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Vážení obchodní partneři, dámy a pánové,
V roce 2016 se nám opět výrazným způsobem podařilo oživit prodeje na ruský trh a to
od sedmi dodaných letadel do Ruska v roce
2014, přes nulový prodej do této země v roce
2015, až na uspokojivých devět prodaných
letadel v minulém roce. Tento výsledek
svědčí o opětovné stabilizaci na tomto trhu,
který byl v dřívějším období poznamenán
propadem rublu i uvalenými hospodářskými
sankcemi. Celkový prodej 2016 se vůči
minulému období navýšil o pět letadel a
věříme, že tento rostoucí trend bude trvat i
nadále. Rověž pokračujeme v dalších obchodních jednáních v řadě teritorií celého
světa, kde očekáváme pozitivní vývoj.
Za zmínku stojí prezentace našeho prototypu L 410 NG na mezinárodní výstavě Berlin Airshow 2016, kde měla odborná veřejnost poprvé možnost shlédnout náš inovovaný model
během předváděcích letů.

I přes obtíže dané poklesem prodejů v roce 2015,
s jejichž důsledky jsme se potýkali ještě v minulém
roce, můžeme konstatovat, že právě dovršených 80 let
od počátků letecké výroby v Kunovicích je svědectvím
dlouholeté tradice, kvalitní práce, profesionality a píle
místních zaměstnanců, kteří jsou velkým potenciálem
pro naši společnost do buducna. Navíc s ohledem na
plánované dokončení certifikace L 410 NG a blížící se
zahájení jeho sériové výroby věříme v pokračující
úspěch L 410 na světových trzích a v jeho perspektivní
budoucnost.

Výroční zpráva 2016

Certifikační proces L 410 NG v roce 2016 úspěšně pokračoval řadou pozemních a letových
zkoušek prototypu i zkoušek letadlových částí, přístrojů a agregátů, přičemž do konce roku
2016 L 410 NG absolvoval cca 300 letových hodin. Povzbudivá je i skutečnost, že tento projekt získal v lednu 2016 mezinárodní ocenění Finské společnosti pro kvalitu a České společnosti pro jakost formou úctyhodného 4. místa. Ukončení certifikace očekáváme v polovině
roku 2017 a věříme i v obchodní úspěch tohoto projektu do budoucna.
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Aircraft Industries, a.s. je největší český výrobce malých dopravních letounů, navazující na
osmdesátiletou tradici letecké výroby společnosti LET Kunovice. Hlavním aktuálním produktem leteckého závodu jsou dvoumotorové turbovrtulové letouny řady L 410, kterých bylo
vyrobeno a do celého světa dodáno již více než 1.200 kusů.
HLAVNÍ ČINNOSTI
vývoj, výroba, a prodej letounů L 410 UVP-E20
servisní činnost a údržba, modifikace a modernizace letounů řady L 410
výzkum a vývoj
výrobní kooperace
provoz neveřejného mezinárodního letiště Kunovice
provoz Střední školy letecké

Naše tradice je pro nás inspirací, ale také závazkem do budoucna.
Učíme se z minulosti a investujeme do naší budoucnosti.
Naším dlouhodobým závazkem je vyrábět produkty té nejvyšší kvality
a poskytovat prvotřídní služby našim zákazníkům a partnerům.
Od roku 1936 jsme vyrobili více než 8.000 letadel.
Naše letadla se ve své kategorii stala legendami.

Výroční zpráva 2016
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Našim cílem je dodat našim zákazníkům letouny nejvyšší kvality, které zajistí bezpečnou
a spolehlivou leteckou přepravu cestujících i zboží, a to s co nejnižšími provozními
náklady.



Dbáme na udržení vysoké úrovně doprovodných služeb a usilujeme tak o vybudování
dlouhodobých, vzájemně výhodných vztahů s našimi zákazníky a partnery.



Usilujeme o to, abychom se stali plnohodnotnými partnery vyspělých světových výrobců
v leteckém průmyslu.



Chceme se stát vyhledávaným a perspektivním zaměstnavatelem, který láká talentované
lidi a nabídnout motivující, dynamické a náročné pracovní prostředí.

Výroční zpráva 2016
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Vznik pobočného závodu AVIA Letňany, podnik funguje jako opravárenský
závod. Po válce je továrna znárodněna a opravují se zde různé typy letounů
vyráběných v tehdejším Československu.

1951

Zahájena výstavba nového areálu podniku LET Kunovice, podnik vyrábí letouny JAK 11, odernizuje letouny AERO AE 45, AE 145.

1957

Zahájena výroba prvního vlastního letounu L 200 Morava, o rok později
startuje výroba nejúspěšnějšího kluzáku Blaník L 13.

50. - 60. léta

Vývoj a výroba celé řady letounů jako Čmelák Z-37, Delfín L-29...

1969

První vzlet letounu L 410, zahájena sériová výroba letounu.

1989

Zahájení výroby kluzáku L 23 Super Blaník, první vzlet letounu L 610.

zač. 90. let

Privatizace podniku, 100% akcionářem se stává společnost "AERO".

1993

Zahájení výroby kluzáku L 33 Sólo.

1998

Hlavním akcionářem podniku se stává americká společnosti "Ayres Corporation Inc." a podnik nadále vystupuje pod jejím názvem. Zahájen vývoj letounu LM 200 Loadmaster, projekt je však v roce 2001 ukončen. Předčasně
končí také projekt letounu L 610.

2001

Novým majitelem podniku se stává společnost MORAVAN - AEROPLANES
a.s., Otrokovice, podnik dostává nový název "Letecké závody".

2005

Změna majitele podniku, nový název "Aircraft Industries, a.s.” (dále jen AI).
Společnost PAMCO INT. a.s. se stává 100% vlastníkem podniku, který
dostává nový název "Aircraft Industries, a.s." (dále jen AI). Je zahájena revitalizace podniku a obnovena výroba nových letounů L 410.

2006

AI dodává první dva nové letouny L 410 do Brazílie a jeden repasovaný na
Martinik.

2007

Dodávka dalších dvou nových letounů L 410 do Brazílie, dvou do Jižní Koreje a dvou repasovaných do Brazílie a na Martinik. Uskutečňuje se dodávka
prvního přestavěného letounu v kompletní MPA verzi do Estonska. AI realizuje významný nárůst tržeb.
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Do společnosti vstupuje ruský akcionář - těžařská společnost UGMK- Holding, který získává 51% akcí. Jsou dodány 3 nové letouny (Brazílie, Mauritius, Alžírsko) a jeden repasovaný do Alžírska.

2009

Letoun L 410 UVP-E20 získává ruský typový certifikát a společnost se tak
vrací na jeden z nejperspektivnějších trhů - na ruský. AI se úspěšně prezentuje na mezinárodní letecké výstavě MAKS v Moskvě. Je dodáno celkem 6
nových letounů L 410 - do Ruska a na Rovníkovou Guineu. V rámci projektu
ADATO je zahájena modernizace letounu L 410 a modernizací prochází také
některé výrobní technologie.

2010

Spuštění další výrobní série letounů L 410. Společnost zahajuje realizaci
zásadního modernizačního projektu letounu L 410 – MOSTA a pokračuje na
projektu ADATO. Nasazuje se nový informační systém pro optimalizaci
všech procesů ve firmě. AI se prezentuje na mezinárodních výstavách v
Bratislavě a Farnborough. Je dodáno celkem 9 nových letounů L 410
(Brazílie, Bulharsko, Slovensko, Francouzská Guayana, Rusko).

2011

Pokračují práce na projektech, zejména ADATO, MOSTA. AI se prezentuje
na mezinárodní výstavě MAKS v Rusku a Paris Air Show ve Francii. Celkem
bylo dle předávacího protokolu dodáno zákazníkům 12 nových letounů.
Společnost Aircraft Industries, a.s. v tomto roce získala titul Firma roku
2011 Zlínského kraje a stala se také Odpovědnou firmou roku 2011
Zlínského kraje.

2012

Byla realizována podstatná část certifikačního procesu zástavby nové
pohonné jednotky s motory GE H80-200 a vrtulemi AV-725 do letounu
L 410 UVP-E20. V rámci vývoje modernizovaného letounu L 410 NG
pokračovaly práce na hlavním dotačním projektu MOSTA a dalších souvisejících projektech. V roce 2012 bylo zákazníkům dodáno 6 letounů a
společnost se zúčastnila několika významných mezinárodních veletrhů
(největší z nich ve Farnborough - Velká Británie).

2013

V roce 2013 jsme našim zákazníkům prodali 20 letadel a to převážně do
Ruské federace. Byla úspěšně završena certifikace letounu s novou
pohonnou jednotkou a přešli jsme na jeho sériovou výrobu. Provoz takto
modernizovaného letounu byl schválen EASA, ruským leteckým úřadem
MAK a nepálským úředem CAAN i pro nejvýše položená letiště světa. V
rámci projektu MOSTA jsme dokončili stavbu trupu prototypu L 410 NG

Výroční zpráva 2016
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2014

V roce 2014 jsme vyrobili 16 a prodali 13 letadel. K největšímu prodejnímu
úspěchu můžeme počítat dodávku do Nepálu, která představovala první
dodané letouny této kategorie na tento trh po 40ti letech. Za naše obchodní úspěchy a pokroky při modernizaci letounu za rok 2014 jsme získali
řadu ocenění: Exportér roku 2014, Inovace roku 2014, Projekt roku 2014,
European Business Ewards 2014/2015. Za příkladné manažerské vedení
byla ohodnocena i generální ředitelka společnosti Ilona Plšková v rámci
soutěže Manažer roku 2014, kdy obdržela titul “Manažer odvětví doprava a
letectví 2014”.

2015

V roce 2015 jsme prodali 4 letadla a prezentovali se na 12 mezinárodních
leteckých výstavách. Podařilo se dokončit certifikaci inovovaného letounu L
410 UVP-E20 s novou pohonnou jednotkou u amerického leteckého úřadu
FAA, úspěšně jsme realizovali první vzlet inovovaného modelu L 410 NG,
který byl poprvé zahraniční odborné veřejnosti představen na mezinárodním leteckém veletrhu MAKS 2015 u Moskvy. Za zdárně realizovanou inovaci letounu L 410 NG jsme obdrželi titul Vizionář 2015 a rovněž jsme se stali národními vítězi v rámci mezinárodní soutěže Quality Innovation 2015.

2016

V roce 2016 jsme prodali 9 letadel do Ruské Federace a prezentovali se na
mezinárodní letecké výstavě ILA Berlin Air Show 2016, kde byl poprvé odborné veřejnosti představen inovovaný model L 410 NG prostřednictvím letových ukázek. V lednu jsme získali 4. místo v mezinárodní konkurenci
soutěže Quality Innovation of the Year s projektem inovace stávajícího
letounu L 410 UVP-E20 na nový model L 410 NG.
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a rozjeli výrobu panelů pro nové křídlo. Jediným vlastníkem společnosti
Aircraft Industries, a.s. se stal ruský průmyslový holding UGMK.
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Název společnosti:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Aircraft Industries, a.s.
Kunovice, Na Záhonech 1177, PSČ 686 04
271 74 841
Akciová společnost

Kontaktní údaje:

Tel: +420 572 816 002
Fax: +420 572 816 006
Email: let@let.cz
URL: www.let.cz

Zápis do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně, dne 16.9.2004, oddíl B, vložka 4444

Základní kapitál:

112 000 000,- Kč

Počet zaměstnanců k 31.12.2016: 885


















Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Kunovice zahrnujících manipulaci s leteckými pohonnými hmotami a oleji
Poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Kunovice zahrnující technické a
provozní odbavení letadel na odbavovací ploše, odbavení cestujících a jejich zavazadel a odbavení nákladu a pošty
Poskytování letecké meteorologické služby
Poskytování letových provozních služeb
Provozování letiště Kunovice jako mezinárodního neveřejného s vnější hranicí
Zámečnictví, nástrojářství
Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování,
přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Obráběčství
Galvanizérství, smaltérství
Ostraha majetku a osob

Výroční zpráva 2016

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:
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Vlastníkem akciové společnosti Aircraft Industries je ruská společnost UGMK Holding (100%
podíl). Co se týče personálního obsazení v představenstvu společnosti a v dozorčí radě, nedošlo v průběhu roku 2016 k žádným změnám.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Představenstvo
Předseda představenstva:

Dr. Oleg Melyukhov

Členové představenstva:

Ing. Vladimír Kolotuškin
Timur Azernyy
Elena Mamedova
Rustem Gindullin

Předseda dozorčí rady:

Evgeny Ponomarev

Členové dozorčí rady:

Josef Mikula
Maxim Razmakhov

Výroční zpráva 2016

Dozorčí rada
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STRUKTURA SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2016
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Po složité ekonomické situaci v Rusku se trh opět začal oživovat a v roce 2016 se nám do
Ruské Federace podařilo prodat devět letadel. Vzhledem k obtížné finanční situaci potenciálních zákazníků v ostatních oblastech světa, prodeje do jiných zemí nebyly do konce roku
2016 realizovány. Úspěšně se začala rozvíjet obchodní spolupráce s Uralským závodem civilního letectví, a.s. (dále jen UZGA; Уральский завод Гражданской Авиации), kdy uzavřená
rámcová smlouva je zárukou dvacetileté spolupráce při realizaci prodejů letadel do Ruska. V
březnu 2016 bylo ku příležitosti konání Česko-čínského ekonomického fóra za účasti prezidentů obou zemí, podepsáno memorandum o porozumění s čínskou společnosti China Aviation Supplies Holding Company (CASC) ve věci dodání 20 letounů L 410 UVP-E20.
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Počty prodaných letounů od vzniku společnosti AI
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Letoun L 410 UVP-E20 vč. 3010

Letoun L 410 UVP-E20 v.č. 3012

Letoun L 410 UVP-E20 v.č. 3019

Letoun L 410 UVP-E20 v.č. 3101

Letoun L 410 UVP-E20 v.č. 3006

Letoun L 410 UVP-E20 v.č. 3007

Výroční zpráva 2016

Fota dodaných letounů 2016:
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Letoun L 410 UVP-E20 v.č. 3008

Letoun L 410 UVP-E20 v.č. 3104

Letoun L 410 UVP-E20 v.č. 3105

Výroční zpráva 2016

Úspěšné počátky spolupráce s čínskými partnery
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V rámci představení našeho produktu na světových trzích jsme se v roce 2016 nově prezentovali na
mezinárodní letecké výstavě ILA Berlin Air Show 2016, kde prostřednictvím demonstračních letů

byl poprvé představen zahraniční odborné veřejnosti inovovaný letoun L 410 NG, jehož certifikace bude ukončena v polovině roku 2017.
V září 2016 jsme se rovněž české odborné veřejnosti představili na Air Show Praha – Kbely,
kde demonstrační let L 410 NG ocenili i pánové ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a
expremiér Jan Fischer.

Výroční zpráva 2016

Účast na mezinárodní výstavě ILA BERLIN Air Show 2016 (první tři fota) a Praha Kbely
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Prodej letounů představuje největší část tržeb společnosti. Další část tvoří údržba letounů,
která je popsána ve zvláštní kapitole. Dále to jsou prodeje náhradních dílů k letounům L 410
a realizace tuzemských a zahraničních výrobních kooperací. Z tuzemských kooperací největší objem tržeb tvořily zakázky v oblasti lakování a tváření od firem Promens, a.s., IFE Brno,
5M s.r.o., Eurotec, ŠKODA VAGONKA, a.s., AERO Vodochody, a.s. a v oblasti povrchových
úprav chromátování hliníku a tepelného zpracování od firem Evektor spol. s r.o., RAMET, a.s.,
a 5M s.r.o. U zahraničních kooperací tržby 2016 tvořily zakázky pro dlouhodobého zákazníka, společnost GKN Aerospace, týkající se výroby erozních štítů křídla pro Boeing 787 Dreamliner a výroby vstupů vzduchu do motorů pro letouny CASA.
Povědomí o významu naší společnosti zvyšují vítězství v různých soutěžích. Získaná ocenění
napomáhají k podpoře dobrého jména firmy, proto se různých soutěžních klání pravidelně
účastníme.
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Ještě na konci roku 2015 jsme se přihlásili do mezinárodní soutěže Quality Innovation of the
Year s projektem inovace stávajícího letounu L 410 UVP-E20 na nový model L 410 NG.
Slavnostní vyhlášení výsledků této prestižní soutěže proběhlo 27. ledna 2016 v estonském
Tallinnu. Mezi osmi mezinárodními finalisty jsme se v celkovém pořadí umístili na čestném 4.
místě, v národním kole jsme se stali vítězi a byl nám udělen certifikát „Národního vítěze“ od
Finské společnosti pro kvalitu a České společnosti pro jakost.
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Na plnění výše uvedených obchodních výsledků mají podíl všechny úseky společnosti. Výroba
letadel (dále VL) pracovala na letounech 30. a 31. výrobní série. Výrobně bylo ukončeno 9
letounů pro zákazníky v Ruské Federaci.

Vyrobené letouny v roce 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

typ letounu
L 410 UVP-E20
L 410 UVP-E20
L 410 UVP-E20
L 410 UVP-E20
L 410 UVP-E21
L 410 UVP-E22
L 410 UVP-E23
L 410 UVP-E24
L 410 UVP-E20

v.č. letounu
3010
3012
3006
3007
3019
3101
3008
3104
3105

zakázka
210310
210312
210306
210307
210319
210401
210308
210404
210405

zákazník
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF

Dále se úsek VL, kromě výroby detailů podsestav na 31. sérii, kromě oprav a výroby všech
potřebných přípravků podílel na realizaci zakázek Údržby letadel při práci na opravách, revizích a repasích podle Part 145. Úsek VL také pokračoval na výrobě náhradních dílů (dále ND),
přičemž byly postupně plněny požadavky zákazníků dle jednotlivých dodatků zakázek a objednávek. Současně byl průběžně plněn mimoplán ND, což je okamžitý odvod požadovaných
ND pro jednotlivé zákazníky ze skladových zásob Meziskladu nebo rozpracované výroby.
K významné změně došlo ohledně výroby ND pro program Blaník, kdy byl tento program
prodán společnosti Blaník Aircraft, s.r.o. a další výroba ND probíhá již jen formou kooperačních zakázek. Nadále rovněž prokračovala zahraniční kooperační výroba pro společnost GKN
a tuzemská kooperační výroba v oblasti lakování, tváření a povrchových úprav.

Výroba prototypu L 410 NG
Společnost nadále pokračovala v modernizaci svého stěžejního produktu v rámci projektu
MOSTA, kdy bylo za rok 2016 vyrobeno celkem 294 výrobních přípravků a realizováno 74

Výroční zpráva 2016

Oproti roku 2015 došlo v úseku VL k poklesu o 122 zaměstnanců (výrobní dělníci napříč všemi úseky). K 31. 12. 2016 tak VL čítala celkem 509 zaměstnanců. Stále přetrvávají potíže
s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a to především na pracovní pozice frézař CNC,
soustružník, klempíř-nýtař apod.
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oprav přípravků pro tento program. Současně bylo dokončeno druhé křídlo L 410 NG pro
VZLÚ (Výzkumný a zkušební letecký ústav) určené pro pevnostní zkoušku a třetí křídlo s částí
trupu pro únavovou zkoušku.

Investice do výrobních technologií a budov

Rovněž byla realizována řada oprav na strojích s cílem dosáhnout větší spolehlivosti při zatížení ve vícesměnném provozu. I v roce 2016 jsme vybavili pracoviště novými nástroji a příslušenstvím a zmodernizovali některá pracoviště. Úpravy a obnovu pracovišť realizujeme tak,
aby nejen splňovala současné bezpečnostní a ekologické normy, ale aby byly výrazně zlepšeny pracovní podmínky zaměstnanců.

Výroční zpráva 2016

Za účelem přípravy sériové výroby L 410 NG i za účelem zvýšení efektivity naší stávající sériové výroby průběžně modernizujeme naše výrobní technologie a procesy, což nám umožní
zvyšovat produktivitu, snižovat pracnost a poruchovost.
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Jak jsme se zmínili v první kapitole, druhá podstatná část našich tržeb plyne z realizace
vyšších stupňů údržby, oprav a modernizací na letounech zákazníků, které jsou již v provozu.
V roce 2016 byla realizována na úseku Údržby letadel (dále jen ÚL) významná organizační
změna, kdy k 1. 8. 2016 došlo k rozdělení vlastní Údržby letadel a Obchodně technických
služeb (dále jen OTS) následujícím způsobem: z bývalého úseku Údržba letadel a OTS se stal
úsek Údržba letadel a letiště. Obchodně technické služby byly zařazeny pod Obchodní úsek
jako Poprodejní servis zákazníkům (PPS). Současně byla pod úsek Údržba letadel a letiště
převedena i „Organizace výcviku personálu údržby letadel oprávněná dle Part 147“. Novým
ředitelem úseku Údržba letadel a letiště se stal Pavel Blažek. Změna organizační struktury
ovlivnila i počet pracovníků tohoto úseku, který k 31. 12. 2016 čítal 44 zaměstnanců.
V roce 2016 Údržba letadel (dále jen ÚL) provedla a dokončila údržbu na sedmi letounech
L 410 a další tři letouny byly rozpracovány. Údržba na těchto letounech zahrnovala periodickou údržbou letounů i provedení modifikací na letounech dle přání zákazníků.
Personál Údržby letadel se dále podílel na přeletech nově vyrobených letounů k zákazníkům,
technické asistenci u stávajících zákazníků a to v celkovém počtu 42 služebních cest (518 pracovních dnů). V souladu s interní organizační strukturou zabezpečovala Údržba letadel i práce spojené se zachováním letové způsobilosti na dvou letounech v majetku Aircraft Industries, a.s.

Výroční zpráva 2016

Výcviková organizace zabezpečila celkově 11 výcviků, z toho bylo 9 výcviků s celkovou účastí
47 osob realizovano v souladu s postupy dle Part 66. Dva výcviky s celkovým počtem 12
účastníků byly realizovány dle požadavku provozovatele.
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V roce 2016 byla většina kapacit Technického úseku (dále jen TÚ) nasazena na podporu
výroby nových letounů, na realizaci a certifikaci modifikací letounů požadovaných zákazníky,
na certifikaci modernizovaného letounu L 410 NG s novými motory GE H 85-200 a vrtulemi
AV-725 u EASA a FAA, konstrukční a technologickou přípravu výroby včetně náhrady
nedostupných materiálů a na podporu údržby a provádění modifikací a typových konverzí
letounů přicházejících z provozu do servisního střediska Aircraft Industries, a.s. (dále jen AI).
Podstatná část aktivit konstrukce letadel (dále jen KL) směřovala ke zpracování materiálů
(design review, analýzy atd.) nutných pro dokončení certifikačního procesu letounu L 410 NG
a dále také k podpoře a řešení technických problémů spojených s pozemními a letovými
zkouškami L 410 NG. Rovněž se KL významnou měrou podílela na realizaci modifikací
letounů L 410 pro AČR, spočívající v typových konverzích těchto letounů a modernizaci
avionických systémů, včetně návrhů změn konfigurací vnitřního uspořádání kabiny
cestujících a realizací nového typu nátěrového systému na těchto letounech.
Další, neméně podstatnou činností, byla podpora Uralskému závodu civilního letectví (dále
jen UZGA - ruský obchodní partner), spočívající v přípravě a předání dokumentace
požadované UZGA pro realizaci montáže letadel L 410 v Rusku.
TÚ se v průběhu celého roku aktivně podílel na zpracování tendrových nabídek na dodávky
letounů L 410 různým potenciálním zákazníkům.
V průběhu roku 2016 pokračovaly práce na implementaci systému G3000 do prototypu
letounu L 410 NG. Průběžně pokračoval vývoj software s cílem odstranit nedostatky
odhalené v průběhu pozemních a letových certifikačních zkoušek letounu L 410 NG. Od
9/2016 do 11/2016 byly ve spolupráci AI a Garmin Ltd. úspěšně realizovány vývojové zkoušky
autopilota pro letoun L 410 NG.
Dále proběhly úspěšně velmi náročné letové certifikační flutterové zkoušky, zkoušky vnějšího
hluku a převážná část letových zkoušek vlastností a výkonů.

Validace Typových certifikátů L-410 v roce 2016



L 410 UVP-E20 – Taiwan; úřad CAAT vydal VTC CAA-VTC-125 dne 8. 4. 2016.



L 410 UVP-E20 – Indonésie; úřad DGCA Indonésie vydal VTC A048 v revizi 1 dne 30.
12. 2016.

Výroční zpráva 2016

Dokončené validace TC
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Probíhající validace TC


Validace TC L 410 NG úřadem FAA

Zahájené validace TC


L 410 UVP-E20 – Turecko; úřad EASA byl požádán o podporu validace TC EASA.A.026
v Turecku dne 16.12.2016 a následně odeslal žádost o VTC do Turecka.



L 410 UVP-E20 – Írán; úřad EASA byl požádán o podporu validace TC EASA.A.026
v Íránu dne 16.12.2016 a následně odeslal žádost o VTC do Íránu.

Důležitým úkolem Technického úseku v roce 2016 bylo zapojení Aircraft Industries, a.s. do
výzkumně vývojových dotačních programů:

Projekt MOSTA – Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení
efektivnosti a ekonomie jeho provozu



Byla dokončena výroba křídla pro statickou zkoušku a křídla a střední části trupu pro
únavovou zkoušku



Byla realizována s úspěšným výsledkem statická zkoušku křídla v rozsahu projektu
MOSTA



Byla zahájena únavová zkouška křídla a střední části trupu



Probíhaly únavové zkoušky modernizovaných podvozků

Projekt MOSTA byl ukončen v 9/2016. Závěrečné oponentní řízení k projektu MOSTA proběhne ve
3/2017.

Výroční zpráva 2016

Tento projekt, ev. č. FR-TI2/557, byl zahájený v roce 2010 v rámci programu TIP - veřejné
soutěže ve výzkumu a vývoji Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2016:
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Projekt SIGMA - Integrace SHM do systému zajištění pokračující letové způsobilosti malého dopravního letounu
Tento projekt, ev. č. TA03010140, byl zahájen v roce 2013 v rámci programu ALFA 3. veřejné soutěže Technologické agentury České republiky a pokračoval v roce 2016:
•

V oblasti výpočtů byly dokončeny naplánované analýzy Damage Tolerance PSE (Principal
Structure Elements) křídla letounu L 410 NG



Proběhly pozemní a letové zkoušky systému SHM (Sturcture Health Monitoring) instalovaném na
letounu L 410 NG



Proběhla zástavba systému SHM na křídlo a střední části trupu pro únavovou zkoušku letounu L
410 NG

Projekt SIGMA byl ukončen ve 12/2016.

Projekt Centrum výzkumu povrchových úprav



Vylepšená verze vrchního emailu U2081 s nízkým obsahem VOC



UV vytvrditelné laky odolné mechanické abrazi



Nátěrový systém pro palivové nádrže



Odstraňovač nátěrů



Nehořlavé barvy pro interiér

Výroční zpráva 2016

Tento projekt byl v rámci programu TAČR Centra kompetence zahájen v roce 2014. Projekt je
zaměřen na oblast povrchových úprav pro strojírenství, zejména na výzkum a vývoj nových
typů materiálů, technologií jejich aplikace a předúprav povrchů s vysokou úrovní know-how
významně zlepšující jejich vlastnosti. Nové povlaky budou účinné a dosáhnou míru vlastností,
splňující současné či budoucí environmentální požadavky. V roce 2016 AI spolupracoval v
následujících oblastech:
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Projekt Centra kompetence
V rámci projektu Centra kompetence byly za rok 2016 dále řešeny tyto úkoly:


DV 2.1.1 Výběr alternativních materiálů a polotovarů pro DT konstrukce
Byla dokončena zadání pro únavové zkoušky vzorků, byla vydána jejich výkresová dokumentace
a byla zahájena jejich výroba.



DV 2.1.2 Výzkum vlivu povrchových ochran na únavovou životnost (duraly i oceli)
Byl proveden návrh vzorků a upřesněn rozsah zkoušek. Byla vydána výkresová dokumentace
vzorků a byla zahájena jejich výroba.



DV 2.2.1 Hmotnostní optimalizace křídla
Bylo spočteno a vyhodnoceno úvodní kolo optimalizace a provedena další nezbytná
optimalizační kola. Takto byla získána optimalizovaná konstrukce křídla.



DV 2.2.2 Příručka pro pevnostní analýzy
Byla vytvořena aplikace pro výpočet pevnosti klasického nýtu na smyk. Vznikl koncept webové
prezentace příručky. Byl vytvořen návrh zkoušek vzorků a vzorky zadány do výroby. Na závěr
byla vytvořena zpráva o pevnosti speciálních nýtů a o webové prezentaci příručky.



DV 2.3.1 Výzkum vlivu technologie obrábění povrchů dílů
Byla řešena náhrada řádkování vnějších a vnitřních ploch pomocí specializovaných nástrojů.
Probíhal vývoj upínacích přípravků pro sériovou výrobu. Byla prováděna optimalizace NC
programů pro sériovou výrobu dílů letounu L 410 NG. Probíhala optimalizace drah nástrojů.



DV 2.4.1 Výzkum vlivu technologie zhotovení nýtových spojů

Projekt TDC-101 (ADATO)
Cílem programu ADATO je tvorba kompletních podkladů pro efektivní zvyšování životnosti
letounů řady L-410 UVP-E nad 20 000 LH/startů při zachování požadované bezpečnosti provozu. Na základě provedených rozborů a analýz je cílová hodnota životnosti stanovena na

Výroční zpráva 2016

Byla vydána výkresová dokumentace vzorků jednostřižných a dvojstřižných nýtových spojů a tyto
vzorky byly vyrobeny. Byly zahájeny zkoušky vzorků.
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30 000 LH/startů.
Základní činnost realizovaná v roce 2016:


byly prováděny analýzy filozofií DAMAGE TOLERANCE. Potřebné analýzy pro uzavření projektu
byly v roce 2016 dokončeny



probíhaly činnosti na tvorbě potřebné provozní dokumentace (příručky, bulletiny atd.)



byly tvořeny a ověřovány potřebné postupy a metodiky NDT kontrol kritických míst v provozu



byly navrženy a nakresleny potřebné úpravy konstrukce letounu



pro účely ověření navržených úprav a kontrol křídla bylo použito křídlo z provozu. Z křídla byl
demontován horní panel a byly provedeny navržené úpravy. Křídlo je připraveno k ověření
navržených metodik NDT a k opětovné montáži horního panelu



na základě provedených analýz a navržených postupů kontroly NDT byla vytipována místa s
problematickou kontrolou v provozu



byly zadány únavové zkoušky vzorků pro zvýšení životnosti vybraných kritických míst (místa s
problematickou kontrolou)



byly vyrobeny vzorky pro výše uvedené vzorky a byly zahájeny únavové zkoušky



bylo provedeno vyhodnocení dlouhodobých měření zatížení letounů v provozu



ve spolupráci s dohlížecím úřadem byly prováděny činnosti potřebné k uzavření celého projektu
a k jeho následné certifikaci

Činnosti TgPV (technologická příprava výroby) a NC programování

Obchodní případy – Údržba letadel
Zpracování technologické dokumentace pro opravy a přestavby letounů z provozu. V roce
2016 vydáno 682 přídělů zejména pro letouny v.č. 2007, 2540, 2601, 0928 a 2710.
Mimo jiné v rámci obchodního případu 2601 řešen nátěrový systém Akzo-Nobel.

Výroční zpráva 2016

Obchodní případy L410 – nové letouny
Zpracování technologické dokumentace pro přestavby a dokončení letounů 30. série a 31.
série.

24

Kooperace
Zpracování technologické dokumentace pro kooperační zakázky, zejména pro obrábění profilů pro rychlovlaky (zákazník IFE Brno); Zpracování výkresové a výrobní dokumentace pro
přepravu letounů 1905 a 1913 do RF (zákazník PAMCO)
L 410 NG
Zapracování technologické dokumentace pro provoz a úpravy letounu 2820 v rámci certifikačních letů. Zpracování technologické dokumentace pro výrobu vzorku pro únavovou
zkoušku (střední část trupu + křídlo). Zahájení prací na přípravě sériové výroby, byly provedeny zkoušky frézování pásnic pro výběr optimálního způsobu sériové výroby a bylo zahájeno zpracování výkresů a technologické dokumentace pro přípravky potřebné pro sériovou
výrobu.
Náhrady materiálu
TgPV na základě konstrukčních změn provádí změny v technologických kusovnících (za 2016
se jednalo zejména o hutní polotovary, spojovací materiály matice, nýty, lepidla).
UZGA
Zahájeny práce na přípravě výrobní dokumentace pro montážní závod L 410
v Jekatěrinburgu.

Minor
Minor
Minor
Minor

TDC No.

TDC Name

Přepojení spotřebičů na hlavních zdrojových
sběrnicích S1 a S2
Náhrada vrchní polyuretanové barvy U2066 vrchní
TDC-192-E-E9-E20-420
barvou U2081 s nižším obsahem těkavých látek
Instalace toalety Porta Potti Qube 365 na letounech
TDC-201-E-E9-E20-420
L410/L-420
Instalace TSS palubního satelitního navigačního
TDC-203-E-E20
systému v třídě A1
TDC-179-E20-420 R2

Minor

TDC-204-E-E9-E20-420

Náhrada funkce TAWS A zajišťované systémem
EGPWS MARK VI stejnou funkcí zajišťovanou
systémem GTN 750

Minor

TDC-205-E20

Zvýšení účinnosti systému vytápění letounu L-410
UVP-E20 s motory H80-200

TDC
Approval Date
24.1.2016
5.4.2016
31.5.2016
11.10.2016

11.7.2016

5.2.2016

Varovný systém pro velký úhel náklonu
Minor

TDC-206-E20

(náhrada za funkci dříve zajišťovanou EGPWS
MARK VI)

11.7.2016

Výroční zpráva 2016

Classification
Major/Minor

25

Kvalita a bezpečnost jsou nedílnou součástí firemní kultury Aircraft Industries, a.s.
Systematická péče o kvalitu výrobků i poskytovaných služeb vychází z „Politiky kvality“ vyhlášené vedením společnosti. V prvé řadě je kvalita zabezpečována cíleným začleněním prvků
pro její řízení do procesů vykonávaných jednotlivými úseky společnosti. Dále je v organizační
struktuře ustaven:


útvar Systém organizace řízení (SOŘ), jehož úkolem je udržovat účinný a efektivní systém managementu kvality a nezávisle monitorovat procesy ovlivňující kvalitu, a to jak
v naší společnosti, tak u dodavatelů



úsek Kvalita výrobků, jehož úkolem je provádět účinnou nezávislou kontrolu shody
výrobků s požadavky na kvalitu a řídit dosažení kvality ve výrobním procesu

Systém managementu kvality (QMS) je založen na dobré praxi („best practice“) dané normami ISO 9001, ČOS 051622, AQAP 2110, podle kterých je certifikován, a na plnění požadavků letecké legislativy (Part 21, Part 145 a další). V rámci QMS jsou účelně ve vztahu k výrobě
letounů L410 implementovány rovněž požadavky vyplývající z normy EN/AS 9100.
V oblasti péče o bezpečnost společnost pracuje na zavedení systému managementu bezpečnosti (SMS) tak, aby jeho zásady byly rozšířeny do všech oblastí činnosti společnosti spojených s letectvím. Účinný SMS je v souladu s legislativními požadavky již zaveden v rámci činnosti letiště při poskytování letových navigačních služeb.

Systém managementu kvality (QMS)



Cíle kvality společnosti představují významný nástroj nejen ke zlepšování kvality,
ale činnosti celé organizace, jsou neformální a měřitelné, za jejich realizaci jsou
odpovědní konkrétní manažeři na příslušných organizačních úrovních.



Interní audity kvality prováděné ve společnosti – perfektně zorganizovaná a prováděná oblast managementu kvality podporovaná nejvyšším vedením společnosti
– představují skutečně silný nástroj poskytující managementu reálnou zpětnou

Výroční zpráva 2016

QMS byl v roce 2016 průběžně monitorován audity certifikačních orgánů (3EC, ÚřOSKSOJ) a
leteckých úřadů (ÚCL, EASA, OVL MO) – bylo provedeno 12 auditů, což zahrnuje 21 dnů hodnocení procesů ovlivňujících kvalitu. Při auditech byly zjištěny příležitosti ke zlepšování nikoliv však závažné neshody. Ze strany auditorů byl znovu konstatován další pozitivní trend zlepšování. Ve zprávě z auditu provedeném certifikačním orgánem 3EC bylo konstatováno:
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vazbu o úrovni implementace požadavků integrovaného systému řízení ve společnosti v kontextu jak požadavků systémových norem (ISO 9001, EASA, ÚCL atd.),
tak interní dokumentace (organizační a technické normy). Zjištění z auditů jsou
faktografické a poskytují jasné závěry.


Nadále dochází k řadě změn pro posílení efektivnosti výroby a zlepšování kvality
(např. zdařilá agregace dat o stavu výroby v rámci IT aplikací v informačním systému společnosti, aplikace pro řízení neshod / výjimek, aplikace pro řízení údržby
výrobních strojů a zařízení).

V červenci 2016 se s úspěšným výsledkem uskutečnil recertifikační audit, na jehož základě
certifikační orgán 3EC prodloužil naší společnosti na další tři roky platnost certifikátu ISO
9001.
Vzhledem k tomu, že certifkační orgány hodnotí QMS naší společnosti velmi pozitivně, zahájil
SOŘ přípravu na zavedení do praxe těch požadavků naší společnosti, které vyplývají z revize
normy ISO 9001 z roku 2015 tak, aby naše společnost tyto požadavky splnila podstatně dříve,
než uplyne povinné tříleté období stanovené organizací ISO.
V roce 2016 byla uskutečněna významná změna v systému organizace společnosti, kterou se
rozšířila působnost útvaru SOŘ tak, aby v rámci QMS byla v souladu s trendem legislativních
požadavků v oblasti letectví vytvořena jeho samostatná složka úzce zaměřená na bezpečnost
výrobků a služeb poskytovaných naší společností. V rámci toho SOŘ zavedl účinný systém
managementu bezpečnosti (SMS) na letišti a pokračuje v jeho zavádění v oblasti provádění
zkušebních letů.







koordinoval proces aktualizace organizačních norem pro řízení nejen kvality, ale celé
organizace – podařilo se provést revize u více než 50 norem, a tak je přizpůsobit nejen požadavkům legislativy, ale hlavně vnitřním potřebám společnosti (potěšující je,
že v mnoha případech byly aktualizace provedeny i na základě interních podnětů pracovníků společnosti, což ukazuje, že systém norem v rámci managementu podniku je
živý a funkční i účelný)
monitoroval procesy ovlivňující kvalitu s cílem vyhledávat příležitosti pro zlepšování
QMS
monitoroval a řídil systém bezpečnosti letiště provozovaného naší společností
provedl více než 40 plánovaných interních auditů kvality/bezpečnosti a dále také přes
20 auditů dodavatelů (kromě plánovaných auditů probíhaly také audity mimořádné,
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V průběhu celého roku 2016 útvar SOŘ:
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zaměřené na specifické problémy, které byly v průběhu roku zjištěny monitorováním
stavu kvality, bezpečnosti a celé organizace)
průběžně řídil zavádění nápravných opatření jak k nálezům z interních auditů (včetně
z auditů u dodavatelů), tak z auditů certifikačních orgánů a leteckých úřadů, která vedla ke zlepšení účinnosti QMS – bylo vyžádáno zavedení více než 40 nápravných opatření a vydána řada doporučení pro zlepšení, jejichž uplatnění v praxi SOŘ rovněž sleduje

Pro zefektivnění provádění auditů u našich dodavatelů zavedl SOŘ a zkušebně odladil
v souladu s normou ISO 19011 nový nástroj tzv. „RE-MOTE-AUDIT“, který umožňuje provádět
audity na dálku s využitím prostředků IT technologií. Tento nástroj bude již standardně využit
při auditech plánovaných na rok 2017.
V rámci aktualizací organizačních norem byla provedena významná revize postupu pro řízení
reklamací, v jehož rámci byla zřízena funkce reklamačního technika a zaveden do povinného
používání nástroj 8D a WHY, který usměrňuje proces vyřizování reklamce a zejména určení
její kořenové příčiny s cílem rychlého a účinného zavedení nápravného opatření, aby se zamezilo opakování reklamce.
Na základě požadavku zákazníka GKN, který vychází z politiky firmy Boeing, zavedl SOŘ do
QMS proces pro řízení digitálních dat pro výrobu (tzv. DPD). Při auditu GKN na podzim loňského roku byl zavedený proces hodnocen velmi pozitivně. Zavedení tohoto procesu do praxe bylo obecně důležité jak pro rozvoj kooperací v leteckém průmyslu, tak pro účinné zajištění výroby L410 v souvislosti s rozvojem zavádění 3D modelů a jejich využití při výrobě a
měření letadlových částí.

V roce 2016 zajišťoval úsek Kvalita výrobků (KV) standardní činnosti spojené s nezávislou
kontrolou kvality, a to jak ve výrobě, tak i údržbě letadel. Současně se věnovala pozornost i
spolupráci s jinými úseky společnosti na rozvoji řízení a zlepšování kvality výroby a tvorbě
nových přístupů ve využívání větší míry automatizace respektive elektronické podpůrné dokumentace s cílem minimalizace manuální činnosti při vedení nezbytných záznamů o kvalitě.
Jako příklad využívání elektronických podpůrných systémů k řízení dokumentace je uvedení
koncem roku 2016 do testovacího provozu aplikace pro řízení a vydávání osvědčení EASA
Form 1 a CoC.
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Nezávislá kontrola kvality
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V roce 2016 byla velká část kapacit úseku KV (Kvality výrobků) využívána i v podpoře vývojových projektů a to zejména ve fázi provádění ověřování shody jednotlivých výrobků s návrhy
konstrukce, současně i ověřování použitých technologií:






V rámci projektu L410NG se úsek KV podílel na všech funkčních zkouškách při dokončování certifikačních zkoušek prototypu letounu a přípravné fázi pro zahájení sériové
výroby.
V roce 2016 byla navázána a rozvinuta kooperace se společností IFE, která úspěšně
pokračuje, a během které byla dle požadavků IFE prováděna úsekem KV důsledná
kontrola prvního kusu (FAI). Bylo vystaveno 18 kompletních zpráv o výsledcích FAI.
Pracovníci KV byli dále využíváni při ověřování shody (tzv. inspekci konformity) nových modifikací stávajícího výrobního programu letounu L 410 UVP-E20 a k podpoře
při jejich implementaci do sériové výroby. Důležitou součástí této podpory je spolupráce na náhradách materiálů, kdy bylo během ověřování vzorků pro materiálové
zkoušky vystaveno přes 280 prohlášení o shodě v souladu s požadavky Part 21.

Za oblast celkové úrovně technické kvality lze konstatovat, že v roce 2016 došlo ke snížení
počtu hlášení neshod oproti předchozímu roku o přibližně 60% celkově, u sériového výrobního programu byl pokles cca o 70%. U vývojových programů nelze zcela jednoznačně neshody
vyjadřovat čísly, jelikož se zde jedná stále o odlaďování výroby nebo návrhu jednotlivých položek ve fázi prototypové výroby.
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Personální oblast úseku KV zaznamenala několik změn – začátkem druhé poloviny roku 2016
převzal vedení úseku KV nový ředitel, ke konci roku bylo v úseku KV začleněno 51 zaměstnanců. Dalším vyznaným krokem v rámci úseku KV bylo zřízení funkce reklamačního technika, který koordinuje průběh vyřizování veškerých reklamací zákazníků včetně těch, jejichž
původem jsou dodavatelé (tyto reklamce převyšují). Funkce reklamačního technika byla zřízena v rámci trendu neustálého zlepšování v oblasti kvality – do působnosti této funkce spadá také odpovědnost za uplatňování nástroje 8D při řízení reklamací tak, aby se jednoznačně
identifikovala kořenová příčina problému, která vedla k reklamaci, a bylo přijato odpovídající
účinné nápravné opatření.
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V roce 2016 pokračovala v naší společnosti environmentální politika zaměřená nejen na dodržování legislativních norem, ale i na minimalizaci dopadů činnosti naší společnosti na životní prostředí. V odvětví ochrany vod se nám podařilo snížit množství vypouštěné odpadní
vody do řeky Olšavy o více jak 5%. Kvalitativní hodnoty vypouštěného znečištění ve všech
sledovaných parametrech splňovaly přísné legislativní limity dané integrovaným povolením.
V oblasti nakládání s odpady jsme zaznamenali další meziroční snížení evidovaného množství
likvidovaných odpadů a to o 32%. I v tomto roce jsme prodloužili úspěšnou účast naší společnosti v programu sběru elektrických zařízení Asekol, programu na recyklaci použitých tonerů a cartridgí Cart4future a programu Ekolamp, zaměřujícího se na ekologickou recyklaci
vyřazených světelných zdrojů a zářivek.
V roce 2016 probíhala v našem areálu druhá polovina postsanačního monitoringu závěrečné
III. etapy likvidace staré ekologické zátěže. Tyto práce směřovaly k úspěšnému odstranění
„Krajně naléhavého stavu“ na lokalitě a to zejména s přihlédnutím na ochranu jímacího území pitné vody Ostrožská Nová Ves, která zásobuje pitnou vodou více jak 40 000 lidí ve Zlínském kraji. Veškeré činnosti byly prováděny certifikovanými sanačními společnostmi a financovány a kontrolovány Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem Životního prostředí ČR a
Českou inspekcí životního prostředí a to dle platné legislativy ČR a ekologické smlouvy.
V polovině roku jsme se zúčastnili charitativní akce organizované společností Steelmet s.r.o.
Jednalo se o sběr elektroodpadu pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Bělinka v
Kunovicích. S množstvím 4 980 kg předaného elektroodpadu se stala naše společnost nejúspěšnějším přispěvatelem této charitativní akce.

Do roku 2017 je naším prvotním cílem
faktické i administrativní dokončení sanace staré ekologické zátěže a další snižování vlivu naší společnosti na životní prostředí.
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V roce 2016 proběhla kontrola České inspekce životního prostředí zaměřená na ochranu vod
a také kontrola plnění podmínek Integrovaného povolení realizovaná Krajským
úřadem Zlínského kraje. Při kontrolách
nebylo zjištěno žádné porušení platné
legislativy či vydaných rozhodnutí.
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Vzdělávání ve společnosti AI i přes režim úsporných opatření a částečnou nezaměstnanost
v roce 2016 probíhalo podle stanovených harmonogramů, s cílem udržovat a zvyšovat odbornou kvalifikaci personálu. Naše společnost soustavně usiluje o zvyšování kvalifikace a
odborné úrovně svých zaměstnanců, respektuje neustále se zvyšující nároky na vzdělávání a
to vše se zřetelem na udržení a zvýšení konkurenceschopnosti organizace.
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K 31.12.2016 zaměstnávala společnosti Aircraft Industries, a.s. 885 zaměstnanců (z toho je
16 zaměstnanců evidovaných v mimoevidenčním stavu - mateřská dovolená, uvolnění
k funkci). Oproti stavu evidovanému ke konci roku 2015 se jedná o 13,3% pokles. V průběhu
roku 2016 došlo vlivem negativních dopadů částečné nezaměstnanosti k přirozené fluktuaci
a z naší společnosti odešlo 180 zaměstnanců, a to napříč všemi úseky. Od ledna 2016 však
probíhala také výběrová řízení na základě požadavků stanovených plánem a z těchto
výběrových řízení nastoupilo 33 nových zaměstnanců. Nábor probíhal převážně
v technických profesích a na podzim 2016 se uskutečnil také nábor absolventů Střední školy
letecké na pozice leteckých mechaniků.
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Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ROZVAHA

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

(BILANCE)
ke dni 31.12.2016

Aircraft Industries, a.s.

(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

IČ

Na Záhonech 1177
Kunovice
686 04

27 17 48 41

označ

AKTIVA

a

řád

b

c

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)
A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)

B. I. 1
2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)

2.1 Software
2.2 Ostatní ocenitelná práva
3

Goodwill

4

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)

5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24)

B. II. 1

Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)

1.1 Pozemky
1.2 Stavby
2

Hmotné movité věci a jejich soubory

3

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

4

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)

4.1 Pěstitelské celky trvalých porostů
4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny
4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
5
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)
5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B. III.

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)

B. III. 1

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

3

Podíly - podstatný vliv

4

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

5

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

6

Zápůjčky a úvěry - ostatní

7

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)

7.1 Jiný dlouhodobý finanční majetek
7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
2

Minulé úč.

Běžné účetní období

období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

2 376 112

18 291

2 367 228

2 687 232

528 810
-384 179

18 291
388 825

547 101
4 646

602 104
6 521

44 769
40 788
3 981
-431 137
1 328

-42 312
-38 356
-3 956
431 137

2 457
2 432
25

3 866
3 278
588

1 328

2 190

011

861

861

465

012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023

861

861

465
595 383
296 301
96 498
199 803
291 241

912 789
372 506
96 498
276 008
528 391

-370 534
-87 327
-87 327
-279 307

542 255
285 179
96 498
188 681
249 084

024

11 892

-3 900

7 992

7 841

025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036

147
11 745
200
200

147
7 845
200
200

7 841
200
200

-3 900

označ

AKTIVA

řád

a

b

c

C.

Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)

C. I.

Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)

C. I. 1

Materiál

2

Nedokončená výroba a polotovary

3

Výrobky a zboží (ř.42 + 43)

3.1

Výrobky

3.2

Zboží

4

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

5

Poskytnuté zálohy na zásoby

C. II.

037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077

Pohledávky (ř. 47 + 57)

C. II. 1

Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)

1.1

Pohledávky z obchodních vztahů

1.2

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

1.3

Pohledávky - podstatný vliv

1.4

Odložená daňová pohledávka

1.5

Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)

1.5.1 Pohledávky za společníky
1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy
1.5.3 Dohadné účty aktivní
1.5.4 Jiné pohledávky
2

Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)

2.1

Pohledávky z obchodních vztahů

2.2

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

2.3

Pohledávky - podstatný vliv

2.4

Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)

2.4.1 Pohledávky za společníky
2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
2.4.3 Stát - daňové pohledávky
2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy
2.4.5 Dohadné účty aktivní
2.4.6 Jiné pohledávky
C. III.

Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 +70)

C. III. 1
2
C. IV.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní krátkodobý finanční majetek
Peněžní prostředky (ř. 72 +73)

C. IV. 1
2

Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech

D. I.

Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)

D. I.

Náklady příštích období

D. II.

Komplexní náklady příštích období

D. III.

Příjmy příštích období
3

Minulé úč.

Běžné účetní období

období

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

1 833 055
1 488 078
424 975
1 029 841
12 673
5 491
7 182

-27 175
-9 736
-2 456
-7 280

Netto
4

1 805 880
1 478 342
422 519
1 022 561
12 673
5 491
7 182

2 071 722
1 804 318
316 987
1 452 784
13 454
6 575
6 879

20 589
317 047

-17 439

20 589
299 608

21 093
173 240
8 310
8 310

317 047
189 254

-17 439
-774

299 608
188 480

164 930
94 408

127 793

-16 665

111 128

70 522

-16 665

52 849
31 109
1 285
25 885

64 446
1 379
3 780
917

27 930
573
27 357
14 247
14 142

27 930
573
27 357
14 247
14 142

94 164
1 537
92 627
13 406
13 406

105

105

52 849
31 109
1 285
42 550

označ

PASIVA

řád

a

b

c

PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)
A.

Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100)

A. I.

Základní kapitál (ř. 81 až 83)
1

Základní kapitál

2

Vlastní podíly (-)

3

Změny základního kapitálu

A. II.

Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)

A. II. 1

Ážio

2

Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)

2.1 Ostatní kapitálové fondy
2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
2.4 Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
A. III.

Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)

A. III. 1

Ostatní rezervní fondy

2
A. IV.

Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodáření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)

A. IV. 1

Nerozdělený zisk minulých let

2

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

3

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A. V. 1

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/
2

Cizí zdroje (ř. 102 + 107)

B. I.

Rezervy (ř. 103 až 106)

B. I. 1

Rezerva na důchody a podobné závazky

2

Rezerva na daň z příjmů

3

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

4

Ostatní rezervy

C.

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-)

B. + C.

Závazky (ř. 108 + 123)

C. I.

Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)

C. I. 1

Vydané dluhopisy (ř.110 + 111)

1.1 Vyměnitelné dluhopisy
1.2 Ostatní dluhopisy
2

Závazky k úvěrovým institucím

3

Dlouhodobé přijaté zálohy

4

Závazky z obchodních vztahů

5

Dlouhodobé směnky k úhradě

6

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

7

Závazky - podstatný vliv

8

Odložený daňový závazek

9

Závazky - ostatní (ř. 120 - 122)

9.1 Závazky ke společníkům
9.2 Dohadné účty pasívní
9.3 Jiné závazky
4

Běžné účetní

Minulé účetní

období

období

5

6

2 367 228
709 269
112 000
112 000

2 687 232
660 751
112 000
112 000

19 605

19 605

19 605
19 605

19 605
19 605

22 400
22 400

22 400
22 400

508 571
600 256

553 132
644 817

-91 685

-91 685

46 693

-46 386

1 654 731
9 392

2 020 600
14 500

9 392
1 645 339
125 693

14 500
2 006 100
68 103

100 654

40 825

440

660

19 797
4 802

18 280
8 338

4 802

8 338

označ

PASIVA

řád

a

b

c

Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)

C. II.
C. II. 1

Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126)

1.1 Vyměnitelné dluhopisy
1.2 Ostatní dluhopisy
2

Závazky k úvěrovým institucím

3

Krátkodobé přijaté zálohy

4

Závazky z obchodních vztahů

5

Krátkodobé směnky k úhradě

6

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

7

Závazky - podstatný vliv

8

Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)

8.1 Závazky ke společníkům
8.2 Krátkodobé finanční výpomoci
8.3 Závazky k zaměstnancům
8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
8.5 Stát - daňové závazky a dotace
8.6 Dohadné účty pasivní
8.7 Jiné závazky
D.

Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)

D. I.

Výdaje příštích období

D. II.

Výnosy příštích období
5

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Běžné účetní

Minulé účetní

období

období

5

6

1 519 646

1 937 997

643 623
366 692
213 101

1 207 336
279 545
330 370

296 230

120 746

21 857
11 758
4 598
15 384
242 633
3 228

21 774
11 644
5 161
8 517
73 650
5 881
701
5 180

3 228

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Aircraft Industries, a.s.

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

IČ

Na Záhonech 1177
Kunovice
686 04

27 17 48 41
Označení

TEXT

a

Číslo

b

I.

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

II.

Tržby za prodej zboží

Skutečnost v účetním období

řádku

běžném

minulém

c

1

2

1.

Mzdové náklady

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
(ř. 12 + 13)

11

116 159

124 002

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

103 219
12 940
68 656
66 680
66 847
-167
1 719
257
63 505
217
1 081
62 207
26 881
492
401
13 779
-5 108
17 317

112 275
11 727
82 947
70 964
71 501
-537
-3 718
15 701
13 410
368
1 997
11 045
25 237
313

170 872

-27 214

Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)

A.
1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

2.

Spotřeba materiálu a energie

3.

Služby

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C.

Aktivace (-)
Osobní náklady (ř. 10 + 11)

D.

2.

1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.

2 Ostatní náklady
Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

E.
1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17 )

1.

1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

1.

2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

2.

Úpravy hodnot zásob

3.

Úpravy hodnot pohledávek

III.

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

III. 1 Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
2 Tržby z prodaného materiálu
3 Jiné provozní výnosy
Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

F.
1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

2.

Zůstatkové cena prodaného materiálu

3.

Daně a poplatky v provozní oblasti

4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

5.

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

6

1 473 969
55 452
478 710
42 489
252 810
183 411
432 045
-7 783
423 545
307 386

783 878
60 815
994 242
41 726
692 781
259 735
651 493
21 718
456 102
332 100

11 210
1 600
12 114

1 436 727

Označení

TEXT

a

b

IV.

Číslo

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)

IV. 1 Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba
2 Ostatní výnosy z podílů
Náklady vynaložené na prodané podíly

G.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37)

V.
V.

1

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající
osoba

2 Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

H.
VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)

VI. 1 Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

I.

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)

J.
1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII.

Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady

K.

*
**

Finanční výsledek hospodaření ( +/- )

Daň z příjmů (ř. 51 + 52)

L.
1.

Daň z příjmů splatná

2.

Daň z příjmů odložená ( +/- )

**

Výsledek hospodaření po zdanění ( +/- ) (ř. 49 - 53)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

M.

***
*

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 +46 - 47)
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII
7

Skutečnost v účetním období

49
50
51
52
53
54
55
56

477

285

477

285

40 093

30 592

40 093
25 747
108 793

30 592
61 816
59 747

-122 662

-28 238

48 210
1 517
1 517
46 693

-55 452
-9 066
188
-9 254
-46 386

46 693
1 619 150

-46 386
920 204

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU
ke dni 31. prosince 2016

Aircraft Industries, a.s.

(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

IČ

Na Záhonech 1177
Kunovice
686 04

27 17 48 41
Počáteční
zůstatek

I.

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku

J.

Zisk minulých účetních období

K.

Ztráta minulých účetních období

L.

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

112 000
0
112 000
0
XX
0
22 400
0
19 605
0
644 817
-138 071
XX

*

Celkem

660 751

A.

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

B.

Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku

C.

Součet A +/- B

D.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

*

Součet A +/- B +/- D

E.

Ažio

F.

Rezervní fond

G.

Ostatní fondy ze zisku

H.

Kapitálové fondy

8

Zvýšení

Snížení

0
0
XX
0
XX
0
0
0
0
0
1 825
0
46 693

0
0
XX
0
XX
0
0
0
0
0
0
0
XX

48 518

0

Konečný
zůstatek

112 000
0
XX
0

112 000
0
22 400
0
19 605
0
646 642
-138 071

46 693
709 269

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU
ke dni 31. prosince 2015

Aircraft Industries, a.s.

(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

IČ

Na Záhonech 1177
Kunovice
686 04

27 17 48 41

A.

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

B.

Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku

C.

Součet A +/- B

D.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

*

Součet A +/- B +/- D

E.

Ažio

F.

Rezervní fond

G.

Ostatní fondy ze zisku

H.

Kapitálové fondy

I.

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku

J.

Zisk minulých účetních období

K.

Jiný výsledek hospodaření

L.

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

*

Celkem
8

Počáteční zůstatek

Zvýšení

Snížení

112 000
0
112 000
0
XX
0
22 400
4 109
19 605
0
554 956
XX

0
0
XX
0
XX
0
0
0
0
0
89 861
0
-46 386

0
0
XX
0
XX
0
0
-4 109
0
0
0
-91 685
XX

713 070

43 475

-95 794

Konečný
zůstatek

112 000
0
XX
0
112 000
0
22 400
0
19 605
0
644 817
-91 685
-46 386
660 751

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

( výkaz cash-flow )
ke dni 31. prosince 2016
IČ
27 17 48 41

Aircraft Industries, a.s.

Na Záhonech 1177
Kunovice
686 04

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

94 164

76 222

48 210

-55 452

103 455

114 951

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

A. 1

Úpravy o nepeněžní operace

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

66 847

71 501

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv

-3 283

13 046

275

-55

0

0

39 616

30 307

0

152

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv
A. 1 4 Výnosy z podílů na zisku
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované
A. 1 5
výnosové úroky
A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace
A. *

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

A. 2

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv
A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv
A. 2 3 Změna stavu zásob
A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů

151 665
59 499
110 263 -249 461
-127 209

77 867

142 709

334 973

94 763

-662 301

0

0

261 928 -189 962

A. **

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A. 3

Vyplacené úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku

A. 4

Přijaté úroky

A. 5

Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období

A. 6

Přijaté podíly na zisku

A. ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

-40 093

-30 592

477

285

0

-30 188

0

0

222 312 -250 457

Peněžní toky z investiční činnosti
B. 1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B. 2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B. 3

Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

B. ***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-12 336

-119 288

217

368

0

0

-12 119

-118 920

-276 427

393 252

0

-5 933

Peněžní toky z finančních činností
C.

1

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků

C.

2

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

C.

2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.

0

0

C.

2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům

0

-1 824

C.

2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

0

C.

2 4 Úhrada ztráty společníky

0

0
-4 109

C.

2 5 Přímé platby na vrub fondů

0

C.

2 6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně

0

0

-276 427

387 319

-66 234

17 942

27 930

94 164

C. ***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období
9

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Letiště Kunovice
2016

Výroční zpráva letiště Kunovice 2016

Tato část celkové Výroční zprávy společnosti Aircraft Industries, a.s., (dále AI) za rok 2016 se
týká činnosti neveřejného mezinárodního letiště Kunovice, jehož zřizovatelem a
provozovatelem je AI, a zaměřuje zejména na oblast poskytování letových navigačních služeb
(dále ANS) z celkového rozsahu činností letiště. Zpráva vychází z požadavku prováděcího nařízení
Komise (EU) č. 1035/2011.
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Vývoj provozu a infrastruktury
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Posouzení úrovně výkonnosti poskytovaných ANS

6

Výkon poskytovatele ANS

7

Konzultační proces s uživateli ANS

8

Finanční výsledky

AI
ATCO
ATM
ATSEP
ANS
AFIS
ATS
LaLP
LPZ
OPZ
TWR
NO
OJTI
UZPLN

-

Aircraft Industrie, a.s.
Air Traffic Controller / řídící letového provozu
Air Traffic Management / uspořádání letového provozu
Air Traffic Safety Elecronics Personnel / technický a inženýrský personál
Air Navigation Service / letové navigační služby
Aerodrome Flight Information Service / letištní letová informační služba
Air Traffic Services / letové provozní služby
odbor Letiště a letecký provoz
letecké pozemní zařízení
osvědčení provozní způsobilosti
Aerodrome Control Tower / letištní řídicí věž
Nápravné opatření
On the Job Tranining Instructor / Provozní instruktor
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Výroční zpráva letiště Kunovice 2016

Vysvětlivky k často používaným zkratkám:
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1 Úvodní část
1.1 Politika letiště
Našim posláním je poskytovat služby všem uživatelům letiště bezpečným, účinným, trvale
udržitelným a nediskriminačním způsobem.
V regionu chceme být letištěm poskytujícím služby standardní úrovně a v rámci provozních a
personálních kapacit vycházet vstříc požadavkům uživatelů letiště.
Našim závazkem je dodržovat legislativní požadavky spojené s poskytováním služeb letiště.
Dodržování legislativních požadavků a interních pravidel je povinností veškerého personálu.
Naší prioritou je bezpečnost poskytovaných služeb, která musí mít vždy přednost před
aspekty obchodními, provozními a sociálními.

1.2 Historie letiště
Letiště Kunovice bylo v souvislosti s výstavbou pobočky pražské letecké továrny Avia
uvedeno do provozu v roce 1937.

Přestože letiště bylo od začátku vnitrostátní, byla tu prováděna řada mezinárodních letů,
především přeletů vyrobených letadel zákazníkům. Po roce 1990 postupně docházelo
k nárůstu mezinárodních příletů a odletů a letiště v roce 1992 získalo statut mezinárodního
letiště.
V roce 2005 bylo letiště pronajato soukromé společnosti. V půlročním období byla
v Kunovicích provozována pravidelná a nepravidelná doprava osob se čtyřmotorovými
proudovými letouny Bae-146.
Od roku 2006 je letiště součástí společnosti AI. Od 15. ledna 2008 má letiště statut neveřejné
mezinárodní letiště s vnější Schengenskou hranicí.

Výroční zpráva letiště Kunovice 2016

Původní travnatá plocha byla používána až do poloviny šedesátých let. Před zahájením
výroby letounů L-29 Delfín byl zpracován projekt modernizace letiště, který zahrnoval
betonovou vzletovou a přistávací dráhu o rozměrech 2000 x 30 metrů. Nově vyráběná
letadla vyžadovala také provoz podle pravidel letu podle přístrojů a v této souvislosti byl
instalován maják NDB a postupně další zařízení.
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2 Základní informace o letišti
2.1 Základní identifikační údaje letiště
Základní informace
Typ letiště

mezinárodní neveřejné s vnější hranicí

Provozovatel

Aircraft Industries, a.s.

Okrsek letiště

CTR Kunovice

Nejbližší město

Uherské Hradiště (4,5 km)

Poloha

49°01′46" s. š., 17°26′23" v. d.
581 ft / 177 m
Mapy: 49°01′46″ s. š., 17°26′23″ v. d.

Kód letiště

ICAO: LKKU IATA: UHE
Vzletové a přistávací dráhy

03C/21C

beton, 2000×30 m

03R/21L

tráva, 1690×60 m

03L/21R

tráva, 1480×80 m

2.2 Služby poskytované letištěm








letové provozní služby
- služba řízení letového provozu,
- letová informační služba,
- pohotovostní služba,
- letištní letová informační služba
komunikační služba
organizace zajišťující výcvik
navigační služba
meteorologická služba.
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Posláním letiště je poskytování služeb letiště a ANS ve vzdušném prostoru - okrsku (dále CTR)
Kunovice. Služby ANS poskytované v CTR Kunovice zahrnují
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2.3 Organizace letiště
V čele společnosti AI, která je provozovatelem letiště a poskytovatelem s ním spojených
služeb, stojí generální ředitelka (dále GŘ), které jsou podřízeni ředitelé úseků - společně
představují vrcholové vedení s výkonnou pravomocí odpovědné za činnost letiště.
Pro zajištění provozu letiště a poskytování s ním souvisejících služeb je v organizační struktuře
AI zřízen odbor Letiště a letecký provoz (dále LaLP), který je začleněn v úseku Údržba letadel
a obchodně technické služby - ředitel tohoto úseku je přímo podřízen GŘ.
Za řízení jakosti/bezpečnosti včetně provádění nezávislých interních auditů v rámci činnosti
letiště odpovídá odbor Řízení jakosti, jehož vedoucí je přímo podřízen GŘ a plní funkci
představitele vedení pro jakost (QM) i funkci managera bezpečnosti (SM).
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Celkové organizační schéma AI je uvedeno v hlavní části Výroční zprávy této společnosti za rok
2016. Níže uvedené schéma znázorňuje rozčlenění odboru LaLP, který zajišťuje provoz letiště a
poskytování s ním souvisejících služeb:

80

2.4 Významné autorizace letiště
AI je držitelem následujících úředních autorizací významně souvisejících s provozem letiště:


ustanovení letiště Kunovice jako mezinárodní neveřejné s vnější hranicí;



osvědčení pro poskytování letových navigačních služeb v rozsahu - letové provozní
služby (služba řízení letového provozu, letová informační služba, pohotovostní služba,
letištní letová informační služba), komunikační služba, organizace zajišťující výcvik,
navigační služba a meteorologická služba;



souhlasu s poskytováním letecké meteorologické služby;



souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti - technické a
provozní odbavení letadel na odbavovací ploše, odbavení cestujících a jejich
zavazadel, odbavení nákladu a pošty;



souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti - manipulace
s leteckými pohonnými hmotami a oleji;



osvědčení provozní způsobilosti pro radionavigační systém, meteorologický systém,
technické prostředky, zdroje elektrické energie, RCOM systém, RCMS NAVCOM
systém, Záznamové zařízení VRRS;



osvědčení typové způsobilosti na zařízení pro odbavení cestujících pro zařízení
Rapiscan 527, Metor 28 a Metor 300 EMD.

Shoda systému managementu jakosti s normou ISO 9001 v oblasti poskytování letových
provozních služeb a letových navigačních služeb (v rozsahu věžového řízení) a služby AFIS je
potvrzena certifikátem vydaným certifikačním orgánem 3EC-NSF.

Při poskytování ANS využívá letiště partnery, se kterými jsou uzavřeny následující
koordinační dohody, aby se zajistila bezpečnost poskytovaných služeb:


Součinnost mezi sousedními stanovišti řízení letového provozu upravuje dohoda č.
06/10/DRSL/002 – Dohoda o koordinaci a předávání řízení letového provozu mezi
TWR Kunovice a APP Brno/TWR Tuřany.



Dohoda o koordinaci a poskytování služeb řízení letového provozu mezi AFIS
Kunovice a APP Brno – dohoda č. 06/10/DRSL/003.
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2.5 Koordinační postupy s partnery letiště
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Dohoda o koordinaci a poskytování letových provozních služeb mezi APP Brno, TWR
Kunovice a Zlín RADIO – dohoda č. 06/13/DRSL/001.



Mezi stanovištěm TWR Kunovice a jednotkou požární ochrany upravuje koordinaci
směrnice č. 02/05 – Záchranná a požární služba na letišti Kunovice.



Mezi stanovištěm TWR Kunovice a jinými leteckými provozovateli upravuje
koordinaci v souladu s vybranými články směrnice č. PV 70001 pro činnost stanovišť.



Koordinační směrnice civilního letového provozu mezi TWR Kunovice a neověřenou
plochou pro SLZ Boršice.



Dohoda o užívání vzdušného prostoru a o odpovědnosti za koordinaci civilního
letového provozu s vojenským letovým provozem

3 Informace o politice lidských zdrojů
AI usiluje o vytváření zdravého týmového prostředí, ve kterém zaměstnanci kromě mzdy
mohou využívat zaměstnanecké výhody v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. AI
vynakládá prostředky na zajištění stravování, pracovních výročí, podpory volnočasových
aktivit a v neposlední řadě i navýšení počtu řádné dovolené. V oblasti pracovně-právní a
sociální AI postupuje v souladu s platnými zákony a platnou Kolektivní smlouvou.





v rámci pravidelného ročního hodnocení zaměstnanců bylo provedeno hodnocení
osobních dispozic a kompetencí (způsobilosti) všech zaměstnanců v intencích
současných požadavků a potřeb letiště;
byly aktualizovány popisy pracovních míst pro všechny pracovní pozice na letišti
s cílem vytvořit celkový profil požadavků na pracovníka, který má zastávat dané
pracovní místo, a to jak s ohledem na odborné kompetence, tak na profesní úroveň
chování a jednání osobnosti.

3.1 Personální obsazení letiště
V období roku 2016 pracoval na letišti personál v následujícím složení:




1 ředitel Údržby Letadel a Letiště
1 vedoucí Letiště a leteckého provozu (VL a LP)
1 vedoucí zkušební pilot – zástupce vedoucího letiště
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Rok 2016 byl v personální oblasti činnosti letiště rokem práce s cílem zkvalitnění systému
řízení lidských zdrojů:
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3 zkušební piloti
1 administrativní pracovnice
3 řídící letového provozu (ATCo)
1 pracovník handlingových služeb – vedoucí TS
1 pozorovatel meteorologické stanice
2 techničtí pracovníci ATM systémů (ATSEP)
1 bezpečnostní technik ANS (BT ANS)

S ohledem na zastupitelnost některých profesí a v rámci zajištění bezpečného poskytování
Letových navigačních služeb na Letišti v Kunovicích je i nadále uzavřeno několik „ Dohod o
provedené práci“ s externími pracovníky pro případ, že by někdo ze stávajících pracovníků
kmenové základny nemohl z jakýchkoli důvodů plnit své pracovní povinnosti.
Jedná se o následující profese:



1 pracovník pro leteckou meteorologickou stanici
1 technický pracovník ATM systémů
3 pracovníci na poskytování Letištní letové informační služby AFIS
1 pracovník na plánování letů a jiné administrativní úkony spojené zejména
s aktualizací norem a postupů pro zachování způsobilosti jednotlivých oprávnění
LKKU
7 externích pilotů zejména na provádění přeletů nově vyrobených letounů
k zákazníkovi

Pro zajištění provozní bezpečnosti při poskytování letových navigačních služeb na LKKU,
zejména ve vazbě na zvyšující se požadavky na zajišťování provozu v mimoprovozní dobu
letiště, bylo nutné ve spolupráci s personálním oddělením zajistit přijetí jednoho zkušebního
pilota. Jelikož se však jedná o specifickou profesi, která se na pomyslném trhu práce
prakticky nedá zajistit, bylo nutné nejdříve do pracovního poměru přijmout vhodného
uchazeče s tím, že v rámci schvalovacího procesu jeho dosažené kvalifikace na ÚCL, bylo
vyžadováno provedení několika „rozdílových zkoušek a doplnění typových oprávnění, včetně
provedení závěrečného kondičního letu“ na daný typ letounu.
Těmito personálními změnami však aktivita vedení letiště v této oblasti nekončí, neboť do
budoucnosti bychom měli ve spolupráci s personálním oddělením podniku hledat a zajistit
příchod minimálně ještě jednoho technického pracovníka ATM systémů (přirozená obměna
za pracovníka, který je již nyní v důchodovém věku) a jednoho externího pracovníka na pozici
„pozorovatele letecké meteorologické stanice na LKKU“.
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3.2 Školení a výcvik



Velmi významná a časově náročná byla realizace tzv. Udržovacího výcviku techniků
ATM systémů. Ten ve spolupráci s instruktory z řad pracovníků ŘLP ČR probíhal
v období od srpna do prosince 2016. Školení pro jednotlivé domény bylo prováděno
v souladu se schválenou osnovou udržovacího výcviku servisního personálu ATM
systémů na LKKU - PV 70004-3 se zaměřením na letecká pozemní zařízení
provozovaná na našem letišti. Všechna dílčí školení pro jednotlivé domény byla
zakončena úspěšným absolvováním písemných testů a provedením praktického
přezkoušení. Tím byl naplněn požadavek leteckého přepisu L1 pro kvalifikační
předpoklady techniků ATM systémů. Letiště Kunovice má momentálně pro tuto
profesi vyškoleny čtyři pracovníky, což je z kapacitního pohledu pro nejbližší časové
období dostačující.



Průběžný výcvik řídících letového provozu (ATCO) probíhal v uplynulém období dle
schváleného „Plánu průběžného výcviku ATS na LKKU pro rok 2016“ s tím, že celý
plán bylo nutné uvést do souladu s novým nařízením (ES) 2015/340 a zapracování
nápravných opatření (NO) z provedeného auditu ÚCL, jenž celému schvalovacímu
procesu výcvikového plánu předcházel. K praktickým zkouškám simulace provozu byl
opět smluvně využíván letecký simulátor AVION X výcvikového střediska letiště
Vodochody. Průběžný výcvik a prodlužování licencí našich řídících prováděl úřadem
pro civilní letectví schválený hodnotitel z řad ŘLP ČR.



Pro naplnění požadavků Prováděcího nařízení komise (PNK) EU č. 2015/340 v oblasti
zajišťování výcviku řídících letového provozu (ATCO) na LKKU a v souladu se
schválenými interními postupy „Organizace zajišťující výcvik“ byla nutná realizace
specializovaného školení OJTI (provozní instruktor). Čtrnáctidenního školení, které
probíhalo v rámci výcvikového střediska ŘLP ČR v Praze, se zúčastnil ing. Onřej
Zábranský.



V rámci legalizace provozního využívání nového zařízení pro měření brzdných účinků
na pohybových plochách LKKU, bylo v souladu se správním řízením pro vydání OPZ
nutné zajistit odborné vyškolení zástupce Aircraft Industries, a.s. na kalibraci a provoz
zařízení ASFT CFME (Contrinuous Fictoin Measuring Equipmnet – zařízení pro měření
koeficientů tření). Školení, jehož se za LKKU zúčastnil Bc. Martin Břuska, proběhlo
v prostorách výrobní a dodavatelské organizace ASFT Industries AB ve Švédsku.
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V průběhu předešlého roku se pracovníci letiště zúčastnili celé řady interních periodických
školení, jejichž plán a průběh byl plně v souladu s vypracovaným plánem školení AI, jakožto i
s požadavky na bezpečnost poskytovaných služeb na letišti Kunovice.
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V souvislosti se změnou personálního obsazení na pozici ředitele letiště bylo v rámci
pravidelného školení managementu bezpečnosti zorganizováno metodické školení na
ŘLP ČR, s.p., zaměřené na obecné postupy při zajišťování provozní bezpečnosti
zohledňující podmínky našeho letiště. Tohoto školení, které proběhlo dne 27.9. 2016
v sídle IATCC Jeneč, se za Aircraft Industries, a.s. kromě zmiňovaného ředitele ÚL a
Letiště zúčastnili i VL a LP a BT ANS na LKKU.



Požadavky na udržovací výcvik a prokazování odborné způsobilosti meteorologického
personálu podle postupů zapracovaných do Směrnice Q 2102, byly pověřeným
pracovníkem ČHMÚ naplněny v měsíci srpnu v rámci provádění roční revize na
METEO systému na LKKU. V měsíci březnu se oba pracovníci naší letecké
meteorologické stanice zúčastnili periodického školení na ČHMÚ, po jehož
absolvování a příslušném prokázání způsobilosti jim v souladu s leteckým předpisem
L3 byla prodloužena licence leteckého meteorologického pozorovatele pro LKKU.



Pokračovalo školení v rámci Bezpečnostního programu. Ve dvou termínech roku 2016
proběhlo opakovací školení podmiňující vydání (zachování platnosti) povolení vstupu
do neveřejné části letiště Kunovice. Kromě zaměstnanců AI, kteří povolení vstupu na
letiště potřebují pro vykonávání své profese v rámci zaměstnaneckého vztahu, se
školení zúčastnili i pracovníci externích firem, využívajících naše letiště k provozování
svých leteckých aktivit.



V rámci personální změny na pozici administrativní pracovnice LKKU proběhlo
v průběhu tří měsíců specializované školení nové pracovnice. Požadované školení k
provádění odbavovacího procesu, které bylo provedeno dle požadavků (ES) Nařízení
a v kontextu se schváleným bezpečnostním programem pro naše letiště, provedl
Úřadem pro civilní letectví pověřený pracovník – vedoucí oddělení odbavovacího
procesu na letišti v Ostravě.



Pro zabezpečení kvalifikovaného odbavovacího procesu na LKKU byla pro již
vyškolené pracovníky bezpečnostního útvaru AI provedena specializovaná periodická
školení zaměřená na provádění kontroly odbavovaných osob a příručních zavazadel
pomocí detekčních zařízení METOR a RAPISCAN. Školení bylo taktéž zaměřeno na
nové postupy při kontrole vozidel na vjezdu do neveřejného prostoru letiště
Kunovice.



Dále byla realizována i další školení a výcvik v souladu s příslušnými předpisy.
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4 Vývoj provozu a infrastruktury



Pro udržení provozní bezpečnosti LPZ a ATM systémů, používaných na LKKU pro
podporu Leteckých navigačních služeb, bylo s výrobci respektive s autorizovanými
Servisními organizacemi podepsáno prodloužení dobové platnosti několika Servisních
smluv na provádění pozáručního servisu a provádění ročních revizí nezbytně nutných
pro prokázání provozní způsobilosti a spolehlivosti LPZ v procesu prodlužování OPZ.



Ve spolupráci s dodavatelskou firmou Rohde & Schwarz byla v měsíci červnu
zrealizována „modernizace RCOM systému na LKKU“, spočívající ve fyzickém
přemístění vlastních Transceiverů XU 4200 z původního stanoviště na TWR na nové
pozice na Technickém sále. Realizace byla řešena jako relevantní, méně významná
změna Funkčního systému na LKKU pod označením ID 1/2016/LKKU mající dopad i na
původně vydané OPZ – 251 – 11. Po provedení zástavbových prací, přenastavení
příslušných filtrů, nakonfigurování potřebných parametrů a odladění celého systému
v rámci provedených SAT testů byl tento 23. 6. 2016 předán do testovacího provozu.
Úspěšným zakončením této organizačně ale i administrativně náročné akce bylo
uvolnění modifikovaného RCOM systému na LKKU do provozního využívání.



Finančně velmi náročné ale především důležité pro zachování bezpečnosti
poskytovaných služeb na LKKU bylo v uplynulém roce pořízení speciálního zařízení
pro měření brzdících účinků ASFT CFME na pohybových plochách letiště. Nákupem a
legalizovaným provozováním takovéhoto zařízení na LKKU bylo dosaženo naplnění
požadavku leteckého předpisu L14. Úřad pro civilní letectví vydal „Metodický pokyn
pro měření koeficientu tření a stanovení brzdících účinků na letištích v ČR“, jehož
dodržováním podmínil provozování všech letišť při kontaminaci dráhy a pohybových
ploch. Ve spolupráci s firmou ACC Air Consulting, která se zabývá distribucí zařízení
tohoto charakteru, bylo jako nejvhodnější pro naše poměry vybráno certifikované
zařízení SFT 1101 na podvozku Škody Fabia od firmy ASFT Industries AB ze Švédska.



S ohledem na provozní bezpečnost a stav vzletové a přistávací dráhy byla provedena
opakovaná realizace lokálních oprav povrchu a obnovení kompletního vodorovného
značení RWY a TWY.
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V návaznosti na plnění závazků vyplývajících ze stanovených dlouhodobých úkolů při
obměně nevyhovujících nebo zastaralých LPZ používaných při poskytování leteckých
provozních služeb na našem letišti byly provedeny následující činnosti:
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4.1 Provozní způsobilost LPZ
Prokázáním provozní způsobilosti a spolehlivosti jednotlivých LPZ nebo ATM systémů na
LKKU pokračoval proces udržování platnosti Osvědčení provozní způsobilosti:
OPZ – 223 – 09

kategorie 3.3.2 – radionavigační

Datum platnosti: 30.9.2017

OPZ – 251 – 11
OPZ – 244 – 10

kategorie 3.3.1 – radiokomunikační
kategorie 3.3.7 – záznamové zařízení
kategorie 3.3.10 – technické prostředky
kategorie 3.3.9 – zdroje elektrické
energie
kategorie 3.3.4 – meteorologická
kategorie 3.3.7 – monitorovací zařízení
kategorie 3.3.7 – záznamové zařízení

Datum platnosti: 30.9.2017
Datum platnosti: 30.9.2017

OPZ – 249 – 11
OPZ – 278 – 12
OPZ – 317 - 13
OPZ – 342 - 15

Datum platnosti: 30.9.2017
Datum platnosti: 30.9.2017
Datum platnosti: 30.9.2017
Datum platnosti: 30.9.2017

V rámci prokázání udržitelné bezpečnostně provozní způsobilosti jednotlivých LPZ a ATM
systémů, a trvale udržitelné úrovně kvalifikačních znalostí servisního personálu LKKU bylo v
uplynulém sledovaném období na základě podepsaných servisních a dodavatelských smluv
provedeno potřebné množství periodických a údržbových prací – ročních revizí LPZ a ATM
systémů.
V souvislosti s již popsaným zavedením a legalizací zařízení pro měření brzdících účinků na
pohybových plochách letiště, které si vyžádalo i řadu administrativních činností v průkaznosti
používání nového systému, včetně vypracování „Postupů pro měření dráhy a pro
stanovování a publikování brzdícího účinku na letišti Kunovice“ (PV 70009) a „Postupů pro
obsluhu, kontrolu a údržbu měřícího zařízení CFME ASFT na letišti Kunovice“ (PV 70008),
bylo po předložení všech potřebných podkladů na ÚCL požádáno o vydání OPZ.

OPZ – 374 - 17

kategorie – neinteroperabilní

Datum platnosti: 30.9.2018

Prokázáním udržitelné spolehlivosti a provozní způsobilosti jednotlivých LPZ a ATM systémů,
a trvale udržitelné úrovně kvalifikačních znalostí servisního personálu LKKU je ze strany ÚCL
akceptována platnost předmětných OPZ (soulad s právními předpisy - Zákon 49/1997 Sb. a
Vyhláška 108/1997 Sb.).
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Pro provozní využívání nového zařízení pro měření brzdících účinků na LKKU bylo vydáno
nové OPZ:
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5 Posouzení úrovně výkonnosti poskytovaných ANS
Významnou činností personálu LKKU bylo v průběhu uplynulého sledovaného období
zajištění přípravy plánovaného auditu a inspekce ÚCL a následně vypořádání zjištěných
nálezů a doporučení, které byly zaměřeny především na prokázání nastavených postupů a
implementaci změn předepsaných novelizací Prováděcího nařízení komise (PNK) EU č.
2015/340 v oblasti zajišťování výcviku řídících letového provozu (ATCO).
Přehled regulatorních auditů a inspekcí ÚCL provedených na LKKU v průběhu roku 2016:
Regulatorní audit ÚCL
13. - 14. 6.2016
Recertifikační audit organizace pro výcvik ATCO a regulatorní audit provozní bezpečnosti a
inspekce u ANSP Aircraft Industries, a.s. na letišti Kunovice (LKKU)
Inspekce ÚCL
3. 11.2016
Předmětem inspekce bylo dodržování a plnění požadavků „Národního bezpečnostního
programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy“
Závěry auditů, i přes zjištěná nápravná opatření a pozorování, prokázaly požadovanou míru
plnění stanovených kritérií pro poskytování služeb na LKKU. Výsledky a povaha zjištěných
Nápravných opatření prokázaly trvalé a udržitelné zvyšování úrovně poskytovaných služeb a
zajištění bezpečnosti provozu letiště ve všech jeho částech.

Bylo dodržováno důsledné provádění předepsaných kontrol pohybových ploch LKKU před a
v průběhu provozu, včetně vyhodnocování zavedeného systému dobrovolného hlášení a
evidence nahlášených událostí. Účinnost těchto opatření je možné dokumentovat na
vzrůstajícím počtu událostí zachycených v Knize hlášení od roku 2013, kdy byla na LKKU
zavedena:
Rok
2013
2014
2015
2016

Počet hlášení událostí
5
8
10
11

Počet hlášení odeslaných na ÚCL/ÚZPLN
5
4
5
9
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V průběhu roku 2016 bylo zachyceno 11 událostí, z nichž 9 událostí bylo hlášeno na ÚCL a
ÚZPLN a ve dvou případech se jednalo o události, které nevyžadovaly odeslání hlášení. Ve
všech případech byly události projednány na zasedání rady bezpečnosti letiště.
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Žádná událost nebyla hodnocena z hlediska celkového dopadu na bezpečnost letového
provozu jako letecká nehoda a nedošlo ani k události, která by byla zařazena do kategorie
vážný incident. I přes nárůst provozu zejména v oblasti série zkušebních letů prototypu
letounu L410 NG byla udržena vysoká úroveň poskytování služeb a především vysoká úroveň
provozní bezpečnosti.

6 Výkon poskytovatele ANS
Výkonnostní ukazatele se pro potřeby našeho letiště vztahují k počtům provedených
zkušebních letů a k poskytování služeb našim posádkám letadel při výrobě nových letounů
nebo letovém ověřování provedených revizí, oprav či modifikací letounů z provozu. Druhým
kritériem jsou počty odbavených cestujících v rámci poskytování handlingových služeb a
finanční tržby plynoucí z této činnosti.
Nutno však znovu podotknout, že naše letiště je zaměřeno na zajišťování provozu především
pro interní účely AI a okolních výrobců letadel, s nimiž máme pro poskytování služeb letiště
uzavřeny rámcové smlouvy. Naší prioritou je tedy především zajištění provozu pro interní
potřeby AI s cílem zlepšení výkonnosti poskytovatele ANS, včetně úrovně a kvality služeb s co
nejvyšším stupněm bezpečnosti.
Maximální četnost odbavených letů a počet odbavených cestujících má sice vliv na
ekonomické ukazatele, nicméně pro naše letiště není tento ukazatel s ohledem na spektrum
provozu a primární účel využívání prioritní. Tento postoj a zaměření nám do jisté míry
umožňuje i ten fakt, že provozování letiště není závislé jenom na tržbách od uživatelů letiště,
ale převážně od počtu vyrobených a úspěšně zalétaných letadel vyráběných v AI.
6.1 Přehled o poskytovaných službách na letišti za rok 2016

z toho

AFIS
pro vlastní potřeby Aircraft Industries, a.s.
vnitrostátní
mezinárodní
IFR lety
VFR lety
sportovní létající zařízení
větroně

14 872
8 141
760
14 120
752
748
14 124
3 575
2 974
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Celkový počet pohybů
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Výkon poskytování ANS v uplynulém roce ovlivňovalo náročné zajištění série zkušebních letů
prototypu letounu modelu L 410 NG, kdy kapacity letiště byly maximálně orientovány na
zajištění bezpečnosti těchto zkušebních letů.
6.2 Počet odbavených cestujících a handlingových služeb
V průběhu roku 2016 bylo na letišti Kunovice odbaveno celkem 344 cestujících v rámci 147
handlingem zabezpečovaných letů. Rekapitulace dle jednotlivých čtvrtletních období:
1Q
2Q
3Q
4Q
Celkem

17 letů
46 letů
56 letů
28 letů
147 letů (294 pohybů)

42 cestujících
108 cestujících
114 cestujících
80 cestujících
344 cestujících

Z uvedeného vyplývá, že oproti předcházejícímu roku 2015 se jedná o pokles 3 % v počtech
handlingem zabezpečených letů, respektive o nárůst 61 % v počtu odbavených cestujících.
6.3 Výkon poskytovatele ANS ve vztahu k cílům dle obchodního plánu a ročního plánu



byly realizovány všechny příslušné investice a opravy s vlivem na bezpečnost, a tak u
veškerých LPZ bylo dosaženo prodloužení platnosti jejich OPZ;



v oblasti personální byl uskutečněn veškerý požadovaný výcvik personálu (ATCo a
ATSEP);



nebyly identifikovány zásadní odchylky, které by ohrožovaly splnění stanovených cílů a
veškeré operativně vznikající odchylky byly projednány na Radě bezpečnosti za účasti
generální ředitelky a managera bezpečnosti tak, aby byl vyhodnocen jejich dopad na
bezpečnost;



nebyla zaznamenána žádná nehoda ani vážný incident související s činností letiště.

Ve sledovaném období byl pro podporu plnění záměrů v oblasti bezpečnosti rozvíjen
zejména proces zavádění změn funkčních systémů a metodika pro hodnocení bezpečnosti
pomocí vytváření tzv. studií bezpečnosti.
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Obchodní plán letiště byl sestaven dle požadavků prováděcího nařízení Komise (EU) č.
1035/2011 a to na období zahrnující roky 2016-2020 a záměry obsažené v tomto obchodním
plánu byly konkretizovány v průběhu daného období jednotlivými ročními plány.
V oblastech bezpečnosti, zavádění infrastruktury a personálního řízení byly splněny všechny
plánované záměry tj.:
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Z hodnocení výkonu uvedeného výše v kap. 6.1 a 6.2 vyplývá, že ve vztahu k ukazatelům
uvedeným v plánu na rok 2016 (počet pohybů, počet odbavených cestujících a
handlingových služeb) došlo k mírnému poklesu avšak s cílem přednostně zajistit bezpečnost
zkušebních letů prototypu letounu modelu L 410 NG.
V ostatních plánovaných záměrech (investice, opravy, personalistika, akce s vlivem na
bezpečnost) byl roční plán splněn s výjimkou dodatečné instalace varovného a
monitorovacího Elektronického Požárního Systému (EPS) na letištních budovách A70 a A72.
Realizace bude provedena v kontextu s vypracovaným Požárně Bezpečnostním Řešením
(PBŘ), kdy původní termín realizace musel být z ekonomických důvodů posunut na rok
letošní, přičemž tato změna termínu neměla bezprostřední dopad na zajištění provozní
bezpečnosti na LKKU poskytovaných služeb.

7 Konzultační proces s uživateli ANS



v roce 2016 byly rozeslány dotazníky na ty uživatele, kteří na letišti měli v předcházejícím
období nějaké své alespoň minimální aktivity, při kterých využili ANS;



dotazníky byly rozeslány doporučenými dopisy – další volně přístupné dotazníky jsou pro
jednorázové uživatele ANS dispozici na viditelně označeném místě na briefingu letištní
budovy (bohužel tuto možnost doposud oficiálně nevyužil žádný z uživatelů letiště);

Výsledkem aktivního přístupu LKKU k této problematice je taktéž zorganizování „Schůzky
uživatelů letiště Kunovice“, které se v prostorách letiště uskutečnilo se záměrem ještě více
provozovatelům přiblížit aktuální podmínky pro poskytování služeb a dát jim další prostor
pro sdělení svých námětů k poskytování služeb ANS a celkově služeb letiště.
Na základě vyhodnocení doručených dotazníků a z průběhu realizované Schůzky uživatelů se
dá konstatovat, že poskytování ANS je na velmi dobré úrovni a že provozovatelé letounů
využívající naše služby jsou spokojeni.
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V roce 2016 byli kromě AI, jako zřizovatele letiště, hlavními uživateli služeb letiště včetně na
něm poskytovaných ANS zejména organizace Slovácký aeroklub, Evektor a další. Přehled o
názorech provozovatelů využívajících naše služby se získává rozesíláním dotazníků, které byly
speciálně pro tento účel vytvořeny a jsou v průběhu prvního čtvrtletí každého roku vždy
rozeslány na adresy významných uživatelů letiště (provozovatelé letadel), kteří za uplynulé
období využili ANS poskytované na našem letišti:
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8 Finanční výsledky
Zjednodušená rekapitulace finančního hospodaření letiště za období roku 2016:
NÁKLADY 2016 ( CZK )
Název

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mzdy
Opravy budov, RWY a TWY
Provoz a opravy LPZ
Investice a rozvoj LPZ
Školení personálu
Režijní náklady
Ostatní
Celkem - Položka 1. – 7.

Pol.

1.

Název

Letové poplatky

2.

Handlingové
poplatky

3.

Letištní služby
(mimo provozní
dobu)

4.
5.

ANS
(700,701,702)
6 396 143,00
186 654,00
13 772,00
733 588,00
304 443,00
1 021 678,00
397 229,00
9 053 507,00

TRŽBY 2016 ( CZK )
ANS
(700,701,702)

přibližovací
přistávací
parkovací
výcvikové lety
zkušební lety
přetah letounů
osvětlení RWY a TWY
Použití GPU
handling
odbavení cestujících
catering
TWR
AFIS

údržba letadel
pronájem ploch a
Ostatní
prostorů
kursovní zisky
Placené služby pro jiná HS
Celkem - Položka 1. – 5.

Ostatní
(703)
6 778 319,00
0,00
4 762,00
0,00
3 870,00
796 001,00
1 405 972,00
8 988 924,00

Hasiči
(710)
5 890 809,00
135 163,00
32 420,00
158 428,00
156 189,00
648 872,00
10 946,00
7 032 827,00

Celkem
19 065 271,00
321 817,00
50 954,00
892 016,00
464 502,00
2 466 551,00
1 814 147,00
25 075 258,00

Ostatní
(703)

Hasiči
(710)

Celkem

2 987 927,00

0,00

0,0

2 987 927,00

441 529,00

0,00

0,00

441 529,00

967 246,00

0,00

0,00

967 246,00

500 727,00

1 139,00

1 431,00

503 297,00

4 897 429,00

1 139,00

1 431,00 4 899 999,00
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Pol.
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Tuto zjednodušenou rekapitulaci finančního hospodaření letiště doplňuje výkaz zisku a ztrát
a přílohu účetní závěrky, které jsou součástí celkové Výroční zprávy AI, za rok 2016.

POZNÁMKA:
Informace o vysvětlení odchylek a stanovení opatření k překlenutí rozdílu během referenčního období
uvedeného v článku 11 nařízení (ES) č. 549/2004, která má být uvedena v této výroční zprávě letiště dle
požadavku prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1035/2011, není v této zprávě obsažena s ohledem na skutečnost,
že nemá vztah k letišti Kunovice.
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Účelem této zjednodušené rekapitulace je pouze podat přehled o nákladech souvisejících
s provozem letiště a tržbách získaných od externích uživatelů letiště – je nutno upozornit, že
provoz letiště a udržení maximální provozní bezpečnosti poskytovaných služeb na letišti (a
s tím související modernizace jeho vybavení) není ekonomicky závislé na tržbách za služby
poskytovaných letištěm, ale je ekonomicky zajištěno finančním zabezpečením provozu ze
strany finančních prostředků AI vynakládaných v rámci její hlavní činnosti týkající se
projektování, výroby a údržby letadel, ve vazbě na niž AI zřizuje letiště za účelem zajištění
zkušebních a dodávacích letů jí vyráběných a udržovaných letadel.
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