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1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážení akcionáři,
představenstvo Leteckých služeb Hradec Králové, a.s. předkládá výroční
zprávu za rok 2009. Jedná se o výroční zprávu, která hodnotí společnost za
uplynulý rok v období, kdy u nás i ve světě probíhá globální hospodářská krize.
Musím konstatovat, že uplynulé dva roky byly pro společnost velmi důležitým
obdobím, kdy jsme zdárně realizovali plánované projekty a studie
proveditelnosti. Na základě uskutečněného auditu Úřadem civilního letectví
Praha jsme veškeré důležité závady, které by mohly ohrozit bezpečnost
letového provozu, odstranili a v současné době mohu říci, že Letiště Hradec
Králové, kódové označení LKHK je v souladu se všemi směrnicemi a předpisy,
které se týkají letového provozu o civilním letectví.
V minulém roce se nám podařilo dokončit odprodej řídící věže do vlastnictví
města Hradce Králové a zrealizovat projekt osvětlení a vodorovného značení
VPD a pojížděcích drah.Též jsme zrekonstruovali starou věž na nové sídlo
a dispečink Leteckých služeb Hradec Králové. Za zmínku též stojí velmi zdárné
zabezpečení leteckých akcí IFD a CIAF 2009. Naše a nebojím se říci ojedinělá
akce v České republice „OPEN SKIES FOR HANDICAPPED„ se opět podařila
s velkým ohlasem. V minulém roce se společnost stabilizovala
a v současné době disponuje velmi stabilním a vyškoleným personálem, který je
připraven na další kroky v oblasti rozvoje letiště. Letecký personál byl vyškolen
pro odbavení a kontrolu cestujících v rámci "Směrnice pro odbavení cestujících a
nákladu". Společnost se připravovala na fyzické převzetí veřejné části letiště od
Technických služeb Hradec Králové a.s. v oblasti bezpečnosti a ostrahy.
V současné době se podílíme na vytvoření nové asociace letišť ČR, kde budeme působit v předsednictvu této asociace. Na
základě zkvalitnění naší činnosti, jsme začali v letošním roce se zimní údržbou letiště, a tím jsme zabezpečili celoroční provoz
pro létající osádky u nás i ze zahraničí.
Závěrem bych chtěl konstatovat, že Představenstvo, Dozorčí rada a letový personál naší společnosti bude také v dalších
letech naplňovat svůj mandát a tím napomáhat k rozvoji statutárního města Hradce Králové.

Roman Zindulka
ředitel a předseda představenstva
Letecké služby Hradec Králové a.s.
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2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Obchodní
společnosti:
Letecké
Hradec
Obchodní
jménojméno
společnosti:
Letecké služby
Hradecslužby
Králové
a.s. Králové a.s.
Sídlo společnosti:
Věkoše, Letiště čp. 98
Sídlo společnosti:
503 41 HradecVěkoše,
KrálovéLetiště čp. 98
Identifikační číslo:
27 52 06 68
503 41 Hradec Králové
Právní forma:
Akciová společnost
Datum
vzniku:
14. srpna 2007
Identifikační
číslo:
27 52 06 68
Právní forma:
Akcionář:
Akcie:Datum vzniku:
Základní kapitál:

Akciová společnost
Statutární město Hradec Králové
srpna
2007 podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
20 ks akcie na14.
jméno
v listinné
2 000 000,- Kč
Splaceno 100 %

Předmět
podnikání společnosti: Správa a údržba
nemovitostí
Akcionář:
Statutární
město Hradec Králové
Provozování letiště
Akcie:
20 ks akcie
na jméno
v listinné
podobě ve jmenovité
hodnotě
Poskytování leteckých
služeb
- služeb
při odbavovacím
procesu na
letišti 100 000,- Kč
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
Základní kapitál:
2 000
000,- Kč
Skladování zboží
a manipulace
s nákladem
Pořádání výstav,
veletrhů,
přehlídek,
prodejních a obdobných akcí
Splaceno 100 %
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování obchodu a služeb
Technické činnosti v dopravě
Poskytování technických služeb
Balicí činnosti
Předmět podnikání společnosti:
Zasilatelství Správa a údržba nemovitostí
Reklamní činnost
a marketing
Provozování
letiště
Realitní činnost
Činnost technických
poradců
v oblasti
dopravy
Poskytování
leteckých
služeb
- služeb při odbavovacím procesu na letišti
Kopírovací práce
Provozování
čerpacích
Překladatelská
a tlumočnická
činnoststanic 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
Balicí činnosti
Zasilatelství
Reklamní činnost a marketing
Realitní činnost
Činnost technických poradců v oblasti dopravy
Kopírovací práce
Překladatelská a tlumočnická činnost
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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.
Roman Zindulka - předseda představenstva
Mgr. Roman Šabrňák - místopředseda
Ing. Josef Malíř - člen
JUDr. Pavel Staněk - člen
Ing. Jiří Jiroušek, MBA - člen
Ing. Jiří Vysoký - člen
Ing. Josef Táborský - člen

Dozorčí rada
Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelských záměrů, aktivit společnosti
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, usneseními valné hromady a Stanovami společnosti.
Ing. Boris Herman - předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Rytíř - člen
PaeDr. Václav Hartman - člen
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4. HISTORIE SPOLEČNOSTI A STRATEGICKÝ VÝHLED
Status letiště - veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště
V současné době je letiště majetkem města Hradce Králové a má status veřejného vnitrostátního a neveřejného
mezinárodního letiště s vnější hranicí Shengenského prostoru. Kategorie letiště je 2B. Z pohledu letového provozu se
v uplynulém roce provedlo celkem 23125 pohybů, z toho bylo 456 mezinárodních. Z celkového počtu pohybů je 95 % GA.
Všechny přílety a odlety cizích letounů byly provedeny v požární kategorii II.
V uplynulém roce se zvýšila úroveň spolupráce se společností CLV Pardubice a po dohodě se umožnil výcvik pilotů na
vrtulnících Mi - 2, v prostoru ATZ Hradec Králové.

Bezpečnost letového provozu
Dalším velice podstatným krokem bylo zahájení jednání a následná prezentace možností zvýšení bezpečnosti letů instalací
pasivního sledovacího systému a další spolupráce se společností ERA Pardubice.

Akce na letišti
Z pohledu dalšího dění na letišti si připomeňme skutečnost, že se po mnoha letech
vrátili do Hradce letecké dny jako IFD
a hlavně CIAF, s odhadovanou návštěvností
kolem 50 000 lidí, nebo tradiční akce Truck
Fest.
Letos se opět plánuje akce OPEN SKIES
FOR HANDICAPPED. Jedná se o akci pro
naše handicapované spoluobčany, kde
kromě bohatého kulturního programu
zabezpečujeme také vyhlídkové lety.
V průběhu prvního ročníku jsme zabezpečili
vyhlídkové lety pro 585 postižených
spoluobčanů a minulý rok již 625 . Tato akce
je ojedinělá v ČR a dle dostupných informací,
také v Evropě, ale bez podpory Armády ČR,
která poskytuje letadla by se dala velice těžce
zorganizovat.
Naše letiště je velice vhodné pro akce
podobného zaměření a širokou veřejností
jsou vnímány velice pozitivně.

Cestovní ruch - spojení Hradce Králové s Evropou
Snahou společnosti a současné politické reprezentace města je vybudovat regionální letiště, které by sloužilo především
hradeckému regionu. V blízké budoucnosti chceme nabídnout obyvatelům regionu možnost létat do zajímavých destinací na
dovolenou. Problémem je, že letiště v současné době není vybavené žádným navigačním systémem umožňujícím přistání
letadel za špatného počasí, což je jedna z nejdůležitějších podmínek pro charterové lety nebo pro pravidelnou dopravu. Bez
takového systému jsou jednání s cestovnímí kancelářemi nebo leteckými dopravci velice složitá, ne-li nemožná.
Logicky může nastat otázka, k čemu podobné snahy, když kousek je letiště v Pardubicích. Musíme si hlavně uvědomit, že
letiště je majetkem města, a nikoho jiného. V republice již nikdo nevybuduje další letiště podobného charakteru. Hustota letišť
v západní Evropě je daleko vyšší a přece fungují. Není zájmem konkurovat letišti v Pardubicích, zájmem je využívat naše
letiště. Je v něm ohromný potenciál dalšího rozvoje např. návaznost na výcvikové středisko vznikající na letišti, blízkost
dálnice a kvalitní dráha. Bude to nelehký úkol,ale pevně věříme v jeho zvládnutí ku prospěchu obyvatel našeho regionu.
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Oprávnění k provozování letiště

Výroční zpráva 2009 - Letecké služby Hradec Králové a.s.

-6-

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA PROVOZNÍ ÚSEKY
5.1. Letový provoz
5.1.1. AFIS
V roce 2009 bylo provedeno na letišti v Hradeci Králové 23 125 letových pohybů. Z toho bylo 22 669 letů vnitrostátních
a 456 mezinárodních.
ACFT
(letadlo o hmotnosti větší než 700 kg)

ACFT INTL
(letadlo o hmotnosti
větší než 700 kg - mezinárodní)

ULL
(ultralehké letadlo)

ULL INTL
(ultralehké letadlo - mezinárodní)

ULL INTL celkem
(ultralehké letadlo - mezinárodní)

únor
leden

duben
březen

srpen

červen
květen

červenec

říjen

prosinec
listopad

září

Statistika pohybů na LKHK za rok 2009
Datum

ACFT

ACFT INTL

ULL

ULL INTL

TOTAL

Leden

290

1

9

0

299

Únor

652

4

74

2

726

Březen

1805

2

173

4

1978

Duben

2153

13

451

15

2604

Květen

1910

19

462

14

2372

Červen

2055

33

443

2

2498

Červenec

2275

45

749

22

3024

Srpen

1812

53

611

7

2423

Září

1873

147

628

8

2501

Říjen

1632

19

478

1

2110

Listopad

1320

27

291

0

1611

Prosinec

757

18

222

0

979

18534

381

4591

75

23125

Celkem
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V padesáti čtyřech letových dnech se uskutečnilo noční létání, kterého se zúčastnilo celkem 135 letadel. Bylo provedeno
709 letů o celkové délce 56 hodin.
Výsadky byly provedeny v 46 dnech a bylo celkem uskutečněno 207 výsadků.
Nejproduktivnějšími měsíci roku 2009 byly květen a září (po 10 dnech s 45 výsadky).
V nejvyšší míře se na výsadcích podíleli dispečeři AFISu p. Zbořil a p. Vaněček.
V průběhu roku 2009 získali průkaz" Dispečera AFIS" čtyři pracovníci společnosti (Kvítek, Molnár, Jerguš, Tyahur).
U příslušníkú LP (Jerguš, Tyahur) proběhlo další praktické proškolení pro samostatné zastávání funkce "Dispečer AFIS".
Anglickou doložku k osvědčení dispečera AFIS získali zaměstnanci: Kvítek, Molnár a Farkaš.
V roce 2009 nebyla narušena bezpečnost letového provozu ze strany služby AFIS.

Výroční zpráva 2009 - Letecké služby Hradec Králové a.s.

-8-

5.1.2. Handling
V roce 2009 bylo provedeno 456 mezinárodních letů. Z tohoto celkového počtu se uskutečnilo 56 letů mimo území
Schengenského prostoru nebo EU, kde služba Handlingu zabezpečila celní a pasové odbavení. Celkem bylo odbaveno 259
cestujících.
Z ekonomického hlediska jsme na přistávacích a handlingových poplatcích vyinkasovali 97874,- Kč a 525,- EUR
v hotovosti.
Pracovníci Handlingu se mimo jiné podílejí na zabezpečování akcí IFD, OSH a CIAF.
V roce 2009 nastoupili ke službě Handlingu zaměstnanci Jerguš a Liška. V srpnu získal zaměstnanec Jerguš
certifikát signalisty. V říjnu absolvovali školení a získali certifikát pro fyzickou kontrolu osob a zavazadel: Farkaš, Jerguš
a Baladránová.
V roce 2009 nebyla narušena bezpečnost a plynulost letového provozu ze strany služby Handling.

FOLLOW ME

Přistávací poplatky v hotovosti 110.749,- Kč
Bodovky 595.025,- Kč

5.2. Logistika
Na začátku roku 2009 začal aktivně pracovat technický odbor logistiky. V této době se aktivně podílel na tvorbě smluvních
vztahů s pronájemci a uživateli letiště. Logistické zabezpečení, dle plánu oprav, zprovozňovalo budovy v neveřejné části
letiště. Logistika se též podílela na nákupu služebních aut a na přípravě a výběru vhodné zemědělské techniky pro údržbu
provozních a travnatých ploch. V neposlední řadě se logistika podílela na přípravě akcí OSH, IFD, |CIAF a Truck Fest.
V červnu 2009 byli přijmuti dva noví pracovníci na pozici technik logistického zabezpečení.
V průběhu první poloviny roku 2009, se projevil akutní nedostatek pracovních sil, zejména nutných pro úklid provozních
a pohybových ploch, sekání trávy a odstraňování náletových dřevin z ÚLŮ a přilehlých prostor. Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto o příjmu brigádníků (převážně z řad studentů) na letní měsíce. Tito brigádníci byli využíváni i na práce spojené se
zabezpečením leteckých akcích OSH, IFD a CIAF.
V podzimním období se logistika zaměřila na přípravu letištní techniky pro zimní údržbu letiště.
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5.3. Bezpečnost
V roce 2009 nedošlo na Letišti Hradec Králové k žádné mimořádné události v oblasti ochrany civilního letectví. Při kontrolách
prováděných auditorem ministerstva dopravy v průběhu roku byly zjištěny drobné nedostatky hlavně v oblasti používání
letištních identifikačních průkazů a vjezdových povolení uživateli letiště. Toto se nám částečně dařilo zlepšovat častější
kontrolní činností pracovníky společnosti. V roce 2010 by měla tento problém eliminovat nezávislá bezpečnostní agentura.
Byl oceněn režim vydávání povolení a bezpečnostních školení, které pro uživatele organizujeme a jichž se v minulém roce
zúčastnilo 81 osob.
Zaměstnanci společnosti úspěšně absolvovali specializované bezpečnostní školení spojené s povinnou praxí odbavení
cestujících a zavazadel. N a základě tohoto školení mohou provádět fyzické kontroly osob a zavazadel.
V loňském roce byla uvedena do provozu budova č.154, která mimo jiné slouží v případě vyhlášení jako SRA (Vyhrazený
bezpečnostní prostor) pro odletové cestující.
Z důvodu zamezení vstupu nepovolaných osob do neveřejné části letiště (Schengenský prostor) byla zprovozněna závora
u budovy č.69. Dále byla vybudována další část mobilního oplocení dle projektu.
Koncem roku byl letištním výborem pro bezpečnost schválen a předložen k připomínkovému řízení na Ministerstvo dopravy
nový bezpečnostní program zohledňující stávající situaci Letiště Hradec Králové a možnosti jeho dalšího využití.
V loňském roce zasedal čtyřikrát Bezpečnostní výbor letiště LKHK.
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6. INVESTICE
Investice na letišti v Hradci Králové
Investice do letiště za existence naší společnosti lze rozdělit do dvou částí. Na část financovanou vlastníkem areálu
Statutárním městem Hradec Králové a část pokrytou ze zdrojů Leteckých služeb. Až na vyjímky jsme se na všech projektech
podíleli, jak ve fázi přípravy a realizace, tak i v samotném zavedení do provozu.
K finančně nejnákladnějším jistě patřila kolaudace a odkup nové řidicí věže Transcon, bez které by však bylo zabezpečení
létání nemyslitelné. Z této řídící věže je již dnes ovládáno nové světlotechnické zabezpečení, skládající se ze světelných
znaků pohybových ploch, sestupových návěstidel (PAPI), osvětlení ukazatele směru a síly větru. V listopadu 2009 byly
zprovozněny prosvětlené znaky, splňující základní podmínky pro noční provoz letiště. Při opravě světlotechniky byl zároveň
dodán i záložní generátor zajišťující automaticky v případě výpadku elektrické energie chod světlotechnického zařízení
a řídící věže.
Závady zjištěné kontrolou Úřadu civilního letectví: nevyhovující horizontální značení, stav některých ploch, vystouplé
odvodňovací žlaby podle vzletové a přistávací dráhy a havarijní stav kanálu u pojížděcí dráhy „C“ se nám podařilo ostranit při
minimálním omezení leteckého provozu s dodržením všech pravidel bezpečnosti.
V prosinci 2009 byla zkolaudována budova č. 69 Stará věž, kterou bude společnost od roku 2010 využívat jako kanceláře
a dispečink společnosti.
V roce 2009 dosáhla společnost hospodářského zisku po zdanění ve výši 43 000 Kč.
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MMHK
Název investice
Řídící věž

LSHK
Cena v Kč
11.989.915

Název investice

Cena v Kč

Oprava SZZ

3.800.000
3.624.412

Oprava žlab "C" VPD

663.398

Budova č. 154

Odvodňovací žlab VPD

185.000

Oplocení

418.132

Oprava SZZ - prosv. znaky

1.094.609

Dlažba řídící věže

107.950

Značení pohyb. ploch

1.354.413

Kontejnery handling

105.900

2x Octavia

244.800

Opravy ploch

888.982

Budova č. 69

4.109.446

Celkem

Sněhová fréza

60.000

Závory u budovy č. 69

56.210

Traktor + příslušenství

1.739.100

Požární vozidlo + vybavení

310.122

Jumper handling

392.683

20.285.763

Celkem

10.859.309
ceny bez DPH

Vysvětlivky: VPD - vzletová přistávací dráha
SZZ - světlotechnické zabezpečovací zařízení

Budova 154 Slouží jako "Klub leteckých služeb", kde jsou umístěné kanceláře uživatelů letiště, briefingová místnost
a odpočívárna pro létající personál.
Traktor

Slouží jako tahač a nosič nástrojů nezbytných pro údržbu areálu letiště.

Vlečka

Převoz materiálu.

Mulčovač

Sekání trávy

Zametací zařízení

Údržba VPD a pojezdových drah.

Čelní nakladač (vidle, lžice)

Univerzální použití,možnost nakládky a vykládky letounů.

Čelní šípová stavitelná radlice (sněhová)

Odklízení sněhu z VPD a pojezdových drah.

Zadní radlice (sněhová)

Odklízení sněhu z VPD a pojezdových drah.

Požární vozidlo Peugeot Partner

Pohotovostní vozidlo pro službu Handling a zároveň jako zásahové
vozidlo pro danou kategorii letiště.

Citroen Jumper

Devítimístné vozidlo pro přepravu letových osádek.

Škoda Octávia 2x

Služební a pohotovostní vozidla

Sněhová fréza

Zařízení pro odklízení sněhu z ploch kolem budov, přístavků, hran VPD
a manipulačních ploch.
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7. PERSONÁLNÍ OBLAST
Za rok 2009 činil průměrný počet zaměstnanců společnosti 12,7 osob a průměrný počet brigádníků byly 3 osoby.
V dubnu nastoupil p. Zindulka na funkci Ředitele společnosti a p. Bubeníček na funkci Inspektora bezpečnosti letového
provozu, který na konci dubna ve zkušební době odchází. V květnu nastupuje p. Jedlička jako dispečer služby AFIS.
V červnu nastupují do pracovního poměru pí. Jírová a p. Machút, jako technici logistického zabezpečení. V červenci
nastupuje p. Jerguš na pozici technik Handlingu letového provozu. V září si p. Cink vybírá dva měsíce neplaceného volna
z důvodu ztráty řidičského oprávnění nutného k výkonu příslušníka letištního personálu a v tu dobu nastupuje p. Liška na
pracovní pozici "technik Handlingu letového provozu" na místo p. Cinka, který je od 2. listopadu v pracovní neschopnosti.
V listopadu 2009 končí pracovní poměr p. Jedlička.
Společnost během roku 2009 průběžně přijímala brigádníky na výpomoc (zabezpečení akcí – IFD, CIAF, OSH, údržba letiště,
v zimě úklid sněhu).
Společnost zajišťuje vzdělávání zaměstnanců formou odborných školení.
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Organizační struktura LSHK

Valná
hromada
rada MmHK

Představenstvo

Dozorčí rada

Zindulka, Šabrňák, Staněk,
Jiroušek, Malíř, Vysoký, Táborský

Herman, Hartman, Rytíř

Ředitel
společnosti
Zindulka + asistentka Baladránová

Technický odbor

Letový odbor

Bezpečnostní odbor

Vedoucí
logistického zabezpečení
1+ 2x technik
logistického zabezpečení

Vedoucí
letového provozu

Manažer pro bezpečnost

Mrkvica + Machút, Jírová

Molnár

Kvítek

Vedoucí dispečer AFIS
1+ 3x dispečer

Vedoucí
technik handlingu
1+ 3x technik handlingu
letového provozu

Vedoucí technik
zabezpečení letové techniky
1+ 1x technik

Vaněček + Zbořil, Jerguš, ...

Farkaš + Liška, ..., ...

... + Tyahur
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8. LETECKÉ AKCE NA LETIŠTI
OSH 2009
Tato akce je svým zaměřením a rozsahem ojedinělá v ČR i v Evropě. Jejím cílem je umožnit našim
handicapovaným spoluobčanům prožít krásný den na letišti s vyhlídkovými lety. V roce 2009 se akce
zůčastnilo 2000 návštěvníků a vyhlídkové lety pak absolvovalo 625 spoluobčanů.
Naše společnost je pořadatelem této akce.

IFD 2009
Druhý ročník této dvoudenní letecké akce byl zaměřen na historická letadla. Asi 10.000 návštěvníků
nejen z České republiky mělo možnost shlédnout ukázku zásahu hasičů, výsadkářů a ukázky
leteckých modelů. Hlavním lákadlem byl letoun Li-2 z Maďarska. Hromadný výsadek z tohoto letadla
byl důstojným zakončením této zdařilé akce.

CIAF 2009
Po letech se do Hradce Králové vrátil největší tuzemský letecký festival - CIAF. Na padesát tisíc diváků
nejen z České republiky mělo v průběhu dvou dní možnost shlédnout ukázky vojenských i civilních
letadel z třinácti států světa. Celkem se na královéhradeckém nebi představilo na čtyřicet různých
letadel.
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9. MARKETING
Internetové stránky
Jedním z hlavním prezentačních prvků společnosti jsou webové stránky www.lshk.cz, které koncem roku dostali nový
design. Je to důležitý informační zdroj nejenom pro piloty kteří zde najdou veškeré potřebné letové informace, ale i pro laickou
veřejnost, která zde nalezne kupříkladu mapu republiky s webkamerovým pokrytím nebo zajímavé letecké odkazy.
Další informace o uživatelích letiště může návštěvník najít na webových stránkách www.airporthk.cz.
www

banner
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10. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2009
V roce 2009 dosáhla společnost LSHK a.s. hospodářský výsledek po zdanění ve výši 43.000,- Kč

Výkaz zisků a ztrát
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10. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2009
Investice
MMHK
Název investice
Řídící věž

LSHK
Cena v Kč
11.989.915

Název investice

Cena v Kč

Oprava SZZ

3.800.000
3.624.412

Oprava žlab "C" VPD

663.398

Budova č. 154

Odvodňovací žlab VPD

185.000

Oplocení

418.132

Oprava SZZ - prosv. znaky

1.094.609

Dlažba řídící věže

107.950

Značení pohyb. ploch

1.354.413

Kontejnery handling

105.900

2x Octavia

244.800

Opravy ploch

888.982

Budova č. 69

4.109.446

Celkem

Sněhová fréza

60.000

Závory u budovy č. 69

56.210

Traktor + příslušenství

1.739.100

Požární vozidlo + vybavení

310.122

Jumper handling

392.683

20.285.763

Celkem
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Vysvětlivky: VPD - vzletová přistávací dráha
SZZ - světlotechnické zabezpečovací zařízení
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11. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE 2010
Spotřeba DHMI
Spotřeba drobného DHM

Kč
100.000

nářadí – vybavení dílny
tepelné rozmrazovací zařízení

10.000

světlometka

10.000

vymezovací sloupky

120.000

větrné rukávy, praporky

10.000

skartovačka na věž

3.000

hasící přístroj do náhradního zdroje

10.000

venkovní kamery

30.000

systém ERA – monitor, počítač, UPS

50.000

vybavení věže 69 – nábytek

200.000

Celkem

543.000

Nákup dlouhodobého hmotného majetku

Kč

motorové tažné zařízení

200.000

dodávka

250.000

Celkem DHIM

450.000

odpisy ve výši 1/5 z pořizovací ceny

90.000

Mzdové náklady
Stávající počet zaměstnanců (13):
mzdové náklady na jednoho zaměstnance
Roční mzdové náklady na zaměstnance LSHK

36.000
5.616.000

Navýšený počet zaměstnanců (15):
Roční mzdové náklady na zaměstnance LSHK
mzdové náklady na brigádníky
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6.480.000
240.000

Tržby - přistávací poplatky
Bodovky
uživatel

Přistávací poplatky
částka

uživatel

částka

DSA

267.750

Xair

35.105

ARGUS GEO systém

22.015

CLV Pce

35.700

Noční létání / svícení pro noční let

Fly for Fun

30.345

uživatel

částka

TTV – Hlaváček

24.395

poplatky za noční přílet

62.400

svícení pro noční let

54.100

HELI CZECH
Heritage of Flying Legends
Rind

uživatelé LSHK

5.355
90.440

Celkem

496.000

116.500

5.355

Škarytka

20.825

TL-Ultralight

22.610

Brandejs

2.975

Douša

2.975

Kučera

2.975

Kindernay

5.356

Morávek

5.355

ELLA-CS

17.850

Kudrna

2.700

TEC-Air

2.975

Celkem

603.056
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Celkem přistávací poplatky včetně DPH

1.215.556

Celkem přistávací poplatky bez DPH

1.012.963

Ostatní služby - pronájem nemovitostí

Nemovitost
hangár č. 72

cena bez DPH

Nemovitost

cena bez DPH

172 013

budova č. 67

20 600

budova č. 154

72 367

budova č. 69

10 900

UL č. 132

37 950

budova č. 247

45 500

UL č. 156

37 950

budova č. 256

2 150

UL č. 157

37 950

budova č. 257

4 200

UL č. 159

37 950

objekt Dálná

2 700

UL č. 160

37 950

VPD zpevněná

UL č. 163

37 950

VPD nezpevněná

UL č. 165

37 950

ostatní plocha pro parkování

UL č. 166

37 950

část staré dráhy pro parkování

UL č. 167

37 950

pojížděcí dráha

OTP č. 176

1 913

objekt č. 171

1 000

UL č. 130

37 950

nová řídící věž

5 250

UL č. 131

37 950

Celkem

UL č. 133

37 950

UL č. 134

37 950

UL č. 158

37 950

UL č. 161

37 950

UL č. 162

37 950

UL č. 164

37 950

budova č. 180

59 682

hangár č. 73

164 175

hangár č. 74

161 663

OTP č. 148

2 048

sklad č. 85

1 125

OTP č. 175

2 149

Celkem

Roční nájemné od města HK celkem

4.335.510

Roční nájemné od města HK včetně DPH

5.202.612
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240 000
18 000
2 925
540 000

3 053 225

1.282.285
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Tržby - nájemné
Hangáry
Podnájemce – firma

Roční nájemné včetně DPH

Roční nájemné bez DPH

263.416

219.513

DSA

82.792

68.993

DSA

22.200

18.500

Xair

17.900

14.917

9.275

7.729

ARGUS GEO systém

82.932

69.110

Aeroklub Benešov

26.400

22.000

1.382

1.152

34.266

28.555

540.563

450.469

Roční nájemné včetně DPH

Roční nájemné bez DPH

121.440

101.200

ORBIS AVIA – UL č. 167

60.720

50.600

DSA – UL č. 131

60.892

50.743

DSA – UL č. 130

60.892

50.743

Xair – UL č. 161

60.892

50.743

HLS

60.890

50.742

HELI CZECH – UL č. 166

60.720

50.600

5.344

4.453

Skřivan – LITEX – UL č. 133

55.548

46.290

A-Prim-Air – budova č. 180

95.588

79.657

A-Prim-Air – UL č. 164

60.892

50.743

A-Prim-Air – UL č. 162

60.892

50.743

DELFIN – HK – UL č. 158

60.892

50.743

ELLA-CS – UL č. 132

60.720

50.600

TTV – Hlaváček – UL č. 134

60.890

50.742

Gemini Port – budova č. 85

1.687

1.406

948.899

790.749

TL-Ultralight

Fly for Fun

První hradecká vzduchoplavební
FC Hradec Králové
Celkem

Úly
Podnájemce – firma
ORBIS AVIA – UL č. 163 a 165

Vanický – UL č. 133

Celkem
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Kanceláře - budova 154
Podnájemce – firma

Roční nájemné včetně DPH

Roční nájemné bez DPH

ARGUS GEO systém

41.280

34.400

Fly for Fun

61.200

51.000

TTV

39.600

33.000

1.800

1.500

Czech Airshow Agency

114.480

95.400

Celkem

258.360

215.300

Ivo Plzák

Nájemné - neplátci
Podnájemce

Roční nájemné včetně DPH

Roční nájemné bez DPH

2.632

2.632

Miroslav Čepe – BMC

13.292

13.292

MUDr. Jaroslav Pavlata

69.108

69.108

Milan Věchet

18.500

18.500

Ivan Bartoš

7.729

7.729

Tomáš Kudrna

7.729

7.729

Arpád Molnár

11.174

11.174

Historická letka

50.748

50.748

180.912

180.912

MUDr. Štěpán – OTP č. 176

Celkem

Nájemné - neplátci
Pronájem za krátkodobé akce

Roční nájemné včetně DPH

Roční nájemné bez DPH

258 825

258 825

parkovné

35 700

35 700

Celkem

294 525

294 525

Pronájem ploch na akci TRUCK FEST

Tržby z prodeje služeb nájemné
Tržby z prodeje služeb nájemné neplátce

2.042.347

1.751.043

180.912

180.912

Dále se pronajaly plochy pro parkování u staré dráhy, které se budou v roce 2010 také pronajímat,
ale ještě není stanoven ceník.
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tabulka 1/3
Výsledovka LSHK a.s. (v tis.Kč)
Celkem PL
Spotřeba DHIM od 3000,- do 40000,Spotřeba předmětů do 2999,99

543
60

Spotřeba materiálu režijní ostatní

180

Spotřeba PHM

264

Spotřeba materiálu kancel.potřeb

36

Spotřebované nákupy - pitná voda

36

Spotřeba mat.DN, doklad nezaložen

0

Spotřebované nákupy palivo do letadla
Spotřeba energie

80
480

Spotřeba plynu

0

Spotřeba vody

0

Spotřeba energie DN

0

Opravy a udržování služ.vozů

60

Opravy a udržování nemovitostí

180

Opravy a udržování světel

24

Opravy a udržování ostatní

160

Opravy a udržování PD pohybových ploch

120

Cestovné

96

Cestovné DN

0

Náklady na reprezentaci

120

Ostatní služby ost.

120

Ostatní služby leasing

420

Ostatní služby telefon

300

Ostatní služby pronájem nemovitostí
Ostatní služby DN

4.336
0

Ostatní služby poštovné

10

Ostatní služby reklama

120

Ostatní služby nájemné strojů

30

Ostatní služby přepravné

0

Ostatní služby stočné, srážková voda
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tabulka 2/3
Výsledovka LSHK a.s. (v tis.Kč)
Celkem PL
Ostatní služby servis PC

120

Ostatní služby - poplatky rozhlas, autorské popl.

60

Ostatní služby - účetní práce, právní služby

300

Ostatní služby k pronájmu

183

Ostatní služby DN akce OSH

120

Ostatní služby AKCE

0

Mzdové náklady

5.616

Mzdové náklady DOPP

240

Mzdové náklady 1/2 náhrady při dočasné nesch..

0

Mzdové náklady slevy na soc.poj.

0

Zákonné sociální pojištění

1.008

Zákonné zdravotní pojištění

408

Zákonné sociální pojištění slevy

0

Zákonné sociální pojištění DN

0

Zákonné sociální náklady

0

Daň silniční

0

Ostatní daně a poplatky

0

Dary

0

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

Ostatní pokuty a penále DN

0

Ostatní provozní náklady

0

Ostatní provozní náklady pojištění

0

Ostatní provozní náklady TZ do 40 tis. Kč

0

Ostatní povozní náklady TZ aut leasing.

0

Ostatní provozní náklady hal.vyrovnání

0

Ostatní provozní náklady pes

42

Odpisy

90

Úroky

0

Úroky DN

0

Kursové ztráty

0
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tabulka 3/3

Výsledovka LSHK a.s. (v tis.Kč)
Celkem PL
Náklady

0

Ostatní finanční náklady

0

Ostatní finanční náklady pojištění

210

Finanční náklady škoda

0

Daň z příj.z běžné činnosti splatná

0

Tržby z prodeje služeb přistávací poplatky
Tržby z prodeje služeb ubytování
Tržby z prodeje služeb doplnění paliva

1.013
41
108

Tržby z prodeje služeb reklama

41

Tržby z prodeje služeb občerstvení

60

Tržby z prodeje služeb - přeúčt.akce

194

Tržby z prodeje služeb DN r.2008

37

Tržby z prodeje služeb poplatky za noční přílet

62

Tržby z prodeje služeb handling

130

Tržby z prodeje služeb - svíce pro noční let
Tržby z prodeje služeb nájemné

54
1.751

Tržby z prodeje služeb ostatní

82

Tržby z prodeje služeb přeúčt.služeb energie..

160

Tržby z prodeje služeb nájemné neplátce

181

Tržby z prodeje služeb - vyhlíd.let

43

Tržby za zboží

0

Tržby z prod.dl.nehm.a hm.majetku

0

Tržby z prodeje materiálu

0

Jiné provozní výnosy příspěvek od Města HK
Jiné provozní výnosy dary

12.653
15

Jiné provozní výnosy hal.vyrovnání

0

Úroky

1

Kursové zisky

0

Ostatní finanční výnosy

0

Celkem náklady

16.273

Celkem výnosy

16.625

Hospodářský výsledek
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12. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Letecké služby Hradec Králové a. s.
Sídlo: Letiště čp 98, 503 41 Hradec Králové – Věkoše

IČO: 27520668
DIČ: CZ27520668

Rok končící:

31. prosincem 2009

(v tisících Kč)
Okamžik sestavení účetní závěrky:

19. března 2010

Účel sestavení: řádná účetní závěrka
___________________________________________________________________________
1. Základní údaje
Datum vzniku: 14. srpna 2007
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání:

správa a údržba nemovitostí

realitní činnost

skladování zboží a manipulace s nákladem

pronájem a půjčování věcí movitých

zprostředkování obchodu a služeb

technické činnosti v dopravě

poskytování technických služeb

balící činnosti

zasilatelství

reklamní činnost a marketing

provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

činnost technických poradců v oblasti dopravy

kopírovací práce

překladatelská a tlumočnická činnost

pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

provozování letiště (od 19.3.2008)

poskytování leteckých služeb – služeb při odbavovacím procesu na letišti
Osoby podílející se na základním kapitálu 20% a více:

Statutární město Hradec Králové 100 %
Vklad:
2 000 tis. Kč splacen 100%
20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč
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(od 19.3.2008)

Statutární orgán:
Představenstvo








Roman Zindulka, r.č. 650602/1445, Písečná 775, 500 09 Hradec Králové
předseda představenstva
Ing. Josef Malíř, r.č. 610911/1778, Albertova 713, 500 02 Hradec Králové
člen představenstva
JUDr. Pavel Staněk, r.č. 730730/2981, Mandysova 1297, 500 12 Hradec Králové
člen představenstva
Mgr. Roman Šabrňák, r.č. 670914/0174, Gorkého 41, 568 02 Svitavy
člen představenstva
Ing, Jiří Jiroušek, r.č. 760707/3067, Na Vyšehradě 204, 503 02 Předměřice nad Labem
člen představenstva
Ing. Jiří Vysoký, r.č. 620517/2226, Pod Homolkou 1943, 547 01 Náchod
člen představenstva
Ing. Josef Táborský, r.č. 510923/189, Jičinská 157, 507 32 Kopidlno
člen představenstva

Dozorčí rada:
 Ing. Boris Herman, r.č. 640614/1709, Karla IV. 613/15, 500 02 Hradec Králové
předseda dozorčí rady
 Ing. Pavel Rytíř, r.č. 491015/151, Chelčického 1222/7, 500 02 Hradec Králové
člen dozorčí rady
 PaedDr. Václav Hartman, r.č. 530417/062, V Domkách 265, 514 01 Jilemnice
člen dozorčí rady
2. Subjekty v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na jejich základním kapitálu
Nejsou.
3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, výše osobních nákladů, odměny statutárních a dozorčích orgánů
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 14,6. Osobní náklady byly ve výši 6 409 tis. Kč, odměny statutárním a dozorčím
orgánům byly v roce 2009 vyplaceny ve výši 392tis.Kč.
4. Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům orgánů
Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění členům statutárních a řídících orgánů nebyly poskytnuty.
5. Použité účetní postupy
a) Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek – .
Sestavování odpisových plánů – v roce 2009 byly uplatněny jak účetní tak daňové odpisy. Účetní odpisy byly tvořeny s
ohledem na maximální využitelnost hmotného majetku v daném provozu. Daňové odpisy byly tvořeny jak rovnoměrnou
tak zrychlenou metodou. Technická zhodnocení budov rovnoměrně, ostatní HIM zrychleně. U traktoru s příslušenstvím
bylo využito možnosti mimořádného odpisu dle §30a zákona o příjmu.
b) Finanční investice – nejsou
c) Krátkodobý finanční majetek
Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami.
d) Zásoby
Účetní jednotka účtuje o zásobách metodou B. V průběhu roku pořízené zásoby účtuje do nákladů a dle inventárního stavu
na konci roku zúčtovává nespotřebované zásoby na jednotlivé účty .
e) Závazky a pohledávky v cizí měně
V roce 2009 nenastal účetní případ.
f) Odchylky od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví
Byly použity pouze účetní metody v souladu s prováděcími předpisy.
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g) Opravné položky k pohledávkám
Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti nebyly tvořeny.
h) Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků
Nevznikla povinnosti ocenit reálnou hodnotou majetek a závazky k rozvahovému dni.
ch) Významné položky výkazů podstatné pro hodnocení pozice podniku
 úvěry – ve výši 1348,- Kč použit k financování pořízení traktoru s příslušenstvím
 půjčka – v průběhu roku 2009 splacena bezúročná půjčka ve výši 1 500 tis. Kč.
6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
 zákonné rezervy dle zákona č. 593/1992 Sb. – nebyly tvořeny
 účetní jednotka k 31. 12. 2009 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
 v únoru 2009 přijala společnost dotaci od Města Hradec Králové na základě Smlouvy o provozování letiště a
zajišťování leteckých služeb na mezinárodním letišti Hradec Králové z 12. 2. 2009 ve výši 9.600 tis. Kč pro zajištění
provozu letiště a leteckých služeb. Od 1. října byl dle usnesení rady města RM/2009/937 ze dne 28.7.2009 rozšířen
pronájem plochy nájemní smlouvou č. 2288/2009 ze dne 30.9.2009. Společnost očekává příjem dotace v poměrné
části 763.306,- Kč
 společnost má stanoven plán čerpání dotací

7. Přírůstky a úbytky významných položek aktiv
Nejsou
8. Majetek neuvedený v rozvaze
Leasing
9. Majetek zatížený zástavním právem
Není
10. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Ve výši 208 tis. Kč, z toho 99 tis. Kč po splatnosti do 90 dnů a 109 tis. Kč po splatnosti do jednoho roku.

11. Závazky po lhůtě splatnosti
Z obchodního styku jsou ve výši 1.353 tis. Kč, vše po splatnosti do 90 dnů, z toho 1.281 tis.Kč nájem za rozšířenou plochu.

Zpracoval: Ing. Karel Svoboda
Dne 22.03.2010
Roman Zindulka
předseda představenstva
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13. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami. Zpráva je zpracována v souladu
s § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky
(účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Oddíl I.
Ovládaná a ovládající osoba
1. Ovládaná osoba
Společnost:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Rozhodující předmět činnosti:
Datum vzniku společnosti:
(dále jen „ovládaná osoba“)

2. Ovládající osoba
Společnost:
Sídlo:
Podíl v účetní jednotce:
(dále jen „ovládající osoba“)

Letecké služby Hradec Králové a.s.
Letiště 98, 503 41 Hradec Králové
akciová společnost
275 20 668
provozování letiště LKHK
14. srpna 2007

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
100 %

Oddíl II.
Osoby ovládané ovládající osobou
- Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.
- Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
- Městské lesy Hradec Králové a.s.
- HC VCES Hradec Králové a.s.
- FC Hradec Králové, a.s.

Oddíl III.
Rozhodné období
Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.
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Oddíl IV.
Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami
V průběhu účetního období 2009 byly mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a osobami ovládanými
(sesterskými společnostmi) uzavřeny následující obchodní smlouvy:
Společnost
Stat.Město HK

Druh smlouvy
Smlouva o provozování letiště a zajišťování leteckých služeb na
mezinárodním letišti Hradec Králové
Touto smlouvou získává společnost Letecké služby Hradec Králové a.s. dotaci od Statutárního města HK ve výši
9 600 000,- Kč na provoz letiště.
Stat.Město HK
Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 2179/2008
Touto smlouvou pozbývá ovládaná osoba pronájem objektu UL č. 135, jelikož ho nevyužívá.
Stat.Město HK
Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 2179/2008
Tímto dodatkem k nájemní smlouvě získává ovládaná osoba další objekty do pronájmu za celkové ročním nájemné
3 274,- Kč.
Stat.Město HK
Nájemní smlouva č. 2288/2009
Touto smlouvou získává ovládaná osoba další pozemky a objekty do pronájmu v celkové hodnotě ročního nájemného
3 053 225,- Kč.

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

Oddíl VI.
Opatření mezi propojenými osobami
Ovládající osoba nepřijala ani neuskutečnila žádné opatření, které by bylo v zájmu nebo na popud propojených osob.

Oddíl VII.
Závěr
Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Letecké služby Hradec Králové a.s. a
předložena k ověření auditorovi, který provádí ověření účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Zpráva bude uložena do
sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Hradci Králové.
V Hradci Králové 19. 3. 2010

Roman Zindulka
předseda představenstva
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14. ZPRÁVA AUDITORA
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15. MAPA LETIŠTĚ
15.1. Mapa letiště
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15.2. Fotodokumentace z leteckých akcí na letišti

OSH

Nastupování cestujících do transportního letounu An-26

Transport vrtulníkem Mi - 17

Pomoc při vystupování z letounu L - 410M

Výroční zpráva 2009 - Letecké služby Hradec Králové a.s.

-41-

CIAF

FOLLOW ME

Letová ukázka letounu F - 16
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Letová ukázka vrtulníku Mi - 24

Letová stojánka
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Průlet F - 16 nad letištěm Hradec Králové

Slaňování zásahové jednotky z policejního vrtulníku Bell - 412
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IFD

FOLLOW ME L - 29

Hasící vrtulník Sokol V3A

Letištní zabezpečovací technika

Letoun CZECH AIRFORCE An - 26
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CATALINA PBY - 5
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15.3. Fotodokumentace z významných investic v roce 2009

Budova č. 69 Stará věž po rekonstrukci

Budova č. 69 Stará věž před rekonstrukcí

Odvodňovací kanál "C" x VPD

Odvodňovací žlab VPD
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Řídící věž Transcom - AFIS

Prosvětlený znak

Prosvětlený znak
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SZZ - světlotechnické zabezpečovací zařízení

Detail narušení asfaltové stojánky před rekonstrukcí

Oprava povrchu stojánky GA před hangárem č.1
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Letecké služby Hradec Králové a.s.
Letiště 98
503 41 Hradec Králové 7

