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Výroční zpráva 2013 Aero Vodochody AeroSPACe a.s. | Úvodní slovo prezidenta společnosti

Aero v letech 2012 a 2013 pokračovalo v realizaci strategie, kterou si vytyčilo v roce 2008.

V oblasti Aerostructures, tedy kooperačních programů zahájených v roce 2000, se podařilo dosáhnout významných úspěchů.
Tak zvané Built-to-Print programy, které byly navíc v letech 2009 a 2011 rozšířeny o první dva Design-to-Build programy, se rozví-
jely dosud nejrychlejším tempem. Uplynulé dva roky pro divizi znamenaly dynamický rozvoj systematických outsourcingových
aktivit a začalo docházet k významnému nárůstu objemu outsourcingu. Nově získané zakázky zásadní měrou přispívají k pokraču-
jící diverzifikaci programového portfolia a zajistí i významný nárůst tržeb v dalších letech.

Strategický nákup, zejména zapojení lokálních dodavatelských firem, se stal klíčovým prvkem rozvoje firmy a jeho posílení
je i významným faktorem při orientaci na jádro činnosti společnosti – vysoce integrované montáže komplexních konstrukcí letounů
a vrtulníků.

rovněž na poli divize Defence & MRO se dařilo rozvíjet stávající programy. V rámci programu L-39 a L-59 se posílila a rozšířila
spolupráce s několika zeměmi jak z evropy, tak Asie a Afriky. V programu L-159 se kromě standardní podpory uživatele připravilo
několik modernizačních prvků, které udržují produkt na špičkové úrovni. Modernizace se také týkaly staršího programu L-39, aby
vyhověl potřebám stávajících uživatelů. 

V neposlední řadě byla jako třetí pilíř fungování společnosti vyčleněna samostatná divize Engineering, která dříve sloužila téměř
výhradně pro potřeby divize Aerostructures. Jejím osamostatněním se posílila orientace na externí zákazníky.

Společnost v uplynulých dvou letech významně zvýšila své hlavní aktivum – kvalifikované pracovníky, a to o více než 600. Systema-
tický program jejich získávání a rozvoje byl nejen úspěšný, ale zároveň vyslal i signál o dlouhodobé perspektivě pro zájemce o práci
v českém leteckém průmyslu, který je integrován v rámci Svazu českého leteckého průmyslu. rovněž probíhalo zkvalitňování
jednotlivých firemních procesů, což bude samozřejmě významnou náplní i do následujícího roku. A to nikoli jen formálně, ale
skutečným posílením role interního zákazníka, definováním procesních cílů a systematickým řízením rizik a omezení na úrovni
procesů s cílem zlepšit kvalitu, leadtime i nákladovost, a systematickým využitím našeho integrovaného systému řízení a WING.
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SPoLečNoST V UPLyNULýCH DVoU LeTeCH 
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Výroční zpráva 2013 Aero Vodochody AeroSPACe a.s.  | Profil společnosti

KorPoráTNí ProFIL
Aero Vodochody AeroSPACe a.s. (dále jen Aero) je akciová společnost, která vznikla dne 15. prosince 2011 (jako společnost
TULAreo a.s., její nový název Aero Vodochody AeroSPACe a.s. byl do obchodního rejstříku zapsán 19. září 2012). Společnost sídlí
v odoleně Vodě, Dolínku, ulice U Letiště č. p. 374, PSč 250 70. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 15. prosince 2011 u Měst-
ského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 17749, Ič: 24194204, DIč: Cz24194204. 

Společnost Aero Vodochody AeroSPACe, a.s. je dle Projektu rozdělení společnosti Aero Vodochody a.s. nástupnickou společností
společnosti Aero Vodochody a.s. a navazuje tak na více než 90 let historie stavby letounů v Aeru.

Do konce roku 2006 vlastnila téměř 100 % akcií společnosti Aero Vodochody a.s. česká konsolidační agentura. Dne 4. ledna 2007
se jediným akcionářem společnosti stala skupina Penta, která ve stejném roce zahájila projekt restrukturalizace společnosti.
V letech 2007 až 2011 dosáhlo Aero Vodochody a.s. kumulovaného čistého zisku ve výši 1 523 mil. Kč. 

K 1. lednu 2012 byla výrobní část společnosti Aero Vodochody a.s. odštěpena do společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s.,
jejímž 100% vlastníkem je rovněž skupina Penta. základní kapitál Aera činí 1 002 mil. Kč a je v plné výši splacen. za účetní období
2012–2013 společnost Aero Vodochody AeroSPACe a.s. vykázala čistý zisk ve výši 544,7 mil. Kč.

Aero je největším výrobcem letecké techniky v české republice. zabývá se vývojem, výrobou, prodejem a servisem vojenské i civilní
letecké techniky. zaměřuje se především na spolupráci s předními leteckými výrobci v mezinárodních kooperačních projektech
a v rámci vojenského programu je dlouholetým partnerem ozbrojených sil několika zemí, zejména Armády české republiky.
Má zavedený certifikovaný systém řízení jakosti dle AS 9100/ISo 9001 a je držitelem všech relevantních atestů a certifikátů
společnosti jako celku i dílčích procesů dle národních i mezinárodních norem.
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544,7MIlIÓnU

zA ÚčeTNí oBDoBí 2012–2013 SPoLečNoST 
Aero VoDoCHoDy AeroSPACe A.S. 
VyKázALA čISTý zISK Ve VýšI 544,7 MIL. Kč.



| 11

DIVIze AeroSTrUCTUreS
Divize Aerostructures společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s. poskytuje produkty a služby čelním světovým leteckým
výrobcům a dodavatelům. Aero se soustředí především na výrobu a montáž komplexních konstrukcí letounů s vysokým stupněm
finalizace produktu včetně integrace a testování systémů, managementu dodávek a výstupní kontroly. Aero má významný potenciál
v oblasti výroby podvozků a kompozitů. Divize Aerostructures se podílí na všech fázích komerčních i vojenských projektů, přičemž
spojuje rozsáhlou, více než devadesátiletou expertízu společnosti v  oblasti leteckého průmyslu s  aplikací nejmodernějších
technologií, testovacích metod a principů tzv. štíhlé výroby. 

Aero neustále rozšiřuje své portfolio zákazníků o čelní představitele globálního leteckého průmyslu. od roku 2009 společnost
usiluje o spojení výrobních programů a risk-sharingových projektů do vyváženého souboru vysoce perspektivních kontraktů.
Mezi hlavní zákazníky divize Aerostructures patří Sikorsky Aircraft Corporation (programy S-76D, UH-60M, S-70i), embraer
(KC-390), Sonaca (Bombardier CSeries), Messier-Bugatti-Dowty (Airbus A320), Latecoere (embraer e-170/190), Alenia Aermacchi
(A321, C-27J) a další. 

DIVIze eNGINeerING
Aero Vodochody AeroSPACe a.s. poskytuje kompletní nabídku inženýrských
služeb – počínaje designem a konče certifikací draků a systémů za využití nej-
modernějších inženýrských postupů. Flexibilní a efektivní struktura divize
umožňuje nabídku pestré škály produktů – počínaje balíčky vývojových služeb
přes risk-sharingové programy (například programy CSeries a KC-390)
až po inženýrské služby, výrobní balíčky na dodávku struktur pro oeM výrobce
a technickou podporu. Aero zaměstnává více než 150 zkušených vývojářů,
designérů, analytiků, techniků a specialistů na systémy. Aero má rozsáhlé
technické zkušenosti s vývojem civilních i vojenských letounů.

Aero zAMěSTNáVá VíCe NeŽ 150 zKUšeNýCH 
VýVoJářů, DeSIGNérů, ANALyTIKů, TeCHNIKů 
A SPeCIALISTů NA SySTéMy. 150
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DIVIze DeFeNCe & Mro
Divize Defence & Mro (Maintenance, repair and overhaul) společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s. se zaměřuje jak na pod-
poru a rozvoj svých finálních výrobků – letounů L-39, L-59 a L‑159, tak i na poskytování nejrůznějších služeb v oblastech leteckého
opravárenství, modernizací, modifikací a zkoušek letecké techniky.

Systém L-159, který spolu s letouny L-159 ALCA/B/T zahrnuje integrovanou logistickou podporu, pozemní výcvikový systém,
prostředky plánování a vyhodnocování letů a další vybavení, je úspěšně zaveden ve Vzdušných silách Armády čr. Jednomístné
lehké bojové letouny L-159 ALCA byly do výzbroje Ačr zařazeny v roce 2000, dvoumístné cvičné letouny L-159T v roce 2007. Letouny
L-159 plní široké množství úkolů od pokračovacího a operačního výcviku, přes podporu pozemních vojsk až po průzkumné mise
a protivzdušnou obranu. Pravidelně se účastní mezinárodních cvičení v rámci NATo (Tactical Leadership Programme, NATo Air
Meet, Clean Hunter nebo Flying rhino). 

V oblasti letounů L-39 a L-59 Aero nadále pokračovalo v podpoře jejich uživatelů. Pro zákazníky letounů L-39/L-59 divize Defence
& Mro nabízí široké portfolio služeb od prodlužování životnosti a generálních oprav až po modernizaci veškerých systémů letounu.
Vedle programů spojených s letouny vlastní výroby nabízí divize Defence & Mro zákazníkům služby spojené s modifikacemi a zkouškami
jejich letounů. Pro zabezpečení činností divize Defence & Mro disponuje Aero kapacitami v oblasti konstrukčního návrhu letounů
a leteckých výrobků, kapacitami v oblasti logistiky, letovou zkušebnou, dále pak prostory a přípravkovým i testovacím vybavením
pro výrobu a údržbu letounů. Prostřednictvím dceřiné společnosti Clarex zajišťuje i podporu a údržbu proudových motorů DV-2.
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L-159T1

dvoumístná cvičná verze 
přestavěná z L-159A,
využívaná také Armádou čr
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oPráVNěNí, CerTIFIKACe A AKreDITACe SPoLečNoSTI
Po kompletním prověření legislativních požadavků je Aero Vodochody AeroSPACe a.s. držitelem oprávnění v oblasti konstrukce
letounů a celků (dle eASA Part-21/23/25), výroby (dle eASA Part 21), údržby (dle eASA Part 145) a školení pracovníků údržby (dle
eASA Part 147, Part 66). Systém řízení jakosti v Aeru je nastaven tak, aby kontinuálně splňoval požadavky definované za strany
eASA, CAA Cz a Mo čr.

Aero Vodochody a.s. je subjektem s  osvědčením ke zpracování návrhů katalogizačních dat o výrobcích na základě zákona
č. 309/2000 Sb. Je také držitelem typových certifikátů civilních letounů Ae270 a L-39. Nově bylo doplněno oprávnění údržbové
organizace pro L-39 Albatros v civilní (demilitarizované) verzi.

Aero má zavedený a řádně udržovaný Integrovaný systém řízení (IMS) certifikovaný dle požadavků ISo 9001:2008, AS9100, rev.C,
čoS 051622 (AQAP 2110), ISo 14001:2004, oHSAS 18001:2007 a BS 25999:2-2007.

Společnost je držitelem akreditace speciálních procesů dle požadavků NADCAP pro tepelné zpracování kovových materiálů,
chemické procesy sloužící k povrchové ochraně materiálů, výrobu kompozitů a nedestruktivní zkoušky materiálů. Nedestruktivní
zkoušky materiálu jsou zároveň akreditovány i dle požadavků NAS 401 a českou Národní radou pro NDT.

Ve 4. čtvrtletí roku 2013 byla zahájena příprava na úpravu IMS v souvislosti se změnou legislativních požadavků s ohledem
na novelu zákona o civilním letectví č. 49/1997 Sb. a související novelizace armádních leteckých předpisů.

PorTFoLIo FIreM
Aero Vodochody AeroSPACe a.s. je 100% vlastníkem společnosti Clester Trading a.s., která je jediným vlastníkem společnosti
Clarex Investments a.s. Společnost Clarex Investments a.s. byla založena s cílem zajistit generální opravy motorů pro letouny L-59,
což s úspěchem plní. rozšířením portfolia výrobních a servisních schopností skupiny Aero podporuje stávající zákazníky letounů
L-59, a zároveň tvoří potenciál rozvoje společnosti v oblasti vojenské (servis, údržba a opravy). K 1. květnu 2013 společnost Aero
Vodochody a.s. prošla procesem odštěpení a následného sloučení, kdy byla celá výrobní část společnosti převedena do společnosti
Aero Vodochody AeroSPACe a.s., společně s výše uvedenou společností Clester Trading a.s. V původní společnosti Aero Vodochody
a.s. nadále zůstaly společnosti Letiště Vodochody a.s. a rotortech Aero Composites Ltd.
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STrATeGICKé CíLe
V roce 2012 Aero zaznamenalo významné úspěchy v obchodní oblasti, nicméně hlavním tématem let 2012-2013 byla intenzivní
práce na zavádění nových programů a růst výkonů o více než 20 % ročně.

Celkový růst trhu leteckých kooperací, intenzivní práce týmu Aera v  předešlých letech spolu s  dobrou konkurenční pozicí
společnosti na trhu, umožnily Aeru v letech 2012 a 2013 uzavřít tři významné kontrakty (dva na letouny rodiny Airbus A320, jeden
na dodávku kokpitů pro vrtulníky Sikorsky S-70i) a významně rozšířit rozsah práce v  rámci stávajícího kontraktu s  firmou
Messier-Bugatti-Dowty. Dohromady budou tyto kontrakty tvořit po plném náběhu výroby v roce 2015 300 mil. Kč přidané hodnoty
společnosti.

V oblasti divize engineering pokračovalo Aero v práci na risk-sharingových programech KC-390 a CSeries. Program KC-390 úspěšně
prošel milníkem CDr (Critical Design review) a Aero intenzivně pracovalo na detailním designu a přípravě industrializace
pro zahájení prvních dodávek v roce 2014. V rámci programu CSeries Aero úspěšně dodalo dvě testovací a tři prototypové sestavy
a zahájilo sériové dodávky pevné náběžné hrany křídla.

V oblasti provozních činností Aero úspěšně outsourcovalo 23 tisíc hodin práce v roce 2012 a 46 tisíc hodin práce v roce 2013.
zároveň bylo úspěšně certifikováno 5 dodavatelů dle systému WING. Aero také získalo certifikaci NADCAP pro kompozitovou výrobu.
Nepodařilo se zahájit komerční výrobu kompozitů, což zůstává cílem pro rok 2014.
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20%

V roCe 2012 ByLA HLAVNíM TéMATeM  
INTeNzIVNí PráCe NA zAVáDěNí NoVýCH ProGrAMů 
A růST VýKoNů o VíCe NeŽ 20 % ročNě.



embraer KC-390

Nejmodernější taktický dopravní letoun
Dolet 1400 námořních mil s 23 tunami nákladu

Dvojice vysoko-obtokových proudových motorů IAe V2500 
zajišťuje mimořádnou efektivitu a nízké provozní náklady
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CíLe Pro roK 2014
• Dodávka prvních kusů všech 4 balíčků programu KC-390
• zvýšení výkonů (včasnost dodávek a kvalita) se zaměřením na nově zaváděné programy divize Aerostructures
• Posílení dodavatelského řetězce v oblasti dílů
• Pokračování v úspěšném rozšiřování portfolia zákazníků mezi civilními i vojenskými uživateli letounů L-39
• outsourcing 45 tisíc hodin
• zahájení sériové výroby kompozitů

CíLe Pro oBDoBí Do roKU 2016
• získání nového risk-sharingového programu
• Úspěšný vývoj a dodávka prototypů letounu KC-390
• rozjezd sériové výroby CSeries
• rozvinutí dodavatelského řetězce v oblasti výroby dílů v rozsahu 80 tisíc hodin ročně
• získání zákazníků pro letouny L-159
• Diverzifikace programu divize Defence & Mro



TRŽnÍ sITUaCe
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DIVIze DeFeNCe & Mro
Dle dat a predikce společnosti Teal Group Corporation dosáhla úroveň světové letecké produkce historicky nejvyšších objemů
a i v nejbližších letech je očekáván další růst odvětví. Dodávky dvou největších světových leteckých výrobců, společností Boeing
a Airbus, jsou nejvyšší v historii (více než 1000 civilních dopravních letounů ročně) a stoupající počty objednávek indikují, že tempo
dodávek bude nadále růst. 

Současný stav světové letecké výroby nabízí Aeru nebývalé možnosti pro další růst, a to jak na nových, tak stávajících programech. Pro
Aero jsou důležité zejména trhy vrtulníků, regionálních a jednouličkových civilních proudových letounů a vojenských přepravních letounů.

TrH VrTULNíKů

Do trhu vrtulníků spadají dva výrobní programy Aera: S-76 a Black Hawk. Trh vojenských vrtulníků (kam spadá UH-60M a S-70i)
prošel mezi roky 2006 a 2012 nebývalým růstem, především z důvodu pokračujících vojenských akcí v Iráku a Afghánistánu. V nad-
cházejících letech se čeká celkový pokles trhu v návaznosti na ukončení bojových akcí. Negativní vliv na trh mají také aktuální
nejasnosti a škrty v rozpočtu Spojených států. Důsledkem je předpokládaný pokles dodávek vrtulníků rodiny UH-60M/S-70i. 
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Světová produkce letadel: Historie a prognóza

Světová produkce vrtulníků: Historie a prognóza
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Počet Do r. 
dodávek 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Celkem

S-76 816 20 28 28 32 32 26 26 24 24 24 1 124

Počet Do r. 
dodávek 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Celkem

UH-60 3 117 170 145 135 130 128 124 130 130 130 126 4 465
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Trh civilních vrtulníků prochází opětovným růstem po krizi v letech 2009 a 2010. Pro nejbližší období se očekává mírný a setrvalý
růst (CAGr 2012–2018 se rovná 6,47 %). V segmentu středních a větších transportních vrtulníků, kde se pohybuje S-76D, je
v posledních letech silný tlak na efektivitu a bezpečnost, jenž vede k průběžnému zavádění větších a modernějších vrtulníků
disponujících nejmodernějšími navigačními a bezpečnostními prvky.

oBJeM DoDáVeK VrTULNíKů UH-60 S VýHLeDeM Do roKU 2021:

S-76D zavádí do této oblíbené a rozšířené řady vrtulníků nejmodernější avionické a bezpečnostní vybavení, díky čemuž zůstává
relevantní pro potřeby klíčového, velmi dynamického a rostoucího trhu oil&Gas. 

Program S-76 zaznamenal v posledních letech několik velmi důležitých milníků. Prvním byla certifikace nové verze S-76D úřadem
FAA v roce 2012. Druhým klíčovým milníkem byla objednávka na 26 vrtulníků od společnosti Bristow Helicopters, jež je jedním
z největších provozovatelů vrtulníků pro obsluhu vrtných věží (tzv. oil&Gas), což je dlouhodobě nejdůležitější tržní segment pro typ
S-76. objednávka od Bristow Helicopters je tak významným potvrzením postavení vrtulníků S-76 na tomto klíčovém trhu. Poslední
klíčovou událostí byla dodávka prvního vrtulníku S-76D, jehož odběratelem se stala právě společnost Bristow Helicopters.

VrTULNíKy S-76D DoDANé S VýHLeDeM Do roKU 2021:

rozdíl mezi očekávanými dodávkami z  Aero Vodochody AeroSPACe a.s. a predikcí je dán dobou kompletace vrtulníku
ve Spojených státech.



TRŽnÍ sITUaCe

Výroční zpráva 2013 Aero Vodochody AeroSPACe a.s. | Tržní situace

TrH JeDNoULIčKoVýCH A reGIoNáLNíCH CIVILNíCH ProUDoVýCH LeToUNů
Trh jednouličkových civilních proudových letounů je jednoznačně určen dvěma konkurenčními výrobci, Boeing a Airbus, kdy pro
velmi úspěšnou rodinu letounů A320 Aero dodává trupové panely, podsestavy a části podvozků.

Na trhu jednouličkových civilních letounů se po předchozím několikaletém úspěchu Airbusu dostal v roce 2012 s počtem 1203
objednávek do vedení Boeing. Tento stav se ovšem povedlo začátkem roku 2013 opět zvrátit na stranu evropského leteckého výrobce,
přičemž za rok 2013 získal Airbus celkem 1162 objednávek pro rodinu letounů A320.

Trh regionálních proudových letounů ovlivňuje dva programy Aera: vývojově významný CSeries a dlouholetý program dodávající
závěsy a vnitřní konstrukce dveří letounům e-170/190. rodina letounů e-Jet se brzy dočká modernizace, čímž vyhoví tlaku na sni-
žování provozních nákladů. Aero se bude ucházet o pokračování v tomto programu. V programu CSeries zahájilo Aero v roce 2013
dodávky prvních sériových kusů náběžné hrany křídla.

Na trhu regionálních letounů dochází k obměně flotily vstříc celkové ekonomické provozní úspoře. Menší letouny typu CrJ 100
a 200 nahrazují typy CrJ 700 a CrJ 1000. Tento trend je příznivý k využití nově vyvinutých letounů CSeries, stejně jako rodiny upra-
vených letounů e-Jet. K 3. březnu 2014 zaznamenala rodina CSeries 203 závazných objednávek. 

rodina letounů e-170/5 zaznamenala za rok 2012 kumulativně 391 objednávek, což generuje zásobu nevybavených objednávek
(dále jen backlog) ke konci roku ve výši 45 letounů. V tom samém roce rodina e-190/5 dosáhla po významné objednávce aerolinek
JetBlue 702 kumulativních objednávek a současného backlogu 140 letounů. V roce 2013 činil backlog celé rodiny letounů e-jet
264 letounů. Backlog modernizovaných verzí e2 dosáhl výše dalších 200 letounů.

18 |

Vývoj dodávek letounů rodiny A320 v letech 2004-2012
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VoJeNSKé PřePrAVNí LeToUNy
Velmi specifický trh vojenských přepravních letounů čeká změna v podobě programu KC-390, který je stěžejní i v portfoliu Aera
a v budoucnosti bude hrát významnou roli. Úspěšný letoun C-130J, jehož vláda na poli taktických misí trvá již déle než půl století,
se tak dočká výrazné konkurence. Druhým programem Aera v této oblasti je výroba centroplánů pro C-27J Spartan, jenž si po
zrušení programu JCA (Joint Cargo Aircraft) pro letectvo Spojených států získal důvěru Ministerstva obrany Austrálie, což vyústilo
v objednávku 10 kusů. 

embraer zaznamenal dohromady 60 potencionálních objednávek letounu KC-390, kde největší zákazníci budou pochopitelně
Brazílie, dále Kolumbie a zájem vyjádřila i česká republika. Trh jako takový nabízí tomuto letounu uplatnění až pro 700 kusů
a embraer v současnosti zvažuje i civilní variantu tohoto mnohaúčelového letounu. Produkce letounů C-27J je dle počtu součas-
ných objednávek schopna pokrýt výrobu až do roku 2017. 
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Embraer kc-390
Lockheed c-130

Alenia c-27J Spartan
Airbus c-235/295
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PočáTKy
Firma Aero byla založena dne 25. února 1919
se sídlem na pražském Starém Městě
a  výrobními prostory v  Praze-Bubenči.
V roce 2009 oslavilo 90. výročí a řadí se
tak mezi nejstarší výrobce letecké tech-
niky na světě. Aero se od počátku za-
měřilo na vývoj a výrobu letadel,
leteckých dílů a opravy letadel a již v roce
1919 zalétalo svůj první vlastní typ – letoun Aero
A-1. Brzy následovala objednávka ministerstva
obrany na sériovou výrobu tohoto typu navrže-
ného pro výcvik vojenských pilotů – typického
produktu mnohem vzdálenější budoucnosti. 

eXPANze
Následovaly výkonnější typy výcvikových letounů a po přesunu výroby do nového závodu v Praze v městské části Vysočany (1923) byl
položen základ pro novou rodinu průzkumných, bombardovacích a cvičných dvouplošníků typu Aero A-11 a A-12. Vojenští piloti se
brzy stali slavnými lámáním rekordů a vítězstvími v závodech v letadlech značky Aero. Aero, v té době soukromý podnik vlastněný
Dr. Vladimírem Kabešem, se stalo hlavním dodavatelem pro ministerstvo obrany a pro ministerstvo veřejných prací (civilní letectví). 

Brzy následovali první zahraniční zákazníci, počínaje Finskem. Během první republiky přineslo Aero mnoho československých
prvenství: zkonstruovalo prototyp prvního tuzemského bojového letounu, navrhlo první jednoúčelový kabinový přepravní letoun,
první dvoumotorový letoun, první hydroplán s plováky tuzemské konstrukce, představilo vyztužený hornokřídlý jednoplošník a též
razilo cestu praktického návrhu dřevěné konstrukce samonosného křídla. 

VáLečNá VýroBA
rozšířené možnosti byly plně využity a později rozvinuty během německé okupace, kdy Aero vyrábělo poloskořepinové konstrukce
s nosným potahem s plným vybavením pro průzkumné a výcvikové úkoly Focke-WulfFw 189 a Siebel Si 204. Ihned po skončení
války pokračovalo znárodněné Aero ve výrobě a v opravách letadel. Modifikované německé typy letadel byly vyráběny pro česko-
slovenské vojenské i civilní letectvo. Krátce po válce byl představen nový pozoruhodný tuzemský typ – vysoce výkonný dvoumoto-
rový celokovový čtyřmístný letoun Aero 45. 

hIsTORIe aeRa

Výroční zpráva 2013 Aero Vodochody AeroSPACe a.s. | Historie Aera
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První vojenský letoun vlastní konstrukce

A-1
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ProUDoVý VěK
V roce 1953 byla ve Vodochodech vybudována nová zařízení navržená zcela pro výrobu proudových letounů a v tomtéž roce zahájila
provoz. Výroba, ve které bylo zapojeno několik československých leteckých závodů, se zaměřila na velkosériovou licenční výrobu
sovětského letounu MiG-15 a z něj odvozených typů. Nadzvukové letouny MiG-19 a MiG-21 byly vyráběny v Aeru během 60. a 70. let
a razily cestu výrobních schopností pro tuzemské programy proudových cvičných letounů L-29 Delfín a L-39 Albatros.

VLASTNí ProUDoVé LeToUNy
Ve druhé polovině 50. let se stávala potřeba proudových výcvikových letounů stále naléhavější. Výsledkem soustředěného úsilí při
vývoji optimalizovaného draku a tuzemského proudového motoru byl zálet letounu L-29 v roce 1959. Definitivní krok na cestě Aera
k masové výrobě proudových cvičných letounů nastal v létě roku 1961 poblíž Moskvy: letoun L-29 Delfín zvítězil v porovnávacích
zkouškách tří různých prototypů a byl vyhlášen nejvhodnějším cvičným letounem zemí celého východního bloku. Výroba a dodávky
pokračovaly hladce po dobu dalších deseti let, během kterých byla vyvinuta druhá generace mnohem výkonnějších a mnohem efek-
tivnějších letounů L-39. Výroba L-39 zaměstnávala výrobní a montážní haly Aera během 70. a 80. let. řada letectev po celém světě
stále využívá vynikající výcvikové kvality tohoto cenově přijatelného letadla. 

rodina letounů L-39 Albatros
v průběhu doby značně expando-
vala a vytvořila perfektní základ
pro další vývoj. Nástup 90. let přinesl
začlenění západní avioniky a standardů
a také výkonnějšího amerického motoru
a globálního vybavení, a tím zahájení nové
kapitoly života společnosti. Nový systém
boje a výcviku L-159 zahrnul nejen pokročilé
cvičné a lehké bojové letouny L-159, ale i integrovanou
logistickou podporu, prostředky plánování a vyhodnocování letu a pozemní výcvikový systém.

NoVoDoBá HISTorIe
V roce 2000 se Aero pustilo novým směrem a získalo první kooperační program – kompletní vrtulník S-76 připravený pro instalaci
dynamických částí pro americkou firmu Sikorsky Aircraft Corporation. V roce 2007 se stala stoprocentním vlastníkem Aera inves-
tiční skupina Penta a zahájila restrukturalizaci společnosti. Aeru se otevřely dveře na celosvětový trh a začalo získávat další
kooperační programy, včetně prvních risk-sharingových. Firma se tak stala prvotřídním partnerem nejvýznamnějších světových
leteckých společností.

První proudový cvičný letoun 
navržený v československu

L-29 Delfín
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1919 1921 1923 1925 1929

Aero – V Praze založena
firma Aero – továrna 
létadel

A-1, první vojenský 
letoun vlastní 
konstrukce 

A-10, první civilní 
dopravní letoun

A-11, rodina vojenských
dvouplošníků (bombardéry 
a průzkumné letouny)

De Havilland DH-50, 
dopravní letoun v britské
licenci 

A-34 “Blackbird”, 
první z rodiny sportovních 
a cvičných lehkých 
dvouplošníků

1947 1953 1954 1958 1959

Ae-45, dvoumotorový 
civilní letoun

Aero se přestěhovalo 
z Prahy do nových prostor 
ve Vodochodech

zálet letounu Mig-15, 
proudového bojového 
letounu vyrobeného 
v sovětské licenci 
(1954–1962 dodáno 
3 405 letounů)

zálet letounu Mig-19
Farmer, nadzvukového 
bojového letounu 
vyrobeného v sovětské 
licenci (1958–1962 
dodáno 103 letounů) 

zálet letounu L-29 Delfín,
prvního proudového 
cvičného letounu 
navrženého 
v československu. 
(1963–1974 dodáno 
3 500 letounů
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1919-1998

1932 1937 1938 1939 1943

A-100, rodina vojenských
dvouplošníků (bombardéry 
a průzkumné letouny) 

Mb-200, celokovový 
bombardér vyrobený 
ve francouzské licenci 
(Marcel Bloch)

A-304, dvoumotorový 
dolnoplošný vojenský 
letoun

A-300, dvoumotorový 
dolnoplošný bombardér 

c4/c-104
(Bucker Bu-131 
Jungmann) cvičný 
a akrobatický dvouplošník 

c-3 (Siebel Si-204D), 
dvoumotorový vojenský 
letoun 

1962 1968 1986 1997 1998

zálet letounu Mig-21 
Fishbed, nadzvukového 
bojového letounu 
vyrobeného v sovětské 
licenci, (1962–1972 
dodáno 194 letounů)

zálet proudového 
cvičného letounu vlastní
konstrukce L-39 Albatros
(1971–1999 dodáno více 
než 2900 letounů)

zálet proudového 
cvičného letounu vlastní
konstrukce L-39MS 
– pro export L-59 Super 
Albatros (1992–1996 
dodáno 60 letounů)

zálet jednomístného 
lehkého bitevníku L-159
ALcA (české letectvo 
objednalo 72 letounů)

založení společného 
podniku s tchajwanskou
firmou AIDC k vývoji 
a výrobě civilního 
letounu Ae270 

Příchod firmy boeing do
Aera (vlastnil 35 % akcií)
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2000 2001 2002

Dodávka prvního letounu L-159 českému letectvu

zahájení výroby leštěných potahů dveří pro 
cestující pro letoun boeing 757

zálet prvního prototypu letounu Ae270

zahájení výroby vrtulníku S-76 pro Sikorsky 
Aircraft Corporation

zahájení výroby kanónových dveří letounu
F-18 Super Hornet pro Boeing St. Louis

zahájení výroby sady dílů a podsestav 
letounu boeing 767 pro BAe SySTeMS
(dnes Spirit AeroSystems)

zálet dvoumístného pokročilého 
cvičného letounu L-159b

2008 2009 2010

zahájena výroba podsestav dveří 
Embraer 170/190 pro firmu Latecoere

Podepsána smlouva na výrobu závěsníků 
JAS-39 gripen s firmou SAAB

Aero navýšilo základní kapitál ve společnosti
Letiště Vodochody, a.s. nepeněžním vkladem

Aero pořídilo formou koupě společnost 
rotortech Aero Composites Limited

Aero pořídilo formou koupě společnost 
Clarex Investments a.s.

Podepsán první kontrakt na mezinárodní 
risk-sharingový projekt s belgickou 
spol. SONAcA

Podepsána smlouva na výrobu 
kokpitu pro vojenský vrtulník 
Black Hawk uH-60M se společností 
Sikorsky

Dokončení převodu výroby 
z Technometry radotín a.s.
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2000-2013

2011 2012 2013

Aero se stalo partnerem embraeru v oblasti vývoje, 
designu a výrobě letounu kc-390. zodpovídá za vývoj 
a výrobu náběžné hrany křídla, technologický vývoj 
a výrobu všech sedmi dveří, rampy a zadní části trupu

Aero rozšířilo kontrakt se společností 
Messier-Bugatti-Dowty o výrobu podvozků 
pro letoun Airbus A320

Společnost PzL Mielec vybrala Aero 
jako dodavatele mezinárodní verze 
kokpitů vrtulníku  S-70i

Aero bylo vybráno společností 
Alenia Aermacchi jako dodavatel 
trupových panelů sekce 14a pro 
letoun Airbus A321

2004 2005 2006 2007

Dokončena dodávka letounů
L-159 českému letectvu

odchod firmy Boeing z Aera

Letoun Ae270 získal typový 
certifikát eASA

Vláda čr oznámila zahájení 
privatizace Aera

Aero podepsalo dlouhodobou
rámcovou smlouvu 
o pozáruční podpoře 
letky L-159

Letoun Ae270 získal 
typový certifikát FAA

Vlastníkem Aera se stala skupina Penta

Pokročilé cvičné letouny L-159T1 dodány 
českému letectvu

Ukončen společný podnik s AIDC

Penta koupila britskou firmu rotortech
Composites Ltd. 

zahájena výroba střední části křídla 
c-27J Spartan pro firmu Alenia Aeronautica
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LADISLAV šIMeK
President

DIEgO TOMAZ 
řed. Business excel.

MIcHAL FLÍDR 
VP Finance

TOMAS VLČEk
ředitel Hr

ZDENěk MLEJNEk 
řed. Quality assur.

PETR ŘEHOŘ 
ředitel Strategie

DAVID PAcOLA 
ředitel Security

DIVIze 
AeroSTrUCTUreS

PHILIPPE MIcHEL 
eVP Aerostructures

MANuFAcTuRINg 
ředitel

MONIkA kOWALcZYkOVá
ředitelka Výrobní programy

JOSEF šONSkÝ
ředitel BD & Sales

kAREL kLÍMA
ředitel Strategic sourcing

TORSTEN bEHNkE 
Vývojové programy

JAN PRIškIN 
ředitel Supply chain

ZDENěk MLEJNEk 
ředitel Quality control

VLADIMÍR MüLLER 
ředitel Assembly operations

DIVIze 
DeFeNCe & Mro

JAN šTEcHR 
eVP Defence & Mro

MILOSLAV HOSTAšA
VP BD & Sales

PETR kuDRNA
VP D&Mro Programy

MILOš TRNObRANSkÝ 
ředitel operations

DIVIze 
eNGINeerING

gERRARD MccLuSkEY 
VP engineering

MIcHAL kAPRáLEk
Vedení odd. Design

TOMáš HIbš
Vedení odd. Stress

MARTIN žALOuDÍk 
Vedení odd. Configuration
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orGáNy SPoLečNoSTI A MANAGeMeNT
Představenstvo k 31. prosinci 2013
předseda: Ladislav šimek
členové: Petr Brychta

ondřej Benáček

Dozorčí rada k 31. prosinci 2013
předseda: zdeněk Sýkora
členové: Jan Borýsek

Jan Kříž

Vedení společnosti k 31. prosinci 2013
Ladislav šimek President
Petr řehoř ředitel Strategie
Michal Flídr VP Finance
Tomáš Vlček ředitel Human resources
David Pacola ředitel Security

Vedení divize Aerostructures
Philippe Michel eVP Aerostructures
Jan Priškin ředitel Supply Chain
Karel Klíma ředitel Strategic Sourcing
zdeněk Mlejnek ředitel Quality Assurance
Josef šonský ředitel Business Development & Sales 
Monika Kowalczyková ředitelka Výrobní programy

Vedení divize Defence & MRO
Jan štechr eVP Defence & Mro
Miroslav Hostaša ředitel Business Development & Sales
Miloš Trnobranský ředitel operations
Petr Kudrna VP Defence & Mro Programy

Vedení divize Engineering
Gerrard McCluskey VP engineering
Michal Kaprálek Vedení odd. Design
Tomáš Hibš Vedení odd. Stress
Martin Žaloudík Vedení odd. Configuration
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bŘeZen
Podpis nové kolektivní smlouvy

dUben
odeslán první prototyp pevné náběžné
hrany pro letoun CSeries

Nové pracoviště kompozitů uvedeno 
do provozu

Úspěšná certifikace systému řízení
kontinuity činností (BCMS – Business
Continuity Management System) 
dle normy BS 25999-2

ČeRVen
Podepsán rámcový kontrakt 
s bulharským Ministerstvem obrany 
na generální opravu 6 letounů L-39zA 
do konce roku 2015 

sRPen
Podepsán kontrakt na výrobu trupo-
vých panelů pro letouny Airbus A321
se společností Alenia Aermacchi

ZÁŘÍ
Podepsán kontrakt na dodávky kokpitů
pro vrtulníky Sikorsky S-70i s polskou
společností PzL Mielec, jež je součástí
koncernu Sikorsky Aircraft Corporation

ŘÍJen
Návštěva iráckého premiéra Núrího 
Málikího

Splnění kontraktu na dodání náhradních
dílů podepsaného s Ministerstvem 
obrany Vietnamu v roce 2011 

lIsTOPad
Spuštěno 5-osé CNC centrum Trimill



| 33

2013
leden
Aero získalo osvědčení NADCAP 
pro kompozitovou výrobu

dUben
Vyrobeny 500. kanónové dveře

KVĚTen
Dokončení procesu odštěpení a slou-
čení společnosti Aero Vodochody a.s. 
a Aero Vodochody AeroSPACe a.s.,
kterým byly veškeré výrobní a s nimi
související činnosti převedeny pod 
Aero Vodochody AeroSPACe a.s.

Aero získalo první místo v soutěži 
Sodexo zaměstnavatel regionu 2013.

Dokončení oprav letounů L-159 
po osmi letech provozu (PP2000) 
pro českou armádu

ČeRVen
Počet kmenových zaměstnanců Aera 
překročil jeden a půl tisíce

Dokončení vývojového projektu 
Kompozitové kormidlo

ZÁŘÍ
otevření společné firemní školky Aera
a Letiště Vodochody

Aero se stalo zaměstnavatelem roku 
a celkovým vítězem soutěže český patron
vyhlašované Hospodářskou komorou čr

Vzlet prototypového letounu CSeries
CS100 FTV1

PROsIneCČeRVeneC
Dokončení dodávek posledního 
prototypu náběžné hrany křídla 
letounů CSeries

Aero získalo 7. místo v soutěži 
exportér roku

otevřena nová výrobní hala 
pro podvozky



...Jde TO



 



DIVIze AeroSTrUCTUreS
rozvojová strategie divize Aerostructures se zaměřuje na tři klíčové oblasti, konkrétně montáž letounů, podvozky a kompozity.
Divize usiluje o dlouhodobou rovnováhu mezi vývojovými (risk-sharingovými) programy a tradičními zakázkami. V souladu s takto
nastavenou strategií divize neustále rozvíjí své vývojové zdroje. K tomuto procesu přispěl i vznik samostatné divize engineering. 

Mezi významné události v divizi Aerostructures patřilo v roce 2012 uzavření kontraktu s PzL Mielec na dodávky kokpitů pro mezi-
národní verzi vrtulníku Black Hawk (S-70i). Počátkem roku 2013 pak Aero podepsala se společností Alenia Aermacchi smlouvu
na dodávky trupových panelů pro letoun A321. Pro dynamické spuštění provozu vybudovalo Aero kompletní montážní linku. 

Kromě toho se podařilo dosáhnout obnovení smlouvy s Messier-Bugatti-Dowty na zvýšený objem výroby podvozků pro rodinu
letounů A320. Aero bylo dále vybráno jako dodavatel pevné náběžné hrany pro CSeries CS300 a dodalo všechny prototypy pro
CS100 a CS300. V roce 2013 zahájilo v plném rozsahu sériovou výrobu. V programu KC-390 došlo k dokončení první definiční fáze
a v průběhu roku 2013 Aero zřídilo montážní linku.

Dařilo se i v programech, kde Aero spolupracuje se Sikorsky Aircraft Corporation. Vrtulník Sikorsky S-76D získal typový certifikát
a Aero podstatně navýšilo dodávky tohoto vrtulníku. V roce 2013 se také naplno rozjela výroba kokpitu pro UH-60M.

ZPRÁVa O ObChOdnÍ ČInnOsTI
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3rozVoJoVá STrATeGIe DIVIze AeroSTrUCTUreS 
Se zAMěřUJe NA TřI KLíčoVé oBLASTI, 
KoNKréTNě MoNTáŽ LeToUNů, PoDVozKy A KoMPozITy.
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Programy divize Aerostructures
V letech 2012 a 2013 dodala divize Aerostructures montáže pro celkem 11 rodin letounů.  

SIKorSKy S-76
Popis programu
• Sikorsky S-76 je velmi úspěšný dvoumotorový civilní vrtulník střední kategorie s maximální vzletovou hmotností 6 tun určený

pro přepravu až 12 cestujících. 
• od zahájení výroby v roce 1982 společnost Sikorsky dodala zákazníkům především ze Spojených států, Kanady a evropy více

než 700 vrtulníků. 
• Aero vyrábí vrtulníky S-76 od roku 2000 a doposud dodalo více než 350 strojů. 
• V roce 2011 Aero zahájilo sériovou výrobu verze S-76D, která postupně nahradila předchozí model S-76C++.
• od roku 2012 Aero podstatně posílilo výrobu typu S-76D. Prvním provozovatelům byl dodán v prosinci 2013. 

Produkt a úloha Aera
• Kompletně sestavený a vybavený vrtulník připravený k instalaci dynamických částí (motory, převodovka, rotory). 
• Kompletní řízení výrobního a dodavatelského řetězce. 
• Výroba zhruba 45 % z 8 000 typů součástí a komponentů včetně potrubí a elektrických svazků. 
• Sestava trupu vrtulníku. 
• Instalace avionických, hydraulických, elektrických a palivových systémů.
• Výstupní kontrola.
• Podpora po prodeji. 

budoucnost programu
• Aero ve střednědobém horizontu předpokládá roční dodávky 32 kusů vrtulníku S-76D. 



eMBrAer KC-390
Popis programu
• Nový víceúčelový transportní vojenský letoun střední velikosti určený pro přepravu nákladu i osob. Je přímým konkurentem

letounu C-130 Hercules výrobce Lockheed Martin. 
• Projekt iniciovaly brazilské vzdušné síly. 
• Brazilské vzdušné síly objednaly 28 letounů a zavázaly se z části financovat jejich vývoj. 
• zájem o nákup letounů projevila po Brazílii také Kolumbie, Chile, Argentina, Portugalsko a česká republika.
• Aero je strategickým risk-sharingovým partnerem společnosti embraer. 
• První let KC-390 je plánován na rok 2014, do provozu by měl letoun vstoupit v roce 2016.

Produkt a úloha Aera
• Aero kompletně odpovídá za vývoj, industrializaci, podporu při certifikaci a výrobu pevné náběžné hrany křídla. 
• Aero kompletně odpovídá za industrializaci a výrobu všech dveří, nákladové rampy a zadní části trupu.

budoucnost programu
• Aero očekává zahájení sériových dodávek v roce 2016 tempem 18 až 21 sad ročně.
• V roce 2013 registrovala společnost embraer zájem o 60 letounů. 

ZPRÁVa O ObChOdnÍ ČInnOsTI
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BoMBArDIer CSerIeS
Popis programu
• Bombardier CSeries je novým jednouličkovým dopravním letounem navrženým pro komerční lety na krátké a střední 

vzdálenosti. Vyrábí se ve dvou variantách (CS100 a CS300), které pojmou mezi 100 a 160 cestujícími. 
• Díky modernímu designu draku a motorů nabízejí letouny CSeries nejnižší provozní náklady ve své třídě.
• Aero je vývojovým a risk-sharingovým partnerem belgické společnosti Sonaca. 
• Aero je výhradním dodavatelem pevné náběžné hrany křídla. 
• V roce 2013 Aero dokončilo všechny prototypy a zahájilo sériovou výrobu. 

Produkt a úloha Aera
• Plně sestavená a vybavená pevná náběžná hrana křídla (FLe) připravená k montáži na letoun.
• Každá sestava (levé a pravé křídlo) obsahuje více než 2 000 komponentů.
• Aero plně odpovídá za design, industrializaci, certifikaci a výrobu. 

budoucnost programu
• První let prototypu proběhl v září 2013, certifikace je plánována na polovinu roku 2015.
• Do poloviny roku 2013 měl Bombardier 207 závazných a 193 předběžných objednávek. 



ZPRÁVa O ObChOdnÍ ČInnOsTI
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SIKorSKy UH-60M A S-70I BLACK HAWK
Popis programu
• Vrtulníky z řady S-70/UH-60 jsou v současnosti nejběžnějším typem vojenského transportního vrtulníku. 
• UH-60M je nejnovější verze využívaná v USA a řadě dalších zemí prostřednictvím amerického programu prodeje vojenského

materiálu (FMS); S-70i je exportní verze. 
• Smlouva mezi Aerem a společností Sikorsky byla uzavřena začátkem roku 2010 jako smlouva se dvěma dodavateli; první kokpit

byl úspěšně dodán v červnu 2011. V roce 2013 Aero dodalo 45 kokpitů. 
• Program má velmi stabilní, dlouhodobý výhled. 

Produkt a úloha Aera
• Aero dodává plně sestavený kokpit 

vrtulníku UH-60M.
• Výroba dílů, včetně aplikace speciálních procesů.
• Montáž kokpitu a instalace elektrických 

svazků a bezpečnostních součástí.
• Podpora po prodeji.

budoucnost programu 
• Dlouhodobý výhled programu UH-60M 

počítá do roku 2026 s výrobou 
1 360 vrtulníků pro potřeby ozbrojených 
sil USA (mimo exportu).

• zatím bylo dodáno zhruba 500 kusů UH-60M.
• Pro rok 2014 plánuje Aero dodávku 

až 50 kokpitů. Aero dodává i kokpity pro mezinárodní verzi Black Hawk S-70i polské společnosti PzL Mielec. 
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ALeNIA C-27J SPArTAN
Popis programu
• Alenia C-27J je vojenský taktický transportní letoun, který unese až 11,5 tuny nákladu. 
• Hlavním uživatelem letounu jsou vzdušné síly USA, dalšími například státy střední a východní evropy. 
• od roku 2007 je Aero výhradním dodavatelem střední části křídla (centroplánu), která je klíčovou strukturální a systémovou

jednotkou celého letounu. 
• Aero vyrábí centroplán pro všechny verze letounu C-27J. 
• V roce 2013 dodalo Aero čtyři střední části křídla. 

Produkt a úloha Aera
• Plně smontovaný a vybavený a odzkoušený centroplán připravený k montáži na letoun.
• Aero plně odpovídá za výrobní a dodavatelský řetězec programu.
• 60 % z 3 200 komponentů se vyrábí přímo v Aeru. 
• Centroplán obsahuje integrální nádrže, závěsy pro instalaci motorů a mechanické systémy křídla, palivové a hydraulické rozvody

a elektrické svazky.
• Aero odpovídá za odzkoušení všech systému a kompletní výstupní kontrolu – centroplán je u zákazníka dodáván přímo na výrobní

linku bez další kontroly. 
• Podpora po prodeji. 

budoucnost programu
• V nadcházejících deseti letech se očekává prodej 350 kusů letounů C-27J po celém světě.
• Austrálie v roce 2013 podepsala zakázku na deset letounů pro australské vzdušné síly, další kampaně probíhají. 
• Aero počítá pro rok 2014 s dodávkou sedmi centroplánů. 



VýroBA PoDVozKů
Popis programu
• Aero je originálním výrobcem podvozků pro malé letouny a dodavatelem komponent pro podvozky velkých dopravních letounů. 
• Aero od roku 2010 dodává podsestavy podvozků společnosti Messier-Bugatti-Dowty pro rodinu letounů Airbus A320

(A318/319/320), jednouličkových dopravních letounů středního doletu, která jsou v současnosti nejrychleji prodávanými letouny
na světě. 

• Aero vyrábí podvozky pro dvoumotorový turbovrtulový dopravní letoun pro 19 cestujících L-410 Turbolet společnosti Aircraft
Industries.

• Aero vyrábí podvozky pro všechny cvičné a bojové letouny z vlastní produkce. 

Produkt a úloha Aera
• Aero dodává podvozkové podsestavy pro letoun Airbus A320 společnosti Messier-Bugatti-Dowty, která je čelním světovým výrobcem

podvozků.
• Aero vyrábí kompletní příďový a hlavní podvozek pro letoun L-410 Turbolet. 
• Aero je držitelem typového certifikátu pro podvozky všech letounů vlastní produkce, tj. L-39/59/159 a Ae270.

budoucnost programu
• Aero očekává postupný nárůst dodávek v souladu s neustále stoupající produkcí letounu A320 a v návaznosti na rozšiřované

portfolio produktů. 
• V rámci programu L-410 se v roce 2014 očekává dodání 22 kusů. 

ZPRÁVa O ObChOdnÍ ČInnOsTI
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DALší ProGrAMy
SAAb JAS-39 gripen
• Kompletně vybavené zbraňové 

pylony standardu NATo.
• V roce 2012 Aero pokračovalo 

ve výrobě pylonů, celkem bylo 
dodáno 54 jednotek. 

Embraer 170/190
• Dodávky pantů a vnitřních struktur 

všech dveří letounů embraer e-170/175-190/195.
• zákazníkem Aera je společnost Latecoere.  

F/A-18E/F Super Hornet
• Aero je jedním ze dvou dodavatelů kanónových dveří pro letouny F/A-18e/F Super Hornet.
• Dodávky byly zahájeny v roce 2001. V květnu 2013 Aero dodalo 500. kus. 

Airbus A320
• Aero od roku 2005 dodává společnosti Premium Aerotec 

menší sestavy strukturálních dílů pro ocasní část letounů 
A320 a A330 zahrnující více než 250 podsestav.



DIVIze eNGINeerING
V roce 2013 došlo k vyčlenění sekce engineering jako samostatné divize nabízející komplexní integrované portfolio služeb v oblasti
vývoje leteckých struktur. Vytvoření nové divize je dalším krokem v rámci realizace strategického záměru Aera stát se silným
partnerem klíčových leteckých výrobců, a to nejen v oblasti výroby, ale též na poli vývoje. 

Vytvoření samostatné divize zajistí dlouhodobý rozvoj nejen kapacity a zkušeností v  oblasti designu, ale již v  současnosti
generuje i nové obchodní aktivity divize engineering, která nabízí čistě inženýrské vývojové balíčky. V této oblasti lze očekávat
systematický rozvoj. 

Mezi úkoly divize Engineering patří:
• Vývoj inženýrských řešení pro risk-sharingové programy, tj. vývoj struktur letounů v rámci mezinárodních vývojových programů.

Vyvinuté struktury jsou následně vyráběny divizí Aerostructures. 
• řízení konfigurace napříč všemi procesy s kompletním managementem dokumentace.
• Podpora výrobních služeb ve všech projektech Aera. 
• Nezávislé inženýrské služby pro externí klienty ve formě vývoje balíčků strukturálních prací, poradenství u zákazníka, podpory při

certifikaci a dalších. 

klíčové schopnosti divize Engineering
• Konceptuální a podrobný design
• Analýza
• Testování
• Certifikace
• Výrobní podpora
• Technické publikace
• Design přípravků a nářadí

ZPRÁVa O ObChOdnÍ ČInnOsTI
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AKTUáLNí ProGrAMy DIVIze eNGINeerING
bombardier cSeries – mezinárodní risk-sharingový program
zákazník: SoNACA
Úloha Aera: Vývoj a výroba pevné náběžné hrany křídla dopravního letounu
Stav: Probíhá (od roku 2009)

Embraer kc-390 – mezinárodní risk-sharingový program
zákazník: embraer
Úloha Aera: Vývoj a výroba pevní náběžné hrany křídla vojenského transportního letounu. Výroba nákladové rampy, zadní části

trupu a všech dveří vojenského transportního letounu. 
Stav: Probíhá (od roku 2011)

Embraer kc-390 – inženýrské služby
zákazník: embraer
Úloha Aera: Vývoj FTI vybavení a instalací vojenského transportního letounu; aerodynamický kryt napojení křídla na trup
Status: Probíhá (od roku 2013)

Programy v rámci Aera – inženýrské služby
zákazník: divize Aerostructures
Úloha Aera: Podpora napříč všemi programy ve formě průmyslového inženýrství, výrobní podpory a řízení konfigurace. 
Stav: Probíhá (od roku 2013)

Vývoj kompozitového křidélka pro letoun L-39
zákazník: divize Defence & Mro
Úkol: Vývoj kompozitového křidélka pro letoun L-39 s cílem prodloužit životnost oproti běžné struktuře. 
Stav: Dokončeno v roce 2013

Hlavní reference
Divize engineering v plném rozsahu navazuje na zkušenosti Aera s vývojem vlastních produktů. Společnost Aero je schopná
realizovat komplexní vývoj letounu včetně certifikace. 

Dokončený vývoj letounů:
L-39 Albatros, L-59 Super Albatros, L-159 A/B, Ae270 Ibis



DIVIze DeFeNCe & Mro
Hlavní oblastí činnosti divize v roce 2012 a 2013 byla podpora letounů L-159 Armády čr a plnění kontraktu na opravu letounů po osmi
letech provozu (PP2000). V roce 2013 došlo k dokončení opravy poslední skupiny pěti letounů z celkového počtu 20. V rámci  programu
L-159 Aero plnilo také kontrakt na uložení nadbytečných letounů L-159, který byl v roce 2012 smluvně prodloužen o dva roky. Byla
podepsána další smlouva o pozáručním servisu (FoSS – Follow on Support and Services) na 4 roky – předmětem smlouvy jsou
dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu, opravy, technické konzultace a zdokonalování systému údržby. Aero také
pokračuje v programu vylepšení funkcí letounu L-159 – v roce 2013 byly na letounu úspěšně odzkoušeny úpravy pro systém nočního
vidění a také vyvinuta, odzkoušena a implementována nová verze softwaru palubních počítačů, který významnou měrou zvyšuje
operační schopnosti letounu. Pracuje se i na úpravě křídla letounu, která vytvoří prostor pro palivové nádrže v křídle, čímž se
významně zvýší dolet letounu.

Divize se dále zaměřuje na podporu letounů L-59 v Tunisku, v rámci níž se daří úspěšně provádět generální opravy (Go) a následné
dodávky motorů DV-2 po Go. Byla podepsána smlouva FoSS na rok 2013 a v lednu 2013 byl uzavřen další kontrakt na Go šesti
letounů L-59 včetně prodloužení jejich celkové životnosti na 30 let. 

Divize se aktivně zabývá též podporou zákazníků provozujících letouny L-39. Probíhalo plnění kontraktů v Alžírsku (prodlužování
životnosti letounů a dodávka náhradních dílů) a v únoru 2013 tam navíc Aero uzavřelo kontrakt na Go 17 letounů L-39. V roce 2012
byla podepsána nová smlouva na Go šesti letounů L-39zA v Bulharsku. První letoun byl opraven v roce 2013 a kontrakt pokračuje
opravou dalších dvou letounů v roce 2014.

Pro zkvalitnění výcviku na letounech L-39 divize ve spolupráci s firmou SPeeL Praha s.r.o. vyvíjí průhledový displej (HUD) vhodný
pro použití v letounech L-39.

V  rámci spolupráce s civilními uživateli L-39 pracuje také na zavedení systému údržby L-39 zapsaných v civilním rejstříku.
V roce 2013 získalo Aero oprávnění k údržbě civilních L-39 od Úřadu pro civilní letectví čr a první opravený letoun byl zaregistro-
ván pod značkou „oK“.

V  rámci oprávnění provádět zákaznické modifikace civilních letounů bylo provedeno mnoho desítek instalací systému eFB
(electronic Flight Bag), což je elektronický informační systém, který pomáhá posádce řešit letový management, zejména na letou-
nech kategorie A320 a A330.

ZPRÁVa O ObChOdnÍ ČInnOsTI
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ProGrAMy DIVIze DeFeNCe & Mro
Podpora letounů L-159 sloužících v Armádě ČR 
• Plnění kontraktu na uložení nadbytečných letounů L-159.
• Plnění smlouvy o pozáručním servisu (FoSS) – předmětem 

smlouvy byly dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu, 
opravy a technické konzultace a zdokonalování systému údržby.

• Podpora Mo čr při přeprodeji uložených letounů L-159.

Podpora letounů L-59 v Tunisku 
• Dodávka dvou motorů po generální opravě.
• Plnění smlouvy o pozáručním servisu (FoSS) na rok 2013.
• Plnění smlouvy na generální opravu šesti letounů L-59 .

Podpora zákazníků a letounů L-39
• Plnění smlouvy na generální opravu 17 letounů z Alžírska.
• Plnění kontraktu na prodloužení životnosti 

letounů L-39 na Slovensku.
• Plnění kontraktu na generální opravu L-39 v Bulharsku.



...KValITa





Protože v uplynulých dvou letech společnost procházela přeměnou, bylo v souladu s ustanovením § 17a zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů a v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 563/1991 Sb. stanoveno účetní období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013.

za účetní období 2012–2013 vytvořilo Aero čistý zisk ve výši 544,7 mil. Kč. Aero Vodochody AeroSPACe a.s. tím navázalo na kladné
výsledky, kterých bylo dosahováno společností Aero Vodochody a.s. od počátku procesu restrukturalizace v roce 2007, kdy
společnost převzala skupina Penta. Bilanční suma k 31. prosinci 2013 činila 4 528 mil. Kč, vlastní kapitál pokrýval 35,5 % aktiv
a dosáhl výše 1 608 mil. Kč. 

TrŽBy
Celkové tržby společnosti dosáhly za účetní období 2012–2013 6 743 mil. Kč, z čehož tržby za vlastní výrobky a služby předsta-
vovaly 92,8 %, tržby za prodej zboží 5,0 % a tržby z prodeje materiálu a majetku 2,2 %. Na výši tržeb se pozitivně projevilo
zavedení nových programů a nárůst ceny za dodávky vrtulníků S-76D v divizi Aerostructures a zvýšení dodávek kokpitů pro vrtul-
ník UH-60M a S-70i.

Divize Aerostructures utržila za dodané zboží, výrobky a služby 5 277 mil. Kč. Na tržbách divize se rozhodující měrou podílela
výroba pro společnost Sikorsky, jež i nadále zůstává klíčovým odběratelem společnosti. Nově se však na tržbách divize kooperací
výrazněji podílel také nový výrobní program výroby náběžné hrany pro letoun CSeries společnosti Bombardier. V následujících
letech se očekává nárůst dodávek vrtulníku S-76 typu D a další diverzifikace tržeb divize díky nové výrobě náběžné hrany, dveří,
rampy a zadní části trupu pro letoun KC-390 a panelů pro A321. 

Divize Defence & Mro se na tržbách společnosti podílela necelými 21 %. K nejvýznamnějším generátorům tržeb patřilo plnění
smluv s Ministerstvem obrany čr a generální opravy pro Mo Alžíru, Vietnamu a Tuniska. 

Během let 2012 a 2013 vyvezlo Aero zboží, výrobky a služby v hodnotě 5 494 mil Kč. Tržby plynoucí ze zahraničí se na celkových
tržbách podílely 81,5 %.

hOsPOdaŘenÍ sPOleČnOsTI

Výroční zpráva 2013 Aero Vodochody AeroSPACe a.s. | Hospodaření společnosti

50 |

5 277MIlIOnů
DIVIze AeroSTrUCTUreS UTrŽILA zA DoDANé 
zBoŽí, VýroBKy A SLUŽBy 5 277 MIL. Kč
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VýSLeDeK HoSPoDAřeNí
čistý zisk 544,7 mil. Kč se skládá z provozního zisku ve výši 680,4 mil. Kč, ze ztráty z finančních operací 137,4 mil. Kč a z mimo-
řádného zisku ve výši 1,7 mil. Kč. Na provozní výsledek pozitivně působily dodávky výrobních programů S-76, Black Hawk a plnění
smluv pro Ministerstvo obrany čr. Do provozního výsledku se také promítly úspory dosažené implementací systému WING.

Do finančního výsledku Aera vstupovaly výnosy a náklady z derivátových operací, nákladové a výnosové úroky, kurzové rozdíly
a ostatní finanční náklady. za roky 2012 a 2013 realizovalo Aero ztrátu z uzavřených derivátů ve výši 26,1 mil. Kč. Na nákladové úroky
bylo vynaloženo 66,2 mil. Kč, z půjček spřízněným osobám Aero obdrželo úroky ve výši 4,4 mil. Kč a z úročených vkladů bylo získáno
0,4 mil. Kč. Kurzové ztráty převýšily kurzové zisky o 6,7 mil. Kč. ostatní finanční náklady (pojištění a poplatky spojené s úvěry)
snížily výsledek let 2012–2013 o 43,2 mil. Kč.

STrUKTUrA MAJeTKU
Hodnota aktiv společnosti k 31. prosinci 2013 činila  4 528 mil. Kč. Dlouhodobý majetek vzrostl z počátečních (1. 1. 2012) 1 050 mil. Kč
na 1 577 mil. Kč, což představuje nárůst o 50 %. Na hodnotě celkových aktiv se dlouhodobý majetek podílel 34,8 %. růst dlouhodobého
majetku byl způsoben jak investicemi do zavádění výroby nových výrobních programů, především CSeries, KC-390 a A321, tak
investicemi do rozvoje technologií a do modernizace stávajícího majetku.

Hodnota oběžných aktiv k 31. prosinci 2013 činila 2 766 mil. Kč. oběžná aktiva se na bilanční sumě podílela 61,1 %. Do hodnoty
oběžných aktiv se výrazně promítly pohledávky z prodejů uskutečněných před koncem roku 2013. Na celkových aktivech se 4,1 %
podílely přechodné účty aktiv, které jsou tvořeny časovým rozlišením nákladů a příjmů. oproti 1. lednu 2012 je patrný nárůst
komplexních nákladů o 94,4 mil. Kč způsobený zaváděním nových výrobních programů.

2 766MIlIOnů

HoDNoTA oBěŽNýCH AKTIV 
čINILA K 31. ProSINCI 2013 
2 766 MIL. Kč



FINANčNí SITUACe 
K 31. prosinci 2013 financoval vlastní kapitál 35,5 % aktiv společnosti. Vlastníkem 100 % akcií je společnost TULAroSA a.s., která
je součástí konsolidačního celku skupiny Penta Investments Limited. 

Cizí zdroje dosáhly k 31. prosinci 2013 hodnoty 2 848 mil. Kč a představovaly tak 62,9 % celkových pasiv. Hlavní zdroje cizího
kapitálu jsou tvořeny bankovními úvěry a krátkodobými závazky.

Hodnota krátkodobých závazků 1 032 mil. Kč byla z 86 % tvořena závazky z obchodních vztahů a přijatými zálohami. 

Ke konci roku 2013 čerpalo Aero bankovní úvěry ve výši 1  551 mil. Kč. Bankovní úvěry jsou tvořeny revolvingovým úvěrem
pro financování pracovního kapitálu programů S-76D a Black Hawk, úvěrem na financování vývoje a zavedení sériové výroby náběžné
hrany pro letouny CS100 a CS300, dále je zde úvěr určený k financování výrobního zařízení pro kompozitovou výrobu a čerpané
kontokorenty.

INVeSTICe, rozVoJoVé ProGrAMy, VýzKUM A VýVoJ 
Investiční a rozvojová činnost probíhala v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje společnosti. Významné investiční prostředky
směřovaly do vývoje a zavedení výroby nových produktů, a sice náběžné hrany pro letoun CSeries a náběžné hrany, všech dveří,
rampy a zadní části trupu vojenského transportního víceúčelového letounu KC-390. 

Celkové náklady na vývoj náběžné hrany pro CSeries jsou kalkulovány ve výši 489 mil. Kč, v roce 2009 byl tento projekt vybrán
v soutěži na podporu projektů výzkumu a vývoje programu TIP a získal dotaci ve výši 93 mil. Kč. 

Na vývoj částí letounu vojenského transportního víceúčelového letounu KC-390 se plánují náklady ve výši 1,2 mld. Kč. V roce 2011
získalo Aero dotaci v rámci programu TIP ve výši 123 mil. Kč. V souvislosti s risk-sharingovým projektem KC-390 byla v roce 2012
společnosti Aero schválena dotace z evropských fondů v programu PoTeNCIáL na investici rozšíření vývojového pracoviště pro vý-
robu pokročilých leteckých dílů. Celková částka přiznané dotace činí 99,5 mil. Kč. Investice budou probíhat až do roku 2015. Do obou
výše zmíněných produktů Aero investovalo v uplynulých dvou letech 423 mil. Kč.

V roce 2012 byla dokončena výstavba moderního kompozitového pracoviště, při jehož budování Aero investovalo do nejmoderněj-
ších technologií. Nové pracoviště o celkové výměře 5 400 m2 je určeno především k pokrytí požadavků stávajících zákazníků.
V roce 2012 byla na tuto investici proplacena dotace z evropských fondů v rámci programu INoVACe ve výši 25 mil. Kč.

V průběhu uplynulých dvou let Aero investovalo také do modernizace a rozvoje výrobních kapacit, optimalizace výrobních procesů
a do lidských zdrojů. S podpisem kontraktu na výrobu panelů pro letoun A321 souvisí investice do technologie automatického
nýtování leteckých struktur, která se svým rozsahem řadí k významným investičním rozhodnutím roku 2012. 

hOsPOdaŘenÍ sPOleČnOsTI
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SySTéM řízeNí JAKoSTI
z pohledu systému řízení byl rok 2013 rokem zaměřeným zejména na překlopení systému řízení jakosti na nově vzniklou společ-
nost Aero Vodochody AeroSPACe a.s., ověření splnění všech legislativních a zákaznických požadavků a rozšíření systému o nové
požadavky za strany zákazníků. Celý systém řízení byl ve všech oblastech prověřen certifikačními a dozorovými orgány. V rámci
auditů a kontrolních návštěv nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Prověření bylo provedeno zejména s ohledem na vznik Aero
Vodochody AeroSPACe a.s. Informace z auditů sloužily jako podklad pro další rozvoj a korekce systému řízení společnosti. 

Portfolio certifikovaných požadavků norem bylo v roce 2013 rozšířeno o oprávnění údržbové organizace pro L-39 Albatros v civilní
(demilitarizované) verzi pod dohledem Úřadu pro civilní letectví. V lednu roku 2013 bylo provedeno rozšíření portfolia akreditova-
ných speciálních procesů o požadavky akreditace kompozitové výroby dle NADCAP AC7118. Nadále pokračovala implementace
požadavků řízení bezpečnosti informací dle normy ISo 27000. zpoždění certifikace plánované na druhé pololetí 2013 bylo způso-
beno změnami v legislativních požadavcích. Náhradní termín certifikace je v prvním pololetí roku 2014. V průběhu roku 2013 pro-
bíhala příprava pro získání oprávnění organizace k projektování letadlových zařízení nebo jejich změn v souladu s nařízením
evropské komise (eC) č. 216/2008 pro divizi engineering. získání oprávnění je plánováno na první pololetí 2014.

WING SySTéM A ProGrAM DroBNéHo zLePšoVáNí
Pro podporu a další rozvoj požadavků definovaných v rámci systému WING byla definována pozice „Business excellence director“.
Do této pozice byl jmenován Diego Tomaz Manreza. Následně byl vytvořen tým se zaměřením na rozvoj a efektivní využití nástrojů
WING v denní praxi. Nově byl v tomto roce představen WING nástroj „Kaizenweek“. Jde o cílenou aktivitu určenou k řešení kon-
krétního problému pomocí multifunkčního týmu. Celkový počet oblastí řešených nástrojem Kaizenweek byl 24. Součástí nástrojů
WING je i Kaizen – drobné zlepšování. zaměstnanci v roce 2013 podali 619 návrhů na zlepšení (325 bylo schváleno a probíhá jejich
realizace, 172 bylo zamítnuto a 122 je v procesu schvalování). Celková úspora získaná v rámci Kaizen – drobné zlepšování je 7 143 921 Kč.

Po celý rok 2013 byla systematicky prohlubována znalost a praktické využívání nástrojů systému WING. zejména proškolováním
pracovníků Aera, kdy bylo systematicky proškoleno 670 zaměstnanců. Plán pro rok 2014 je proškolení dalších 700 zaměstnanců.
V průběhu roku bylo provedeno další školení nástrojů WING, zejména pak zaměřených na zjišťování kořenových příčin a metodiku
FMeA. Dále pokračovala i školení zaměřená na problematiku řešení úzkých míst procesů spolu se snižováním nákladů formou
LeAN přístupu. V průběhu roku proběhla aktualizace a následné proškolení nástrojů pro řízení rizik. Požadavky systému WING byly
zavedeny a certifikovány u tří klíčových dodavatelů z oblasti aktivit outsourcingu.

Hodnota nákladů spojených s neshodnou výrobou byla v porovnání s rokem 2012 nižší o 49 %, přičemž hodnota neshod reportova-
ných ze strany zákazníků se snížila o 95 %.

700zeJMéNA ProšKoLoVáNíM PrACoVNíKů AerA, KDy ByLo 
SySTeMATICKy ProšKoLeNo 670 zAMěSTNANCů. PLáN 
Pro roK 2014 Je ProšKoLeNí DALšíCH 700 zAMěSTNANCů.



ŽIVoTNí ProSTřeDí
Aero Vodochody AeroSPACe a.s. v roce 2013 vypustilo do ovzduší celkem 10,84 tun
emisí (z toho 6 tun těkavých organických látek, 4,1 tun oxidu dusíku a 0,6 tuny tuhých
částic). Nejvíce se na produkci emisí podílela kotelna a lakovny. Provedená měření všech
zdrojů ověřila, že emisní limity byly v roce 2013 plněny. za rok 2013 nebyl vyměřen
poplatek za znečišťování ovzduší.

V roce 2013 vyprodukovalo Aero 1384,9 tun odpadů, z toho 943 tun nebezpečných.
Na likvidaci odpadů vynaložilo částku 1 427 828 Kč. 

V roce 2013 Aero odebralo 71 tis. m3 podzemní vody (z toho 65,5 tis. m3 pro průmyslové
technologie) a vyprodukovalo 71,7 tis. m3 odpadních vod. Poplatky za odběr podzemní
vody dosáhly výše 207 589 Kč. Poplatky za vypouštění odpadní vody dosáhly výše 4 876 Kč,
z toho poplatky za vypouštěné znečištění představovaly částku 4 876 Kč a za vypouštěné
objemy vody částku 0 Kč.

LIDSKé zDroJe
V roce 2013 se společnost v oblasti řízení lidských zdrojů soustředila na aktivity související s růstem počtu zaměstnanců a na pro-
gram jejich následné adaptace včetně zřízení školícího centra pro zámečníky-drakaře. Společnost se stala držitelem prestižních
ocenění čeSKý PATroN Nejlepší zaměstnavatel udělovaného Hospodářskou komorou čr a Sodexo zaměstnavatel regionu. 

Aero Vodochody AeroSPACe a.s. se také podílí na aktivní spolupráci mezi zástupci leteckého průmyslu a vzdělávacími institucemi
na rozvoji vzdělávání pro letecký průmysl. rozvoj vzdělávání patří mezi hlavní priority Svazu českého leteckého průmyslu, jejž Aero
založilo společně s osmi dalšími leteckými výrobci v červnu 2011. 

V roce 2013 činil průměrný evidenční stav zaměstnanců Aera 1 516 (1 583 včetně agenturních zaměstnanců) a celkový počet
zaměstnanců k 31. prosinci 2013 dosáhl 1 683 (1 772 včetně agenturních zaměstnanců). V tomto období bylo přijato více než 399
nových kmenových zaměstnanců v kvalifikovaných dělnických a technických profesích určených pro přípravu a realizaci stávajících
i nových výrobních programů. ze společnosti odešlo 125 kmenových zaměstnanců. V roce 2014 společnost plánuje vytvořit dalších
350 nových pracovních míst. 

Celková fluktuace v roce 2013 dosáhla 8,2 %, což je o 0,1 % více než v roce 2012. Průměrná mzda dosáhla výše 33 370 Kč. Celkové
náklady na vzdělávání činily 5 810 126 Kč. Náklady na rozvoj jednoho zaměstnance v roce 2013 dosáhly 3 832 Kč.

hOsPOdaŘenÍ sPOleČnOsTI
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STrATeGIC SoUrCING
Jedním z nejdynamičtějších oddělení v Aero Vodochody AeroSPACe a.s. je bezesporu oddělení Strategic Sourcing. Přestože vzniklo
před necelými čtyřmi lety a patří tak k nejmladším oddělením společnosti, dokázalo se v její organizační struktuře etablovat
a významnou měrou v roce 2013 přispělo k zavedení všech nových a podpoře většiny stávajících programů společnosti. o rostou-
cím významu oddělení svědčí i růst počtu jeho pracovníků, který od roku 2012 vzrostl o více než třetinu a ke konci roku 2013 poprvé
přesáhl 30 zaměstnanců.

Jednou z nosných činností oddělení byl v roce 2013 outsourcing přípravků. Na obou nově zaváděných programech embraer KC-390
a Airbus A321 se oddělení Strategic Sourcing podílelo dodáním kompletní sady sestavovacích přípravků pro obě výrobní linky,
přičemž v případě programu A321 byly všechny přípravky dodány a instalovány před koncem roku 2013 a kompletace výrobní linky
KC-390 se očekává v prvních měsících roku 2014. Kromě sestavovacích přípravků se oddělení podílelo také na zajištění více než dvou
stovek dílových přípravků, včetně přípravků na kompozitové díly programu KC-390. 

Také v oblasti kooperace a nákupu výkresových položek představovaly největší objem práce programy KC-390 a Airbus A321,
kde oddělení Strategic Sourcing zajišťovalo díly pro prvovýrobu v Aeru. Působením na obou programech oddělení prokázalo, že je
schopno jak převzít stávající dodavatelský řetězec od současného výrobce, jako tomu bylo v  případě A321, tak i vybudovat
kompletně nový dodavatelský řetězec odpovídající požadavkům vývojových programů, jako je KC-390. S ohledem na kapacitní out-
sourcing stávajících programů Aera stojí za zmínku úspěšné zahájení dovozu obráběných dílů vrtulníku S-76 z rumunska, který by
měl do budoucna zajistit Aeru uvolnění klíčových výrobních kapacit a zároveň snížení výrobních nákladů.

oddělení Strategic Sourcing v roce 2013 prokázalo schopnost vyrovnat se i se skokovým zvýšením požadavků na outsourcing,
a to jak v oblasti kooperace dílů, tak i v případě přípravků. Cílem oddělení je dále posilovat svou pozici jako alternativního dodava-
tele dílů a přípravků pro programy Aera a umožnit tak co nejefektivnější dělení práce mezi interní a externí kapacity společnosti
a přístup Aera k novým výrobním technologiím a postupům. 

30o roSToUCíM VýzNAMU oDDěLeNí SVěDčí I růST PočTU JeHo 
PrACoVNíKů, KTerý oD roKU 2012 VzroSTL o VíCe NeŽ TřeTINU 
A Ke KoNCI roKU 2013 PoPrVé PřeSáHL 30 zAMěSTNANCů.



VÝZnaMnÉ UdÁlOsTI PO ROZVahOVÉM dnI
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• Dodání první sady dveří, prvních náběžných hran křídla a první nákladní rampy pro vojenský transportní letoun embraer KC-390
• Podpis dodatku na generální opravu druhé poloviny ze 17 letounů L-39 v Alžírsku
• Podpis dodatku na generální opravu dalších dvou letounů L-59 v Tunisku
• zahájení jednání s Ministerstvem obrany čr o provedení PP2000 na letounech L-159T1
• Podpis smlouvy na podporu letounů L-39 sloužících v Armádě české republiky
• Dodání prvních sendvičových panelů na letoun Global 7000/8000 společnosti Bombardier
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leden
• otevření nové haly pro výrobu podvozků
• Podpis kontraktu na výrobu sendvičových panelů pro nový letoun Global 7000/8000 kanadského výrobce Bombardier

bŘeZen
• Dodání první zadní části trupu pro vojenský transportní letoun embraer KC-390

dUben
• Vytvoření samostatné divize operations

KVĚTen
• Instalace nového nýtovacího automatu
• Dodání prvních trupových panelů pro Airbus A321 italskému zákazníkovi 

Alenia Aermacchi
• Podpis smlouvy s americkou firmou Draken International Inc. o odprodeji části 

taktických proudových letounů L-159A ze zásob letectva Armády čr

sKUTeČnOsTI OČeKÁVanÉ V ROCe 2014

Nýtovací automat

První trupový panel pro Airbus A321



InTegROVanÝ sYsTÉM ŘÍZenÍ WIng
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Implementací a dalším rozvojem systému WING sleduje Aero Vodochody AeroSPACe a.s.především tyto cíle: 
Pro své zákazníky:
Vytvořit standard řízení postavený na přesvědčivých zárukách, které nám umožní dlouhodobě si udržet postavení čelního dodavatele.

Pro své dodavatele:
Nabídnout rámec pro zodpovědně a efektivně budované partnerství. 

Pro své zaměstnance:
Vytvořit prostředí, v němž je žádoucí a nežádoucí chování jasně definováno, a kde existuje jasný a srozumitelný vztah mezi vynika-
jícím výkonem jedince a výsledky společnosti.  

STrUKTUrA SySTéMU WING
WING je složen ze základních součástí – zásad, pilířů řízení a nástrojů. 

ZákLADNÍ ZáSADY
• Vymezují zásady určující pro chování a rozhodování zaměstnanců Aera.  

PILÍŘE ŘÍZENÍ
• obsahují nejdůležitější přístupy, o které se opírá řízení Aera. 
• Metodologie každého pilíře má svého garanta. 
• školení v oblasti rozvoje a prohlubování pilířů mají na starosti šampióni. 

NáSTROJE
• Popisují novátorské postupy pro realizaci a podporu řídících činností, platné pro Aero v širším rozsahu.

JAKý Je ÚčeL PřírUčKy WING?
Příručka WING dokumentuje strukturu systému WING a představuje základní rysy jeho jednotlivých složek. Příručka je navržena
tak, aby poskytla základní seznámení s organizací systému a s jeho současným stavem – a to jak zákazníkům, tak dodavatelům
a zaměstnancům společnosti. Příručka WING má interpretační charakter a provozním směrnicím a pokynům je nadřazena Firemní
příručka jakosti. 



Svaz českého leteckého průmyslu (SčLP), jehož je Aero zakládajícím členem, sdružoval (k 31. 12. 2013) 19 výrobních firem
angažovaných v leteckém průmyslu, 4 vysoké školy a 2 další instituce. Mezi hlavní činnosti členů SčLP patří výroba a integrace
letadlových konstrukčních celků, vývoj a výroba pohonných jednotek civilních letounů, vývoj, výroba a opravy letadlové techniky,
palubních přístrojů a letadlových systémů, výroba palubních kuchyní a interiéru letounů a výroba obráběných dílů. 

V roce 2013 se firmám sdruženým v SčLP dařilo, tržby členů Svazu vzrostly o téměř 29 % a z toho samotná letecká výroba narostla
o celých 51 %. export členů Svazu narostl o necelých 21 %. Skokanem roku se ovšem staly ukazatele provozního hospodářského
výsledku a hospodářského výsledku, které dosáhly meziročního nárůstu o 351 %, respektive 344 %, což v absolutních číslech
znamená 1,8 miliardy Kč, respektive 1,5 miliardy Kč. To je po pětinásobném růstu zisku z roku 2012 opět další více než trojnásobný
růst. Společně s růstem zisku rostly i celkové tržby o téměř 29 % na 8,7 miliardy Kč. Počet zaměstnanců firem sdružených ve Svazu
se zvýšil o 11 % na 4 861. z toho 3 772 zaměstnanců bylo zařazeno přímo v letecké výrobě, což činí procentní nárůst celých 15 %
oproti roku 2012. z výše uvedených čísel vyplývá, že došlo i k významnému nárůstu produktivity práce. za velmi pozitivní přínos SčLP
můžeme považovat další zlepšení spolupráce mezi jednotlivými členy Svazu a díky tomu i zvýšení jejich vzájemných tržeb o 24,5%.

sVaZ ČesKÉhO leTeCKÉhO PRůMYslU

Výroční zpráva 2013 Aero Vodochody AeroSPACe a.s. | Svaz českého leteckého průmyslu
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29%

V roCe 2013 Se FIrMáM SDrUŽeNýM V SčLP DAřILo, 
TrŽBy čLeNů SVAzU VzroSTLy o TéMěř 29 % 
A z ToHo SAMoTNá LeTeCKá VýroBA NAroSTLA o CeLýCH 51 %.
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SezNAM čLeNů K 31. ProSINCI 2013
• Aero Vodochody AeroSPACe a.s.
• ATG s.r.o.
• CHArVáT AXL, a.s.
• česká letecká servisní a.s.
• čVUT Praha (Fakulta strojní)
• česká zbrojovka a.s.
• Ge Aviation Czech s.r.o.
• Inženýrská akademie čr
• Jihlavan a.s.
• LA Composite, s.r.o.
• LoM Praha s.p. 
• Lloyd’s register Quality Assurance česká republika
• Quittner & Schimek s.r.o.
• ray Service a.s.
• SAAB Czech s.r.o.
• Skyleader Aircraft (Jihlavan Airplanes s.r.o.)
• SPeeL Praha s.r.o.
• Startech s.r.o.
• TL elektronic a.s.
• VUT v Brně (Fakulta strojního inženýrství)
• Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
• Univerzita obrany (Fakulta vojenských technologií)
• zlín Aircraft a.s.
• znojemské strojírny s.r.o.
• zodiac Galleys europe s.r.o.



V souladu s ustanovením § 446 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s. za účetní období 1. 1. 2012
do 31. 12. 2013.

Dozorčí rada po projednání řádné účetní závěrky a seznámení se stanoviskem auditora předloženou řádnou účetní závěrku
za účetní období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 doporučila na svém zasedání dne 3. července 2014 ke schválení řádné valné hromadě
společnosti.

Dozorčí rada dále doporučila řádné valné hromadě schválit návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období 1. 1. 2012
do 31. 12. 2013 takto:

zisk ve výši 544 724 782,68 Kč bude rozdělen:

- Vyplacení podílu na zisku ve výši 400 000 000,- Kč,
- zbývající část zisku ve výši 144 724 782,68 Kč převést z účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 428 – Neroz-

dělený zisk minulých let

V odoleně Vodě dne 3. července 2014

zdeněk Sýkora
Předseda dozorčí rady   

sTanOVIsKO dOZORČÍ RadY

Výroční zpráva 2013 Aero Vodochody AeroSPACe a.s. | Stanovisko dozorčí rady
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VÝROK aUdITORa K VÝROČnÍ ZPRÁVĚ

Výroční zpráva 2013 Aero Vodochody AeroSPACe a.s. | Výrok auditora k výroční zprávě
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Akcionářům společnosti AERO Vodochody AEROSPAcE a.s.:

I. ověřili jsme účetní závěrku společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s. (dále jen „společnost“) k 31. prosinci 2013 za období
24 měsíců od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 uvedenou na stranách 66 – 94, ke které jsme 23. dubna 2014 vydali výrok násle-
dujícího znění:

„ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s. sestavenou k 31. prosinci 2013 za období 24
měsíců od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu
používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy
této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy
platnými v české republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem
o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů české republiky.
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou
jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka
obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám,
které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. 

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci
společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s. k 31. prosinci 2013 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období 24 měsíců
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v české republice.

Ostatní skutečnosti
Účetní závěrka společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s. (dříve TULAreo a.s.)  k 31. prosinci 2011 a za období od 15. prosince
2011 do 31. prosince 2011 byla auditovaná jiným auditorem, který k ní 1. listopadu 2012 vydal výrok bez výhrad.“
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II. ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární
orgán. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
české republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace
obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných
souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě na stranách 10 – 57 jsme
sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2013 za období 24 měsíců od 1. ledna 2012 do 31. pro-
since 2013. Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni,
že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše
uvedenou účetní závěrkou.

III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Aero Vodochody
AeroSPACe a.s., k 31. prosinci 2013 a za období 24 měsíců od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013, uvedené ve výroční zprávě na
stranách 95 – 97. Jak je blíže uvedeno ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, společnost sestavila tuto zprávu dle
obchodního zákoníku. za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti Aero
Vodochody AeroSPACe a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory
auditorů české republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty,
že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti
a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší
stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými
osobami společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s., k 31. prosinci 2013 a za období 24 měsíců od 1. ledna 2012 do 31. pro-
since 2013.

ernst & young Audit, s.r.o. radek Pav
oprávnění č. 401 auditor, oprávnění č. 2042
zastoupený partnerem

3. července 2014
Praha, česká republika



...hOdnOTa





ÚČeTnÍ ZÁVĚRKa

Výroční zpráva 2013 Aero Vodochody AeroSPACe a.s. | Účetní závěrka

Běžné Minulé 
úč. období 2013 úč. období 2011

Brutto Korekce Netto Netto

AkTIVA cELkEM 7 100 394 -2 572 884 4 527 510 1 974 
A. POHLEDáVkY ZA uPSANÝ ZákLADNÍ kAPITáL 0 0 

b. DLOuHODObÝ MAJETEk 3 690 635 -2 113 272 1 577 363 0 

b. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 584 531 -261 437 323 094 0 
B. I. 1 zřizovací výdaje 0 0 0 0

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0
3 Software 214 429 -204 409 10 020 0
4 ocenitelná práva 257 267 -56 819 200 448 0
5 Goodwill 0 0 0 0
6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 2 000 -209 1 791 0
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 110 835 0 110 835 0
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

b. II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 105 013 -1 851 835 1 253 178 0 
B. II. 1 Pozemky 16 906 0 16 906 0

2 Stavby 993 674 -512 091 481 583 0
3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 733 694 -1 337 519 396 175 0
4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0
5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 9 456 -2 225 7 231 0
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 326 348 0 326 348 0
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 24 935 0 24 935 0
9 oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0

b. III. Dlouhodobý finanční majetek 1 091 0 1 091 0 
B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 1 091 0 1 091 0

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0
3 ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0
4 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba pod podstatným vlivem 0 0 0 0
5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0
6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0
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Běžné Minulé 
úč. období 2013 úč. období 2011

Brutto Korekce Netto Netto

c. OběžNá AkTIVA 3 225 442 -459 612 2 765 830 1 974 

c. I. Zásoby 1 964 410 -440 276 1 524 134 0 
C. I. 1 Materiál 1 225 534 -337 392 888 142 0

2 Nedokončená výroba a polotovary 710 351 -92 678 617 673 0
3 Výrobky 0 0 0 0
4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0
5 zboží 3 528 -923 2 605 0
6 Poskytnuté zálohy na zásoby 24 997 -9 283 15 714 0

c. II. Dlouhodobé pohledávky 77 512 0 77 512 0 
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 77 512 0 77 512 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0
4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 
6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 0 0 0 0
7 Jiné pohledávky 0 0 0 0
8 odložená daňová pohledávka 0 0 0 0

c. III. krátkodobé pohledávky 950 696 -19 336 931 360 0 
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 922 625 -19 336 903 289 0

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0
4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0
6 Stát - daňové pohledávky 8 587 0 8 587 0
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 561 0 4 561 0
8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 8 622 0 8 622 0
9 Jiné pohledávky 6 301 0 6 301 0

c. IV. krátkodobý finanční majetek 232 824 0 232 824 1 974 
C. IV. 1 Peníze 5 307 5 307 

2 Účty v bankách 227 517 0 227 517 1 974 
3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0

D. OSTATNÍ AkTIVA - PŘEcHODNé ÚČTY AkTIV 184 317 0 184 317 0 

D. I. Časové rozlišení 184 317 0 184 317 0
D. I. 1 Náklady příštích období 64 089 0 64 089 0

2 Komplexní náklady příštích období 114 217 0 114 217 0
3 Příjmy příštích období 6 011 0 6 011 0



ÚČeTnÍ ZÁVĚRKa

Výroční zpráva 2013 Aero Vodochody AeroSPACe a.s. | Účetní závěrka

Běžné Minulé 
úč. období 2013 úč. období 2011

PASIVA cELkEM 4 527 510 1 974 
A. VLASTNÍ kAPITáL 1 607 979 1 945 

A. I. Základní kapitál 1 002 000 2 000 
A. I. 1 základní kapitál 1 002 000 2 000 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 
3 změny základního kapitálu 0 0 

A. II. kapitálové fondy -9 988 0 
A II. 1 emisní ážio 0 0

2 ostatní kapitálové fondy 0 0
3 oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -11 419 0
4 oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0
5 rozdíly z přeměn společností 1 431 0
6 rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti 0 0

A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3 660 0 
A III. 1 zákonný rezervní fond 0 0

2 Statutární a ostatní fondy 3 660 0

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 67 582 0 
IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 67 637 0

2 Neuhrazená ztráta minulých let -55 0 
3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) 544 725 -55 
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Běžné Minulé 
úč. období 2013 úč. období 2011

b. cIZÍ ZDROJE 2 847 578 29 

b. I. Rezervy 253 269 0 
B. I. 1 rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 

2 rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 
3 rezerva na daň z příjmů 0 0 
4 ostatní rezervy 253 269 0

b. II. Dlouhodobé závazky 12 049 0 
B. II. 1 závazky z obchodních vztahů 0 0 

2 závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
3 závazky - podstatný vliv 0 0 
4 závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 
5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 
6 Vydané dluhopisy 0 0 
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 
8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 0 0
9 Jiné závazky 12 049 0

10 odložený daňový závazek 0 0

b. III. krátkodobé závazky 1 031 522 29 
B. III. 1 závazky z obchodních vztahů 596 321 0

2 závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
3 závazky - podstatný vliv 0 0 
4 závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0
5 závazky k zaměstnancům 40 345 0
6 závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 23 250 0
7 Stát - daňové závazky a dotace 8 156 0
8 Krátkodobé přijaté zálohy 285 775 0
9 Vydané dluhopisy 0 0

10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 57 578 29 
11 Jiné závazky 20 097 0

b. IV. bankovní úvěry a výpomoci 1 550 738 0 
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 1 496 181 0

2 Krátkodobé bankovní úvěry 54 557 0
3 Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 

c. OSTATNÍ PASIVA - PŘEcHODNé ÚČTY PASIV 71 953 0 

c. I. Časové rozlišení 71 953 0 
C. I. 1 Výdaje příštích období 1 637 0

2 Výnosy příštích období 70 316 0



ÚČeTnÍ ZÁVĚRKa

Výroční zpráva 2013 Aero Vodochody AeroSPACe a.s. | Účetní závěrka

Běžné Minulé 
úč. období 2013 úč. období 2011

I. 1 Tržby za prodej zboží 336 956 
A. 2 Náklady vynaložené na prodané zboží 250 602 

+ Obchodní marže 86 354 0 

II. Výkony 6 486 304 0
II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 6 255 533 0

2 změna stavu zásob vlastní činnosti -1 574 0
3 Aktivace 232 345 0

b. Výkonová spotřeba 4 174 110 54 
B. 1 Spotřeba materiálu a energie 3 004 111 
B. 2 Služby 1 169 999 54 

+ Přidaná hodnota 2 398 548 -54 

c. Osobní náklady 1 587 036 0 
C. 1 Mzdové náklady 1 171 175 0
C. 2 odměny členům orgánů společnosti a družstva 312 0
C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 384 319 0
C. 4 Sociální náklady 31 230 0

D. 1 Daně a poplatky 9 706 1 
e. 1 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 194 359 0

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 150 535 0 
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 58 181 0

2 Tržby z prodeje materiálu 92 354 0
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 727 741 0 
F. 1 zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 66 492 0
F. 2 Prodaný materiál 661 249 0
G. 1 změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -619 283 0

IV. 2 ostatní provozní výnosy 2 101 284 0
H. 1 ostatní provozní náklady 2 070 390 0

V. 2 Převod provozních výnosů 0 0
I. 1 Převod provozních nákladů 0 0
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Běžné Minulé 
úč. období 2013 úč. období 2011

* Provozní výsledek hospodaření 680 418 -55 

VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 
J. 1 Prodané cenné papíry a podíly 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 
VII.1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 

2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 
3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 

VIII.1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 
K. 2 Náklady z finančního majetku 0 0 

IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 
L. 2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 
M. 1 změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 

X. 1 Výnosové úroky 4 853 0 
N. 2 Nákladové úroky 66 234 0 

XI. 1 ostatní finanční výnosy 602 385 0 
o. 2 ostatní finanční náklady 678 407 0 

XII.1 Převod finančních výnosů 0 0 
P. 2 Převod finančních nákladů 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -137 403 0 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 
Q. 1 - splatná 0 0
Q. 2 - odložená 0 0

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 543 015 -55 

XIII.1 Mimořádné výnosy 5 754 0
r. 2 Mimořádné náklady 4 044 0
S. 1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0
S. 1 - splatná 0 0
S. 2 - odložená 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 1 710 0 

1 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 544 725 -55 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 544 725 -55 
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Běžné Minulé 
úč. období 2013 úč. období 2011

Peněžní toky z provozní činnosti

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) 543 015 -55 

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 1 313 932 0 
A. 1. 1. odpisy stálých aktiv a pohledávek 284 212 0
A. 1. 2. změna stavu opravných položek 864 404 0
A. 1. 3. změna stavu rezerv 76 416 0
A. 1. 4. Kurzové rozdíly -7 004 0
A. 1. 5. (zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv 8 311 0
A. 1. 6. Úrokové náklady a výnosy 61 381 0
A. 1. 7. ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy) 26 212 0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, 
A * placenými úroky a mimořádnými položkami 1 856 947 -55

A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -1 947 204 29 
A. 2. 1. změna stavu zásob -1 984 747 0
A. 2. 2. změna stavu obchodních pohledávek -380 140 0
A. 2. 3. změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv -84 125 0
A. 2. 4. změna stavu obchodních závazků 226 682 0
A. 2. 5. změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv 275 126 29 

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami -90 257 -26 

A. 3. 1. Placené úroky -66 234 0
A. 4. 1. Placené daně 0 0
A. 5. 1. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami 1 710 0

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -154 781 -26 
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Běžné Minulé 
úč. období 2013 úč. období 2011

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1. 1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -921 214 0
B. 2. 1. Příjmy z prodeje stálých aktiv 58 181 0
B. 3. 1. Poskytnuté půjčky a úvěry -46 503 0
B. 4. 1. Přijaté úroky -2 551 0
B. 5. 1. Přijaté dividendy 0 

b *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -912 087 0 

Peněžní toky z finanční činnosti

C. 1. změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů 57 986 0

C. 2. 1. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky 1 000 000 2 000 
C. 2. 2. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0 0
C. 2. 3. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 239 732 0

c *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 1 297 718 2 000 

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 230 850 1 974 
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 974 0 
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 232 824 1 974 
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1. PoPIS SPoLečNoSTI

Aero Vodochody AeroSPACe a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která vznikla dne 15. prosince 2011 pod názvem TULAreo a.s. a sídlí
v odoleně Vodě, Dolínku, ulice U Letiště č. 374, PSč 250 70, česká republika. Její identifikační číslo je 24194204. Hlavním předmětem činnosti spo-
lečnosti je kooperace při výrobě vrtulníků a leteckých dílů, zahraniční obchod s vojenským materiálem, vývoj, výroba, opravy a modernizace cvičných
a bojových vojenských letadel a letecké práce.

Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 byly do obchodního rejstříku zapsány následující změny: 
• Dne 19. září 2012 byla do obchodního rejstříku zapsána změna jména z TULAreo a.s. na Aero Vodochody AeroSPACe a.s.
• Dne 19. září 2012 byl do obchodního rejstříku zapsán Ing. Ladislav šimek, MBA, jako předseda představenstva. Den vzniku členství v představen-

stvu byl 1. září 2012. Dne 19. září 2012 byl zároveň do obchodního rejstříku zapsán zánik členství Ing. Ladislava šimka, MBA v dozorčí radě. Den
zániku členství v dozorčí radě byl 31. srpen 2012.    

• Dne 19. září 2012 byl do obchodního rejstříku zapsán Mgr. ondřej Benáček jako člen představenstva. Den vzniku členství v představenstvu byl
1. září 2012.    

• Dne 22. května 2013 byl do obchodního rejstříku zapsán zánik členství Ing. Jana štechra v dozorčí radě. Den zániku členství v dozorčí radě byl 15. únor 2013.
• Dne 22. května 2013 byl do obchodního rejstříku zapsán vznik členství Ing. zdeňka Sýkory v dozorčí radě. Den vzniku členství v dozorčí radě byl

16. březen 2013. Ing. zdeněk Sýkora byl následně k 4. červnu 2013 zvolen předsedou dozorčí rady. Tato změna byla do obchodního rejstříku
zapsána dne 24. července 2013.

• Dne 24. července 2013 byl do obchodního rejstříku zapsán vznik členství Jana Borýska v dozorčí radě. Den vzniku členství v dozorčí radě byl
22. květen 2013. 

• Dne 29. května 2013 bylo do obchodního rejstříku zapsáno navýšení základního kapitálu o 1 000 000 tis. Kč (viz bod 10).    
• Dne 26. 11. 2012 byl vložen společností Aero Vodochody a.s., Ič: 00010545, se sídlem odolena Voda-Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSč 250 70 do

obchodního rejstříku Projekt rozdělení odštěpením sloučením („Projekt odštěpení“). V souladu s Projektem odštěpení došlo k odštěpení části
jmění společnosti Aero Vodochody a.s. a k přechodu odštěpené části jmění na nástupnickou společnost Aero Vodochody AeroSPACe a.s. roz-
hodným dnem přeměny byl stanoven 1. 1. 2012. zápis přeměny byl do obchodního rejstříku proveden 1. 5. 2013, a proto společnost postupovala
v souladu s ustanovením § 17a  zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví tak,
že účetní (i zdaňovací) období společnosti je období 24 měsíců, které začalo rozhodným dnem, 
tj. 1. 1. 2012 a skončilo posledním dnem kalendářního roku, ve kterém byl proveden zápis přeměny do obchodního rejstříku, tj. 31. 12. 2013. 

Osoby podílející se 10-ti a více procenty na základním kapitálu:
TULAroSA a.s. 100,00 %

Mateřskou společností společnosti je společnost TULAroSA a.s. se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, česká republika, která je jediným akcionářem.
Přiložená účetní závěrka je připravená samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka, jehož celku je společnost součástí, je připravována společností
oAKFIeLD a.s., která je mateřskou společností společnosti TULAroSA a.s. V souladu s českými účetními předpisy má Aero Vodochody Aero-
SPACe a.s. výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. 

Přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná.
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Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2013:
Představenstvo Dozorčí rada
Předseda: Ing. Ladislav šimek, MBA Předseda: Ing. zdeněk Sýkora 
člen: Ing. Petr Brychta člen: Ing. Jan Kříž 
člen: Mgr. ondřej Benáček člen: Jan Borýsek

2. záKLADNí VýCHoDISKA Pro VyPrACoVáNí ÚčeTNí záVěrKy

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rozhodné období (období
24 měsíců od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013) a období jemu předcházející (období 16 dní od data vzniku dne 15. 12. 2011 do 31. 12. 2011). 

Vzhledem k rozdělení společnosti odštěpením sloučením (viz bod 1) společnost připravila tuto závěrku za období 24 měsíců, tj. od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2013 (dále jen „účetní období 2013“). Předchozí účetní závěrka byla sestavena za období 16 dní od data vzniku dne 15. 12. 2011 do 31. 12. 2011
(dále jen „účetní období 2011“). z tohoto důvodu nejsou údaje ve výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích běžného období plně srovna-
telné s obdobím minulým.

3. oBeCNé ÚčeTNí záSADy

způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za účetní období 2013 a 2011 jsou následující: 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Drobný ne-
hmotný majetek (do 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách, účtuje se jednorázově do nákladů a je veden pouze v operativní evidenci.
Dlouhodobý nehmotný majetek vyrobený ve společnosti  se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní
režijní náklady. 

Odpisy
odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let
Software 3
ocenitelná práva dle smlouvy

Je-li při inventarizaci zjištěno, že hodnota dlouhodobého nehmotného majetku je výrazně nižší, než je jeho hodnota v účetnictví, vytváří se k tomuto
majetku opravná položka. 
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b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady
s pořízením související. 

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti  se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní
režijní náklady. 

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů.
reprodukční pořizovací cena tohoto majetku se stanovuje na základě jeho ceny v době, kdy byl majetek pořízen.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisy
odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let
Stavby 30 - 45
Stroje, přístroje a zařízení 10 - 30
Dopravní prostředky 8 - 20
Inventář 4 - 15
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 5 - 20

Je-li při inventarizaci zjištěno, že hodnota dlouhodobého hmotného majetku je výrazně nižší, než je jeho hodnota v účetnictví, vytváří se k tomuto
majetku opravná položka. 

c) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti
a podíly.

Majetkové účasti a podíly se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky
a provize makléřům a burzám. 

K 31. 12. se majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem oceňují pořizovací cenou. Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého
finančního majetku, který se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka.

d) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje
náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).

Nedokončená výroba a polotovary se oceňují plánovanými vlastními náklady, které odpovídají skutečným vlastním nákladům. Vlastní náklady
zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují náklady na energie, opravy a údržbu, tele-
komunikace, IT náklady, odpisy a ostatní služby a materiál a jsou rozvrhovány na základě přímých mzdových nákladů.
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e) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich
realizační hodnotu. 

f) Deriváty 
Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých závazků.
Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. 

zajišťovací deriváty jsou sjednány za účelem zajištění reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby mohl být derivát klasifikován
jako zajišťovací, musí změny v reálné hodnotě nebo změny peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny
v reálné hodnotě zajištěné položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat a prokázat
existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodování.

K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. změny reálných hodnot derivátů určených k obchodování se účtují do finančních
nákladů, resp. výnosů. změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se účtují také do finančních nákladů,
resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se zajišťovaným rizikem. změny reálných hod-
not derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu a v rozvaze se vykazují prostřednictvím oceňova-
cích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje přímo do finančních nákladů, resp. výnosů. 

g) Vlastní kapitál
základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze. Případné zvýšení nebo snížení základního
kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady
přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny na základě stanov společnosti. 

Společnost vytváří rezervní fond ze zisku. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku,
ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto
vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. 

h) cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění
finančních derivátů reálnou hodnotou.

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná
do jednoho roku od rozvahového dne.

Podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu plnění, jsou popsány
v bodě 18.

i) Leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy
smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.
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j) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly položky
peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným českou národní bankou.

realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

k) Účtování výnosů a nákladů 
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní
závěrky známy.

o zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě.

l) Daň z příjmů 
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuzna-
telné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními
a daňovými odpisy atd.).

odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení
základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

m) Dotace
Dotace k úhradě nákladů se účtují v okamžiku přijetí dotace do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů
na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků
zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady. obdržené dotace společnost eviduje na separátních účtech tak,
aby bylo možné sledovat jejich čerpání a využití.

V účetním období 2013, resp. 2011 společnost obdržela ze státního rozpočtu dotace ve výši 143 787 tis. Kč, resp. 0 tis. Kč, které byly zaúčtovány jako
ostatní provozní výnosy běžného roku.

V účetním období 2013 společnost získala dotace na dlouhodobý majetek ve výši 30 782 tis. Kč. 

n) Emisní povolenky
o povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném majetku oceňovaném pořizovací cenou
případně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí. 

o „spotřebě povolenek“ se účtuje k datu účetní závěrky v závislosti na emisích účetní jednotky v kalendářním roce. Při bezúplatném prvním nabytí
je účtováno o tomto nabytí v ostatních závazcích, které se rozpouští do výnosů ve stejném okamžiku a ve stejné výši, jak jsou povolenky spotřebová-
vány a účtovány do nákladů.
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o) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků
k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady
na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou
od těchto odhadů odlišovat.

p) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události
poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly
po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

4. DLoUHoDoBý MAJeTeK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. kč)

POŘIZOVAcÍ cENA
Počáteční Vliv Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek rozdělení zůstatek
31.12.2011 31.12.2013

Software - 196 156 - - 18 273 214 429
ocenitelná práva - 75 857 - -14 543 195 953 257 267
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek - 2 032 2 138 -2 170 - 2 000
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - 157 487 167 574 - -214 226 110 835
Celkem účetní období 2013 - 431 532 169 712 -16 713 - 584 531
Celkem účetní období 2011 - - - - - -

OPRáVkY
Počáteční Vliv odpisy Konečný Účetní 

zůstatek rozdělení zůstatek hodnota
31.12.2011 31.12.2013

Software - -192 785 -11 624 -204 409 10 020
ocenitelná práva - -51 762 -5 057 -56 819 200 448
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek - -23 -186 -209 1 791
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - - - - 110 835
Celkem účetní období 2013 - -244 570 -16 867 -261 437 323 094
Celkem účetní období 2011 - - - - -
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ocenitelná práva k 31. 12. 2013 představují zejména majetek nakoupený nebo vyvinutý vlastní činností v rámci vývoje části křídla pro letoun CSeries
kanadské společnosti Bombardier. 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek k 31. 12. 2013 představuje zejména majetek vyvinutý vlastní činností v rámci vývoje pro letoun brazil-
ské společnosti embraer. 

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2013 v pořizovacích cenách 5 683 tis. Kč.
K 31. 12. 2013 je dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 240 271 tis. Kč plně odepsán.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje zejména povolenky na emise skleníkových plynů (dále jen „povolenky“). Společnosti bylo pro účetním
období 2013 bezúplatně přiděleno 10 574 povolenek po jedné tuně emisí. Tyto povolenky byly oceněny reprodukční pořizovací cenou ve výši 2 138 tis. Kč.

V účetním období 2013 došlo k následujícím změnám na účtu povolenek. Společnost v souvislosti s těmito změnami zaúčtovala do výnosů, resp.
nákladů, následující částky (v tis. kč): 

Hodnoty ostatní ostatní ostatní 
emisních provozní provozní závazky

povolenek výnosy náklady
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 (vliv rozdělení) 1 567 - - -1 567
Bezúplatné přidělení povolenek 2 138 - - -2 138
Spotřeba povolenek na základě naměřených emisí v účetním období 2013 -2 170 2 170 -2 170 2 170
Celkem k  31. 12. 2013 1 535 2 170 -2 170 -1 535

V účetním období 2011 společnost neevidovala žádné povolenky na emise skleníkových plynů.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. kč)

POŘIZOVAcÍ cENA
Počáteční Vliv Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek rozdělení zůstatek
31.12.2011 31.12.2013

Pozemky - 16 890 16 - - 16 906
Stavby - 864 028 - - 129 646 993 674
Stroje, přístroje a zařízení - 1 320 236 - -57 652 227 925 1 490 509
Dopravní prostředky - 238 583 - -5 272 1 339 234 650
Inventář - 4 034 - - 4 501 8 535
Jiný dlouhodobý hmotný majetek - 3 866 - - 5 590 9 456
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - 140 367 611 605 -56 623 -369 001 326 348
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - 23 279 48 514 -46 858 - 24 935
Celkem účetní období 2013 - 2 611 283 660 135 -166 405 - 3 105 013
Celkem účetní období 2011 - - - - - -
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OPRáVkY
Počáteční Vliv odpisy Prodeje, Vyřazení Konečný opravné Účetní 

zůstatek rozdělení likvidace zůstatek položky hodnota
31.12.2011 31.12.2013

Pozemky - - - - - - - 16 906
Stavby - -462 212 -49 879 - - -512 091 - 481 583
Stroje, přístroje a zařízení - -1 054 623 -99 399 -9 109 57 652 -1 105 479 - 385 030
Dopravní prostředky - -61 771 -25 258 -760 5 272 -82 517 -144 515 7 618
Inventář - -3 795 -1 213 - - -5 008 - 3 527
Jiný dlouhodobý hmotný majetek - -482 -1 743 - - -2 225 - 7 231
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - - - -56 623 56 623 - - 326 348
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - - - - - - - 24 935
Celkem účetní období 2013 - -1 582 883 -177 492 -66 492 119 547 -1 707 320 -144 515 1 253 178
Celkem účetní období 2011 - - - - - - - -

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2013 představuje zejména výrobní přípravky pro projekty Alenia a embraer.

K 31. 12. 2013 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze, včetně drobného hmotného majetku umístěného ve výdejnách,
činila v pořizovacích cenách 618 989 tis. Kč.

K 31. 12. 2013 je dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 756 329 tis. Kč plně odepsán.

Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů
(viz bod 7). Výše opravné položky k 31. 12. 2013 činí 144 515 tis. Kč.

K 31. 12. 2013 byla část nevýrobních budov v pořizovací ceně ve výši 14 250 tis. Kč a v zůstatkové hodnotě ve výši 7 020 tis. Kč umístěna mimo výrobní
areál společnosti (ubytovna). 

Dne 8. 12. 2005 uzavřela společnost Aero Vodochody a.s. s Ministerstvem obrany české republiky rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře letadel
L-159 a L-39 (viz bod 18), na základě které se zavázala k omezenému disponování s významnou částí hmotného majetku (zejména pozemky, výrobní
haly a jiný majetek nutný pro udržení schopnosti poskytování servisních oprav pro Armádu české republiky). Tento majetek byl v rámci přeměny
společnosti odštěpen k rozhodnému dni do společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s. K 31. 12. 2013 činila pořizovací hodnota majetku s ome-
zeným disponováním 497 090 tis. Kč a jeho zůstatková hodnota 240 914 tis. Kč. Toto břemeno není zapsáno v katastru nemovitostí. 

Dne 23. 9. 2010 byly mezi společností Aero Vodochody a.s. a českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s. a českou exportní bankou, a.s. v sou-
vislosti s poskytnutým předexportním úvěrem (viz bod 13) uzavřeny zástavní smlouvy na dlouhodobý majetek společnosti (budovy, pozemky, stroje
a  zařízení). Tento majetek byl v  rámci přeměny společnosti odštěpen k  rozhodnému dni do společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s.
K 31. 12. 2013 činila pořizovací a zůstatková cena zastaveného majetku 828 513 tis. Kč a 454 320 tis. Kč. z toho pořizovací cena pozemků 13 679 tis.
Kč, pořizovací cena budov a staveb činila 770 621 tis. Kč a zůstatková cena budov a staveb činila 399 519 tis. Kč, pořizovací cena strojů a zařízení
činila 44 213 tis. Kč a zůstatková cena strojů a zařízení činila 41 122 tis. Kč. K 31. 12. 2011 společnost tento majetek nevlastnila.
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c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:
zůstatek Vliv Přírůstky Úbytky Přecenění zůstatek 

k 31.12.2011 rozdělení k 31.12.2013
Podíly - ovládaná osoba - 1 032 - - 59 1 091

Údaje o ovládané společnosti k 31. 12. 2013 (v tis. kč):
Název společnosti Clester Trading a.s.
Sídlo společnosti Slovenská republika
Podíl v % 100
Aktiva celkem (netto) 194
Vlastní kapitál -5 487
základní kapitál a kapitálové fondy -3 669
Fondy ze zisku 91
Neuhrazená ztráta minulých let -1 374
ztráta běžného roku -535
Cena pořízení akcií/podílu 1 091
Nominální hodnota akcií/podílu 910
Vnitřní hodnota akcií/podílu -

Finanční informace k 31. 12. 2013 o společnosti Clester Trading a.s. byly získány z auditorem neověřené účetní závěrky. K 31. 12. 2011 společnost
nevlastnila žádnou společnost s podstatným vlivem.

Půjčky ovládané společnosti (viz bod 21).

5. záSoBy

ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v při-
ložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě analýzy stáří zásob a jejich použitel-
nosti v příštích obdobích (viz bod 7).

opravná položka Materiál Nedokončená výroba Poskytnuté zálohy
k 31.12.2013 (v tis. Kč): polotovary a zboží na zásoby
Ae270 35 438 20 961 5 236
L-39 40 076 20 904 3 154
L-59 33 553 2 964 -
L-159 196 788 43 910 -
Projektu Sikorsky 9 830 919 363
Nepřiřazenému materiálu 11 347 168 183
ostatním zásobám 10 360 3 775 347
Celkem 337 392 93 601 9 283

K 31. 12. 2013 jsou zásoby do výše 1 010 801 tis. Kč předmětem zástavy ve prospěch české spořitelny, a.s. za poskytnuté úvěry (viz bod 13).
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6. PoHLeDáVKy

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly na základě jejich analýzy vytvořeny opravné položky (viz bod 7).
K 31. 12. 2013 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 42 280 tis. Kč. 

Společnost v účetním období 2013 postoupila pohledávky ve výši 1 920 313 tis. Kč. Výnosy z těchto postoupených pohledávek v účetním období 2013
činily 1 913 223 tis. Kč. Nominální hodnoty těchto pohledávek a výnosy z  jejich postoupení jsou v přiloženém výkazu zisku a ztráty vykázány
v ostatních provozních nákladech, resp. ostatních provozních výnosech.

Dohadné účty aktivní k 31. 12. 2013 zahrnují dohadné položky neuhrazených úroků z půjček spřízněným osobám (viz bod 21).
K 31. 12. 2013 jsou pohledávky za společnostmi  Sonaca a Sikorsky v celkové výši 571 891 tis. Kč předmětem zástavy za poskytnuté úvěry (viz bod 13). 
Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 21).

7. oPrAVNé PoLoŽKy

opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. kč):  
zůstatek Vliv Tvorba zúčtování zůstatek 

k 31.12.2011 rozdělení opravné opravné k 31.12.2013
položky položky

Dlouhodobému hmotnému majetku - 165 445 304 -21 234 144 515
zásobám - 1 045 042 173 504 -787 553 430 993
zálohám na zásoby - 8 917 2 492 -2 126 9 283
Pohledávkám – zákonné - 348 - -6 342
Pohledávkám – ostatní - 12 154 9 574 -2 734 18 994
Celkem - 1 231 906 185 874 -813 653 604 127

rozpuštění opravných položek k zásobám souvisí s jejich vyřazením a prodejem (viz bod 21). 

8. KráTKoDoBý FINANčNí MAJeTeK

k 31. 12. 2013 měla společnost následující zůstatky účtů s omezeným disponováním (v tis. kč):

Účetní období 2013
Banka Měna částka v tis. cizí měny částka v tis. Kč
čSoB, a.s. eUr 971 26 636
Komerční banka, a.s. eUr 656 17 992
Celkem - 44 628
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Finanční majetek deponovaný na účtech s omezeným disponováním slouží jako zástava za garance poskytnuté bankami (viz bod 13). K 31. 12. 2011
společnost neměla žádné účty s omezeným disponováním.

K 31. 12. 2013 jsou zůstatky na běžných účtech vedených v čeB, a.s., KB, a.s., čSoB, a.s. a čS, a.s., v celkové výši 42 554 tis. Kč předmětem zástavy
za poskytnuté úvěry (viz bod 13). 

Dne 23. 9. 2009 společnost Aero Vodochody a.s. uzavřela smlouvu o kontokorentním účtu u Komerční banky, a.s., který jí umožňoval čerpat úvěr
do výše 120 000 tis. Kč (viz bod 13). V rámci Projektu odštěpení byla úvěrová smlouva převedena na společnost Aero Vodochody AeroSPACe a.s.
V účetním období 2013 byl úvěr čerpán průběžně, jeho zůstatek k 31. 12. 2013 činí 1 575 tis. Kč.

Dne 9. 8. 2012 společnost Aero Vodochody a.s. uzavřela smlouvu o kontokorentním účtu českou spořitelnou, a.s., který jí umožňoval čerpat úvěr
do výše 50 000 tis. Kč (viz bod 13). V rámci Projektu odštěpení byla úvěrová smlouva převedena na společnost Aero Vodochody AeroSPACe a.s.
V účetním období 2013 byl úvěr čerpán průběžně, jeho zůstatek k 31. 12. 2013 činí 40 982 tis. Kč.

Dne 20. 12. 2013 společnost uzavřela smlouvu o kontokorentním úvěru s československou obchodní bankou, a.s., který ji umožňuje čerpat úvěr
do výše 50 000 tis. Kč.  V účetním období 2013 nebyl tento úvěr čerpán.

Vklady na účtech u spřízněných osob (viz bod 21). 

9. oSTATNí AKTIVA

Náklady příštích období k 31. 12. 2013 zahrnují především časově rozlišené pojistné, úrokové náklady a režijní náklady placené předem a jsou
účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Komplexní náklady příštích období k 31. 12. 2013 zahrnují především časově rozlišené náklady na přípravu a zavádění výroby v rámci programů
Sonaca pro společnost Bombardier a projektu embraer pro brazilskou společnost embraer.

10. VLASTNí KAPITáL

Dne 2. 5. 2013 společnost TULAroSA a.s. jako jediný akcionář společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku 1 000 000 tis. Kč. zvýšení
základního kapitálu bylo provedeno upsáním 5 000 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200 tis. Kč každé
akcie. K 31. 12. 2013 se základní kapitál společnosti skládá z 5 010 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 tis.
Kč a je splacen v plné výši.

Kapitálové fondy tvoří oceňovací rozdíly z přecenění majetku.

ostatní fondy ze zisku jsou tvořeny sociálním fondem.
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V účetním období 2013 a 2011 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. kč):  

zůstatek Snížení zůstatek Vliv zvýšení Snížení zůstatek 
k 15.12.2011 k 31.12.2011 rozdělení k 31.12.2013

Počet akcií 10 - 10 - 5 000 - 5 010
základní kapitál 2 000 - 2 000 - 1 000 000 - 1 002 000
oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - - - -33 921 49 742 -27 240 -11 419
ostatní fondy - - - 4 272 - -612 3 660
Nerozdělený zisk z minulých let - - - 67 637 - - 67 637
Neuhrazená ztráta minulých let - - - - - -55 -55
rozdíly z přeměn společností - - - - 1 431 - 1 431
Výsledek hospodaření běžného účetního období - -55 -55 - 544 725 55 544 725

oceňovací rozdíly v účetním období 2013 vznikly z důvodů přecenění derivátových obchodů (viz bod 15) a z přecenění podílu v ovládané společnosti
Clester Trading a.s. (viz bod 4c).

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byl v účetním období 2013 schválen výše uvedený převod ztráty ve výši 55 tis. Kč za účetní období 2011.

11. rezerVy

Změny na účtech rezerv (v tis. kč):
zůstatek Vliv Tvorba zúčtování zůstatek 

k 31.12.2011 rozdělení rezerv rezerv k 31.12.2013
Smluvní pokuty a penále - 3 321 - -3 321 -
záruční servis L-159 a L-159T1 - 5 950 4 594 -10 544 -
Generální opravy Tunis a Alžír - 902 4 845 - 5 747
rezerva let. hodiny L-39 - - 433 - 433
Prémie a odměny zaměstnancům - 43 450 96 932 -62 230 78 152
Na nevybranou dovolenou - 16 552 91 036 -93 890 13 698
záruční servis Sikorsky - 70 001 115 418 -55 836 129 583
Smluvní pokuty a penále Latecoere - 2 893 - -2 893 -
záruční servis CASA - 982 - -982 -
rezerva Sonaca S.A. - - 16 589 - 16 589
záruční servis Alenia - 780 31 -372 439
obchodní případ Black Hawk - 1 415 17 478 -10 515 8 378
obchodní případ VDoT - 7 105 - -7 105 -
Penále PP - 7 193 - -7 193 -
rezerva GBD Boeing - - 250 - 250
Celkem - 160 544 347 606 -254 881 253 269
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12. KráTKoDoBé A DLoUHoDoBé záVAzKy

K 31. 12. 2013 a 31. 12. 2011 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 136 799 tis. Kč a 0 tis. Kč.

Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky materiálu a služeb. Jsou účtovány do období, s nímž věcně i časově souvisí.

Přijaté zálohy k 31. 12. 2013 zahrnují zejména zálohy od bulharského zákazníka na generální opravy letounů L-39 a zároveň zálohy od brazilské
společnosti embraer na výrobu leteckých dílů.

Společnost eviduje k 31. 12. 2013 závazky z pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve lhůtě splatnosti ve výši 23 250 tis. Kč. 

Společnost uzavřela dne 19. 11. 2012 se společností SG eQUIPMeNT FINANCe Czech republic s.r.o. smlouvu o úvěru s fixní sazbou 1,025 % a splatností
15. 10. 2017. Výše půjčky k 31. 12. 2013 činí 17 031 tis. Kč. Dlouhodobá část půjčky ve výši 12 049 tis. Kč je klasifikována v řádku „Jiné dlouhodobé
závazky“. Krátkodobá část půjčky ve výši 4 982 tis. Kč je klasifikována v řádku „Jiné krátkodobé závazky“. K  31. 12. 2013 jsou jiné krátkodobé
závazky také tvořeny zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů (viz bod 15). 

závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 21).

13. BANKoVNí ÚVěry

Dne 23. 7. 2010 uzavřela společnost Aero Vodochody a.s. s českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s. a českou exportní bankou, a.s., revol-
vingový úvěr na financování programu Sikorsky. V rámci Projektu odštěpení byla úvěrová smlouva převedena na společnost Aero Vodochody
AeroSPACe a.s.  Limit uzavřeného revolvingového úvěru byl 60 000 tis. USD (1 193 640 tis. Kč) a úvěrový limit pro odkup pohledávek byl 42 000 tis.
USD (835 548 tis. Kč). Součet obou těchto úvěrů nesměl v žádném okamžiku překročit hranici 92 000 tis. USD (1 830 248 tis. Kč). Dne 20. 12. 2013 byl
vyčerpaný úvěr ve výši 56 340 tis. USD (1 120 828 tis. Kč) splacen z nově uzavřeného úvěru od Komerční banky, a.s., československé obchodní banky,
a.s., Citibank europe plc, organizační složka a české spořitelny, a.s. Tento nový revolvingový úvěr na financování programů Sikorsky a Black Hawk
byl uzavřen dne 16. 12. 2013. Limit úvěru je 80 000 tis. USD (1 591 520 tis. Kč) se splatností do 16. 12. 2016. Úroková sazba úvěru je 1M LIBor + marže.
K 31. 12. 2013 společnost čerpala tento úvěr ve výši 56 340 tis. USD (1 120 835 tis. Kč).

Dne 23. 9. 2010 uzavřela společnost Aero Vodochody a.s. úvěrovou smlouvu s českou spořitelnou, a.s. a Komerční bankou, a.s., ve výši 350 000 tis.
Kč na financování závazku vyplývajícího ze Smlouvy o dílo (projekt PP2000) uzavřené s Ministerstvem obrany české republiky. V rámci Projektu
odštěpení byla úvěrová smlouva převedena na společnost Aero Vodochody AeroSPACe a.s. Dne 30. 4. 2013 byl tento úvěr plně splacen.

Dne 23. 9. 2010 uzavřela společnost Aero Vodochody a.s. úvěrovou smlouvu s českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s. a českou exportní
bankou, a.s., na předexportní financování výroby střední části křídla pro společnost Alenia Aeronautica S.p.A.  do výše 3 000 tis. eUr (82 275 tis. Kč)
a současně úvěr na odkup pohledávek do výše až 2 500 tis. eUr (68 562 tis. Kč). V rámci Projektu odštěpení byly úvěrové smlouvy převedeny na spo-
lečnost Aero Vodochody AeroSPACe a.s. Součet obou úvěrů nesměl v žádném okamžiku překročit limit 4 500 tis. eUr (123 412 tis. Kč). Dne 28. 6.
2013 byly tyto úvěry plně splaceny. 

Dne 11. 2. 2013 uzavřela společnost úvěrovou smlouvu s Komerční bankou, a.s., na refinancování investičních nákladů na realizaci projektu
„rekonstrukce a zařízení kompozitového centra AV“ ve výši 60 000 tis. Kč a splatností 31. 12. 2017. Úroková sazba činí 1M PrIBor + marže. K 31. 12.
2013 společnost čerpala tento úvěr ve výši 49 000 tis. Kč, z čehož je 12 000 tis. Kč splatných v roce 2014.
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Dne 2. 9. 2013 uzavřela společnost úvěrovou smlouvu s českou exportní bankou, a.s., na financování vývojových nákladů a výrobu prototypů
programu Sonaca s limitem úvěru ve výši 378 000 tis. Kč a splatností 31. 12. 2021. Úroková sazba činí 3M PrIBor + marže. K 31. 12. 2013 společ-
nost čerpala tento úvěr ve výši 338 346 tis. Kč.

Na základě rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb podepsané dne 23. 9. 2009 a Dodatků s Komerční bankou, a.s. má společnost k dis-
pozici k vykrytí přechodného nedostatku finančních prostředků kontokorentní úvěr do výše 120 000 tis. Kč se splatností do 30. 9. 2014. Úroková sazba
tohoto úvěru je o/N PrIBor actual + marže. V roce 2013 byl tento úvěr průběžně čerpán a splácen.  K 31. 12. 2013 měla společnost vyčerpán tento
úvěr ve výši 1 575 tis. Kč. 

Na základě Smlouvy o úvěrové lince a dodatku č. 12 podepsaného dne 9. 8. 2012 s českou spořitelnou, a.s., má společnost k dispozici kontokorentní
úvěr do výše 50 000 tis. Kč se splatností do 30. 6. 2014. Úroková sazba tohoto úvěru je 1M PrIBor + marže. V roce 2013 byl tento úvěr průběžně
čerpán a splácen. K 31. 12. 2013 měla společnost vyčerpán tento úvěr ve výši 40 982 tis. Kč.

Na základě Smlouvy o poskytování úvěru, akreditivů a bankovních záruk podepsané dne 20. 12. 2013 s československou obchodní bankou, a.s.,
má společnost k dispozici kontokorentní úvěr do výše 50 000 tis. Kč. Úroková sazba tohoto úvěru je o/N PrIBor + marže. V roce 2013 nebyl tento
úvěr čerpán.

Společnost ručí za úvěry zástavou nemovitého a movitého majetku a zásob (viz bod 4b a 5). K těmto ručením byly uzavřeny smlouvy o zřízení zástavních
práv ve prospěch Komerční banky, a.s.

k 31. 12. 2013 jsou zřízeny následující zástavy ve prospěch výše uvedených úvěrů: 
• zástava pohledávek (viz bod 6), 
• zástava běžných účtů (viz bod 8),
• vystavené blankosměnky,
• garance vystavená společností Penta Investments Limited do výše 378 mil. Kč,
• zástavní právo k pohledávkám z pojistné smlouvy na pojištění dopravy financovaných programů,
• zástava zásob (viz bod 5),
• zástava akcií společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s. na základě dohody s mateřskou společností TULAroSA a.s.,
• zástava nemovitostí (viz bod 4b). 

Celkové úrokové náklady ze všech přijatých bankovních úvěrů za účetní období 2013 činí 66 234 tis. Kč.

V rámci výše popsané úvěrové smlouvy na financování programu Sikorsky se společnost zavázala plnit následující finanční ukazatele:

Název ukazatele Popis výpočtu Požadovaná hodnota
(Bankovní úvěry – krátkodobý finanční majetek) / eBITDA (s úpravami 

čistý dluh
vztahujícími se k vyřazení/prodeji zásob pořízenými před rokem 2007) < 5.5:1

Úvěrové krytí (Výsledek hospodaření + odpisy + změna rezerv a opravných položek
(úrokové období – změna zásob – změna krátkodobých pohledávek + změna krátkodobých závazků > 150%
po 31. 12. 2013) – CAPeX + nákladové úroky) / (nákladové úroky)
Finanční páka Cizí zdroje celkem/ aktiva celkem < 65%

Společnost k 31. 12. 2013 dodržuje uvedené poměrové ukazatele.
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V rámci výše popsané úvěrové smlouvy na financování programu Sikorsky se společnost zavázala plnit následující finanční ukazatele:

Název ukazatele Popis výpočtu Požadovaná hodnota
čistý dluh (Bankovní úvěry – krátkodobý finanční majetek) / eBITDA < 5:1
Finanční páka Cizí zdroje celkem/ aktiva celkem < 70%

Společnost k 31. 12. 2013 dodržuje uvedené poměrové ukazatele.

Společnosti byly k 31. 12. 2013 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. kč):

Banka Druh záruky Platnost do částka
Komerční banka, a.s. performance bond 22.7.2020 12 341

performance bond 27.6.2014 2 743
performance bond 6.5.2021 2 206
performance bond 7.2.2022 5 896
performance bond 10.2.2022 2 084
performance bond 28.6.2022 960
performance bond 3.2.2016 2 743
performance bond 27.6.2023 5 062
performance bond 11.6.2023 1 015
advance payment 30.1.2015 7 309
advance payment 30.1.2015 7 308

performance bond 5.8.2023 22 642
performance bond 31.8.2014 3 196

čSoB, a.s. advance payment 15.9.2014 106 539
Celkem 182 044

K 31. 12. 2013 společnost ručila za vydané bankovní záruky penězi na běžných účtech s omezeným disponováním ve výši 44 628 tis. Kč.  

14. oSTATNí PASIVA

Výnosy příštích období k 31. 12. 2013 zahrnují časově rozlišené tržby vztahující se k projektům Sonaca a Alenia a jsou účtovány do výnosů období,
do kterého věcně a časově přísluší.

15. DerIVáTy

K 31. 12. 2013 má společnost uzavřené zajišťovací deriváty, které přecenila na reálnou hodnotu. záporná reálná hodnota zajišťovacích derivátů je
v rozvaze vykázána v jiných závazcích a v oceňovacích rozdílech z přecenění majetku a závazků. 
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V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a záporných reálných hodnot otevřených zajišťovacích derivátů k 31. 12. 2013 (v tis. kč):

reálná hodnota 2013
(tis. Kč) Nominální Kladná záporná
Měnové kontrakty
Swapy 119 281 - 1 272
opce 414 708 - 10 206
Deriváty zajišťovací celkem 533 989 - 11 478

Deriváty zajišťovací zahrnují deriváty, které byly uzavřeny za účelem řízení měnového a úrokového rizika aktiv a závazků a splňují kritéria pro zajiš-
ťovací účetnictví.

V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a záporných reálných hodnot otevřených derivátů k obchodování 31. 12. 2013 (v tis. kč):

reálná hodnota 2013
(tis. Kč) Nominální Kladná záporná
Měnové kontrakty - - -
opce 82 941 - 3 043
Deriváty k obchodování celkem 82 941 - 3 043

16. DAŇ z PříJMů

Účetní období 2013 Účetní období 2011
(v tis. Kč) (v tis. Kč)

zisk/(ztráta) před zdaněním 544 725 -55
rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy -62 008 -
Neodečitatelné náklady

změna stavu opravných položek -627 773 -
změna stavu rezerv 92 725 -
Manka a škody 33 251 -
ostatní (např. náklady na reprezentaci) 43 445 -

odečet nákladů na vývoj a výzkum -24 365 -
zdanitelný zisk/ (daňová ztráta) - -55
Sazba daně z příjmu 19 % 19 %
Splatná daň - -
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Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. kč): 
31.12.3013 31.12.3011

odložená odložený odložená odložený
daňová daňový daňová daňový

Položky odložené daně pohledávka závazek pohledávka závazek
rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku 12 952 - - -
ostatní přechodné rozdíly:
oP k pohledávkám a zálohám na zásoby 5 373 - - -
oP k zásobám 81 888 - - -
oP k dlouhodobému majetku 27 458 - - -
rezervy 48 121 - - -
Daňová ztráta z minulých let - - 10 -
Celkem 175 792 - 10 -
Netto 175 792 - 10 -

K 31. 12. 2013 a k 31. 12. 2011 společnost nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 175 792 tis. Kč a 10 tis. Kč vzhledem k nejistotě
ohledně její realizace. 

17. LeASING

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz bod 3i). 

Majetek najatý společností formou operativního leasingu k 31. 12. 2013 (v tis. kč):

Termíny Výše nájemného Výše nájemného Pořizovací cena
Popis v úč. období 2013 v úč. období 2011 u majitele
Výpočetní technika do roku 2017 3 255 - 15 800

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 12. 2013 (v tis. kč):

Součet splátek Skutečně uhrazené              rozpis částky budoucích plateb dle faktické doby
nájemného po celou splátky nájemného   splatnosti k 31.12.2013

dobu předpokládaného z finanč. pronájmu Splatné Splatné 
Popis Termíny pronájmu k 31.12.3013 do jednoho roku po jednom roce
Stroje do roku 2021 170 375 121 471 14 389 34 515
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18. MAJeTeK A záVAzKy NeVyKázANé V rozVAze

Společnost běžně využívá zprostředkovatelských služeb na smluvním základě. V případě uzavření obchodního vztahu se zákazníkem vyplývá z těchto
smluv povinnost uhradit zprostředkovateli částku z realizovaných příjmů. Tuto částku nelze stanovit do doby uzavření kontraktu.

Dne 8. 12. 2005 uzavřela společnost Aero Vodochody a.s. s Ministerstvem obrany české republiky rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře letadel
L-159 a L-39, v níž se zavázala ke spolupráci při opravách, údržbě a modernizaci letadel. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou s platností do ledna
2029. V rámci Projektu odštěpení (viz bod 1) došlo k převodu smlouvy na společnost Aero Vodochody AeroSPACe a.s. V případě porušení smluvních
vztahů, jakožto i v případě odstoupení od smlouvy, může Ministerstvo obrany české republiky po společnosti požadovat smluvní penále a dále pak
i nárokovat případné škody převyšující částku tohoto penále. V rámci této smlouvy se společnost zavázala k omezenému disponování s významnou
částí svého dlouhodobého hmotného majetku (viz bod 4b). 

Hlavní výrobní zakázky společnosti jsou řešeny v rámci dlouhodobých smluvních vztahů s dodavateli. Hodnota budoucích závazků z titulu uzavřených
smluv k 31. 12. 2013 dosahuje 1 225 145 tis. Kč, z toho činí dodávky pro projekt Sikorsky 801 004 tis. Kč. Součástí těchto smluv je běžně ustanovení
o výši náhrad, které je společnost povinna uhradit v případě, že nedodrží smluvní závazky nebo od smlouvy odstoupí. Dodavatelé rovněž nepřebírají
odpovědnost za případné následné škody způsobené havárií. 

Společnost uzavřela pojištění odpovědností vyplývajících z vlastní letecké činnosti, mimo jiné odpovědnost z provozu letounů včetně havarijního
pojištění, odpovědnost z provozu hangárů, odpovědnost z provozu letiště a navigační věže, odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Pro
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem je sjednán celkový limit 500 000 tis. USD se sublimity pro vybrané projekty, z toho
pro projekt Sikorsky 250 000 tis. USD a projekt SAAB 200 000 tis. USD. Toto pojištění je uzavřeno s celosvětovou platností a pokrývá nejvýznamnější
předvídatelná rizika, která vyplývají z letecké činnosti.

V roce 1998 proběhl ve společnosti Aero Vodochody a.s. ve spolupráci s firmou Geo s.r.o. ekologický audit, jehož výsledkem bylo vyčíslení nutných
investic na ekologizaci výroby a na sanaci ekologických škod. Celkové odhadované náklady činily 248 375 tis. Kč. Na základě smlouvy o úhradě ná-
kladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků, uzavřené s Fondem národního majetku české republiky dne 12. 8. 1998, se Fond národního
majetku české republiky (v současnosti Ministerstvo financí české republiky) zavázal uhradit společnosti účelně vynaložené náklady do výše
2 691 926 tis. Kč. Tento limit převyšuje celkové odhadované náklady. V rámci Projektu odštěpení přešla smlouva na společnost Aero Vodochody
AeroSPACe a.s.  

19. VýNoSy

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. kč): 

Účetní období 2013
Domácí zahraniční

Letecká výroba 1 191 791 5 292 717
Neletecká výroba 107 981 -
Výnosy celkem 1 299 772 5 292 717
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Převážná část výnosů v účetním období 2013 je soustředěna na čtyři hlavní zákazníky v leteckém odvětví, kterými jsou Sikorsky Aircraft Corporation,
Ministerstvo obrany české republiky, Alenia Aermacchi S.p.A. a empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (embraer).

V ostatních provozních výnosech v účetním období 2013 dále společnost eviduje dotace na provozní účely přijaté ze státního rozpočtu ve výši 143 787 tis. Kč.

20. oSoBNí NáKLADy

Rozpis osobních nákladů (v tis. kč):

2013
Celkový počet zaměstnanců z toho členové řídících orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 1 439 13
Mzdy 1 171 175 67 841
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 384 319 14 524
Sociální náklady 31 230 1 753
odměny statutárním zástupcům společnosti 312 112
osobní náklady celkem 1 587 036 84 231

V účetním období 2013 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 852 tis. Kč. 

21. INForMACe o SPřízNěNýCH oSoBáCH

V účetním období 2013 a 2011 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné
výhody a nevlastní žádné akcie společnosti.

Výhody některých členů statutárních orgánů a vedení společnosti spočívají v používání služebních osobních automobilů i pro soukromé účely.
Společnost běžně prodává výrobky a poskytuje úvěry a služby spřízněným osobám. V účetním období 2013 dosáhly výnosy z těchto činností včetně
úrokových výnosů 91 979 tis. Kč (z toho úrokové výnosy činily 4 014 tis. Kč).

Přehled o pohybu dlouhodobých úvěrů poskytnutých spřízněným osobám (v tis. kč):

zůstatek Vliv  Přírůstky Úbytky Přecenění zůstatek 
k 31.12.2011 rozdělení k 31.12.2013

Dlouhodobé pohledávky 
- 28 940 46 503 - 2 069 77 512

(ovládaná nebo ovládající osoba)
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Dlouhodobé úvěry poskytnuté spřízněným osobám k 31. 12. 2013 (v tis. kč):

Spřízněná osoba Lhůty splatnosti/úročení částka v tis. původní měny 2013
Aero Vodochody a.s. - v Kč 2015/4,02 % 42 766 Kč 42 766 
Clester Trading a.s. - v eUr 2015/7,58 % 167 eUr 4 579
Clarex Investments a.s. - v eUr 2015/7,58 % 800 eUr 21 939
Clarex Investments a.s. - v eUr 2015/6,10 % 300 eUr 8 228
Celkem 77 512

krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. 2013 (v tis. kč):

Spřízněná osoba částka v původní měně (v tis.) Lhůty splatnosti 2013
Clarex Investments a.s. - úroky v eUr (dohadná položka) 270 2014 7 404
Clarex Investments a.s. - záloha v eUr 121 2014 3 306
Clarex Investments a.s. – obchodní pohledávky v eUr 0,24 2014 7
Clester Trading a.s. – úroky v eUr 38 2014 1 042
Letiště Vodochody a.s. – obchodní pohledávky v Kč 2 128 2014 2 128
Aero Vodochody a.s. – úrok v Kč 176 2014 176
Aero Vodochody a.s. – obchodní pohledávky v Kč 58 958 2014 58 958
Aero Vodochody a.s. – obchodní pohledávky v eUr 816 2014 22 379
AB Facility a.s. 8 893 2014 8 893
Celkem 104 293

K 31. 12. 2013 činil vklad společnosti na účtech u spřízněné osoby PrIVAT BANK AG  der raiffeisenlandesbank oberosterreich, pobočka česká
republika, 108 tis. Kč.
Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti. V účetním období 2013 a 2012 činily tyto nákupy
126 721 tis. Kč a 0 tis. Kč. 

krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. 2013 (v tis. kč):

Spřízněná osoba 2013
Aero Vodochody a.s. 2 773
Aero Vodochody a.s.  (úroky) 62
Letiště Vodochody a.s. 5 763
Clarex Investments a.s. 8 544
AB Facility a.s. 5 691
AB Facility Services s.r.o. 1 187
Celkem 24 020
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o zásobách ve výši 983 832 tis. Kč, které nebyly odštěpeny ze společnosti Aero Vodochody a.s. a které byly v období od rozhodného dne do dne
zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku spotřebovány společností Aero Vodochody AeroSPACe a.s., bylo účtováno tak, že na jejich
spotřebu bylo ve společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s. pohlíženo jako na vnitropodnikové výkony. závazek společnosti Aero Vodochody
AeroSPACe a.s. ve výši 983 832 tis. Kč ze spotřeby těchto zásob byl uhrazen.

Na konci roku 2013 došlo k prodeji nevyužitelných zásob, jejichž hodnota snížená opravnou položkou činila 34 421 tis. Kč, společnosti Aero
Vodochody a.s. Prodejní cena těchto zásob byla stanovena znaleckým posudkem ve výši 34 695 tis. Kč.

22. VýDAJe NA VýzKUM A VýVoJ

Na výzkum a vývoj bylo v účetním období 2013 vynaloženo 660 003 tis. Kč.

23. VýzNAMNé PoLoŽKy zISKů A zTráT

ostatní provozní výnosy v účetním období 2013 tvoří především výnosy z postoupených pohledávek (viz bod 6) a výnosy z přijatých dotací (viz bod 19).

ostatní provozní náklady v účetním období 2013 tvoří především nominální hodnota postoupených pohledávek (viz bod 6), manka a škody a pojistné.
ostatní finanční výnosy a náklady v účetním období 2013 tvoří především kurzové zisky a ztráty. 

odměny statutárnímu auditorovi za ověřovací služby jsou uvedeny v konsolidované účetní závěrce mateřské společnosti.

24. PřeHLeD o PeNěŽNíCH ToCíCH (VIz PříLoHA 1)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

25. PřeHLeD o zMěNáCH VLASTNíHo KAPITáLU (VIz BoD 10) 
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zpráva představenstva společnosti Aero Vodochody AeroSPACe a.s. o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle ustanovení §66a
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

oDDíL I. oVLáDANá A oVLáDAJíCí oSoBA

Ovládaná osoba
Aero Vodochody AeroSPACe a.s. se sídlem odolena Voda, Dolínek, U Letiště č.p. 374, PSč 250 70, Ič 24194204
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17749 (dále jen „Společnost“)

Ovládající osoba
Penta Investments Group Limited se sídlem 47 esplanade, St Helier, Je1 0BD, Jersey registrační číslo Je 112 251

oDDíL II. ProPoJeNé oSoBy

Propojenými osobami jsou Společnost a osoby ji přímo či nepřímo ovládající a dále společnosti ovládané osobou ovládající, tj. osoby ovládané
společností Penta Investments Group Limited.  

oDDíL III. rozHoDNé oBDoBí

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013.

ZPRÁVa O VZTaZÍCh 
MeZI PROPOJenÝMI OsObaMI
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oDDíL IV. SMLoUVy A DoHoDy UzAVřeNé MezI ProPoJeNýMI oSoBAMI

Mezi propojenými osobami byly v rozhodném období uzavřeny tyto smlouvy v období od 1.1.2012 do 31.12.2013:

osoba Název smlouvy Datum uzavření Plnění poskytnuté Doba trvání Újma
Penta Investments Limited Smlouva o podpoře projektu č. 22250 

Financování Dle trvání
(Cyprus) při realizaci podpořeného financování 2.9.2013

progr. SoNACA dohody či úvěru
žádná

Tularosa a.s. vývozu ke smlouvě o úvěru č. 22 682

Tularosa a.s. Intercreditor Agreement 20.12.2013
Financování progr. Dle trvání 

žádná
S-76 a Black Hawk dohody či úvěru

Tularosa a.s. Dohoda o zániku zajištění 20.12.2013
Ukončení úvěru na 

jednorázová žádná
program S-76 s čS

Clarex Investments a.s.
Dodatek č. 3 ke Smlouvě

19.7.2013
Prolongace

16.9.2015 žádná
o úvěru ze dne 16.9.2009 úvěru

Clester Trading a.s.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě 

19.7.2013
Prolongace

22.7.2015 žádná
o úvěru ze dne 22.7.2010 úvěru

Aero Vodochody a.s.
Smlouva o úvěru

20.8.2013 Financování 30.8.2015 žádná
ze dne 20.8.2013 (Aero věřitel)

Aero Vodochody a.s.
Smlouva o úvěru 

20.8.2013 Financování 30.8.2015 žádná
ze dne 20.8.2013 (Aero dlužník)

Aero Vodochody a.s.
Nájemní smlouva ze dne 26.4.2013

26.4.2013
Pronájem doba 

žádná
na pronájem Neutralizační stanice neutralizační stanice neurčitá

Aero Vodochody a.s.
Smlouva o nájmu

26.4.2013
Pronájem doba 

žádná
pozemku ze dne 26.4.2013 pozemku neurčitá

Aero Vodochody a.s.
Smlouva o nájmu nebytových

7.2.2013
Pronájem 30.4.2013 žádná

prostor ze dne 7.2.2013 nebyt. prostor 

Aero Vodochody a.s. Smlouva o poskytování služeb 30.4.2013
Služby v souvislosti doba 

žádná
s obch. případy neurčitá
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osoba Název smlouvy Datum uzavření Plnění poskytnuté Doba trvání Újma

Aero Vodochody a.s.
Smlouva o nájmu nebytových

30.4.2013
Pronájem

doba neurčitá žádná
prostor ze dne 30.4.2013 nebytových prostor

Aero Vodochody a.s.
Smlouva o poskytování

30.4.2013
Poskytování služeb v oblasti IT,

doba neurčitá žádná
služeb ze dne 30.4.2013 účetnictví, poradenství, SM a další

Penta Investments Limited Po dobu financo-
(Cyprus) Upravení vztahů a převedení vání programu
Penta Investments Limited Dodatek č. 2 14.6.2013 garance Penty po odštěpení Sikorsky žádná
(Jersey) k Project Support Agreement a násl. sloučení spol. v rámci s klubem
Aero Vodochody a.s. ze dne 23. září 2010 financování společnosti bank čS a KB
Tularosa a.s. (do 20.12.2013)
Penta Investments Limited Po dobu financo-
(Cyprus) Upravení vztahů a Intercreditor vání programu
Penta Investments Limited Dodatek č. 1  14.6.2013 Agreementu po odštěpení Sikorsky žádná
(Jersey) k Intercreditor Agreement a násl. sloučení spol. v rámci s klubem
Aero Vodochody a.s. ze dne 23. září 2010 financování společnosti bank čS a KB
Tularosa a.s. (do 20.12.2013)

oDDíL V. JINé ÚKoNy UčINěNé MezI ProPoJeNýMI oSoBAMI

K 1.5.2013 došlo k odštěpení části společnosti Aero Vodochody a.s. a k následnému sloučení se společností Aero Vodochody AeroSPACe a.s..
Bližší informace k odštěpení a k následnému sloučení je součástí projektu uloženého v obchodním rejstříku české republiky. 

oDDíL VI. JINá oPATřeNí UčINěNá MezI ProPoJeNýMI oSoBAMI

Společnosti nejsou známa žádná jiná opatření, která by byla učiněna v zájmu propojených osob.

oDDíL VII. záVěr

Představenstvo Aero Vodochody AeroSPACe a.s. konstatuje, že vynaložilo péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu propojených osob pro účely
zpracování této zprávy, a to zejména tak, že se dotázalo ovládajících osob v období před i po změně vlastníka Společnosti na okruh osob, které jimi
byly v určeném období ovládány.
Představenstvo Aero Vodochody AeroSPACe a.s. prohlašuje, že veškerá peněžitá plnění, resp. protiplnění, která byla poskytnuta na základě vztahů
uvedených v oddílech IV. – VI. této zprávy, byla v obvyklé výši. Tato zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude
provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona.

V odoleně Vodě dne 31. března 2014

Ladislav šimek Petr Brychta
předseda představenstva člen představenstva
Aero Vodochody AeroSPACe  a.s. Aero Vodochody AeroSPACe a.s.
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