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1. Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři,
představenstvo Leteckých služeb Hradec Králové a.s. předkládá výroční zprávu za rok 2014.
Akciová společnost Letecké služby Hradec Králové pokračovala v roce 2014 v naplňování
schválené strategie na období 2012–2015. Tato strategie byla pojmenována jako General
aviation (optimalizace a podpora podnikání) s důrazem na stabilizaci stávajícího stavu,
hledání možných úspor v provozních nákladech LSHK při zachování současné úrovně
služeb, včetně vytvoření podmínek podnikatelským subjektům k tomu, aby mohly postupně na letišti investovat (rekonstrukce stávajících objektů, případně nová výstavba).
Z důvodu zkvalitnění údržby VPD a pojížděcích drah byl proveden nákup zametacího
stroje Nilfisk. Na nákup tohoto stroje byla získána dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR ve výši 1 647 000 Kč. Dle požadavků fondu budeme tímto strojem provádět
od jarních měsíců úklid ulic Jana Černého a Piletické.
V loňském roce byla dokončena kompletní oprava elektroinstalace na všech úlech v nájmu LSHK. Celkem bylo v průběhu let 2012–2014 opraveno 18 úlů v celkovém nákladu
1 769 166 Kč. Zároveň byly opraveny v roce 2014 jedny vrata u úlu číslo 156 s celkovým
nákladem 235 000 Kč. Na hlavní VPD se pokračovalo v opravě spár a nyní jsou spáry
kompletně opraveny od pojížděcí „D“ po severní práh včetně pojížděcí „D“ a „B“.
U akciové společnosti Letecké služby Hradec Králové proběhl recertifikační audit systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Při tomto auditu nebyla zjištěna žádná neshoda, která by vyžadovala vystavení protokolu neshody, a LSHK
si udržely certifikát ISO 9001:2009. Rovněž proběhl audit z úrovně Úřadu pro civilní
letectví, kde LSHK  obhájily certifikaci v poskytování navigačních, komunikačních a meteorologických služeb.
Nadále probíhají intenzivní jednání pracovní skupiny „IFR LKHK“. Pracovní skupina projednala a rozpracovala několik variant řešení a koncem roku 2014 byl uskutečněn první
zkušební zálet. Tento zálet proběhl s uspokojivým výsledkem. V následujícím roce, na
základě studie, proběhne výcvik pracovníků řízení letového provozu Pardubice a AFIS
Hradec Králové. Finální zkušební provoz by měl být spuštěn v druhé polovině roku 2015.

Počet zaměstnanců

2010

2011

2012

2013

2014

15

15

10

10 + 3
placeni ÚP

10 + 1 + 2

Mzdy (OON včetně odměn členům
orgánů společnosti, SP a ZP) (v Kč)

6 612 000

7 161 000

5 486 000

5 964 648

5 577 749

Dotace od města HK (v Kč)

13 253 225

13 900 000

12 000 000

11 900 000

11 900 000

Zaplacené nájemné městu HK (v Kč)

4 393 502

4 111 977

3 904 006

3 814 357

3 848 665

Dotace města očištěná o zaplacené
nájemné městu HK (v Kč)

8 859 723

9 788 023

8 095 994

8 085 643

8 051 335

Počet pohybů na letišti
Příjem z přistávacích poplatků (v
Kč)
Příjem z pronájmů
vč. pronájmů na akce (v Kč)

22 624

28 703

28 423

28 878

30 013

780 000

1 073 627

1 065 655

922 398

963 207

2 494 000

2 162 312

1 839 541

1 900 757

2 287 232
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2. Základní identifikační údaje
Obchodní jméno společnosti: Letecké služby Hradec Králové a.s.
Sídlo společnosti:
Piletická 151
500 03 Hradec Králové-Rusek
Identifikační číslo:
275 20 668
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:
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

Organizační schéma:
Valná hromada
společnosti
Představenstvo
společnosti

Dozorčí rada
společnosti

Ředitel
společnosti
Asistentka ředitele
Manager
bezpečnosti

Vedoucí logistického
zabezpečeni

Vedoucí stanoviště AFIS

Technik logistického
zabezpečeni

Dispečer AFIS

Vedoucí servisní
pracovník ATM

Technik logistického
zabezpečeníi

Dispečer AFIS

Servisní pracovník
ATM
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3. Orgány společnosti
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.
V roce 2014 pracovalo představenstvo v tomto složení:
Ing. Jiří Jiroušek, MBA
předseda představenstva,
Ing. Aleš Cabicar
místopředseda představenstva,
Ing. Vladimír Griga
člen představenstva,
Ing. Bořek Málek
člen představenstva,
Ing. Jiří Fiedler
člen představenstva.
Dozorčí rada
Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelských záměrů, aktivit společnosti v souladu s platnými obecně závaznými právními
předpisy, usnesením valné hromady a stanov společnosti.
V roce 2014 byla dozorčí rada v tomto složení:
MUDr. Zdeněk Fink
předseda dozorčí rady,
Ing. Petr Kubát
člen dozorčí rady,
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. člen dozorčí rady.
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4. Zpráva o činnosti za provozní úseky
4. 1. Letový provoz
4. 1. 1. AFIS
V roce 2014 bylo na letišti LKHK uskutečněno 30 013 letových pohybů.
Procentuálně se na letových pohybech nejvíce podílela společnost DSA a to s 60 %,
dále T-air s 14 %, TL-ULTRALIGHT 6 %, společnost HELI CZECH s 5 %, letecká škola
pana Škarytky s 4 % a společnost Xair s 3 %. Ostatní uživatelé do 1 %. Z toho vyplývá,
že významnou část provozu tvoří letecké společnosti dislokované na letišti LKHK.
Noční letový provoz se uskutečnil v 48 letových dnech a bylo provedeno 662 nočních
letových pohybů. Na letišti bylo provedeno 214 výsadkových letů ve 37 letových dnech.
Nejproduktivnější byl měsíc září s 8 výsadkovými dny.
Začal výcvik pro ČVUT na větroních L 23 Blaník v celkovém počtu 816 aerovleků, což
celkově navýšilo počet letových pohybů za rok.
Průkaz dispečera AFIS úspěšně získal nový pracovník pan David Kučera.
Při letovém provozu byly řešeny dva incidenty. Bezpečnost letového provozu nebyla narušena.
• 25. 3. 2014 – únik vzduchu z pneumatiky při přistání letounu Piper Pa 46T OK TOP,
řešeno s ÚZPLN.
• 5. 11. 2014 – upadnutí příďového kola po přistání letounu Grumman AA1 D ECTK, řešeno
s ÚZPLN.
JAK 40 Armády České republiky
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Porovnání pohybů za roky 2008–2014

4. 1. 2. Handling
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Z celkového počtu mezinárodních letů bylo 101 letů mimo schengenský prostor a Evropskou unii. Při těchto letech bylo odbaveno celkem 357 osob, což je pokles o cca 15 %.
Služba Handling pro tyto lety zabezpečovala celní a pasové odbavení. Celkem bylo registrováno při odletech a příletech na letišti Hradec Králové 4 284 cestujících.
Na přistávacích poplatcích bylo v hotovosti, fakturou nebo platební kartou vyinkasováno
celkem 107 216 Kč, což je pokles o více než 20 %. Hlavní vliv na to mělo ukončení činnosti několika leteckých škol, které v roce 2013 využívaly naše letiště (např. LŠ Řehák,
Fly For Fun), a letecké školy používají pro letecký výcvik techniku o menší hmotnosti.
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V roce 2014 bylo provedeno celkem 630 mezinárodních letů, což je proti roku 2013 nárůst o 50 %. Nárůst byl zaznamenán u mezinárodních letů uvnitř schengenského prostoru, a tudíž se neprojevil v nárůstu poplatků (neprováděla se hraniční kontrola).
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Za zabezpečení nočního létání nebo příletu či odletu mimo provozní dobu letiště bylo
za rok 2014 od zákazníků vybráno celkem 97 740 Kč, což je také o 50 % méně než
v roce 2013. Hlavní příčinou poklesu těchto letů vidíme v celkovém poklesu výcviku
a v uschopnění světlotechniky na letišti Nové Město nad Metují, Roudnice nad Labem
a Sazená.
Za parkování na odstavných plochách jsme vybrali 51 678 Kč.

Počet pohybů za rok
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V roce 2014 naše letiště mimo jiné navštívili:
• dvakrát společnost TatraJet ze Slovenska s proudovým letounem Beechraft Premier I
OM-TAA, která zde prováděla výcvikové lety vždy po dobu dvou dní. Letoun má kapacitu 8 cestujících;
• několikrát společnost Eclair Aviation s proudovým letounem Gulfstream G200 OK-GLF,
která letiště LKHK využívá v čase mimo provozní dobu letiště Pardubice, které je jejím
domovským letištěm;
• společnost EuroJet Service z Prahy zabezpečila několik letů pro firmu Kingspan. Například v říjnu jsme na tomto letu odbavovali 12 cestujících do Anglie, kdy k nám přiletěly hned dva soukromé proudové letouny najednou. V prosinci od nás odlétali opět
a tentokrát využili letoun Cessna Citation 750X EI-LEO, který je nejrychlejším soukromým
proudovým letounem na světě.

Vozidlo pro službu handling
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Poplatek za zabezpečení pasového a celního odbavení byl ve výši 35 280 Kč. Pokles je
vázán na lety mimo schengenský prostor a Evropskou unii.

4. 2. Logistika

Různé další handlingové poplatky (catering, doprava osádek a cestujících) byly v celkové výši 48 802 Kč.

Společnost LSHK má v nájmu celkem 18 úlů, v roce 2014 byla dokončena oprava elektrických rozvodů na všech úlech. První úly byly opraveny v průběhu roku 2012 a oprava
posledního úlu proběhla na podzim roku 2014. Cena opravy za jeden úl byla 98 121 Kč
bez DPH, cena za opravu všech úlů 1 769 166 Kč.

V průběhu roku 2014 byly prodány tzv. bodovky (zvýhodněné množstevní přistávací poplatky) v celkové výši 597 000 Kč. Je to pokles o cca 10 %. Hlavním důvodem pro
nákup menších bodovek byl přechod na výcviková letadla o menší tonáži. Tím pádem
došlo k nárůstu počtu pohybů, ale zároveň k poklesu celkové ceny za bodovky. Například Cessna C 172 (1 150 kg) – jedno přistání za 2 body, Cessna C 150 (726 kg) – jedno
přistání za 1 bod. Nebo výcvik pilotů na větroních, kdy maximální vzletová hmotnost
větroně je 510 kg a vlečného letounu 890 kg.
Na základě vyhodnocení efektivnosti bodového systému došlo k přehodnocení a úpravě
ceny bodu pro rok 2015.
Dnem 1. záři 2014 byl přijat nový zaměstnanec pan David Kučera.
Na konci roku došlo k zástavbě nové světelné rampy na vozidle Dacia Duster.
Pracovníci handlingu se plně zapojili do zabezpečení akcí Air Ambulance Show, OSH
a CIAF.

Odbavení zákazníka

Probíhá rekonstrukce vstupních vrat na úlech, pro rok 2015 zbývá zrekonstruovat šest
úlů. Dva z těchto šesti úlů byly zadány dodavatelské firmě již na podzim roku 2014,
bohužel selhala zásilka kování ze zahraničí, a tak zadaná vrata budou realizovaná až
v roce 2015. Od roku 2012 byla provedena rekonstrukce vrat na šesti úlech, jedna vrata
za cenu 235 000 Kč bez DPH, to znamená, že celkem bylo za vrata zaplaceno 1 431
972 Kč. V celkové ceně je započítána i dodávka osvětlení dvou úlů a dodatečná montáž
větracích mřížek.
Z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek a vysokých nákladů provozu budovy 67 jsme přistoupili k opravě budovy 67. Oprava byla započata v roce 2012 střešní
krytinou, neboť se v průběhu odstraňování rozpadlých podhledů objevila místa silného
zatékání. Následně byla opravena i izolace střechy. Poté bylo ve spolupráci s hasiči
Plácka a svépomocí obnoveno značné poškození zateplení budovy a nanesena nová
fasáda. Na podzim 2013 jsme provedli opravu vnitřních prostor budovy včetně topení,
a to i v garáži, proto, aby teplota v zimních měsících neklesla pod bod mrazu a nedošlo
tak k zamrznutí hasičské cisterny. Následně bylo instalováno odsávání výfukových plynů
vznikajících po nastartování hasičské cisterny. Za celou opravu budovy 67 jsme celkem
zaplatili 365 534 Kč.
Z důvodu kvalitní údržby VPD a pojížděcích drah jsme hledali možnost jak pořídit vhodný stroj. Byla získána dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na nákup zametacího, sekacího stroje, který byl nakoupen na podzim roku 2014. Stroj jsme následně
nasadili na úklidy betonové VPD a pojížděcích drah. Souběžně s tím provádí sekání travnaté VPD, včetně sběru. V jarních měsících bude stroj nasazen k úklidu ulic Jana Černého a Piletické dle požadavku fondu. Celkem jsme za stroj na čištění vozovek a sekací
nástavbu zaplatili 2 321 032 Kč bez DPH. Samotná dotace od SFŽP byla poskytnuta ve
výši 1 647 000 Kč bez DPH, za zpracování žádosti, projektové dokumentace pro získání
příspěvku a výběrové řízení jsme zaplatili 120 050 Kč bez DPH, na nákupu stroje jsme
se přímo podíleli 213 000 Kč, zbylých 340 982 Kč bylo zaplaceno za sekací nástavbu.
Z dotace na opravu spár na letišti byl nakoupen veškerý materiál (na opravu 42 000 m
spár, včetně strojů a zařízení na opravu spár). Do konce roku byly opraveny spáry od
severního prahu po pojížděcí D, včetně spojky D a B. To znamená cca 6 000 m. Spáry
opravujeme svépomocí tak, aby zálivka v opravené spáře vydržela co nejdelší dobu. Z
tohoto důvodu dbáme na velmi kvalitní čištění spár od zbytků staré zálivky a zároveň
se snažíme nanášet co nejsouvislejší povrch penetrace tak, aby bylo zaručeno kvalitní
spojení se zálivkou.
Dotace na opravu spár byla také využita k rekonstrukci travnaté VPD včetně nového
značení. Rekonstrukce byla započata v roce 2013 a dokončena v roce 2014. Zrekonstruovaná travnatá VPD byla znovu dána do používání na jaře 2014.
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Na budově 154 byla provedena oprava kanalizace, vyměněny veškeré svody až do hlavního řádu. Původní odpady byly kompletně zarostlé a ucpané, provedení bylo poplatné
době vzniku a podmínkám provozu.

V prostoru před úlem 156 byla odstraněna již 30 let nepoužívaná podzemní palivová
nádrž. Tento prostor následně prošel terénními úpravami. V současné době je prostor
nabízen pro výstavbu objektů k letecké činnosti.

Z důvodu, že na letišti žádná stojánka nesplňovala podmínky pro noční provoz, bylo nutné
opravit osvětlení stojánky GA tak, aby osvětlení stojánky vyhovovalo všem předpisům
a nařízením ÚCL pro noční provoz. S takto opraveným osvětlením je možné provádět
bezpečné noční létání.

Byla zahájena oprava parkoviště a vedlejší budovy před hlavním vjezdem do neveřejné
části letiště. V těchto opravách se bude pokračovat v průběhu roku 2015.

V průběhu roku, především v letních a podzimních měsících, probíhalo sekání travnatých ploch, úlů, stripů a prostorů kolem osvětlení VPD a pojížděcích drah. Ostatní travnaté plochy v majetku města Hradec Králové jsme sekali ve spolupráci se zemědělci,
panem Pourem a panem Grofem. Pro tuto činnost byly využívány všechny dostupné
stroje a zařízení, traktor včetně mulčáku, traktůrek Bolens, křovinořezy a v neposlední
řadě nově nakoupený stroj Nilfisk.
Pro manuální práce na údržbě prostorů a objektů na letišti od jara do podzimu využíváme brigádníky získané od úřadu práce, v počtu 3-5 osob. Na výplatu těchto brigádníků
pobíráme peníze od Úřadu práce České republiky. Tito brigádníci převážně provádí pomocné práce spojené s údržbou zpevněných, nezpevněných a travnatých ploch.
Prostor neveřejné části letiště pronajímáme pro organizování leteckých i neleteckých
akcí převážně v letních měsících. Patří k nim v posledních letech např. CIAF, Helicoptershow, OSH, prezentační akce BMW, prezentační akce Honda, In-Line, Bezpečně na
motorce, Rock for People, Hip Hop Kemp, Rally show, Tuning party, Come in, natáčení
klipu Dary Rolins, M&M fest, sraz WW Brouci a Air Fest. Celkový finanční přínos z těchto
akcí dosáhl za roky 2012, 2013 a 2014 - 1 520 081 Kč bez DPH, z toho za rok 2014 jsme
inkasovali 530 814 Kč bez DPH.
Univerzální čistící stroj

Nemalé problémy nám tvoří provozní údržba nezpevněné komunikace kolem plotu oddělující veřejnou a neveřejnou část letiště. Tuto cestu je nutné v průběhu roku zasypávat
štěrkem tak, aby byla stále průjezdná jak z důvodu údržby plotu, tak k zabezpečení
bezpečnosti letiště.
Ve spolupráci s TSHK byly vykáceny nebezpečné dřeviny v prostoru budovy 69 (stará
věž). Za tyto vykácené dřeviny byly od městské zeleně vysázeny nové stromy na námi
určeném místě.
Zimní údržba letiště je prováděna s ohledem na aktuální meteorologické podmínky
s přihlédnutím k požadavkům letových osádek.

Oprava poškozených spár VPD
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4. 3. Bezpečnost
V roce 2014 nebyly na letišti Hradec Králové řešeny žádné mimořádné události v oblasti
ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy.
V rámci „mimoschengenských“ letů proběhlo ve spolupráci s ICP Pardubice 101 odbavení
pro 357 osob.
Dle plánu kontrolní činnosti vnitřního systému řízení kvality proběhly ve dnech 24. 3.,
21. 6., 10. 9. a 16. 12. kontroly pověřeným auditorem, který neshledal žádné systémové
ani dlouhodobě trvající nedostatky. Všechny zprávy z těchto kontrol byly odeslány na
Ministerstvo dopravy ČR ve stanovených termínech. V roce 2014 nebyla na letišti provedena žádná bezpečnostní inspekce MD ČR.
Letištní výbor pro bezpečnost se v průběhu roku sešel celkem čtyřikrát. Na svých zasedáních byli členové seznamováni s výsledky kontrol a činností v oblasti bezpečnosti. Ve
dnech 29. 4. a 26. 11. proběhla setkání s uživateli letiště, kde byli účastníci informováni,
mimo jiné, o chystané novelizaci zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
V roce 2014 jsme zorganizovali celkem 11 bezpečnostních školení, kterých se zúčastnilo
celkem 145 osob, převážně z řad uživatelů letiště Hradec Králové. Ve dnech 2. 12.–  4. 12.
se pověření pracovníci LSHK zúčastnili praxe a aktualizačního školení pro provádění
fyzických kontrol osob a zavazadel na letišti Ostrava.

Záběr z panoramatické kamery

Firma Bartoň a Partner s.r.o. zabezpečující ostrahu areálu letiště Hradec Králové jak
ve veřejné, tak i v neveřejné části letiště, je ze strany LSHK hodnocena pozitivně a bez
závažnějších nedostatků.
Koncem roku byl posílen kamerový systém o 3 nové kamery. Nyní je areál monitorován
třinácti kamerami s nahrávacím zařízením, které umožní ve dne i v noci sledovat zájmové prostory ostrahou letiště.
Výdaje na ostrahu za roky 2010–2014
Od března roku 2010 je ostraha veřejné i neveřejné části letiště Hradec Králové zabezpečována firmou Bartoň a Partner s.r.o.
Výdaje na zabezpečení ostrahy za jednotlivé roky včetně DPH:
• 2010 – 831 084 Kč,
• 2011 – 1 152 000 Kč,
• 2012 – 720 960 Kč,
• 2013 – 509 652 Kč,
• 2014 – 509 652 Kč.
Kamerový systém celkem: 196 835 Kč.
Shrnutí za roky 2012–2014
Během sledovaného období nedošlo na letišti Hradec Králové k žádné mimořádné události v oblasti ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy. Spolupráce mezi ICP Pardubice, Celním úřadem a LSHK při jednotlivých odbaveních byla hodnocena kladně všemi stranami. Žádná z kontrol a inspekcí ze strany Ministerstva dopravy
a Úřadu pro civilní letectví ČR neshledala vážnější nedostatky při dodržování platných
zákonů a nařízení. Nastavením nových podmínek a přesunem stanoviště ostrahy na bránu
č. 10 došlo k ušetření finančních prostředků, které byly použity k dobudování kamerového
systému, a tím i k zefektivnění práce strážní služby letiště.

Bezpečnostní kamery letiště
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4. 4. Rozvoj
Kromě zvyšování bezpečnosti chceme také navýšit počty obchodních letů na našem
letišti, a to cestou přijatelných výdajů na provoz letiště.
V rámci možnosti přistání a odletu za zhoršených povětrnostních podmínek se stávající
službou jsme oslovili Úřad pro civilní letectví ČR ohledně realizace tohoto plánu. Koncem roku 2010 byl ÚCL vydán dokument „ Pilotní projekt – IFR letiště Hradec Králové
s nepřesným přístrojovým přiblížením RNAV (GNSS),“ jehož cílem je umožnění nepřesného přístrojového přiblížení na letiště, kde není poskytována služba řízení letového
provozu.
Vzhledem ke změnám legislativy jsme v první řadě jako společnost museli získat „Osvědčení poskytování služeb – letištní letová informační, pohotovostní, komunikační a meteorologická“. Toto osvědčení nám bylo vydáno jako druhému letišti v republice dne
18. 1. 2013. O jak náročný úkol jde, svědčí i to, že doposud toto osvědčení vlastní a udržují pouze 4 letiště v republice.

zahrnuje mimo Letecké služby Hradec Králové a.s. zástupce Ministerstva dopravy, Úřadu pro civilní letectví, Armády ČR, Řízení letového provozu ČR, Aeroklubu ČR, Letecké
amatérské asociace ČR a ČVÚT Praha. Jako vzory řešení problému byla posuzována
letiště Evropské unie, kde podobný systém létání funguje. Pracovní skupina projednala
a rozpracovala několik variant řešení a koncem roku 2014 mohl být uskutečněn první
zkušební zálet. Z něj a z další úpravy vzdušného prostoru byl navržen konečný harmonogram pro tvorbu postupů příletů a odletů za zhoršených povětrnostních podmínek.
V následujícím roce, mimo již schválené poskytování navigačních služeb Armádou ČR,
bude vypracována Řízením letového provozu ČR bezpečnostní studie a následně koordinační dohoda mezi AČR, ŘLP a LSHK, kde budou stanoveny úkoly jednotlivým stanovištím. Na základě studie a dohody proběhne výcvik pracovníků jak stanoviště řízení
leteckého provozu Pardubice, tak i AFIS služby Hradec Králové.
Finální zálet a zkušební provoz by měl být spuštěn v druhé polovině roku 2015.

Do práce na projektu IFR LKHK se postupně zapojili další účastníci podílející se na
leteckém provozu ve vzdušném prostoru České republiky. Stávající pracovní skupina

Postupy pro lety IFR letiště Hradec Králové

Certifikát o poskytování letových navigačních služeb
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5. Personální oblast
V roce 2014 měla společnost LSHK 10 stálých zaměstnanců, 1 zaměstnance na opravu
spár, jehož mzdové náklady byly hrazeny z poskytnuté dotace na opravu spár. Pro údržbu travnatých ploch byli přijati 2 brigádníci z úřadu práce, kteří byli odměňováni tímto
úřadem.
V průběhu roku 2014 odešli ze společnosti zaměstnanci Jiří Jerguš a Jiří Liška. Na uvolněná pracovní místa byli zařazeni Pavel Rind a David Kučera, se kterými byla uzavřena
pracovní smlouva na dobu určitou.
Společnost zabezpečuje vzdělávání formou pravidelných odborných školení a plánuje
vzdělávání zaměstnanců v oblasti jazykových znalostí.
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6. Letecké akce na letišti
21. června 2014 proběhly na letišti letecké akce: European Helicopter Show (EHS) pořádaná společností DSA a.s. a Open Skies for Handicapped (OSH) organizovaná LSHK.
Spojení těchto dvou akcí se z hlediska organizace zcela neosvědčilo. Proto do dalších
ročníků budeme ctít model oddělených akcí.
EHS 21. 6. 2014
Na 13. ročníku této akce byly předvedeny vrtulníky, letadla a celkový komplex služeb
z oboru letecká záchranná služba, letecká přeprava, údržba a servis techniky. Společnost LSHK se na této akci podílela zejména zabezpečením služby AFIS, handling, výběrem poplatků, pronájmem pohybových ploch a organizací parkování.
OSH 21. 6. 2014
Již 7. ročník se nesl v tradičním duchu této akce. Akci osobně zahájil primátor města
Hradec Králové pan Zdeněk Fink. Za zmínku stojí návštěva náměstka ministra obrany
Jakuba Kulhánka a ministra financí ČR Andreje Babiše. Jako každý rok patří poděkovaní
Armádě ČR za zapůjčení letounů CASA a L-410, díky nimž je možné umožnit let handicapovaným spoluobčanům. Tento rok jsme zabezpečili 33 letů pro 680 postižených
s jejich doprovodem a celková návštěvnost byla 2500 osob. Finanční podporu poskytly
především Královéhradecký kraj a město Hradec Králové.
CIAF 5.–7. 9. 2014
Je již tradicí, že se o prvním zářijovém víkendu uskutečnila akce CIAF 2014. Tato akce
přilákala díky příznivému počasí velké množství diváků. Pro návštěvníky byl zajištěn bohatý
program leteckých ukázek, ale i množství pozemních prezentací letecké a bojové techniky doplněných o další doprovodné akce. Na akci CIAF se LSHK podílely jak organizačně, tak službou AFIS a handling a rovněž pronájmem ploch.
Přistání letounu F16 při CIAF 2014
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7. Všeobecné akce
Rock for People
Hip Hop Kemp
M&M fest
Bezpečně na motorce		
Rallye show
Tuning party
Sraz VW Brouk
BMW race
Další akce:
Prezentační akce Honda
In-Line
Come in
Podíl na organizaci:
Dětský den městské policie

2.– 5. 7. 2014
20.– 23. 8. 2014
6.– 7. 6. 2014
2. 8. 2014
7.– 8. 6. 2014
23.– 24. 8. 2014
16.–17. 6. 2014
13.–14. 6. 2014
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8. Účetní uzávěrka
Rozvaha k 31.12. 2014

č. řádku

B.
B.II.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.6.
C.
C.I.
C.I.1.
C.II.
C.II.1.
C.II.5.
C.III.
C.III.1.
C.III.6.
C.III.7.
C.IV.
C.IV. 1.
C.IV. 2.
D.I.
D.I.1.
D.I.3.

A.
A.I.
A.I.1.
A.III.
A.III.1.
A.III.2.
A.IV.
A.IV.1.
A.V.1
A.V.2
B.
B.I.
B.I.4.
B.II.
B.II.9.
B.III.
B.III.1.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.10.
B.III.11.
C.I.
C.I.2.

AKTIVA
AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.I.
Dlouhodobý majetek B.1+...+B.III
Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1+...+B.II.x
Stavby
Samostatné hmotné movité věci
a soubory hmotných movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.
Zásoby C.I.1+...+C.I.x
Materiál
Dlouhodobé pohledávky C.II.1+...+C.II.x
Pohledávky z obchodních vztahů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Krátkodobé pohledávky C.III.1+...+C.III.x
Pohledávky z obchodních vztahů
Stát  daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Krátkodobý finanční majetek C.IV.1+...+C.IV.x
Peníze
Účty v bankách
Časové rozlišení D.I.1+...+D.I.x
Náklady příštích období
Příjmy příštích obdob

Brutto

001 +9 451
003 +6 058
013 +6 058
+454
015
016
019
031
032
033
039
040
044
048
049
054
055
058
059
060
063
064
066

PASIVA
PASIVA CELKEM A.+B.+C.
001
Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2
002
Základní kapitál A.I.1+...+A.I.x
003
Základní kapitál
004
Fondy ze zisku A.III.1+...+A.III.x
014
Rezervní fond
015
Statutární a ostatní fondy
016
Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1+...+A.IV.x
017
Nerozdělený zisk minulých let
018
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/)
Aktiva A.1.A.II.A.III.A.IV B.C.A.V.2
021
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku ()
021a
Cizí zdroje B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.
022
Rezervy
023
Ostatní rezervy B.I.1+...+B.I.x
027
Dlouhodobé závazky B.II.1+...+B.II.x
028
Jiné závazky
037
Krátkodobé závazky B.III.1+...+B.III.x
039
Závazky z obchodních vztahů
040
Závazky k zaměstnancům
044
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 045
Stát  daňové závazky a dotace
046
Dohadné účty pasivní
049
Jiné závazky
050
Časové rozlišení C.I.1+...+C.I.x
055
Výnosy příštích období
057

+5 127
+477
+3 323
+135
+135
+13
+7
+6
+1 161
+382
+598
+181
+2 014
+83
+1 931
+70
+13
+57

Korekce Běžné účetní
obdobi Netto

Minulé obdobi
Netto (Rok 2013)

+5 307
+1 921
+1 921
+379

+5 457
+2 114
+2 114
+394

+1 450
+92
+3 316
+135
+135
+6
+0
+6
+1 161
+382
+598
+181
+2 014
+83
+1 931
+70
+13
+57

+1 533
+187
+3 326
+175
+175
+6
+0
+6
+709
+147
+384
+178
+2 436
+60
+2 376
+17
+17
+0

+5 307
+2 902
+2 000
+2 000
+89
+79
+10
+656
+656

+5 457
+2 790
+2 000
+2 000
+61
+60
+1
+542
+542

+157

+187

+2 402
+650
+650
+0
+0
+1 752
+383
+222
+137
+336
+676
-2
+3
+3

+2 663

-4 144
-4 137
-4 137
-75

-3 677
-385
-7
-7
-7
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0

+271
+271
+2 392
+331
+245
+143
+998
+680
-5
+4
+4

Příloha účetní závěrky

Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2014
Skutečnost v účetním obdobi

II.
II.1.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
III.1.
F.
F.1.
G.
IV.
H.
*
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q.1.
**
XIII.
S.
S.1.
*
***
****

Výkony II.1+II.2.+II.3.+II.x
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkonová spotřeba B.1.+...+B.x.
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota I.A.+II.B.
Osobní náklady součet C.1.+...+C.x.
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů obchodní korporace
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištěni
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1.+...+III.x.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu F.1.+...+F.x.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích obdobi
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodařeni Přidaná hodnota+III.+IV.+V.CDEF
 GHI
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodařeni
VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.J.K.L.M.N.O.P.
Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.1.+...+Q.x.
splatná
Výsledek hospodaření za běžnou činnost * + * Q.
Mimořádné výnosy
Daň z příjmů z mimořádné činnosti S.1.+...+S.x.
splatná
Mimořádný výsledek hospodařeni XIII. R.  S.
Výsledek hospodaření za účetní období (+/) ** + *  T
Výsledek hospodaření před zdaněním * + * + XIII.  R.

č. řádku

sledovaném

minulém

004
005
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
022
023

+3 854
+3 854
+9 138
+1 336
+7 802
-5 284
+5 901
+4 026
+218
+1 417
+240
+28
+407
+4
+4
+0
+0

+3 405
+3 405
+10 581
+2 412
+8 169
-7 176
+5 965
+4 119
+207
+1 427
+212
+18
+424
+120
+120
+458
+458

025
026
027
030
042
043
044
045

+650
+12 701
+251
+184
+6
+4
+1
+23

048
049
050
052
053
055
056
058
060
061

-20
+175
+175
-11
+208
+40
+40
+168
+157
+372

-200
+14 016
+5
+290
+16
+26
+7
+282

-285
+1
+1
+4
+197
+14
+14
+183
+187
+202

Letecké služby Hradec Králové a. s.
Sídlo: Piletická 151, 500 03 Hradec Králové – Rusek

IČO: 27520668
DIČ: CZ27520668

Rok končící: 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)
Okamžik sestavení účetní závěrky: 10. března 2015
Účel sestavení: řádná účetní závěrka
___________________________________________________________________________
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 akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč
Statutární orgán:
Představenstvo
Ing. Jiří Jiroušek, MBA, nar. 7. 7. 1976, Na Vyšehradě 204, 503 02 Předměřice nad Labem
předseda představenstva
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Ing. Aleš Cabicar, nar. 20. 6. 1966, U Vodojemu 1688, 547 01 Náchod
místopředseda představenstva
Ing. Vladimír Griga, nar. 26. 10. 1951, Jungmannova 1395/27, 500 02 Hradec Králové
člen představenstva
Ing. Bořek Málek, nar. 23. 6. 1965, Haškova 1239, 500 02 Hradec Králové
člen představenstva
Ing. Jiří Fiedler, nar. 21. 1. 1956, Brožíkova 1680, 500 12 Hradec Králové
člen představenstva
Dozorčí rada
MUDr. Zdeněk Fink, nar. 16. 1. 1955, Ulrichovo náměstí 762/6, 500 02 Hradec Králové
předseda dozorčí rady
Ing. Petr Kubát, nar. 12. 6. 1960, Praskačka 184, 503 33
člen dozorčí rady
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., nar. 15. 8. 1966, Medkova 1315, 500 02 Hradec Králové
člen dozorčí rady
Subjekty, v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na jejich základním kapitálu
Nejsou.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, výše osobních nákladů, odměny statutárních a dozorčích orgánů
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 16,50 včetně DOPP. Osobní náklady byly
ve výši 4 026 tis. Kč, odměny statutárním a dozorčím orgánům byly v roce 2014 rozděleny ve výši 218 tis. Kč. V období byly zaplaceny náklady na sociální a zdravotní zabezpečení ve výši 1 417 tis. Kč. Na sociální náklady – životní a penzijní pojištění zaměstnanců
bylo vynaloženo 158 tis. Kč a 82 tis. Kč na stravenky.

Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům orgánů
Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění členům statutárních a řídících orgánů nebyly poskytnuty.
Použité účetní postupy
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek
Sestavování odpisových plánů – v roce 2014 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 se odepisují rovnoměrně, ostatní HIM zrychleně
i rovnoměrně.
Finanční investice – nejsou
Krátkodobý finanční majetek
Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami.
Zásoby
Účetní jednotka účtuje o zásobách metodou B. V průběhu roku pořízené zásoby účtuje
do nákladů a dle inventárního stavu na konci roku zúčtovává nespotřebované zásoby
na jednotlivé účty.
Závazky a pohledávky v cizí měně
K 31. 12. 2014 neevidujeme závazky a pohledávky v cizí měně.
Odchylky od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví
Byly použity pouze účetní metody v souladu s prováděcími předpisy.

Parkování letounů zahraničních uživatelů
Parkování letounů zahraničních uživatelů
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Opravné položky k pohledávkám
Opravná položka k pohledávce po lhůtě splatnosti za firmou Plzák ve výši 7 315 Kč, a to
100 % zůstává. V roce 2014 nebyly tvořeny nové opravné položky.
Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků
Nevznikla povinnost ocenit reálnou hodnotou majetek a závazky k rozvahovému dni.
Významné položky výkazů podstatné pro hodnocení pozice podniku.
Nejsou.
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
• Zákonné rezervy dle zákona č. 593/1992 Sb. Vytvořeny ve výši 79 tis. Kč.
• Účetní jednotka k 31. 12. 2014 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 veřejného zdravotního pojištění.
• Dne 18. 3. 2014 přijala společnost první část dotace od města Hradec Králové na
základě Smlouvy o provozování letiště a zajišťování leteckých služeb na mezinárodním
letišti Hradec Králové ve výši 5 950 tis., dne 17. 7. 2014 ve výši 5 950 tis. Kč.
• Společnost nemá stanoveny žádné produkční kvóty ani jiné produkční limity.
• Společnost má 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. 9. 2009 (dodatek č. 1 ze
dne 1. 12. 2010 a dodatek č. 2 ze dne 24. 1. 2012) v podnájmu plochy a nemovitosti
nezbytné k provozování letiště Hradec Králové.
Přírůstky a úbytky významných položek aktiv
V roce 2014 pořízen z dotace 1 647 tis. Kč zametací stroj v celkové ceně 1 860 tis. Kč,
dále pak z dotace sekací stroj v ceně 341 tis. Kč.

Letoun Pilatus - 12NG během výcviku na letišti Hradec Králové

Majetek neuvedený v rozvaze
Hodnota drobného majetku je vedena jen v operativní evidenci.
Majetek zatížený zástavním právem
Není.
Pohledávky po lhůtě splatnosti
Jsou ve výši 316 tis. Kč, z toho po splatnosti do 90 dnů 226 tis. Kč, po splatnosti do
180 dní 77 tis. Kč, do jednoho roku 6 tis. Kč a nad jeden rok 7 tis. Kč (dlouhodobá pohledávka).
Závazky po lhůtě splatnosti z obchodního styku
Jsou ve výši 29 tis. Kč, z toho 28 tis. 2 dny po splatnosti, 1 tis. Kč 12 dnů po splatnosti.
Vlastní kapitál, dlouhodobé závazky, rezervy
Ve vlastním kapitálu bylo účtováno o rozdělení hospodářského výsledku roku 2013. Jiné
změny nebyly provedeny.
Na základě rozhodnutí účetní jednotky byla vytvořena rezerva na opravy majetku ve výši
650 tis. Kč. Z rezervy bude provedena oprava pohybových ploch letiště a rozšířeno zařízení pro lety IFR.
V roce 2014 byl vytvořen Ostatní fond ve výši 55 tis. Kč. Z tohoto fondu bylo na potřeby
zaměstnanců čerpáno celkem 45 tis. Kč.
Dohadná položka
V roce 2011 byla z důvodu zahájení soudního sporu vytvořena dohadná položka na mzdu
p. Zindulky ve výši 488 tis. Kč, která nebyla z důvodu neukončení sporu dosud zúčtována.
Výnosy
Výnosy tvořily vlastní tržby ve výši 3 854 tis. Kč, dále pak 11 900 tis. Kč finanční podpora
města. Dále převedené dotace ve výši 577 tis. Kč na opravu spár, zbývajících 341 tis. Kč
bylo použito na pořízení sekacího stroje. Akciová společnost čerpala z fondů Úřadu práce
na pokrytí mzdových nákladů 134 tis. Kč. Výnosy v roce 2013 tvořily též dotace na akci
OSH ve výši 100 tis. Kč od města a 80 tis. Kč od kraje.
Společnost přijala dary ve výši 20 tis. Kč, dále pak smluvní pokutu od Go Agency ve
výši 70 tis. Kč.
Společnost přijala pojistné plnění ve výši 16 tis. Kč a vrácené pojistné 12 tis. Kč za roky
2011 a 2012, úroky 7 tis. Kč a 4 tis. Kč za odprodej služebního počítače a větrného rukávu.
Výdaje na vědu a výzkum.
Výdaje na vědu a výzkum nebyly vynakládány.
Události po datu účetní závěrky.
Po datu účetní závěrky se nic významného neudálo.
Ing. Jiří Jiroušek, MBA
předseda představenstva
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9. Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada akciové společnosti Letecké služby Hradec Králové
se sídlem Hradec Králové Věkoše, Letiště č. p. 98, PSČ 503 41
IČ: 27520668, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2624
předkládá akcionáři společnosti
Zprávu dozorčí rady o své činnosti za rok 2014
Ve smyslu usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2011/1619 ze dne 13. 12. 2011
byla zvolena akcionářem společnosti dozorčí rada ve složení:
MUDr. Zdeněk Fink – předseda dozorčí rady,
Ing. Petr Kubát – člen dozorčí rady,
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. – člen dozorčí rady.
Dozorčí rada se v roce 2014 sešla v termínech:
2. 4. 2014 v sídle Magistrátu města Hradec Králové (pracovna primátora),
21. 5. 2014 v sídle Magistrátu města Hradec Králové (pracovna primátora),
10. 9. 2014 v sídle Magistrátu města Hradec Králové (pracovna primátora).
Jednání byl pravidelně přítomen ředitel společnosti Letecké služby Hradec Králové a. s.
Ing. Vladimír Griga.
Na základě příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zákona o účetnictví a příslušných daňových zákonů jsme provedli kontrolu a ověření roční účetní závěrky společnosti
za rok 2014.
Audit roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2014 provedl nezávislý auditor Ing. Václav
Koutník. Účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad.
Podle našeho názoru podnikatelská činnost společnosti v roce 2014 byla uskutečňována v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, stanovami společnosti
a pokyny valné hromady společnosti. Účetní zápisy byly vedeny v souladu se skutečností.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti k 31. 12. 2014 a výsledku jejího hospodaření za rok 2014 v souladu s platnými
zákony a účetními předpisy platnými v České republice.
Dozorčí rada společnosti Letecké služby Hradec Králové a. s. s ohledem na pozitivní výrok auditora k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2014 a na základě vlastních poznatků
doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2014 schválit a rozhodnout o rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.
V Hradci Králové dne 10. dubna 2015
MUDr. Zdeněk Fink
předseda dozorčí rady
Letecké služby Hradec Králové a. s.
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10. Zpráva nezávislého auditora
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Odbavení letounu při odletu mimo schengenský prostor

Spolupráce s Hasičským záchranným sborem
Královéhradeckého kraje
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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 ovládanou 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 2014
Ovládající osoba: Statutární město Hradec Králové (100 %):
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
IČ 00268810
Ovládaná osoba: Letecké služby Hradec Králové a.s.:
Piletická 151
500 03 Hradec Králové
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.
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, písmena c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
je Radě města vyhrazeno rozhodovat o věcech města jako jediného společníka akciové
společnosti. Rada jmenuje a odvolává členy jednotlivých orgánů, tj. DR a představenstva, prostřednictvím kterých uplatňuje zájmy města Hradce Králové v této společnosti.
Společnost je fakticky ve své činnosti řízena prostřednictvím náměstka primátora v jednotlivých odborných sférách.
V účetním období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 nebyla 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. 2013.
Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi oso
bami ovládanými:
Smlouvy přecházející z minulého období nebo nově uzavřené v roce 2014 mezi
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Letecké služby Hradec Králové a.s. a Statutární město Hradec Králové:
• 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.
• Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2179/2008 ze dne 30. 6. 2008. Rozšíření předmětu
nájmu. Roční nájemné stanoveno na 587 843 Kč.
• Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2179/2008 ze dne 4. 11. 2008, souhlas se stavebními úpravami najatých objektů.
• 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.
• Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2179/2008 ze dne 30. 12. 2008. Zvýšení částky
ročního nájemného o DPH.
• 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.
• Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 2179/2008 ze dne 31. 7. 2009. Rozšíření předmětu
nájmu, úprava ročního nájemného na částku 1 286 699 Kč bez DPH.
• 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.
• 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 806 633 Kč bez DPH.
• 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 840 940 Kč bez DPH.
• Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. 2179/2008. Rozšíření předmětu nájmu, úprava
ročního nájemného na částku 874 620 Kč bez DPH.
• Nájemní smlouva č. 2288/2009 ze dne 30. 9. 2009 uzavřená na dobu trvání smlouvy
o provozování letiště a zajišťování leteckých služeb na mezinárodním letišti Hradec Králové. Roční nájemné je stanoveno v hodnotě 3 053 225 Kč bez DPH.
• Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2288/2009 ze dne 1. 12. 2010. Rozšíření předmětu nájmu.
• 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.
• Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2288/2009 ze dne 18. 11. 2014. Změna plnění
DPH – čtvrtletní plnění.
• Smlouva o poskytnutí finanční podpory na opravu spár č. 2013/1606 ze dne 20. 8. 2013
ve výši 3 000 000Kč vč. DPH. Plnění bylo poskytnuto v plném rozsahu.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory č. 2013/1606 ze dne 22. 10. 2014.
• Prodloužení čerpání finanční podpory do 30. 11. 2014.
• Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 2014/0356
na provozování mezinárodního neveřejného letiště uzavřená od 1. 1. do 31. 12. 2014.
Výše vyrovnávací platby ve výši 11 900 000 Kč.
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
Technické služby uhradily vystavené faktury za provedené služby v cenách obvyklých a dle
ceníku.
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.:
• úhrada poskytnuté reklamní plochy ve výši 10 000 Kč + DPH
Služby poskytnuté Leteckými službami Hradec Králové a.s. :
• poskytnutí reklamní plochy na akci OSH 2014
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
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.:
• zprostředkování reklamy v MHD na akci OSH 2014
Letecké služby uhradily vystavené faktury za provedené služby v cenách obvyklých a dle
ceníku.
Služby poskytnuté Leteckými službami Hradec Králové a.s.: žádné
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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.:
• zásobování vodou na akci VW Brouk
Letecké služby uhradily vystavené faktury za provedené služby v cenách obvyklých a dle
ceníku.
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.:
• drcení travnatých ploch frézou merry,
• školení k nakládání s chemickými prostředky.
Letecké služby Hradec Králové a.s. uhradily faktury dle dohodnuté ceny.
Služby poskytnuté Leteckými službami Hradec Králové a.s.:
• pronájem plochy pro dočasné uskladnění těžebních zbytků.
Městské lesy Hradec Králové a.s. uhradily fakturované služby ve smluvní výši.
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.:
• pronájem úlu
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. uhradila fakturované služby ve smluvní
výši.
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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 Leteckými službami Hradec Králové a.s.: žádné

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

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.: 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

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

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

Ze strany ovládající osoby a ostatních ovládaných osob nedošlo za účetní období roku
2014 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 vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami stejnou ovládající osobou:
Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že ve vztazích převládají pro ovládanou
osobu výhody, neplynou 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. 2015
Ing. Jiří Jiroušek, MBA
předseda představenstva Letecké služby Hradec Králové a.s.
Ing. Vladimír Griga
člen představenstva a ředitel společnosti Letecké služby Hradec Králové a.s.
Obdržela (též): dozorčí rada Letecké služby Hradec Králové a.s. k přezkoumání zprávy
o vztazích dle ust. § 83 ZOK
Dozorčí rada neshledala ve zprávě o vztazích nedostatky a s jejím obsahem se ztotožňuje a doporučuje ke schválení jedinému společníku, v působnosti valné hromady.
MUDr. Zdeněk Fink
předseda dozorčí rady Letecké služby Hradec Králové a.s.
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12. Použité pojmy a zkratky
ACFT – Aircraft

Letadlo

ACFT INTL – Aircraft International

Mezinárodní letadlo

AČR

Armáda České republiky

AFIS – Aerodrome flight
information service

Letištní letová informační služba

APN – Apron

Odbavovací plocha

EHS

European Helicopter Show

ICP

Inspektorát cizinecké policie

IFR – Instrument flight rules

Pravidla pro let podle přístrojů

LSHK

Letecké služby Hradec Králové a.s.

LKHK

Mezinárodní zkratka letiště

MD ČR

Ministerstvo dopravy ČR

NP

Neznámý předmět

NVS

Nástražný výbušný systém

OSH

Open Skies for Handicapped

RNAV (GNSS)

nepřesné přístrojové přiblížení

RWY – Runway

Dráha

ŘLP

Ř ízení letového provozu

ÚL

Úkryt letadla

TSHK

Technické služby Hradec Králové

TWY – Taxiway

Pojezdová dráha

ÚCL

Úřad pro civilní letectví

ULL – Ultralight

Ultralehké letadlo

ULL INTL – Ultralight International

Mezinárodní ultralehké letadlo

ÚZPLN

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

VFR – Visual flight rules

Pravidla pro let za viditelnosti

VPD

Vzletová a přistávací dráha
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