezpečnosti

Asistentka ředitele Manažer kvality

Technik logistického 
zabezpečení

3x Dispečer AFIS Technik stanoviště
AFIS

Servisní pracovník
ATM (MD)

Vedoucí hasičské
a záchranné služby

(DPP)

6x Člen hasičské 
a záchranné služby
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Finanční plán v tis. Kč

7. Plánované úkoly Leteckých služeb
 Hradec Králové a.s. na rok 2019

Nákladová položka Celkem 
PL Poznámky k finančnímu plánu

Spotřeba	DHIM	od	3000,–	do	40000,–	 120 drobný	hmotný	investiční	majetek	
do	40	000,–	Kč

Spotřeba	předmětů	do	2999,99 42  

Spotřebované	nákupy	-	materiál 240 spotřeba	drobného	spotřebního	
materiálu

Spotřebované	nákupy	-	PHM,	motorová	nafta 156
Natural	95,	motorová	nafta	

(dieselagregát	stanoviště	AFIS,	
provoz	traktoru)

Spotřebované	nákupy	-	kancelářské	potřeby 36 kancelářské	potřeby

Spotřebované	nákupy	-	pitná	voda 24 pitná	voda	v barelech	na	b.	č.	69,	
řídící	věž	a hasiči

Spotřeba	energie 672 spotřeba	el.	energie

Spotřeba	plynu 52 spotřeba	plynu

Opravy	a udržování	služ.vozů	a strojů 240 opravy	služebních	vozidel 
a techniky

Opravy	a udržování	nemovitostí 300 opravy	nemovitostí	

Opravy	a udržování	světel	 120
světla	na	pohybových	plochách	

letiště,	sestupová	návěstidla,	
regulátory	TCR

Opravy	a udržování	ostatní 396
ostatní	opravy	a údržba 
v souvislosti	s provozem 

letiště	a LSHK	a.s.

Opravy	a udržování	PD	pohybových	ploch 396  

Cestovné 66 cestovní	náhrady

Náklady	na	reprezentaci 48 služební	jednání,	občerstvení,	
reprezentace	firmy

Ostatní	služby	 600 školení,	revize,	kontroly,	audity,	
požární	asistence

Ostatní	služby	telefon 86 telefonní	služby	(mobilní	telefony,	
VoIP	telefony,	tel.	přípojky)	

Ostatní	služby	pronájem	nemovitostí 3 900 pronájem	ploch	a budov	od 
Statutárního	města	Hradec	Králové
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7. Plánované úkoly Leteckých služeb
 Hradec Králové a.s. na rok 2019

Nákladová položka Celkem 
PL Poznámky k finančnímu plánu

Ostatní	služby	poštovné 25  

Ostatní	služby	reklama 60
reklamní	předměty,	oblečení,	

reklamní	cedule,	inzeráty 
na	pracovní	pozice

Ostatní	služby	nájemné	strojů 36 elektrocentrála,	fréza	na	sníh,	
sekačka	atd.	

Ostatní	služby	srážková	voda 84 srážkové	vody

Ostatní	služby	servis	PC 144
internet,	servis	IT,	webhosting,	

zálohování	systému	ERA	(přehle-
dová	situace	o letovém	provozu)

Ostatní	služby	-	poplatky	rozhlas,	autorské	popl. 9 rozhlasový	poplatek

Ostatní	služby	-	účetní	práce,	právní	služby 324 účetní	práce,	právní	služby 
a poradenské	služby

Ostatní	služby	k pronájmu 792 režijní	služby,	ostraha	letiště	

Ostatní	služby	DN	akce	OSH 300  

Mzdové	náklady 8 160 mzdové	náklady	

Mzdové	náklady	DOPP 400 brigádníci

Mzdové	náklady-náhrada	PN 60 pracovní	neschopnost

Odměny	členů	statutárních	orgánů	 300 odměny	členů	představenstva 
a dozorčí	rady	

Zákonné	sociální	pojištění 2 040 SP 

Zákonné	zdravotní	pojištění 840 ZP 

Zákonné	SP	a ZP	členů	představenstva 72 SP	a ZP	z odměn	statut.	orgánů

Zákonné	sociální	náklady 226  

Ostatní	daně	a poplatky 20  

Ostatní	provozní	náklady	-	pojištění 180 pojištění	letiště

Ostatní	provozní	náklady	-	pojistné	DN 60 pojištění	odpovědnosti	za	škodu	
za	zaměstnance
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7. Plánované úkoly Leteckých služeb
 Hradec Králové a.s. na rok 2019

Nákladová položka Celkem 
PL Poznámky k finančnímu plánu

Odpisy 600  

Ostatní	finanční	náklady 24 bankovní	poplatky

Ostatní	finanční	náklady	pojistné 2 další	pojištění

Tržby	přistávací	poplatky 3 000 přistávací	poplatky

Tržby	-	handling	noční	létání 300 noční	létání

Tržby	-	handling	přílet/odlet	mimo	PD 660 přílet/odlet	mimo	provozní	dobu

Tržby	-	nájemné 2 400  

Tržby	-	ostatní 360
vydávání	ID	karet,	vjezdových	
povolení,	integrované	školení,	

sekání	trávy	atd.	

Tržby	-	přeúčt.služeb	a energie 360  

Tržby	-	nájemné	bez	DPH 48  

Jiné	provozní	výnosy 336 dotace	Úřadu	práce	na	pomocné	
pracovní	síly	pro	údržbu	letiště	

Jiné	provozní	výnosy	příspěvek	města	HK 14 700 dotace	města	na	provoz	letiště	

Jiné	provozní	výnosy	dary	OSH 240 sponzorské	dary	na	akce	/OSH/

Mimořádné	provozní	výnosy 12  

Celkem plánované náklady 22 252  

Celkem plánované výnosy 22 416  

Plánovaný hospodářský výsledek 2019 164  
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8. Účetní závěrka
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8. Účetní závěrka
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8. Účetní závěrka
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9. Zpráva dozorčí rady
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10. Zpráva nezávislého auditora
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10. Zpráva nezávislého auditora

32-33
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11. Zpráva o vztazích mezi ovládající
 a ovládanou osobou (§ 82 ZOK)

Zpráva	 představenstva	 Letecké	 služby	 Hradec	
Králové	 a.s.	 o	 vztazích	 mezi	 ovládající	 a	 ovláda-
nou	 osobou	 a	 o	 vztazích	mezi	 ovládanou	 osobou	
a	ostatními	ovládanými	osobami	stejnou	ovládající	
osobou	 dle	 ust.	 §	 82	 ZOK	 90/2012	 Sb.	 za	 účetní	
období	roku	2018.	

Ovládající osoba: 
Statutární	město	Hradec	Králové	(100	%)
Československé	armády	408
502	00	Hradec	Králové
IČ	00268810

Ovládaná osoba: 
Letecké	služby	Hradec	Králové	a.s.:
Piletická	151
500	03	Hradec	Králové-Rusek
IČ	27520668

Struktura vztahů:
Ovládaná	 osoba	 Letecké	 služby	 Hradec	 Králové	
a.s.	má	 jediného	 akcionáře,	 a	 to	Statutární	město	
Hradec	 Králové.	 Vztahy	 mezi	 ovládanou	 osobou	
a	 osobami	 ovládanými	 stejnou	 ovládací	 osobou	
nejsou	na	kapitálové	úrovni,	ale	na	úrovni	běžných	
obchodně	závazkových	vztahů.

34-35

Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů:
Ovládaná	 osoba	 Letecké	 služby	 Hradec	 Králové	
a.s.	plní	úlohu	specializované	provozní	jednotky.

Způsob a prostředky ovládání:
Na	základě	ustanovení	§	102,	odstavce.	2,	písme-
na	 c)	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.,	 o	 obcích,	 je	 Radě	
města	vyhrazeno	rozhodovat	o	věcech	města	 jako	
jediného	společníka	akciové	společnosti.	Rada	jme-
nuje	 a	 odvolává	 členy	 jednotlivých	 orgánů,	 tj.	 DR 
a	představenstva,	prostřednictvím	kterých	uplatňu-
je	zájmy	města	Hradce	Králové	v	této	společnosti.	
Společnost	 je	 fakticky	 ve	 své	 činnosti	 řízena	 pro-
střednictvím	 náměstka	 primátora	 v	 jednotlivých	
odborných	sférách.

V	účetním	období	od	1.1.2018	do	31.12.2018	neby-
la	učiněna	jednání	na	popud	nebo	v	zájmu	ovládající	
osoby	nebo	jí	ovládaných	osob,	které	by	se	týkalo	
majetku,	 který	 přesahuje	 10	 %	 vlastního	 kapitálu	
ovládané	 osoby	 zjištěného	 podle	 účetní	 závěrky 
k	31.12.2018.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi osobami ovládanými:

Smlouvy	přecházející	z	minulého	období	nebo	nově	uzavřené	v	roce	2018	mezi:

Letecké	služby	Hradec	Králové	a.s.	a	Statutární	město	Hradec	Králové:

1.	 Nájemní	smlouva	č.	2179/2008	ze	dne	29.	5.	2008	uzavřená	na	dobu	neurčitou.	Roční	nájemné	je	
	 stanoveno	v	hodnotě	585	930	Kč.	Plnění	bylo	poskytnuto	v	plném	rozsahu.

2.	 Dodatek	č.	1	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008	ze	dne	30.	6.	2008.	Rozšíření	předmětu	nájmu.
	 Roční	nájemné	stanoveno	na	587	843	Kč.

3.	 Dodatek	č.	2	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008	ze	dne	4.	11.	2008,	souhlas	se	stavebními
	 úpravami	najatých	objektů.

4.	 Dodatek	č.	3	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008	ze	dne	4.	11.	2008.	Rozšíření	předmětu	nájmu.
	 Roční	nájemné	stanoveno	na	1	316	960	Kč.

5.	 Dodatek	č.	4	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008	ze	dne	30.	12.	2008.	Zvýšení	částky	ročního
	 nájemného	o	DPH.

6.	 Dodatek	č.	5	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008	ze	dne	2.	3.	2009.	Úprava	částky	nájemného	v roce
	 2009	na	částku	1	285	335	Kč	bez	DPH	a	v	roce	2010	na	částku	1	279	010	Kč	bez	DPH.

7.	 Dodatek	č.	6	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008	ze	dne	31.	7.	2009.	Rozšíření	předmětu	nájmu,	
	 úprava	ročního	nájemného	na	částku	1	286	699Kč	bez	DPH.
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8.	 Dodatek	č.	7	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008	ze	dne	26.	4.	2010.	Rozšíření	předmětu	nájmu,
	 úprava	ročního	nájemného	na	částku	1	304	483	Kč	bez	DPH.

9.	 Dodatek	č.	8	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008	ze	dne	31.	12.	2010.	Vyjmutí	3	leteckých	hangárů 
	 z	nájmu,	úprava	nájemného	od	1.	1.	2011	na	částku	806	633Kč	bez	DPH.

10.	 Dodatek	č.	9	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008	ze	dne	6.	12.	2013.	Rozšíření	předmětu	nájmu,
	 úprava	ročního	nájemného	od	roku	2014	na	částku	840	940Kč	bez	DPH.

11.	 Dodatek	č.	10	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008.	Rozšíření	předmětu	nájmu,	úprava	ročního
	 nájemného	na	částku	874	620	Kč	bez	DPH.

12.	 Dodatek	č.	11	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008	ze	dne	20.	4.	2016.	Úprava	předmětu	nájmu,
	 úprava	ročního	nájemného	na	částku	857	035	Kč	bez	DPH.

13.	 Dodatek	č.	12	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008	ze	dne	27.	4.	2017.	Rozšíření	předmětu	nájmu
	 a	úprava	ročního	nájemného	na	částku	892	635	Kč	bez	DPH.

14.	 Dodatek	č.	13	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008	ze	dne	1.	8.	2017.	Zúžení	předmětu	nájmu	
	 a	úprava	ročního	nájemného	na	částku	816	735	Kč	bez	DPH.

15.	 Dodatek	č.	14	k	nájemní	smlouvě	č.	2179/2008	ze	dne	19.	12.	2017.	Rozšíření	předmětu	nájmu 
	 a	úprava	ročního	nájemného	na	částku	857	085	Kč	bez	DPH.

16.	 Dodatek	č.	1	k	nájemní	smlouvě	č.	2288/2009	ze	dne	1.	12.	2010.	Rozšíření	předmětu	nájmu.

17.	 Dodatek	 č.	 2	 k	 nájemní	 smlouvě	 č.	 2288/2009	 ze	 dne	 24.	 1.	 2012.	 Změna	 předmětu	 nájmu 
	 a	úprava	ročního	nájemného	na	částku	3	007	725	Kč	bez	DPH.

18.	 Dodatek	č.	3	k	nájemní	smlouvě	č.	2288/2009	ze	dne	18.	11.	2014.
	 Změna	plnění	DPH	–	čtvrtletní	plnění.

19.	 Dodatek	č.	4	k	nájemní	smlouvě	č.	2288/2009	ze	dne	9.	1.	2017.	Instalace	pojezdové	brány
	 a	přesunutí	vstupního	turniketu	u	brány	č.	10.

20.	 Smlouva	o	závazku	veřejné	služby	a	vyrovnávací	platbě	za	jeho	výkon	na	provozování
	 mezinárodního	neveřejného	letiště	uzavřená	od	1.	1.	do	31.	12.	2017.	Výše	vyrovnávací
	 platby	ve	výši	11 400	000	Kč.

21.	 Smlouva	o	úpravě	vzájemných	práv	a	povinností	v souvislosti	s centralizovaným	zadáváním
	 veřejné	zakázky	ze	dne	3.	7.	2017.	Poskytování	telekomunikačních	služeb	prostřednictvím
	 mobilních	sítí.	

22.	 Smlouva	o	závazku	veřejné	služby	a	vyrovnávací	platbě	za	jeho	výkon	uzavřená	od	1.	1.	2018		
	 do	31.	12.	2018	na	provozování	mezinárodního	neveřejného	letiště.	Výše	vyrovnávací	platby
	 ve	výši	11 400 000,-	Kč.	

23.	 Veřejnoprávní	smlouva	o	poskytnutí	dotace	z	„Fondu	na	podporu	veřejně	prospěšných	projektů“ 
	 č.	2018/0403	ze	dne	10.	5.	2018.	Příspěvek	ve	výši	100 000,-	Kč	na	akci	OSH	pro	rok	2018	a	2019.	

24.	 Smlouva	o	výpůjčce	č.	286/2018	ze	dne	31.5.2018.	Užívání	budovy	č.	247.

25.	 Kupní	smlouva	č.	S014/18	ze	dne	11.	6.	2018.	Prodej	dataprojektoru	ACER.	
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26.	 Smlouva	o	zřízení	věcného	břemene	–	služebnosti	č.	1761/2018	ze	dne	14.	6.	2018.	

27.	 Dodatek	č.	1	ke	Smlouvě	o	závazku	veřejné	služby	a	vyrovnávací	platbě	za	jeho	výkon	ze	dne	
	 19.	6.	2018.	Úprava	činnosti	LSHK.	

28.	 Smlouva	č.	2018/1138	ze	dne	25.	6.	2018.	Zajištění	požární	a	záchranné	služby.	

29.	 Dodatek	č.	2	ke	Smlouvě	o	závazku	veřejné	služby	a	vyrovnávací	platbě	za	jeho	výkon	ze	dne	
	 29.	10.	2018.	Navýšení	vyrovnávací	platby.	

Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými majetkově a personálně stejnou ovládací osobou:

Obchodní firmy a organizace:

Technické služby Hradec Králové
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové	8,	Na	Brně	362,	PSČ	500	08
Identifikační	číslo:		 64809447
Právní	forma:		 	 příspěvková	organizace

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:
elektrická	energie,	režijní	služby,	srážkové	vody,	vodné	a	stočné
Letecké	služby	uhradily	vystavené	faktury	za	provedené	služby	v	cenách	obvyklých	a	dle	ceníku.

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.	Technickým	službám:
bezpečnostní	školení

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Víta	Nejedlého	893,	PSČ	500	03
Identifikační	číslo:		 48172898
Právní	forma:		 	 akciová	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Na	Brně	362/15,	PSČ	500	06
Identifikační	číslo:		 25282174
Právní	forma:		 	 akciová	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Správa nemovitostí Hradec Králové
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Kydlinovská	1521,	PSČ	501	52
Identifikační	číslo:		 64811069
Právní	forma:		 	 příspěvková	organizace

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné
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Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Sídlo:		 	 	 Pouchovská	153,	500	03	Hradec	Králové
Identifikační	číslo:		 25267213
Právní	forma:		 	 akciová	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:
turistický	vláček	na	akci	OSH	2018
Letecké	služby	uhradily	vystavené	faktury	za	provedené	služby	v	cenách	obvyklých	a	dle	ceníku.

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Královéhradecká provozní, a.s.
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Víta	Nejedlého	893,	PSČ	500	03
Identifikační	číslo:		 27461211
Právní	forma:		 	 akciová	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Hradecké služby a.s.
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Bratří	Štefanů	990,	PSČ	500	03
Identifikační	číslo:		 25962973
Právní	forma:		 	 akciová	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Královští lvi Hradec Králové a.s.
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Komenského	1214,	PSČ	500	02
Identifikační	číslo:		 25936808
Právní	forma:		 	 akciová	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Městské lesy Hradec Králové a.s.
Sídlo:		 	 	 Přemyslova	čp.	219,	500	08	Hradec	Králové
Identifikační	číslo:		 00268810
Právní	forma:		 	 akciová	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	
chemická	údržba	letiště	
Letecké	služby	uhradily	vystavené	faktury	za	provedené	služby	v	cenách	obvyklých	a	dle	ceníku.

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

11. Zpráva o vztazích mezi ovládající
 a ovládanou osobou (§ 82 ZOK)



Mountfield HK, a.s.
Sídlo:		 	 	 Komenského	1214/2,	500	03	Hradec	Králové
Identifikační	číslo:		 01916441
Právní	forma:		 	 akciová	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

FC Hradec Králové, a.s.
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Všesportovní	stadion,	Úprkova	473/1,	PSČ	500	09
Identifikační	číslo:		 27479307
Právní	forma:		 	 akciová	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Filharmonie Hradec Králové o.p.s.
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Eliščino	nábřeží	777,	PSČ	500	03
Identifikační	číslo:		 27504247
Právní	forma:		 	 obecně	prospěšná	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Hradební	632,	PSČ	500	03
Identifikační	číslo:		 27504671
Právní	forma:		 	 obecně	prospěšná	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Klicperovo divadlo o.p.s.
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Dlouhá	ul.	čp.	99,	PSČ	500	01
Identifikační	číslo:		 27504689
Právní	forma:		 	 obecně	prospěšná	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Československé	armády	300,	PSČ	500	03
Identifikační	číslo:		 27472809
Právní	forma:		 	 společnost	s	ručením	omezeným

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

11. Zpráva o vztazích mezi ovládající
 a ovládanou osobou (§ 82 ZOK)
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Dětský denní rehabilitační stacionář
Sídlo:	 	 	 	Hradec	Králové,	Gagarinova	639,	PSČ	500	03
Identifikační	číslo:		 64809986
Právní	forma:		 	 příspěvková	organizace

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Nadační fond na podporu královéhradeckých středoškolských studentů
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Československé	armády	408,	PSČ	502	00
Identifikační	číslo:		 25954261
Právní	forma:		 	 nadační	fond

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Piletická	486/19,	PSČ	503	41
Identifikační	číslo:		 27493784
Právní	forma:		 	 obecně	prospěšná	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Nadační fond pro rozvoj města Hradec Králové „v likvidaci“
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Československé	armády	408,	PSČ	502	00
Identifikační	číslo:		 27533832
Právní	forma:		 	 nadační	fond

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Královéhradecká labská o.p.s.
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Československé	armády	408,	PSČ	502	00
Identifikační	číslo:		 27552969
Právní	forma:		 	 obecně	prospěšná	společnost

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Dům dětí a mládeže
Sídlo:		 	 	 Hradec	Králové,	Rautenkrancova	1241,	PSČ	500	03
Identifikační	číslo:		 61222275
Právní	forma:		 	 příspěvková	organizace

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	žádné

11. Zpráva o vztazích mezi ovládající
 a ovládanou osobou (§ 82 ZOK)



Mateřské a základní školy zřízené Statutárním městem Hradce Králové

Služby	poskytnuté	Leteckým	službám	Hradec	Králové	a.s.:
spolupráce	při	úklidu	vzletové	a	přistávací	dráhy	(vysbírání	kamenů)
Jedná	se	o	dobrovolnou	bezplatnou	činnost.
Služby	poskytnuté	Leteckými	službami	Hradec	Králové	a.s.:	exkurze

Posouzení skutečnosti, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 
a § 72 ZOK:

Ze	strany	ovládající	osoby	a	ostatních	ovládaných	osob	nedošlo	za	účetní	období	 roku	2018	ke	vzniku	
újmy	vůči	společnosti	Letecké	služby	Hradec	Králové	a.s.	jako	ovládané	osobě.	Protiplnění	poskytovaných	
plnění	bylo	prováděno	výhradně	finančním	vypořádáním	bez	zvýhodnění	či	znevýhodnění	jakékoliv	strany.

Zhodnocení výhod a nevýhod vyplývajících ve vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a o vzta-
zích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami stejnou ovládající osobou:

Statutární	orgán	ovládané	osoby	konstatuje,	že	ve	vztazích	převládají	pro	ovládanou	osobu	výhody,	neply-
nou	z	nich	žádná	relevantní	rizika.	Ke	vzniku	újmy	k	tíži	ovládané	osoby	v	účetním	období	nedošlo,	proto	
nebude	aplikován	§	71,	případně	§	72	ZOK,	o	vyrovnání	újmy.

Výhody:	uskupení	vytváří	stabilitu	při	vykonávání	činnosti	a	dlouhodobým	způsobem	organizování	rozvoje	
společnosti	včetně	stabilizace	pracovních	sil	a	jejich	podpora	profesního	rozvoje.	V	rámci	poskytovaných	
služeb	jednodušší	jednání	a	společných	cílech	a	zároveň	realizace	záměrů	ovládající	osoby.

Nevýhody:	členové	orgánů	společnosti	nejsou	vždy	odborníky	k	předmětu	činnosti	společnosti.

V	Hradci	Králové	dne	30.	3.	2019

MUDr.	Jaroslav	Pavlata,	Ph.D.
předseda	představenstva	společnosti	Letecké	služby	Hradec	Králové	a.s.

Ing.	Pavel	Rind
člen	představenstva	a	ředitel	společnosti	Letecké	služby	Hradec	Králové	a.s.

11. Zpráva o vztazích mezi ovládající
 a ovládanou osobou (§ 82 ZOK)
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18 12. Použité zkratky

APN S   – Appron South (stojánka jih). 
ATSEP   – Pracovníci v oboru zabezpečovacích elektronických zařízení v letovém provozu. 
ATZ  – Aerodrome Traffic Zone (Letištní informační zóna). 
ACFT INTL – Letový pohyb letadla – mezinárodní. 
AFIS  – Aerodrome Flight Information Service (Letištní letová informační služba). 
Č HZS  – Člen hasičské a záchranné služby. 
D AFIS  – Dispečer stanoviště AFIS. 
DPP  – Dohoda o provedení práce.
DR  – Dozorčí rada společnosti. 
EASA  – European Aviation Safety Agency (Evropská agentura pro bezpečnost v letectví). 
HZS  – Hasičská a záchraná služba
IFR  – Instrument Flight Rules (let prováděný dle navigačních přístrojů). 
ICP   – Inspektorát cizinecké policie. 
IZS   – Integrovaný záchranný systém.
KMS   – Komise místní samosprávy. 
LIP   – Letištní identifikační průkaz. 
LKHK   – Letiště Hradec Králové, mezinárodní kód.
LKPD   – Letiště Pardubice, mezinárodní kód.
LPZ   – Letecké pozemní zařízení
  (zařízení specifikované prováděcí vyhláškou č.108/1997 Sb. k zákonu o civilním letectví). 
MD  – Mateřská dovolená
MO ČR  – Ministerstvo obrany České republiky. 
MTMA   – Military Terminated Area (Vojenská koncová oblast). 
NEPaR   – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady. 
NČL   – Neveřejná číst letiště (letová část). 
OPZ   – Osvědčení provozní způsobilosti. 
PAPI 15L/33R  – Světelná sestupová návěstidla pro RWY 15L/33R. 
PČR   – Policie České republiky. 
RCOM   – Radiokomunikační vybavení stanoviště AFIS. 
RWY 15L/33R  – Vzletová přistávací dráha betonová.
RWY 15R/33L  – Vzletová a přistávací dráha travnatá. 
SFDI   – Státní fond dopravní infrastruktury. 
T AFIS   – Technik stanoviště AFIS. 
TWY A   – Taxivay A (pojezdová dráha alfa). 
ÚCL  – Úřad pro civilní letectví. 
ÚP ČR   – Úřad práce České republiky.
VS AFIS  – Vedoucí stanoviště AFIS.



13. Obrazová příloha

Vozidlo SFT SAAB 900 pro měření koeficientu tření betonové RWY 15L/33R.

Technické vybavení zásahového vozidla Dacia Duster.

Hasičská vozidla LSHK a.s. V popředí Tatra 815 CAS 32, v pozadí TATRA 148.
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18 13. Obrazová příloha

Záznam z letového ověření světlo techniky RWY 15L/33R.

Technický stav povrchu TWY A a APN S, které vykazují vysoký stupeň degradace.

Nevyhovující osvětlení stání M2 a M3, vyžadující rekonstrukci.



13. Obrazová příloha

Výcvik členů hasičské a záchranné služby letiště v pokládce hasební pěny.

44-45



Le
te

ck
é 

sl
už

by
 H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
 a

.s
.

Vý
ro

čn
í z

pr
áv

a 
20

18 13. Obrazová příloha

Charitativní akce Open Skies for Handicapped.



Červeně znázorněny pozemky ve vlastnictví Ministerstva obrany České republiky,
které jsou zatíženy restitučními nároky.

13. Obrazová příloha
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