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ÚvodNí sLovo 
PrezideNtA 
sPoLečNosti

Rok 2019 byl nejen velmi náročný, ale také velmi důležitý pro budoucnost
Aera. Podařilo se nám získat zpět důvěru našeho akcionáře a dalších
zúčastněných stran, jako jsou zákazníci, banky a dodavatelé. Společnost
jsme refinancovali obnovením a prodloužením úvěrů, abychom zajistili
udržitelnost financování Aera. V květnu 2019 jsme dokončili zeštíhlování
pracovních sil, což bylo nepopulární, ale nevyhnutelné pro zachování kon-
kurenceschopnosti firmy. S naším akcionářem jsme se dohodli na pětile-
tém plánu. Spustili jsme program A3F a v rámci něj přijali řadu změn, které
přináší úspory při zadávání zakázek, zvyšují efektivitu provozu a zlepšují
řízení kvality. Identifikovali jsme oblasti, kde lze dosáhnout redukce režij-
ních a provozních nákladů, snížení pracovního kapitálu a urychlení toků
hotovosti. Dokončili jsme restrukturalizaci programů v aerostructures
a vyjednali jsme nové smlouvy pro strategické a rostoucí programy. Poda-
řilo se nám také úspěšně obnovit aktivity v oblasti MRO, což dokazuje i ně-
kolik důležitých smluv jak v Česku, tak se zahraničními zákazníky.

Naše finanční cíle na rok 2019 jsme ale nesplnili, protože dva nové kon-
trakty na L-39NG byly odloženy na rok 2020, což mělo významný dopad na
obrat a zisk. Obrat za rok 2019 tedy dosáhl 2,92 miliardy Kč a ztráta před
zdaněním dosáhla 1,13 miliardy, na což měly vliv i jednorázové náklady na
implementaci A3F a odstupné při snižování pracovních sil. Zmíněné
smlouvy jsou ale příslibem do let budoucích. Pokud jde o hotovost, Aero
překonalo své cíle díky silnému řízení pracovního kapitálu, úsporám ná-
kladů a implementaci důrazu na cash-flow v celé organizaci.

Budoucnost L-39NG nabrala jasnější obrysy díky tomu, že program dosáhl
všech klíčových milníků plánovaných na rok 2019 a pokračuje podle plánu
i v roce 2020. Před koncem roku 2019 se do letového programu L-39NG
zapojily tři letouny – prototypy se sériovými výrobními čísly 7001 a 7004
a technologický demonstrátor (letoun s trupovým číslem 2626). Dokončili
jsme i dva prototypy pro pozemní zkoušky. Náš vývojový a zkušební pro-
gram je na cestě k certifikaci, komercializaci a industrializaci v roce 2020.

V oblasti služeb MRO a vylepšení jsme v roce 2019 získali zakázky na re-
kordní počet 35 letadel. I letos chceme přesvědčovat současné uživatele
letounů L-39, že pouze originální výrobce jim může zaručit nejvyšší kva-
litu servisu, vylepšení pomocí nejnovějších technologií a vysokou provo-
zuschopnost letadel. Služby MRO budou v dalších letech hrát důležitou
roli v růstu firmy a v rozšiřování naší zákaznické základny. Než se roz-
běhne sériová výroba L-39NG, budou služby MRO klíčovým pilířem naší
činnosti.

Uplynulý rok byl pro AERO Vodochody AERO-
SPACE v mnoha ohledech turbulentní. Aero
oslavilo sté výročí svého založení, čímž se za-
řadilo do úzké skupiny leteckých firem, které
se mohou pochlubit takto dlouhou historií.

Do roku 2019 ale Aero vstupovalo ve složité
finanční situaci, a to z několika důvodů. Pro-
gram Sikorsky S-76, po řadu let velmi zis-
kový vrtulníkový program, skončil kvůli
propadu trhu s ropou a plynem. Firma Si-
korsky/LM se navíc zcela neočekávaně roz-
hodla, že v prvním čtvrtletí roku 2019 ukončí
v Aeru i program výroby kokpitů pro vrtul-
níky Black Hawk. Program Black Hawk byl
přesunut do USA, aby se naplnil požadavek
Donalda Trumpa v rámci politiky „Amerika
na prvním místě“. Na druhou stranu, i za to-
hoto nepříznivého vývoje Aero stejně jako
v předcházejících letech významně investo-
valo do projektu svého nového proudového
cvičného letounu L-39NG, který je strategic-
kou investicí do budoucnosti firmy, ale
dosud nevytváří žádný zisk. Z našich prognóz
bylo jasné, že rok 2019 pro Aero nebude
snadný. Souběh výše uvedených událostí
připravil pro Aero k zapití stoletého výročí
jedovatý koktejl. Dobrou zprávou ovšem je,
že ho firma naštěstí nevypila až do dna.

V březnu 2019 představilo nové vedení firmy
strategii A3F – Aero Fit For Future, komplexní
dvouletý program pro transformaci a obnovu
firmy (více o A3F na straně 12). A3F se zamě-
řuje na zvýšení efektivity společnosti, opti-
malizaci provozu Aera a výkonnosti dodava-
telského řetězce a připravuje společnost
na ziskovou budoucnost. Při čtení výsledků
za rok 2019 je ovšem důležité mít na zřeteli,
že přínos velké části těchto opatření se pro-
jeví až v roce 2020 a v následujících letech.

Rok 2019 také znamenal dokončení optima-
lizace našeho portfolia programů aero-
structures. Po uzavření programů vrtulníků
společností Sikorsky a po ukončení celkem
osmi malých nevýdělečných programů bu-
deme pokračovat v pěti klíčových progra-
mech v oblasti aerostructures, vybraných
dle jednotného klíče: dávají strategicky,
průmyslově i finančně smysl, mají vyhlídky
na růst, u některých z nich jsme také drži-
teli částečného oprávnění k vývoji. 

Jako každá jiná společnost na světě se Aero
v roce 2020 musí vypořádat s nepředvída-
telnými dopady neviditelného a neočekáva-
ného nepřítele zvaného koronavirus.
Navzdory situaci jsme se rozhodli udržet
společnost v provozu. Budeme pokračovat
v našich aktivitách na projektu L-39NG, aby-
chom v září dosáhli certifikace. Doposud
nevidíme žádný dopad na běžící zakázky
v oblasti MRO, protože jak prokázaly i před-
chozí krize, vojenské letectví má jiný ekono-
mický cyklus a podléhá jiným vlivům než to
civilní. Pokud jde o získávání nových zaká-
zek pro MRO, vidíme určité zpoždění kvůli
cestovním omezením, která brzdí jednání se
zákazníky o nových smlouvách. Programy
aerostructures jsou pandemií koronaviru
přirozeně ovlivněny více, protože někteří
naši zákazníci zpomalují výrobu a dochází
ke zpožďování dodávek dílů a materiálu od
našich dodavatelů, což dopadá na komerční
programy i z důvodu jejich vyšších výrobních
kadencí. Skutečnost, že některé z našich
leteckých programů jsou vojenské povahy,
však tento dopad zmírňuje. Vzhledem k této
současné pandemické situaci je zřejmé,
že nebude možné splnit naše ambiciózní
cíle, které jsme si stanovili pro rok 2020,
tedy téměř zdvojnásobení našeho obratu

a návrat k černým číslům. Pozitivní však je, že věříme v odolnost našeho
obchodního modelu, pokračujeme ve všech strategických činnostech
a očekáváme rychlé ekonomické zotavení, jakmile budou zrušena
cestovní omezení.

Již od samého představení strategie v březnu 2019 bylo jasné, že Aero Fit
For Future (A3F) bude dvouletá cesta. Na konci roku 2019 jsem mohl hrdě
říci, že jsme se dostali téměř do její poloviny a druhou polovinu dokon-
číme v roce 2020. Přestože letošní rok nebude vzhledem k současné
krizové situaci procházkou růžovým sadem, dívám se na budoucnost
pozitivně a vidím, že celý manažerský tým a všichni zaměstnanci Aera
jsou odhodláni přispět svým dílem k dlouhodobému úspěchu společnosti
a vyvést ji ven z bouřlivých vod.

dieter John, Prezident & CEO

Aero osLAviLo sté výročí svého 
zALožeNí, čímž se zAřAdiLo 
do Úzké skuPiNy Leteckých Firem, 
které se mohou PochLubit 
tAkto dLouhou historií.
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projekt restrukturalizace společnosti. V letech 2007 až 2011 dosáhlo AERO
Vodochody a.s. kumulovaného čistého zisku ve výši 1 523 mil. Kč. K 1. 1. 2012
byla výrobní část společnosti AERO Vodochody a.s. odštěpena do společ-
nosti 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.

Aero je největším výrobcem letecké techniky v České republice. Zabývá
se vývojem, výrobou, prodejem a servisem vojenské i civilní letecké tech-
niky. Zaměřuje se na vývoj, výrobu a údržbu vlastních letounů a na spo-
lupráci s předními leteckými výrobci v mezinárodních kooperačních
projektech. 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. Pro vlastní finální
výrobu je držitelem oprávnění k jednotlivým činnostem, tj. oprávnění
k vývoji, výrobě, údržbě a výcviku údržby. Pro subdodavatelskou činnost
je držitelem dílčích schválení Systému řízení jakosti a zvláštních procesů
od jednotlivých zákazníků nebo v rámci akreditace NADCAP.

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 AERO-
SPACE a.s. byl do obchodního rejstříku
zapsán 19. 9. 2012). Společnost sídlí v Odo-
leně Vodě, Dolínku, ulice U Letiště č. p. 374,
PSČ 250 70. Do obchodního rejstříku je zapsána
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
č. 17749, IČ: 24194204, DIČ: CZ24194204.

Aero je dle Projektu rozdělení společnosti
AERO Vodochody a.s. nástupnickou společ-
ností AERO Vodochody a.s. a navazuje tak na
bohatou historii této společnosti. Do konce
roku 2006 vlastnila téměř 100 % akcií spo-
lečnosti AERO Vodochody a.s. Česká konsoli-
dační agentura. Dne 4. ledna 2007 se jediným
akcionářem AERO Vodochody a.s. stala sku-
pina Penta, která ve stejném roce zahájila

správa společnosti

PeNtA
Penta je středoevropská finanční skupina
založená v roce 1994. V současnosti se zamě-
řuje na dlouhodobé investice v oblasti zdra-
votnictví, finančních služeb, maloobchodu,
výroby, médií a realitního developmentu. 

Skupina je jedním z největších zaměstnava-
telů v regionu, v současnosti zaměstnává
na 46 000 lidí. Penta působí ve více než
10 evropských zemích, svoje zastoupení má
v Praze, Bratislavě a Varšavě.

kLíčové ukAzAteLe 2019 
(eur) 

Čistý zisk 265 milionů
Kumulativní tržby 6,9 miliard
Celková aktiva 11,2 miliard

PředstAveNstvo k 31. ProsiNci 2019
Jakub Hoda Člen

dozorčí rAdA k 31. ProsiNci 2019
Dominika Kalinová Předsedkyně
Jan Borýsek Člen

vedeNí sPoLečNosti k 31. ProsiNci 2019
Dieter John President & CEO 
Mariusz Kedra Finance, Sourcing, IT & RM
Radek Novotný Legal, Compliance & Export Control
Alice Undus Institutional Relations & PR
Tomáš Vlček HR, Security & HSE
David Čapek QMS & Quality Control
Jakub Hoda Sales & Marketing
Marco Venanzetti L-39NG Program
Jan Štechr MRO Programs
neobsazeno AST Programs
Miloš Trnobranský Engineering 
Hubert Kroczek Procurement & Supply Chain
Jiří Vaverka Operations
Petr Doubek Flight Operations & Airport

Aero Je NeJvětším výrobcem 
Letecké techNiky v české rePubLice. 
zAbývá se vývoJem, výrobou, 
ProdeJem A servisem voJeNské 
i civiLNí Letecké techNiky.
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změny v managementu 
společnosti

V roce 2019 prošlo Aero významnou změnou
ve vedení firmy. 

V  únoru 2019 odešel z  pozice CFO Aera
Michal Flídr a na jeho pozici nastoupil
Dieter John. V březnu pak na základě spo-
lečné dohody s akcionářem odešel z pozice
prezidenta & CEO Aera Giuseppe Giordo
a od 18. března 2019 se této funkce ujal
Dieter John.

V březnu dále proběhly další změny v ma-
nagementu společnosti: Na pozici CFO
nastoupil 27. března 2019 Mariusz Kedra.
Ke konci března odešel z  firmy Chief
Business Officer Massimo Ghione a vedení
oddělení Sales & Marketing se ujal Jakub
Hoda. Na konci března odešli z  Aera
i Secretary General Guido Mule a Chief
Risk Officer Antonio Di Micco, jejichž
agenda byla rozdělená mezi ostatní členy
managementu. 

Počátkem dubna představil Prezident & CEO Dieter John novou organi-
zační strukturu, jejímž cílem bylo zeštíhlit a zefektivnit organizaci, vyjas-
nit role a odpovědnosti a snížit počet manažerů pomocí sloučení
vybraných funkcí. Miloš Trnobranský postoupil na pozici zastupujícího
vedoucího Engineeringu. Vedení civilních programů se ujal Damiano
Cotula, který nadále zodpovídal za strategii firmy. Vedení oddělení PR
se ujala Alice Undus.

V červnu z Aera odešel Chief Industial Officer Jan Čáp. V říjnu se stal
novým viceprezidentem pro Operations Jiří Vaverka. V listopadu pak došlo
k dalším dvěma změnám, když z firmy odešla Monika Kowalczyková a na
pozici viceprezidenta pro Procurement & Supply Chain přišel Hubert
Kroczek a následně z firmy odešel také Damiano Cotula. Vedení civilních
programů se od 1. 1. 2020 ujal Pavel Vašíček.

V roce 2019 proběhly změny i v představenstvu společnosti. V březnu
byl členem představenstva zvolen Petr Brychta. Jeho členství skončilo
21. června 2019, kdy byl členem představenstva zvolen Jakub Hoda.

Společnost Aero nemá organizační složku podniku v zahraničí.

v roce 2019 ProšLo Aero 
výzNAmNou změNou 
ve vedeNí Firmy. 

PresideNt & ceo
dieter John

hr, security & hse
Tomáš Vlček

FiNANce, sourciNG, it & rm
Mariusz Kedra

iNstitutioNAL reLAtioNs & Pr
Alice Undus

LeGAL, comPLiANce 
& eXPort coNtroL

Radek Novotný

Qms & QuALity coNtroL
David Čapek

sALes &
mArketiNG

Jakub 
Hoda

L-39NG
ProGrAm

Marco 
Venanzetti

deFeNce
ProGrAms

Jan 
Štechr

civiL
ProGrAms

Neobsazeno

eNGiNeeriNG

Miloš 
Trnobranský

Procure-
meNt &

suPPLy chAiN
Hubert 
Kroczek

oPerAtioNs

Jiří
Vaverka

FLiGht 
oPerAtioNs
& AirPort

Petr 
Doubek
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usiLuJeme o dLouhodobě 
udržiteLNou šPičkovou Úroveň 
výroby JAk z hLediskA PLNěNí 
PožAdAvků zákAzNíkA, 
tAk z hLediskA kvALity.

mise a strategie aera

NAše mise
Upevnit pozici Aera jako globálního hráče
v  oblasti letectví a obranného průmyslu,
známého ve světě jako výrobce vlastních
letounů, s významným postavením také na
trhu aerostructures. Vytvářet přidanou hod-
notu zákazníkům, partnerům, vlastníkům,
zaměstnancům a celé společnosti.

NAše strAteGie
Strategie společnosti podrobně definuje
kroky vedoucí k tomu, aby se Aero vrátilo
na pozici významného světového výrobce
vlastních letounů. Management společnosti
sleduje šest hlavních strategických cílů: 

 Získat znovu pozici vedoucího výrobce
lehkých bojových a cvičných letounů.

 Podpořit růst skrze poskytování dalších
servisních služeb a změnu systému pod-
pory zákazníků a obchodního modelu.

 Optimalizovat portfolio smluvních vztahů
v rámci aerostructures a rozvíjet zejmé-
na design to build programy a programy
přinášející specifickou technologii.

 Nalézt příležitosti pro další růst podni-
kání prostřednictvím potenciálních no-
vých segmentů a nových průmyslových
partnerství.

 Usilovat o dlouhodobě udržitelnou špičko-
vou úroveň výroby jak z hlediska plnění po-
žadavků zákazníka, tak z hlediska kvality.

 Pokračovat v rozvoji organizace z hledi-
ska kvalifikovanosti, mezinárodní firemní
kultury a schopnosti přilákat a udržet
nejlepší lidské zdroje.

strAteGie A3F (Aero Fit For Future)
Počátkem dubna 2019 představil prezident & CEO Aera Dieter John
zaměstnancům i partnerům firmy novou strategii nazvanou A3F – Aero
Fit For Future. Cílem nové strategie je Aero stabilizovat a připravit ho
na dlouhodobý a udržitelný růst.

Strategie Aera vytyčená v  roce 2016 se jako taková nemění – firma
se bude dále zaměřovat primárně na vojenské programy, tj. na vývoj
a výrobu, opravy, údržbu a modernizaci letounů vlastní výroby. Program
L-39NG zůstává nadále prioritou stejně tak jako údržba, opravy a moder-
nizace letounů L-159 a L-39 sloužících v České republice i zahraničí. Sou-
časně bude Aero pokračovat v rozvoji své obchodní činnosti jako významný
dodavatel leteckých dílů a partner renomovaných leteckých výrobců. Zave-
dením strategie A3F došlo k razantnímu snížení nákladové základny,
přísné kontrole výdajů, zrovnovážení platebních podmínek a účinnějšímu
cash managementu. I v rámci implementace strategie A3F investuje Aero
i jeho akcionář nadále do budoucnosti firmy. Implementace strategie A3F
zachová vývojové a technické schopnosti Aera a umožní jeho budoucí růst
a konkurenceschopnost.

etický kodeX
Aero je největším výrobcem letecké techniky v České republice a jedním
z nejstarších leteckých výrobců na světě, proto musí chránit tento vý-
znamný odkaz a dědictví tím, že si zajistí pověst výjimečnosti, bezúhon-
nosti a důvěryhodnosti. Zachování našeho dědictví pro příští generace lze
zajistit pouze dodržováním nejvyšších norem chování při jednání s lidmi,
organizacemi i vládami. Etický kodex společnosti Aero pokrývá širokou
škálu obchodních zvyklostí a postupů, stanovuje základní principy inte-
grity podnikání při řízení společnosti Aero a napomáhá podpoře firemní
kultury, jejímž cílem je kultivovat naši značku každý den.

ANtikoruPčNí kodeX
Antikorupční kodex má za cíl posílit struktury prevence a zdůraznit
přísně odmítavou politiku společnosti ve vztahu k jakýmkoli nezákonným
obchodním praktikám, zejména pak korupci.
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v ProsiNci 2019 se PoPrvé vzNesL 
druhý Letový PrototyP L-39NG.

hlavní události roku 2019

ÚNor:
 sté výročí založení firmy Aero. společnost byla založena 25. února 1919 v Praze zapsáním

do obchodního rejstříku.
 Odchod Michala Flídra z pozice finančního ředitele společnosti, na jeho pozici nastoupil

Dieter John.

březeN:
 Na základě společné dohody s akcionářem odešel z pozice prezidenta & CEO Aera Giuseppe

Giordo. Na jeho pozici nastoupil Dieter John, který se řízení společnosti ujal 18. března 2018.
 Na pozici CFO nastoupil 27. března 2019 Mariusz Kedra.
 Ke konci března odešel z firmy Chief Business Officer Massimo Ghione a vedení oddělení

Sales & Marketing se ujal Jakub Hoda.
 Secretary General Guido Mule a Chief Risk Officer Antonio Di Micco odešli z Aera na konci

března. Jejich agenda byla rozdělená mezi členy současného managementu.
 Vedení civilních programů se ujal Damiano Cotula, který zůstal i nadále zodpovědný za stra-

tegii firmy. 
 Petr Brychta byl zvolen členem představenstva Aera.

dubeN:
 Nový Prezident & CEO Dieter John představil plán na stabilizaci společnosti nazvaný A3F

(Aero Fit For Future).
 S účinností od 5. dubna vešla v platnost nová organizační struktura.
 Aero dokončilo druhý prototyp letounu L-39NG. stroj se sériovým výrobním číslem 7002

slouží ke statickým pevnostním zkouškám.

květeN:
 Aero a Ministerstvo obrany ČR na veletrhu IDET v Brně oznámily, že firma pro českou

armádu během čtyř let opraví 16 letounů L-159 v rámci takzvaných PP16, tedy periodických
prací po šestnácti letech provozu.

 Od 1. května vstoupila v platnost nová kolektivní smlouva, mzdový předpis a revidované
portfolio firemních benefitů.

červeN:
 Aero předalo Armádě české republiky 3 letouny L-159t2.
 Aero odeslalo poslední L-159 americké firmě Draken international.
 Z Aera odešel Chief Industial Officer Jan Čáp.
 Jakub Hoda byl zvolen členem představenstva, členství Petra Brychty skončilo 20. června.

srPeN:
 Aero se zúčastnilo Mezinárodních leteckých dnů SIAF 2019 na letecké základně Sliač na Slo-

vensku. Předvedlo zde letoun s trupovým číslem 2626, technologický demonstrátor L-39NG.

září:
 Aero navštívila Elżbieta Bieńkowska. Eurokomisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání, SME

a program Evropského obranného fondu dorazila v doprovodu zástupců Ministerstva obrany ČR.
 Aero se zúčastnilo letecké show AirPower 2019 na vojenské letecké základně v rakouském

Zeltwegu.
 První prototyp L-39NG, 7001, se po sérii pozemních zkoušek vrátil k letovému zkušebnímu

programu.
 Aero se zúčastnilo dnů NAto v ostravě. Prototyp L-39NG se sériovým výrobním číslem

7001 se zde poprvé představil veřejnosti.

říJeN:
 Novým viceprezidentem pro Operations se stal Jiří Vaverka.
 Na slovensku proběhla čtvrtá L-39 users Group conference. Na leteckou základnu sliač,

která je domovem slovenské letky L-39, dorazili zástupci čtrnácti armád ze tří kontinentů.
Účastníkům konference se představil také nový letoun L-39NG, pro který to tak byla vůbec
první zahraniční cesta.

 V L-39NG poprvé letěl zástupce zákazníka. Generál Joseph Mamadou Diop, velitel vzdušných
sil Senegalské republiky, absolvoval v neděli 6. října hodinový let s testovacím pilotem Aera
Vladimírem Továrkem.

 Aero zahájilo generální opravy a upgrade avioniky 6 letounů L-39 etiopského letectva, a to
přímo u zákazníka.

ListoPAd:
 Z Aera po více než 19 letech odešla Monika Kowalczyková. Na pozici viceprezidenta pro

Procurement & Supply Chain přišel Hubert Kroczek.
 Z Aera odešel Damiano Cotula.

ProsiNec:
 tovární testovací piloti vladimír továrek a vytautas Požela úspěšně provedli první let

s druhým letovým prototypem L-39NG (letoun se sériovým výrobním číslem 7004).
 Aero dodalo Armádě České republiky poslední z pěti letounů L-159T1 po pravidelných opravách.
 Aero a Výzkumný a zkušební letecký ústav získaly podporu z programu TREND Technolo-

gické agentury ČR pro projekt Průkaz trojnásobného zvýšení únavové životnosti draku
letounu L-39NG.

 Aero odeslalo do VZLÚ trup letounu se sériovým výrobním číslem 7003.
 Společnost nenabyla v roce 2019 žádné vlastní akcie.
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ProGrAm L-39NG

Aero je historicky největším výrobcem cvičných proudových letounů
na světě. Celkově vyrobilo na 11 tisíc letounů, z nichž stovky stále létají
na všech kontinentech. Letouny z Aera se pyšní skvělou ovladatelností
a schopností obstát ve všech klimatických podmínkách.

L-39NG (Next Generation) je projekt nového proudového letounu, který
Aero nabízí zákazníkům ve cvičné a lehké bojové konfiguraci. Aero před-
stavilo tento projekt v roce 2014 a od počátku je jeho strategickým part-
nerem v projektu L-39NG společnost OMNIPOL a.s. (dále jen Omnipol).
Omnipol je partnerem Aera pro prodej do vybraných teritorií, ale podílí
se také 50 % na nákladech na vývoj nového letounu. Spolupráce obou
firem má hluboké kořeny. Do roku 1990 byl Omnipol exkluzivním expor-
térem letounů L-29 a L-39 vyráběných Aerem.

L-39NG vychází z aerodynamického konceptu L-39, avšak je vyroben
za použití nových technologií a obsahuje moderní systémy. Díky pokročilé
avionice je nový letoun schopen ve výcvikové osnově zastávat roli základ-
ního, pokračovacího i LIFT výcvikového letounu. V lehké bojové konfigu-
raci je schopen nést na pěti závěsnících řízené i neřízené zbraně
a je připraven plnit širokou škálu úkolů od střežení vzdušného prostoru
přes přímou leteckou podporu po průzkumné mise.

Po prvním prototypu, který Aero představilo v říjnu 2018 a v prosinci téhož
roku absolvoval první let, začalo Aero dokončovat i další prototypy nového
letounu. Na jaře 2019 dokončilo prototyp se sériovým výrobním číslem
7002, který následně odeslalo do Výzkumného a zkušebního leteckého
ústavu a. s. (dále jen VZLÚ) na statické zkoušky pevnosti konstrukce.
Ty probíhaly po celý zbytek roku 2019 i v prvních měsících roku 2020.
V létě pak na prototypu s číslem 7001 probíhaly vibrační pozemní zkou-
šky, aby se tento prototyp mohl v  září vrátit k  letovému programu.
Počátkem roku 2020 na něm úspěšně proběhly zkoušky flutteru. 

V  druhé polovině roku 2019 Aero dokončilo další dva prototypy. Trup
a ocas letounu se sériovým výrobním číslem 7003 Aero v prosinci dopra-

přehled obchodní činnosti

Podnikání Aera stojí na třech hlavních pilířích.

L-39NG
Vývoj a výroba nového vojenského proudo-
vého letounu schopného sloužit k letec-
kému výcviku a/nebo jako lehký bojový
letoun.

PodPora LetouNů vLastNí výroby
Podpora provozovatelů letounů vyvinutých
a vyrobených v Aeru – L-39, L-59 and L-159.
Služby v rámci MRO, další rozvoj letounů.

aerostructures
Spolupráce na mezinárodních leteckých
programech jako dodavatel i jako partner
ve vývoji.

vilo do VZLÚ, kde ihned začaly přípravy pro
únavové zkoušky, křídlo pak putovalo tam-
též krátce po novém roce. Aero dokončilo
také druhý letový prototyp. Stroj se sériovým
výrobním číslem 7004 se poprvé vznesl
9. prosince, pilotovali ho tovární zkušební
piloti Vladimír Továrek a Vytautas Požela.
Celý rok také probíhaly zkoušky na techno-
logickém demonstrátoru L-39NG, letounu
s trupovým číslem 2626.

V roce 2019 Aero dále pokračovalo v inten-
zivní propagaci nového letounu a v jedná-
ních s potenciálními zákazníky na téměř
všech kontinentech. V září se L-39NG po-
prvé představil i na veřejné události, když se
předvedl na statické ukázce na Dnech NATO
v  Ostravě. V  říjnu pak absolvoval první
zahraniční cestu, a to na základnu Sliač
na Slovensku, kde byl jednou z ukázek při
čtvrté L-39 Users Group Conference.

V  roce 2018 podepsalo Aero smlouvu na
dodávku čtyř letounů L-39NG v lehké bojové
konfiguraci senegalským vzdušným silám.
V říjnu 2019 tak v letounu letěl jako první
zástupce zákazníka velitel senegalských
vzdušných sil Joseph Mamadou Diop.
Na konci března 2020 schválila dozorčí rada
státního podniku LOM Praha nákup čtyř
letounů L-39NG ve cvičné konfiguraci, které
budou sloužit v  Centru leteckého výcviku
v Pardubicích pro výcvik pilotů Vzdušných sil
Armády České republiky i dalších zemí.

Přehled vyrobených letounů v rámci projektu L-39NG:

Aero Je historicky NeJvětším 
výrobcem cvičNých Proudových 
LetouNů NA světě. ceLkově vyrobiLo 
NA 11 tisíc LetouNů, z Nichž stovky 
stáLe LétAJí NA všech koNtiNeNtech. 

výrobní sériové číslo typ role
letové zkoušky, 

7001 prototyp pozemní vibrační zkoušky,
zbraňové zkoušky

7002 prototyp statické zkoušky pevnosti
7003 prototyp pozemní únavové zkoušky
7004 předsériový letoun letové zkoušky

technologický
letové zkoušky,

2626 (trupové číslo) demonstrátor demonstrace
nových technologií
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Podpora letounů L-159 sloužících v Armádě 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 operač-

ního výcviku přes podporu pozemních vojsk až po průzkumné mise
a protivzdušnou obranu a pravidelně se účastní mezinárodních cvičení
v rámci NATO (Tactical Leadership Program, NATO Air Meet, Clean
Hunter nebo Flying Rhino).

 V květnu 2019 oznámily Aero a Ministerstvo obrany ČR, že firma pro
českou armádu během čtyř let opraví 16 letounů L-159 v rámci tak-
zvaných PP16, tedy periodických prací po šestnácti letech provozu.
Kromě předepsaných prací jsou součástí dodávky i různá vylepšení,
například instalace ovladače ESIS nebo přizpůsobení letounu pro po-
užití brýlí nočního vidění NVG. Do konce roku armáda Aeru předala
5 letounů na PP16.

 V červnu 2019 Aero předalo AČR třetí ze tří jednomístných letounů
L-159 přestavěných na modernizovanou dvoumístnou verzi L-159T2,
kterou vyvíjelo ve spolupráci se vzdušnými silami AČR. Nový letoun je
osazený radarem Grifo, dvěma velkoplošnými multifunkčními displeji
v  obou kokpitech a zejména novými vylepšenými vystřelovacími
sedadly VS-20, která umožňují zvýšit počet režimů vystřelování. 

PodPora LetouNů 
vLastNí výroby
Jedním z pilířů Aera je podpora a rozvoj le-
tounů L-39, L-59 a L-159 a poskytování slu-
žeb v oblastech leteckého opravárenství,
modernizací, modifikací a zkoušek letecké
techniky jejich uživatelům.

V roce 2019 se v případě letounů L-159 Aero
zaměřilo na podporu stávajících zákazníků,
tedy armád České republiky a Iráku a společ-
nosti Draken International. V oblasti letounů
L-39 a L-59 Aero nadále pokračovalo v pod-
poře jejich uživatelů. Pro provozovatele
L-39/L-59 Aero nabízí široké portfolio služeb
od prodlužování životnosti a generálních oprav
až po modernizaci veškerých systémů letounu.

Lehký bojový 
a výcvikový systém L-159
Lehký bojový a cvičný letoun L-159 spojuje
dlouholeté zkušenosti Aera z vývoje vojen-
ských proudových letadel s nejnovějšími po-
kroky v oblasti avioniky, motorů a systémů
letounu. Jednomístný letoun L-159 je navr-
žen jako lehký bojový letoun optimalizovaný
pro řadu úkolů typu vzduch-země, vzduch-
vzduch a průzkumné mise. Letoun je vyba-
ven víceúčelovým radarem pro všechny
druhy počasí, denní a noční provoz a může
nést širokou škálu standardní výzbroje NATO,
včetně raket typu vzduch-vzduch a vzduch-
země a laserem naváděných pum.

Dvoumístný letoun L-159 vychází z konstrukce
jednomístné verze L-159 a je primárně navr-
žený pro pokračovací a operační výcvik. Kon-
figurace letounu L-159 může být přizpůso-
bena specifickým požadavkům zákazníka.

 Kromě toho v roce 2019 dokončilo Aero
i předepsané práce po dosažení 2000
letových hodin (PP2000) na armádních
letounech L-159T1. Poslední z  pěti le-
tounů předalo Aero zákazníkovi počát-
kem prosince.

 Aero také pokračuje v programu vylep-
šení funkcí letounu L-159 – integrální
palivová nádrž vytvoří prostor pro větší
množství paliva v letounu, čímž se vý-
znamně zvýší jeho dolet a vytrvalost. 

L-159 v zahraničí
 V dubnu 2014 byla podepsána smlouva

na dodávku deseti jednomístných L-159A
a dvou dvojmístných L-159T1 iráckému
letectvu, součástí dodávky letounů byla
jejich oprava a dodávka logistického vy-
bavení. První letouny L-159 předalo Aero
iráckému letectvu v prosinci 2015, po-
slední na konci prosince 2016. V rámci
smlouvy s  Irákem proběhl v Aeru také
výcvik iráckých pilotů a techniků. Le-
touny L-159 se v Iráku ihned zapojily i do
vojenských operací. V roce 2018 pode-
psalo Aero s iráckým ministerstvem
obrany smlouvu na krátkodobou pod-
poru provozu letounů L-159. Smlouva
nabyla účinnosti v březnu 2020.

 V červenci 2014 Aero podepsalo smlouvu
na dodávku až 21 letounů L-159 ame-
rické společnosti Draken International,
součástí dodávky byla oprava letounů
a dodávka logistického vybavení. V červnu
2019 odeslalo Aero zákazníkovi poslední
letoun ve speciální pouštní kamufláži.

PodPora L-39 a L-59
Aero dále poskytuje podporu letounů L-39 a L-59 provozovaných vojen-
skými i civilními uživateli. Svým zákazníkům nabízí služby od dodávek ná-
hradních dílů, servisních zásahů, provádění předepsaných prací a oprav
až po periodické generální opravy, často spojené s prodloužením tech-
nického života a instalací zařízení měřícího zatížení letounu v provozu.
Servisní týmy Aera jsou přitom schopné pracovat i u zákazníka, dlouho-
době působily či působí v Alžírsku, Bulharsku, Maďarsku, Nigérii, Slo-
vensku, Tunisku a dalších zemích. 

V roce 2019 Aero dokončilo opravy a prodloužení životnosti tří letounů
z Nigérie a s touto zemí jedná o další spolupráci. Aero se svým strate-
gickým partnerem, společností Omnipol, podepsalo také smlouvu na ge-
nerální opravy a modernizaci avioniky šesti letounů L-39 pro etiopské
letectvo. Práce na této zakázce začaly v říjnu 2019 a probíhají přímo v Eti-
opii. Firma dále zahájila práce na údržbě letounů pro dva středoasijské
zákazníky. Pro oba opravuje po šesti letounech. První dva tyto letouny
předala zákazníkovi v únoru 2020. I v případě těchto zakázek spolupra-
cuje Aero se společností Omnipol.

V říjnu 2019 Aero uspořádalo čtvrtý ročník konference uživatelů letounů
L-39. Konference se konala na slovenské letecké základně Sliač a zúčast-
nili se jí zástupci 14 států. Cílem konferencí je sdílení zkušeností s pro-
vozem letounů L-39, a to jak mezi jednotlivými uživateli, tak i s Aerem
jako výrobcem letounů. 

JedNím z PiLířů AerA Je PodPorA 
A rozvoJ LetouNů L-39, L-59 A L-159 
A PoskytováNí sLužeb v obLAstech 
Leteckého oPrAváreNství, 
moderNizAcí, modiFikAcí A zkoušek 
Letecké techNiky JeJich uživAteLům.

Armáda čr má nyní k dispozici 
8 dvoumístných L-159.

Aero podporuje uživatele letounů 
L-39 a L-59 z celého světa.
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aerostructures

Aero je přímým dodavatelem (Tier1) a sub-dodavatelem (Tier2) pro přední
světové letecké výrobce a zaměřuje se především na výrobu a montáž
komplexních konstrukcí letounů s vysokým stupněm přidané hodnoty
(včetně testování systémů, systémové integrace, výstupní kontroly…).
Aero se podílí na všech fázích životního cyklu komerčních i vojenských
projektů, přičemž spojuje rozsáhlé zkušenosti v oblasti leteckého prů-
myslu, získané během více než sta let své existence, s aplikací nejmo-
dernějších technologií, testovacích metod a zásad tzv. štíhlé výroby.

V roce 2019 byly pro Aero v oblasti Aerostructures klíčové dva programy:
náběžné hrany pro civilní dopravní letoun Airbus A220 (dříve Bombardier
CSeries) a dodávky pro vojenský víceúčelový letoun Embraer C-390 Mil-
lennium (dříve KC-390). Významným a nečekaným krokem bylo ukončení
programu UH-60M Black Hawk ze strany zákazníka.

V rámci své nové strategie Aero klade opět důraz na rozvoj a získávání
významných projektů se zaměřením na podporu dlouhodobých strate-
gických cílů – projekty s vysokou přidanou hodnotou či tzv. risk-sharin-
gové programy (vzájemná blízká spolupráce se zákazníky založená na
společném sdílení rizik při vývoji, financování nebo uvedení výrobků na
trh). V roce 2019 také pokračovalo ukončování programů, které se Aero
rozhodlo ze strategického hlediska již déle nepodporovat, na základě
hloubkové analýzy provedené již v roce 2016. 

remotorizace stávajících L-39
(L-39cW)

Kromě vývoje nového letounu L-39NG pra-
cuje Aero také na projektu remotorizace
stávajících L-39. V roce 2015 proběhla
úspěšná zástavba motoru Williams FJ-44M
a nové avioniky do draku existující L-39CA.
Prototyp, nazvaný L-39CW, úspěšně absol-
voval svůj první let v září 2015. V únoru 2018
získal letoun L-39CW získal typový certifi-
kát. Aero eviduje několik civilních i vojen-
ských zájemců o tento způsob prodloužení
životnosti a modernizace stávajících L-39. 

embraer c-390 miLLeNNium

Popis programu
 Nový víceúčelový transportní vojenský le-

toun střední velikosti, původně pojmeno-
vaný KC-390, je určený pro přepravu
nákladu i osob.

 Projekt iniciovaly brazilské vzdušné síly,
které objednaly 28 letounů a zavázaly se
z části financovat jejich vývoj.

 Letoun byl představen v říjnu 2014, první
let se uskutečnil 3. února 2015; v roce
2017 začala výroba prvního sériového
kusu.

 V září 2018 získal letoun typový certifikát
o letové způsobilosti od brazilského
úřadu pro civilní letectví ANAC.

 V září 2019 Embraer dodal první letoun
brazilským vzdušným silám, druhý pak
následoval v prosinci.

 V  listopadu 2019 oznámily společnosti
Embraer a Boeing vznik Joint Venture
„Boeing Embraer – Defense“ (Embraer
s 51% podílem, Boeing s 49% podílem) pro
podporu a rozvoj projektu a představily
i nové jméno letounu: C-390 Millennium. 

 Aero je strategickým risk-sharingovým
partnerem společnosti Embraer. 

Produkt a role Aera
 Aero plně odpovídá za vývoj, industriali-

zaci, podporu při certifikaci a i výrobu
pevné náběžné hrany křídel.

 Aero plně odpovídá za industrializaci
a výrobu všech dveří, nákladové rampy
a sekce zadní části trupu.

Aero se PodíLí NA všech Fázích 
životNího cykLu komerčNích 
i voJeNských ProJektů.

Aero se zaměřuje na výrobu a montáž 
komplexních konstrukcí letounů 

s vysokým stupněm přidané hodnoty.
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ProFiL 
sPoLečNosti

Produkt a role Aera
 Plně sestavená a vybavená pevná náběžná hrana křídla (FLE) připra-

vená k montáži na letoun.
 Aero plně odpovídá za konstrukci, industrializaci a výrobu.
 V roce 2019 Aero dodalo zákazníkovi 48 sad náběžných hran, z toho 35

na verzi 300 a 13 na verzi 100, pro rok 2020 očekává významný růst
dodávek (dle současného plánu přes 70 náběžných hran, což předsta-
vuje cca 50% nárůst), do kterého se však pravděpodobně promítne
situace kolem pandemie koronaviru.

LeoNardo c-27j sPartaN

 C-27J je vojenský taktický transportní letoun, který unese až 11,5 tuny
nákladu. Hlavním uživatelem letounu jsou vzdušné síly USA, Itálie,
Řecka a Austrálie a další státy střední a východní Evropy, Latinské
Ameriky a Afriky. 

 Od roku 2007 je Aero výhradním dodavatelem střední části křídla
(centroplánu), která je klíčovou strukturální a systémovou jednotkou
celého letounu. 

 Centroplán obsahuje integrální palivové nádrže, závěsy pro instalaci
motorů a mechanické systémy křídla, palivové a hydraulické rozvody
a elektrické svazky. Všechny systémy jsou v Aeru před odesláním
zákazníkovi funkčně testovány. 

airbus a220

Popis programu
 Airbus A220 je jednouličkový dopravní le-

toun určený pro komerční lety na krátké
a střední vzdálenosti. Dvě verze letounu
(A220-100 a A220-300) pojmou od 100
do 150 cestujících. Tento letoun vyvinula
a začala vyrábět kanadská společnost
Bombardier pod názvem CSeries. 

 Aero je výhradním dodavatelem pevné
náběžné hrany křídel.

 Smlouvu na vývoj a výrobu náběžné
hrany křídla pro nový dopravní letoun po-
depsalo Aero v roce 2009.

 V říjnu 2017 do projektu vstoupila spo-
lečnost Airbus, která získala 50,01%
podíl, přičemž 31% podíl zůstal firmě
Bombardier a 19 % vlastnila kanadská
firma Investissement Québec. 

 V červenci 2018 došlo k přejmenování le-
tounu na Airbus A220.

 V únoru 2020 firma Bombardier z pro-
jektu zcela odstoupila, nyní vlastní 75 %
Airbus a 25 % Investissement Québec.

 První let prototypu menší verze se usku-
tečnil v září 2013, prototyp většího typu
se poprvé vznesl v únoru 2015. V roce
2016 vstoupily obě verze letounu do slu-
žeb svých prvních zákazníků.

 Ke konci roku 2019 evidoval Airbus 658
závazných objednávek A220 obou verzí
a dodal celkem 107 letounů. 

koNverze osobNích 
doPravNích LetouNů 
Na NákLadNí traNsPortNí

 Aero je partnerem singapurské společ-
nosti ST Engineering Aerospace Ltd. ve
vývoji a produkci skořepinových kon-
strukcí pro konverzi P2F (passenger-to-
freight = přestavba osobního na nákladní
letoun) u letounů Airbus A321 a ve vývoji
dalšího celku na A320.

 V první polovině roku 2019 jsme dodali pro-
totypy a nyní dodáváme již sériové kusy.

 První prototyp nákladního letounu
A321P2F úspěšně vzlétl v lednu 2020.

výroba Podvozků

 Aero je originálním výrobcem podvozků
pro malé letouny a dodavatelem kompo-
nent pro podvozky velkých dopravních le-
tounů.

 Pro českou firmu Aircraft Industries, a.s.
Aero vyvinulo a vyrábí podvozky pro jejich
19místný dvoumotorový turbovrtulový
dopravní letoun L-410 UVP-E20. V srpnu
2019 podepsaly obě společnosti smlouvu
o spolupráci na letounech L-410NG
a L-410 UVP-E20 na dalších pět let.

 Aero od roku 2010 dodává společnosti Sa-
fran LS, původně Messier-Bugatti-Dowty
podsestavy podvozků pro letouny Airbus
A320 a A321, jednouličková dopravní le-
tadla středního doletu, která jsou v sou-
časnosti nejlépe prodávanými letouny na
světě. V roce 2014 byla smlouva rozšířena
i o letouny řady A320/A321 NEO.

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

komPozitová výroba

 V roce 2015 Aero podepsalo s německou společností MT Aerospace
kontrakt na dodávky tří balíčků dílů na letouny Airbus A400M a A350.

 V roce 2019 dodalo Aero společnosti MTA přes 100 sad dílů.
 Aero vyrábí kompozitové díly i pro další programy, např. C-390 nebo L-39NG.

Zároveň hledá i nové programy, kde by mohlo tuto technologii využít. 
 Aero je držitelem certifikátu NADCAP COMP, na jaře 2020 získalo Zlatý

certifikát NADCAP.

sikorsky uh-60m a s-70i bLack haWk

 Vrtulníky řady Sikorsky S-70/UH-60 jsou v současnosti nejběžnějším
typem vojenského transportního vrtulníku.

 Aero dodávalo plně vybavený kokpit vrtulníků UH-60M a S-70i.
 Smlouva mezi Aerem a společností Sikorsky na dodávky kokpitů pro

UH-60M byla uzavřena v roce 2010 a Aero bylo jedním ze dvou dodava-
telů kokpitu. Vyrábělo rovněž kokpity pro mezinárodní verzi stroje Black
Hawk S-70i pro dceřinou společnosti Sikorsky PZL Mielec v Polsku.

 Na konci roku 2018 se společnost Sikorsky rozhodla ukončit spolu-
práci s Aerem a přesunout výrobu vrtulníků do Spojených států v sou-
ladu s požadavky americké administrativy na navrácení výroby
strategických vojenských programů do domácího prostředí. V první
polovině roku 2019 tak byla výroba kokpitů vrtulníků Black Hawk
v Aeru zastavena.

Aero vyrábí Podvozky 
Pro všechNy cvičNé A boJové 
LetouNy z vLAstNí Produkce.
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1 200 000 pracovních 
hodin zabere vývoj letounu L-39NG. 
Jednomu člověku by to trvalo 600 let.
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do dLouhodobé strAteGie 
AerA PAtří vývoJ A ProdeJ  
LetouNu L-39NG A PokrAčováNí 
ve strAteGických
kooPerAčNích ProGrAmech.

tržby

V roce 2019 společnost vygenerovala tržby
v hodnotě 2 651,013 mil. Kč. Nejvýznamněj-
ším zdrojem tržeb byl prodej vlastních
výrobků a služeb, za něž společnost utržila
2 311,008 mil. Kč, a tržby z prodeje zboží,
které dosáhly 294,699 mil. Kč. 

Dlouhodobá strategie společnosti se sou-
středí zejména na vývoj a prodej nového cvič-
ného letounu L-39NG a pokračování ve stra-
tegických kooperačních programech, kterými
jsou C-390 a A220. Za prodej majetku a mate-
riálu společnost obdržela 45,306 mil. Kč. 

Za dodávky zahraničním zákazníkům spo-
lečnost utržila 1 398,874 mil. Kč, což před-
stavuje 53 % celkových tržeb. Kooperační
programy se podílely na tržbách roku 2019
ve výši 49 % s částkou 1 295,713 mil. Kč, kdy
se jedná zejména o programy A220, C-390
a Black Hawk. Vojenské programy se podí-
lely na tržbách ve výši 49 %, a to částkou
1 301,319 mil. Kč. Zbývající části společnosti
vykázaly tržby ve výši 53,981 mil. Kč.

zisk

Za rok 2019 společnost realizovala ztrátu
před zdaněním ve výši 1 134 mil. Kč. Ztráta
1 134 mil. Kč bude použita do odpočtu daní
na příštích 5 let.

Hospodářský výsledek před zdaněním byl
tvořen provozní ztrátou ve výši 914,4 mil. Kč
a ztrátou z  finanční činnosti ve výši
219,7 mil. Kč. 

Provozní výsledek hospodaření meziročně poklesl o 478,1 mil. Kč. V me-
ziročním srovnání byla jeho výše negativně ovlivněna ukončením Aero-
structures programů a částečně ukončením dodávek ve vojenském
segmentu.

Z financování společnosti vznikla ztráta ve výši 219,7 mil Kč. Na nákladové
úroky bylo vynaloženo 153,8 mil. Kč a na poplatky spojené s financováním
102,4 mil. Kč. Výnosové úroky byly ve výši 2,2 mil. Kč, a to zejména
za dceřinou společností.

struktura majetku

K 31. prosinci 2019 společnost vlastnila aktiva celkově ve výši 5 882 mil.
Kč (5 911 mil. Kč v roce 2018).

Dlouhodobý majetek byl vykázán v hodnotě 2 620 mil. Kč (2 450 mil. Kč
v roce 2018). Nárůst dlouhodobého majetku byl dán zejména investicemi
do nedokončeného majetku. V nedokončeném majetku je v hodnotě 1 445
mil. Kč (1 211 mil. Kč v roce 2018) evidován především majetek souvise-
jící s projektem vývoje nového letounu L-39NG.

V oběžných aktivech měla společnost prostředky vázány ve výši 2 750 mil.
Kč (2  971 mil. Kč v  roce 2018). Zásoby tvořily 77 % jejich hodnoty
(81 % v roce 2018). Meziročně objem zásob poklesl o 293 mil. Kč, což bylo
ovlivněno zejména vypořádáním ukončených Aerostructures programů
(v roce 2018 naopak nárůst o 426 mil. Kč zejména z důvodů náhlého
ukončení Aerostructures programů a zahájení vývoje L-39NG).

Položky časového rozlišení se na hodnotě celkových aktiv podílely v letech
2019 a 2018 ve výši 9 % a 8 %. Zejména se jednalo o komplexní náklady
příštích období související převážně s vývojem L-39NG (287 mil. Kč v roce
2019; 229 mil. Kč v roce 2018) a příjmy příštích období související s vo-
jenskými programy (161 mil. Kč v roce 2019; 136 mil. Kč v roce 2018).

K 31. 12. 2019 byl vlastní kapitál společnosti záporný -180 mil. Kč (při
celkové bilanční sumě 5,9 mld. Kč). K 31. prosinci 2018 financovala
společnost 16 % aktiv z vlastních zdrojů (vlastní kapitál činil 921 mil. Kč
při celkové bilanční sumě 5,9 mld. Kč). Pokles vlastního kapitálu v roce

2019 byl kompenzován jednak navýšením
angažovanosti akcionáře společnosti (doda-
tečné úvěry, navýšení objemu záruk
a ručení ze strany akcionáře za úvěry spo-
lečnosti čerpané od komerčních bank)
a jednak navýšením přijatých záloh od part-
nera společnosti ve vývoji nového letounu
L-39NG, společnosti OMNIPOL a.s., použi-
tých na vývoj nového letounu. Celkově se cizí
zdroje z  důvodu záporného hospodaření
navýšily ze 4 922 mil. Kč na 5 906 mil. Kč
v roce 2019. K 31. 12. 2019 byly cizí zdroje
tvořeny rezervami v  hodnotě 447 mil. Kč
(172 mil. Kč v roce 2018), bankovními úvěry
a půjčkami od leasingových společností ve
výši 1 661 mil. Kč (1 735 mil. Kč v roce 2018),
závazky ke spřízněným osobám v hodnotě
1 771 (1 422 mil. Kč v roce 2018), krátkodo-
bými přijatými zálohami ve výši 1 139 mil.
Kč (542 mil. Kč v roce 2018), obchodními zá-
vazky k obchodním partnerům v sumární
částce 667 mil. Kč (784 mil. Kč v roce 2018)
a jinými závazky ve výši 222 mil. Kč (268 mil. Kč
v roce 2018).

Vývoj nového letounu z poloviny financuje
partner společnosti, společnost OMNIPOL
a.s., v  rámci risk-sharingového projektu.
Příspěvky partnera projektu jsou zachyceny
v závazcích společnosti v přijatých zálohách.
Celkový objem záloh poskytnutých partne-
rem společnosti činil k 31. 12. 2019 částku
1 110 mil. Kč vč. DPH. Objem těchto záloh
má výrazný negativní dopad na vlastní kapi-
tál a z podstatné části je důvodem jeho zá-
porné výše. Přijaté zálohy přitom
společnost nebude partnerovi projektu vra-
cet, nýbrž je používá na financování nákladů
vynaložených na vývoj nového letounu, které

se v aktivech evidují v nedokončeném dlouhodobém majetku, a zvyšují
tak hodnotu majetku společnosti. Po dokončení vývoje nového letounu
se bude OMNIPOL a.s. podílet na zisku z prodaných letadel.

Aero ve spolupráci s akcionářem aktivně podniká kroky, které vedou
k ozdravení současné ne zcela příznivé situace společnosti. S ohledem na
další plány na rozvoj společnosti, zejména pokud jde o dokončení certi-
fikace a následnou sériovou výrobu letounu L-39NG a předpokládané pří-
jmy z MRO aktivit v  roce 2020 a v letech nadcházejících lze důvodně
předpokládat, že v krátkém časovém horizontu dojde ke zlepšení sou-
časné finanční situace a že provoz Aera, stejně jako splácení závazků vůči
obchodním partnerům, nebude nijak ohrožen. 

V porovnání s předchozím rokem vzrostly v roce 2019 cizí zdroje o 984
mil. Kč (o 1 114 mil. Kč v roce 2018). Důvodem nárůstu v obou letech bylo
záporné hospodaření společnosti vycházející zejména z nákladů a výdajů
realizovaných v rámci vývoje projektu L-39NG (bez souvisejících výnosů
a příjmů) a vliv ukončení části Aerostructures programů.

Dluh vůči bankám v roce 2019 meziročně poklesl o 74 mil. Kč (o 434 mil.
Kč v roce 2018). Expozice úvěrů byla nahrazena podporou spřízněných
osob (350 mil. Kč v roce 2019). Cílem bylo jednak optimalizovat náklady
na financování rozvojových projektů a jednak pokrýt vytvořenou ztrátu.

Na časovém rozlišení pasiv společnost vykázala položky v hodnotě 155
mil. Kč (68 mil. Kč v roce 2018).
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NA vzděLáváNí svých zAměstNANců 
Aero ceLkově vyNALožiLo 2,3 miL. kč 
A v rámci GrANtových ProGrAmů 
FiNANcovANých eu byLo reALizováNo 
NěkoLik vzděLávAcích ProJektů.

investice, 
rozvojové programy, 
výzkum a vývoj

Investiční a developerské aktivity byly reali-
zovány v souladu se strategií společnosti.
Aero v roce 2019 prošlo restrukturalizačním
procesem v rámci programu A3F.

Společnost nadále pokračovala ve vývoji
a výrobě nového proudového letounu
L-39NG. Na prototypu se sériovým výrob-
ním číslem 7001 probíhaly letové zkoušky,
do letového programu vstoupil i prototyp
7004. Aero dokončilo také prototyp 7002,
který slouží na statické testy pevnosti a na
přelomu let 2019/2020 dokončilo i prototyp
7003 určený na statické únavové zkoušky.
V  roce 2019 Aero vynaložilo na výrobu
a vývoj letounu 332 mil. Kč. 

Nadále pokračoval vývoj v rámci programu
STEA, tedy konverze osobního letadla
na nákladní (47 mil. Kč), a vývojové práce
na letounu L-159 (11 mil. Kč). 

Společnost také investovala do oblasti IT,
budov a strojů v nezbytném měřítku, a to ve
výši 22 mil. Kč. 

lidské zdroje

V roce 2019 se společnost v oblasti řízení lidských zdrojů soustředila ze-
jména na aktivity směřující k optimalizaci pracovních sil, v jejímž rámci
musela přistoupit k výraznému snižování stavů zaměstnanců jak agen-
turních, tak i kmenových. Hlavním kritériem byla potřeba snížení nákla-
dového zatížení a současně efektivní vyvážení kapacitních požadavků
jednotlivých výrobních programů. Dále pak společnost realizovala změnu
ve vrcholovém vedení, v rámci které došlo jak k modifikaci organizační
struktury, tak i k personální obměně většiny členů top managementu,
personální změny proběhly také na některých dalších manažerských po-
zicích v rámci společnosti.

V roce 2019 činil průměrný evidenční stav zaměstnanců Aera 1 463
(1 536 včetně agenturních zaměstnanců) a celkový počet zaměstnanců
k 31. prosinci 2019 pak 1 342 (1 408 včetně agenturních zaměstnanců).
V tomto období bylo také přijato 66 kmenových zaměstnanců v kvalifiko-
vaných dělnických a technických profesích určených pro přípravu a reali-
zaci stávajících i nových výrobních programů. Na vzdělávání svých
zaměstnanců Aero celkově vynaložilo 2,3 mil. Kč a v rámci grantových pro-
gramů financovaných EU bylo realizováno několik vzdělávacích projektů.

V roce 2020 plánuje společnost nadále optimalizovat kapacity lidských
zdrojů, zajistit klíčové kompetence a soustředit svou činnost na dosažení
certifikace letounu L-39NG. Dále pak poskytnout dostatečnou podporu
pro rostoucí obchodní případy v  oblasti MRO a samozřejmě i včasné
dodávky stávajícím zákazníkům v rámci programů Aerostructures. Vedle
těchto cílů si společnost vytyčila i několik projektů, které mají směřovat
ke zlepšení angažovanosti zaměstnanců.

životní prostředí

Aero v roce 2019 vypustilo do ovzduší cel-
kem 5,922 tun emisí (z toho 3,455 tun těka-
vých organických látek, 2,146 tun oxidu
dusíku, 0,226 tuny tuhých částic a 0,095 tuny
dalších látek). Nejvíce se na produkci emisí
podílejí procesy lakování a s nimi souvise-
jící operace. Provedená měření všech zdrojů

ověřila, že emisní limity byly v roce 2019 plněny. Za rok 2019 nebyl vy-
měřen poplatek za znečišťování ovzduší. V roce 2019 vyprodukovalo Aero
1 166 tun odpadů, z toho 454 tun nebezpečných.

V roce 2019 Aero odebralo 131,1 tis. m3 podzemní vody (z toho 121,7 tis. m3

pro průmyslové technologie). Poplatky za odběr podzemní vody dosáhly
výše 384 tis. Kč. Poplatky za vypouštění odpadní vody byly ve výši 0 Kč.
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uPL Působí JAko ProvozovAteL
NeveřeJNého meziNárodNího
Letiště Lkvo, PoskytovAteL 
Letových NAviGAčNích sLužeb 
A orGANizAce Pro výcvik řídících
Letového Provozu.

úsek provozu letiště

Organizace Úsek provozu letiště (UPL) pů-
sobila v roce 2019 v rámci Aera v pozici pro-
vozovatele neveřejného mezinárodního
letiště LKVO, poskytovatele letových navi-
gačních služeb a Organizace pro výcvik ří-
dících letového provozu (ATCo). Činnost
Úseku provozu letiště v Aeru probíhá v sou-
ladu s Prováděcím nařízením komise (EU)
č. 1035/2011 ze dne 17. října 2011, kterým
se stanoví společné požadavky pro poskyto-
vání letových navigačních služeb. V rámci
organizačního schématu Aera působil UPL
v podobě podpůrného procesu S.10.

Poskytování letových navigačních služeb a služeb Organizace pro výcvik
řídících letového provozu probíhalo v podobě realizačního procesu 1.

Provozování letiště LKVO a Poskytování služeb při odbavovacím procesu
na letišti LKVO probíhalo v podobě realizačního procesu 2.

V průběhu roku bylo prioritním úkolem UPL implementování požadavků
nařízení EU 2017/373 do realizačního procesu 1 – Poskytování letových
navigačních služeb a zapracování změn do související dokumentace.

Politika kvality:
Integrovaná firemní politika byla pro UPL
pro rok 2019 definována pro kvalitu, životní
prostředí, zdraví a bezpečnost, správu ener-
gie a správu informační bezpečnosti. Poli-
tika kvality byla vydána v květnu 2017
příkazem prezidenta č. 7/2017. Dne 18. 4.
2019 byla politika revidována a zveřejněna
příkazem prezidenta č. 4/2019.

Politika provozní bezpečnosti: 
Pro UPL byla pro rok 2019 definována též poli-
tika provozní bezpečnosti AERO Vodochody
AEROSPACE a.s. příkazem prezidenta č. 1/2018.

PosouzeNí úrovNě výkoNNosti
PoskytovaNých Letových 
NaviGačNích sLužeb

výkonnost procesů a shody produktů a služeb
Výkonnost realizačních procesů 1 a 2 a sho-
dy produktů a služeb je v UPL sledována
v průběhu roku v rámci pravidelných porad
ŘUPL konaných každý měsíc. V rámci porad
ŘUPL jsou vyhodnocovány limity v podobě
stanovených SPI a KPI a hodnocení je sou-
částí zápisů z porad.

V roce 2019 byly stanovené limity SPI a KPI
splněny. Interní audity probíhaly podle
schváleného ročního programu auditů.
Změny v programu auditů jsou dokumento-
vány a schváleny ŘUPL. Program auditů byl
splněn. Závěrečné zprávy z auditů jsou ulo-
ženy v adresáři IS UPL a jsou dostupné
všem pracovníkům UPL. Podařilo se dokon-
čit verifikaci interoperabilních a neintero-
perabilních systémů používaných v rámci
poskytování navigačních služeb a zdoku-
mentovat ji v souladu s požadavky ÚCL, kte-

rému byly záznamy DOV interoperabilních systémů zaslány (DOV neintero-
perabilních systémů se na ÚCL nezasílá). Dozorový audit ÚCL se uskuteč-
nil v dubnu 2019 se závěrem, že UPL je způsobilý jako poskytovatel letových
navigačních služeb a Organizace pro výcvik řídících letového provozu.

Dozorový audit Lloyd's Register LRQA systému kvality ISO 9001:2015
se uskutečnil v červenci 2019 se závěrem, že systém kvality zavedený
v UPL splňuje požadavky normy ISO 9001:2015.

výsledky monitorování a měření
Stanovené SPI a KPI pro realizační proces 1 (letové navigační služby
+ organizace pro výcvik ATCo) a realizační proces 2 (provoz letiště LKVO)
byly splněny. Aktuální stav plnění cílů kvality je vyhodnocován každý měsíc
v rámci porad ŘUPL a výsledek je zaznamenáván v zápisech z porad.

Procesy spojené s měřením fyzikálních veličin v UPL jsou metrologicky
zajištěny v souladu metrologickým řádem Aera. Přístroje pro měření jsou
kalibrovány a stav kalibrace je sledován.

výsledky auditů
V průběhu roku 2019 byly provedeny v UPL celkem 4 interní audity v ob-
lasti realizačního procesu, 1 (letové navigační služby + organizace pro vý-
cvik ATCo), 1 externí audit ISO 9001:2015 provedený certifikační
společností Lloyd's Register LRQA a 1 dozorový audit provedený ÚCL.
Výsledky auditu potvrdily způsobilost UPL jako poskytovatele letových
navigačních služeb, organizace pro výcvik řídících letového provozu a pro-
vozovatele letiště a vyhovění systému kvality požadavkům normy ISO
9001:2015. Závěrečné zprávy z auditů jsou ukládány a jsou veřejně
dostupné v IS AVALON.  

výkonnost externích poskytovatelů
Externí dodavatelé služeb poskytují služby na základě smluv. Nebyly zjiš-
těny žádné neshody v kvalitě poskytovaných služeb. Kritické služby, na-
příklad dodávky radarových dat, jsou průběžně sledovány a monitorovány
informačním systémem (kvalita a úplnost dat – datových paketů atd.).
Způsobilost dodavatelů služeb v souladu s uzavřenými smlouvami je ově-
řována v rámci auditů dodavatelů. Byly plánovány audity dodavatele geo-
grafických dat firmy Tesařík a Frank a poskytovatele telekomunikačních
služeb společnosti T-Mobile. Provedení auditů bylo přesunuto na rok 2020
v souvislosti s revizí požadavků na dodavatele na základě implementace
Nařízení 373/2017 a související revizí současných smluv.

řídící Procesy
 vedení - leadership
 quality management
 safety management

reALizAčNí Proces 1 - PoskytováNí Letových 
NAviGAčNích sLužeb

Letové provozní služby (Služba řízení letového provozu,
Letová informační služba, Pohotovostní služba)
Komunikační služba, Navigační služba, Meteorologická služba,
Výcvik ATCo a ATSEP

reALizAčNí Proces 2 - Provoz Letiště Lkvo:
Handling, Údržba letiště, Biologická ochrana letiště, 
Hasičská záchranná služba
Poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti LKVO

PodPůrNé Procesy 
AerA:
 Security
 HR
 Finance
 IT
 Interní audity
 Metrologie
 BOZP

PodPůrNé Procesy eXterNích
dodAvAteLů:
 ŘLP ČR, s.p. přehledová data,

komunikační linky AFTN, VOA, VOB
 ČHMÚ meteo informace, 

technická podpora
 T-Mobile telekomunikační služby
 Zdravotnická záchranná služba
 Celní a pasová služba
 Servisní organizace ALES, 

TRANSCON,...

s.10 upl
organizace Úsek 
provozu letiště 
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PrimárNím ÚkoLem uPL 
Je zAJištěNí Letových 
NAviGAčNích sLužeb Pro 
LetouNy L-39, L-159 A L-39NG 
dLe Potřeb AerA.

výkoN PoskytovateLe Letových
NaviGačNích sLužeb 

Vzhledem k tomu, že poskytovatel letových
navigačních služeb UPL poskytuje služby
v CTR a TMA neveřejného mezinárodního le-
tiště LKVO, je obchodní plán uvažován v kon-
textu kategorie uvedeného letiště LKVO.
Primárním úkolem je zajištění letových navi-
gačních služeb pro potřebu společnosti Aero
působící  v pozici  výrobní, údržbové a vývo-
jové organizace letadel kategorie L-39, L-159
a L-39NG. Není proto prioritou finanční výkon
– zisk, protože závazky k ostatním provozova-
telům letadel by negativně ovlivnily kapacitu
služeb a vedly by k omezení operativních po-
žadavků souvisejících se zálety letadel po
opravách a zejména pak k omezení operativ-
ních požadavků na prioritní zajištění zkušeb-
ních letů vyvíjeného letadla L-39NG. 

Intenzita letového provozu na letišti LKVO
nepředstavuje z hlediska poskytovatele le-
tových navigačních služeb významnou eko-
logickou zátěž prostředí, protože počty letů
jsou pouhým zlomkem letového provozu
blízkých (sousedních) významných letišť
LKPR a LKKB. Z tabulky LKVO Základní
data o letovém provozu vyplývá, že největší
intenzitu provozu v CTR/TMA LKVO produ-
kuje všeobecné letectví, které svojí intenzi-
tou více než desetinásobně převyšuje
souhrnný provoz ostatních kategorií letadel.

Z výše uvedených skutečností vyplývá i plně-
ní obchodního plánu, zejména pak rozdíly
mezi relevantními záměry a cíli a dále určení
opatření nutných k odstranění veškerých
rozdílů mezi plány a skutečnou výkonností,
což je řešení omezených finančních zdrojů
a řešení malé vybavenosti letiště.

Lkvo základní data o letovém provozu (k 8. lednu 2020)

Parametry 2016 2017 2018 2019

Letové dny za rok 208 297 223 266
Počet pohybů za rok 8152 11794 11659 12600
Noční pohyby 10 3 0 4
Pohyby v letní sezóně 5073 7940 6437 2623
Motorové zkoušky za rok 95 103 130 256
Pasažéři 273 393 473 568
typy letounů/kategorie
a) všeobecné letectví 7256 8864 10839 11168
b) vrtulové letouny nad 5,7 tun 200 156 92 163
c) proudové letouny do 100 tun 125 136 40 70
d) proudové letouny nad 100 tun 0 0 0 0
e) proudové letouny - vojenské 416 336 593 680
g) vrtulníky 155 119 95 37
Noční provoz od 22:00 do 06:00
a) všeobecné letectví 0 0 0 0
b) vrtulové letouny nad 5,7 tun 2 0 0 0
c) proudové letouny do 100 tun 8 0 0 4
d) proudové letouny nad 100 tun 0 0 0 0
f) proudové letouny - vojenské 0 3 0 0
g) vrtulníky 0 0 0 0

splnění cílů plánu na rok 2019:

hlavní cíle Plán - hlavní cíle kvality na rok 2019 Plnění Poznámka

KPI base management KPID S.10.01. 100% Platí pro podpůrný proces S.10 (UPL)
KPI base management KPID S.10.02. 100% Platí pro podpůrný proces S.10 (UPL)
Implementace Prováděcího Nařízení Komise (EU) 2017/373. 95% Dokumentace předána na ÚCL.
Přehledový systém pro tovární zálety do zkušebních 
prostorů – RADAR – LETVIS – zahájení výměny systému.

10% Zatím neschváleno investiční komisí, studie hotové.

Zahájení obměny technologického zařízení METEO. 10% Zatím neschváleno investiční komisí, studie hotovy.
Pravidelný výcvik personálu pro útvar ANS. 100% V souladu s plánem výcviku.
Modernizace letištního vybavení. 5% Příprava finančních zdrojů.

ostatní cíle Zvýšení obchodního IFR provozu. 15% Malá vybavenost letiště LKVO, hledání finančních zdrojů.
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hLAvNím zdroJem PříJmů uPL 
byLy cvičNé Lety, PoPLAtky 
zA PřistáNí A hANdLiNG A PožárNí 
Pohotovost PoskytovANá hAsiči 
z AerA okoLNím obcím.

vývoj provozu 
a infrastruktury

Interní aspekty, které ovlivňovaly vývoj pro-
vozu a infrastruktury v realizačním procesu
1 (letové navigační služby + Organizace pro
výcvik ATCo):

 V průběhu roku 2019 proběhly personální
změny, podrobněji popsané v části o po-
litice lidských zdrojů.

 V roce 2019 v souvislosti s finanční situ-
ací Aera proběhlo plošné snižování počtu
pracovníků, které postihlo UPL v oblasti
Air Traffic Services Reporting Office
(ARO) a provozní požadavky se řeší ex-
terním zajištěním – objednávkou práce.

 Dalším aspektem ovlivňujícím provoz
letiště LKVO byla úsporná opatření
a změna priorit plateb v rámci sledování
platební bilance. Dokončení opravy svě-
tel bylo posunuto až do druhé poloviny
roku z důvodu priority požadavku na
neustálé udržování denního provozu
letiště a tím nemožnost přerušit provoz
na delší dobu z důvodu provedení celkové
opravy světel (výkopové práce + výměna
kabeláže).

Externí aspekty, které ovlivňovaly vývoj provozu a infrastruktury v reali-
začním procesu 1 (letové navigační služby + Organizace pro výcvik ATCo):

 Činnost UPL byla zejména ovlivněna legislativní změnou v podobě vy-
dání Nařízení (EU) 2017/373, na základě kterého bylo nutné provést
implementaci legislativních požadavků do interních směrnic a do sou-
visejících postupů v realizačním procesu 1 – v poskytování letových na-
vigačních služeb a v službách Organizace pro výcvik řídících letového
provozu. Implementace probíhala podle Implementačního plánu
schváleného ÚCL.

Přiměřenost zdrojů
Finanční zajištění UPL je limitované. V rámci plánovaných a následně sle-
dovaných finančních limitů se neustále hledají úsporná opatření. Zákonný
rámec požadavků na zajištění zdrojů pro poskytování služeb UPL je do-
držován.

efektivnost nápravných opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí
Všechny události ovlivňující bezpečnost a kvalitu služeb jsou sledovány
a zaznamenávány v tabulce SPI/KPI a současně projednávány v rámci
Safety Action Group podle stanovených interních postupů. V rámci Safety
Action Group se hodnotí i efektivita nápravných opatření a v případě,
že se neshoda opakuje, hledá se a stanovuje jiné řešení, u kterého se
předpokládá dostatečná účinnost. V roce 2019 bylo podáno 44 bezpeč-
nostních hlášení a uskutečnilo se 68 jednání Safety Action Group.

Příležitosti ke zlepšování
Ze závěrečných zpráv z auditů (interních i externích) vyplývá, že existuje
prostor ke zlepšování v oblasti zpracování a udržování řízené dokumen-
tace (její formy a obsahu).

hospodářské 
výsledky

Hlavním zdrojem příjmů UPL v roce 2019
byly cvičné lety, poplatky za přistání, po-
platky za služby handlingu a požární poho-
tovost poskytovaná hasičským sborem Aera
okolním obcím. Celkově příjmy UPL v roce
2019 dosáhly 3 447 tis. Kč.

Hlavní výdaje UPL byly personální náklady
a náklady na materiál a údržbu. V roce 2019
vynaložil UPL na mzdy celkem 42 051
tis. Kč. Náklady na školení zaměstnanců
UPL dosáhly 503 tis. Kč. UPL v roce 2019
dále vynaložil 976 tis. Kč na opravy a udržo-
vání dlouhodobého hmotného majetku, ná-
klady na údržbu přistávací dráhy dosáhly
2  036 tis. Kč. Materiálové náklady UPL
včetně ochranných pomůcek za rok 2019
dosáhly celkem 279 tis. Kč.

V roce 2019 dosáhla EBITDA UPL celkem
44 798 tis. Kč.

informace o formálním 
konzultačním procesu s uži-
vateli služeb poskytovatele

V prosinci 2019 se uskutečnilo setkání se
zákazníky, kteří využívají letiště LKVO. Z po-
zvaných zákazníků se zúčastnili zástupci
leteckých škol. Vyslovili plnou spokojenost
s poskytovanými službami a zejména pak
možnost provádění nočního leteckého vý-
cviku díky obnovení provozuschopnosti

osvětlení RWY po náročné opravě. Spokojenost interního zákazníka
je průběžně v průběhu roku sledována a uplatňuje se v podobě stanovení
priorit a operativního přizpůsobování se požadavkům Aera pro zajištění
programu zkušebních letů programu L-39NG a záletů po opravách
letadel L-159 a L-39. Z důvodu provozní nezpůsobilosti poskytovatele
letových navigačních služeb UPL nebyl zrušen žádný let interního záka-
zníka. Pět plánovaných letů Aera se neuskutečnilo z důvodu provozní ne-
způsobilosti letiště LKVO (sníh, nezpůsobilá RWY, nutná údržba,
plánovaná školení…).

Další zvyšování spokojenosti zákazníka a rozvoj služeb souvisí s investi-
cemi (hangáry pro parkování a provádění údržby letadel zákazníků,
zázemí pro piloty-zákazníky a cestující, rozšíření provozní doby…).

informace o politice lidských zdrojů

 V průběhu roku 2019 proběhly personální změny. Došlo k odchodu
dvou pracovníků – z útvaru poskytování letových služeb ATCo a z mana-
gementu bezpečnosti SM. Na pozici SM nastoupil na základě výběro-
vého řízení nový pracovník. V oblasti poskytování služby ARO odešel
jeden zaměstnanec – a dále pokračuje formou DPČ.

 Výcvik pracovníků UPL je zajištěn, sledován a vyhodnocován v rámci
vzdělávacího systému Aera (oblast personalistiky). Výcvik servisního
personálu s kvalifikací ATSEP byl v roce 2019 prováděn podle výcviko-
vého plánu schváleného ÚCL pro rok 2019 a byl splněn. Výcvik řídících
letového provozu (kvalifikace ATCo) probíhá v rámci Výcvikové organi-
zace pro výcvik řídících letového provozu podle výcvikového plánu
schvalovaného pro každý rok ÚCL a pro rok 2019 byl splněn.

 V roce 2019 v souvislosti s finanční situací Aera proběhlo plošné sni-
žování počtu pracovníků, přesto se v ÚPL podařilo udržet minimální
možný počet pracovníků, ale snížil se počet pracovníků služby ARO
o jednoho pracovníka.
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100 let
své existence oslavilo Aero 
v loňském roce. továrna byla 
založena v Praze 25. 2. 1919.
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historie Aero se od Počátku zAměřiLo 
NA vývoJ A výrobu LetAdeL, 
Leteckých díLů A oPrAvy LetAdeL 
A Již v roce 1919 zALétALo svůJ PrvNí
vLAstNí tyP – LetouN Aero A-1.

počátky

Aero bylo založeno v úterý 25. února 1919 se
sídlem na pražském Starém Městě a výrob-
ními prostory v Praze-Bubenči. 101 let tra-
dice řadí Aero mezi nejstarší výrobce
letecké techniky na světě. Aero se od po-
čátku zaměřilo na vývoj a výrobu letadel, le-
teckých dílů a opravy letadel a již v roce
1919 zalétalo svůj první vlastní typ – letoun
Aero A-1. Letoun navržený pro výcvik vojen-
ských pilotů – tolik typický pro Aero – začala
firma sériově vyrábět pro československé
ministerstvo obrany.

expanze

Následovaly výkonnější typy výcvikových le-
tounů a po přesunu výroby do nového závodu
v Praze v městské části Vysočany (1923) byl
položen základ pro novou rodinu průzkum-
ných, bombardovacích a cvičných dvouploš-
níků typu Aero A-11 a A-12. Českoslovenští
vojenští piloti se brzy proslavili lámáním re-
kordů a vítězstvími v závodech v letadlech
značky Aero. Aero, v té době soukromý pod-
nik vlastněný Dr. Vladimírem Kabešem, se

stalo hlavním dodavatelem pro ministerstvo obrany a pro ministerstvo ve-
řejných prací (civilní letectví). Brzy následovali první zahraniční zákazníci,
počínaje Finskem. Během první republiky přineslo Aero mnoho česko-
slovenských prvenství: zkonstruovalo prototyp prvního tuzemského bojo-
vého letounu, navrhlo první jednoúčelový kabinový přepravní letoun, první
dvoumotorový letoun, první hydroplán s plováky tuzemské konstrukce,
představilo vyztužený hornokřídlý jednoplošník a též razilo cestu praktic-
kého 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 pota-
hem s plným vybavením pro průzkumné a výcvikové úkoly - Focke-Wulf
Fw 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 československé vojenské i civilní letectvo. Krátce po
válce byl představen nový pozoruhodný tuzemský typ – vysoce výkonný
dvoumotorový celokovový čtyřmístný letoun Aero 45. 

proudový věk

V roce 1953 byla ve Vodochodech vybudo-
vána nová zařízení navržená zcela pro vý-
robu proudových letounů a v tomtéž roce
zahájila provoz. Výroba, ve které bylo zapo-
jeno několik československých leteckých zá-
vodů, 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 schop-
ností pro tuzemské programy proudových
cvičných letounů L-29 Delfín a L-39 Albatros.

vlastní proudové letouny

Ve druhé polovině 50. let rostla potřeba prou-
dových výcvikových letounů. Výsledkem sou-
středěného 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 proudo-
vých cvičných letounů nastal v létě roku 1961
poblíž Moskvy: letoun L-29 Delfín zvítězil v
porovnávacích zkouškách tří různých proto-
typů a byl vyhlášen nejvhodnějším cvičným
letounem zemí celého východního bloku. Vý-
roba a dodávky pokračovaly hladce po dobu
dalších deseti let, během kterých byla vyvi-
nuta druhá generace mnohem výkonnějších
a mnohem efektivnějších letounů L-39. Vý-
roba L-39 zaměstnávala výrobní a montážní
haly Aera během 70. a 80. let.

Rodina letounů L-39 Albatros v průběhu
doby značně expandovala a vytvořila per-
fektní základ pro další vývoj. Nástup 90. let
přinesl začlenění západní avioniky a stan-
dardů a také výkonnějšího amerického mo-
toru 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 inte-
grovanou logistickou podporu, prostředky plánování a vyhodnocování letu
a pozemní výcvikový systém.

novodobá historie

V novém tisíciletí se Aero pustilo novým směrem a získalo první koope-
rační program – kompletní vrtulník S-76 připravený pro instalaci dyna-
mických částí pro americkou firmu Sikorsky Aircraft Corporation. V roce
2007 se stala stoprocentním vlastníkem Aera investiční skupina Penta
a zahájila restrukturalizaci společnosti. Aeru se otevřely dveře na celo-
světový trh a začalo získávat další kooperační programy, včetně prvních
risk-sharingových. Firma se tak stala partnerem nejvýznamnějších svě-
tových leteckých společností. 

Stabilizace společnosti umožnila návrat k tradici vývoje a výroby cvičných
proudových letounů – v roce 2014 Aero oznámilo spuštění projektu
L-39NG, nové generace legendárního letounu. Pomocí remotorizací navíc
oživilo legendární L-39. V roce 2014 se také po dlouhých letech vyjedná-
vání podařilo podepsat první zahraniční zákazníky pro L-159 – soukro-
mou americkou společnost Draken International a iráckou armádu.
V prosinci 2018 Aero dosáhlo důležitého milníku, když letoun L-39NG
úspěšně provedl první let. Stalo se tak 50 let od prvního letu L-39 a vpřed-
večer stého výročí založení firmy. V únoru 2019 pak oslavilo svou historii
speciální výstavou v Národním technickém muzeu.

celokovový čtyřmístný civilní letoun Ae-45

L-39 na mezinárodním strojírenském veletrhu v brně

hangár v letňanské továrně
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Aero v dAtech v roce 1953 byLA ve vodochodech 
vybudováNA Nová zAřízeNí 
NAvržeNá zceLA Pro výrobu 
Proudových LetouNů A v tomtéž 
roce zAháJiLA Provoz.

1919
Aero – V Praze 
založena firma
Aero – továrna lé-
tadel

A-1, první vojenský
letoun vlastní kon-
strukce

1923
A-11, rodina vojen-
ských dvouplošníků
(bombardéry a prů-
zkumné letouny)

1929
A-34 “blackbird”,
první z rodiny 
sportovních 
a cvičných lehkých
dvouplošníků

1921
A-10, první civilní 
dopravní letoun

1925
de havilland dh-50,
dopravní letoun 
v britské licenci

1937
mb-200, celokovový
bombardér 
vyrobený ve fran-
couzské licenci
(Marcel Bloch)

1939
c4/c-104 (Bucker
Bu-131 Jungmann),
cvičný a akroba-
tický dvouplošník

1932
A-100, rodina vojen-
ských dvouplošníků
(bombardéry 
a průzkumné 
letouny)

1938
A-304, dvoumotorový
dolnoplošný vojenský
letoun
A-300, dvoumotorový
dolnoplošný 
bombardér

1943
c-3 (siebel si-204d),
dvoumotorový vojen-
ský letoun

1953
Aero se přestěho-
valo z Prahy 
do nových prostor
ve Vodochodech

1958
Zálet letounu 
miG-19 Farmer,
nadzvukového 
bojového letounu
vyrobeného v sovět-
ské licenci 
(1958–1962 dodáno
103 letounů)

1962
Zálet letounu 
miG-21 Fishbed,
nadzvukového 
bojového letounu
vyrobeného v sovět-
ské licenci (1962–
1972 dodáno 194
letounů)

1954
Zálet letounu 
miG-15, proudového
bojového letounu 
vyrobeného v sovět-
ské licenci (1954–
1962 dodáno 
3 405 letounů)

1959
Zálet letounu L-29
delfín, prvního 
proudového cvičného
letounu navrženého
v Československu
(1963–1974 dodáno 
3 500 letounů)

1986
Zálet proudového
cvičného letounu
vlastní konstrukce
L-39ms – pro 
export L-59 Super
Albatros (1992–
1996 dodáno 
60 letounů)

1968
Zálet proudového
cvičného letounu
vlastní konstrukce 
L-39 Albatros 
(1971–1999 
dodáno více než 
2 900 letounů)

1997
Zálet jednomístného
lehkého bitevníku 
L-159 ALcA (české
letectvo objednalo 
72 letounů)

Založení společného
podniku s tchajwan-
skou firmou AIDC 
k vývoji a výrobě civil-
ního letounu Ae270

1947
Ae-45, dvoumotorový
civilní letoun
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Aero v dAtech v ÚNoru 2019 Aero osLAviLo 
svou historii sPeciáLNí výstAvou 
v NárodNím techNickém muzeu.

2000
Dodávka prvního
letounu L-159 
českému letectvu 

Zahájení výroby leš-
těných potahů dveří
pro cestující pro 
letoun boeing 757

Zálet prvního proto-
typu letounu Ae270

Zahájení výroby vrtul-
níku s-76 pro Sikorsky
Aircraft Corporation

2002
Zálet dvoumístného
pokročilého 
cvičného letounu 
L-159b

2005
Letoun Ae270
získal typový 
certifikát EASA

Aero podepsalo
dlouhodobou 
rámcovou smlouvu
o pozáruční pod-
poře letky L-159

2001
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)

2004
Dokončena dodávka
letounů L-159
českému letectvu

2007
Vlastníkem Aera se
stala skupina Penta

Pokročilé cvičné 
letouny L-159t1
dodány českému
letectvu

Zahájena výroba
střední části křídla
c-27J spartan
pro firmu Alenia
Aeronautica

2009
Podepsána první
smlouva na mezi-
národní risk-sha-
ringový projekt 
s belgickou společ-
ností soNAcA

2006
Letoun Ae270
získal typový 
certifikát FAA

2008
Zahájena výroba
podsestav dveří 
embraer 170/190
pro firmu Latecoere

Podepsána smlouva
na výrobu závěsníků
JAs-39 Gripen 
s firmou SAAB

2010
Podepsána smlouva
na výrobu kokpitu
pro vojenský vrtulník
black hawk uh-60m
se společností 
Sikorsky 

Zahájení prací 
na vývoji podvozku
pro letoun L-410NG

2012
Společnost PZL 
Mielec vybrala 
Aero jako dodava-
tele mezinárodní
verze kokpitů 
vrtulníku s-70i

2014
Zahájen vývoj letounu
L-39NG, nové gene-
race legendárního
cvičného letounu

Aero uzavřelo stra-
tegické partnerství
s firmou draken
international

Aero zahájilo práci
na vývoji podvozku
pro letoun tecnam
P2012

2016
Prototyp nového vojenského transportního
letounu kc-390 navštívil Aero poté, co se
představil na Farnborough International
Airshow.

Americký partner Aera, společnost draken
international, zahájil letový provoz své 
flotily letounů typu L-159e ALcA.

Letouny L-159 se osvědčily v bojích 
na severu Iráku

2013
Aero bylo vybráno
společností Alenia
Aermacchi jako 
dodavatel trupových
panelů sekce 14a pro
letoun Airbus A321

2015
První let remoto-
rizovaného letounu
L-39cW

2018
Dokončení 
certifikace L-39cW

První let nového 
letounu L-39NG

2017
Oficiální obnovení 
výroby L-159

Zahájení montáže
předsériových kusů
L-39NG

2019
sto let firmy Aero

2011
Aero se stalo partnerem
Embraeru v oblasti vý-
voje, designu a výrobě
letounu kc-390. Zod-
povídá za vývoj a vý-
robu náběžné hrany
křídla, technologický
vývoj a výrobu všech
sedmi dveří, rampy 
a zadní části trupu 

Aero rozšířilo smlouvu
se společností Messier
-Bugatti-Dowty na 
výrobu podvozků pro
letoun Airbus A320



250 dodavatelů
má letoun L-39NG. 
většinu dodávaných dílů 
vyrábí české firmy.
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udáLosti 
Po rozvAhovém dNi

leden 2020:
 Na pozici viceprezidenta pro AST pro-

gramy nastoupil Pavel Vašíček.

únor 2020:
 Předali jsme první dva opravené letouny

L-39 zákazníkovi ze střední Asie.

březen 2020:
 Po úspěšném absolvování letových zkoušek flutteru a dalších zkou-

šek se otevřela letová obálka L-39NG na plný rozsah předpokládaných
výšek a rychlostí.

 Smlouva na pozáruční podporu L-159 ve službách iráckých vzdušných
sil nabyla účinnosti.

 K letovému programu L-39NG se opět připojil i letoun se sériovým vý-
robním číslem 7004.

 Českou republiku i celý svět zasáhla pandemie koronaviru, která za-
čala významně ovlivňovat činnost firmy kvůli problémům s dodávkami
od některých dodavatelů, potížím zákazníků firmy, zavřeným hranicím
a vysokému počtu zaměstnanců v karanténě.

duben 2019:
 Z Aera odešel Marco Venanzetti. 

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy
z Číny týkající se viru COVID-19 (koronavirus).
V prvních měsících roku 2020 se virus roz-
šířil do celého světa a způsobil rozsáhlé
ekonomické škody. V době zveřejnění této
výroční zprávy již vedení Společnosti zazna-
menalo pokles prodeje v oblasti Aerostruc-
tures, na který se rozhodlo reagovat
zavedením tzv. kurzarbeitu. Dne 24. dubna
2020 proto uzavřelo se Základní organizací
odborového svazu KOVO AERO VODOCHODY
dohodu o překážce v  práci na straně za-
městnavatele podle § 209 odst. 1 a 2 záko-
níku práce, která se dotkne 200-300
zaměstnanců po dobu až tří měsíců počínaje
1. květnem 2020.

Situace se neustále mění, budoucí dopady této pandemie na činnost
Společnosti proto nelze přesně předpovědět. Vedení Společnosti bude
pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré
možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Společnost
a její zaměstnance.

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity
a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad
nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka
k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále
schopna pokračovat ve své činnosti.

očekávané události
 Získání certifikace letounu L-39NG v  konfiguraci pokročilý cvičný

letoun.
 Přestavba letounu se sériovým výrobním číslem 7001 na lehkou

bojovou konfiguraci.
 Předávání letounů L-39 po opravách a vylepšeních zákazníkům z Afriky

i ze Střední Asie.
 Nárůst výroby na programu A220.
 Podpis smlouvy se společností LOM Praha s.p.
 Podpisy smluv na L-39NG s dalšími zákazníky.
 Nabytí účinnosti smlouvy s Republikou Senegal.
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výrok 
AuditorA

výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky
společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
(„Společnost“) sestavené na základě českých
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k
31. prosinci 2019, výkazu zisku a ztráty, pře-
hledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu
o peněžních tocích za rok končící 31. prosince
2019, a přílohy této účetní závěrky, která obsa-
huje popis použitých podstatných účetních
metod a další vysvětlující informace. Údaje o
Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této
účetní závěrky.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Spo-
lečnosti k 31. prosinci 2019 a nákladů a výnosů
a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků
za rok končící 31. prosince 2019 v souladu s čes-
kými účetními předpisy.

základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o
auditorech a standardy Komory auditorů
České republiky pro audit, kterými jsou mezi-
národní standardy pro audit (ISA) případně do-
plněné a upravené souvisejícími aplikačními
doložkami. Naše odpovědnost stanovená tě-
mito předpisy je podrobněji popsána v oddílu
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým
kodexem přijatým Komorou auditorů České
republiky jsme na Společnosti nezávislí a spl-
nili jsme i další etické povinnosti vyplývající z
uvedených předpisů. Domníváme se, že dů-
kazní informace, které jsme shromáždili, po-
skytují dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho výroku.

ostatní informace 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech in-
formace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu audi-
tora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je
však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky se-
známení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace ne-
jsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda
se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto po-
souzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních před-
pisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v
kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených
požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních in-
formací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zob-

razení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech
v souladu s účetní závěrkou a

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti,
k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují vý-
znamné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v
obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné ne-
správnosti nezjistili.

odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající
věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový
vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní zá-
věrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posou-
dit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, po-
psat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání

a použití předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů,
kdy představenstvo plánuje zrušení Společ-
nosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy
nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví
ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu,
že účetní závěrka jako celek neobsahuje vý-
znamnou (materiální) nesprávnost způsobe-
nou podvodem nebo chybou a vydat zprávu
auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra
jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zá-
rukou, že audit provedený v souladu s výše
uvedenými předpisy ve všech případech
v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Ne-
správnosti mohou vznikat v důsledku podvodů
nebo chyb a považují se za významné (mate-
riální), pokud lze reálně předpokládat, že by
jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit eko-
nomická rozhodnutí, která uživatelé účetní zá-
věrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvede-
nými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a za-
chovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné
(materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrh-
nout a provést auditorské postupy reagující
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné
důkazní informace, abychom na jejich zá-
kladě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neod-
halíme významnou (materiální) nesprávnost,
k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než

riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou,
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opo-
menutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro
audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy
vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor
na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených
účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo
Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
účetní závěrky představenstvem, a zda s ohledem na shromážděné důkazní
informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí
nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (mate-
riální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry
týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních
informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí udá-
losti nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně pří-
lohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a udá-
losti způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu
a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu uči-
nili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

3. června 2020
Praha, Česká republika

Ernst & Young Audit, s.r.o.
License No. 401

Radek Pav, Auditor
License No. 2042



4 prototypy 
L-39NG byly vyrobeny 
v rámci vývoje – dva letové 
a dva pro pozemní zkoušky.
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ÚčetNí závěrkA 
k 31. 12. 2019

Běžné Minulé účetní 
účetní oBdoBí oBdoBí 2018

Brutto KoreKce netto netto

AktivA ceLkem 9 570 575 -3 688 500 5 882 075 5 910 898 

A. PohLedávky zA uPsANý zákLAdNí kAPitáL 0 0 

b. stáLá AktivA 5 402 945 -2 782 517 2 620 428 2 450 232 
b. i. dlouhodobý nehmotný majetek 1 794 188 -440 672 1 353 516 1 045 641   
B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

2. Ocenitelná práva 652 684 -441 510 211 174 227 428   
1. Software 275 644 -257 522 18 122 24 133 
2. Ostatní ocenitelná práva 377 040 -183 988 193 052 203 295 

3. Goodwill -13 915 11 132 -2 783 -5 566 
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 166 -1 123 43 159 

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

1 154 253 -9 171 1 145 082 823 620 

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 
2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 154 253 -9 171 1 145 082 823 620 

b. ii. dlouhodobý hmotný majetek 3 607 739 -2 341 845 1 265 894 1 403 562 
B. II. 1. Pozemky a stavby 1 179 306 -682 050 497 256 523 733  

1. Pozemky 18 206 0 18 206 18 206 
2. Stavby 1 161 100 -682 050 479 050 505 527  

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 2 068 961 -1 619 152 449 809 478 647 
3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 37 069 -20 964 16 105 9 145 

1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 
2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 
3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 37 069 -20 964 16 105 9 145 

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 322 403 -19 679 302 724 392 037 

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 3 010 0 3 010 4 336 
2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 319 393 -19 679 299 714 387 701  

b. iii. dlouhodobý finanční majetek 1 018 0 1 018 1 029  
B. III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 1 018 0 1 018 1 029 

2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 
3. Podíly - podstatný vliv 0 0 0 0 
4. Zápůjčky a úvěry - podstatní vliv 0 0 0 0 
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 0 0 0 0 
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 
2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Běžné Minulé účetní 
účetní oBdoBí oBdoBí 2018

Brutto KoreKce netto netto

c. oběžNá AktivA 3 655 511 -905 983 2 749 528 2 971 084  

c. i. zásoby 2 978 586 -873 254 2 105 332 2 398 760  
C. I. 1. Materiál 1 442 092 -621 862 820 230 1 001 950  

2. Nedokončená výroba a polotovary 1 380 672 -240 305 1 140 367 1 242 047  
3. Výrobky a zboží 46 858 -244 46 614 44 993   

1. Výrobky 0 0 0 0 
2. Zboží 46 858 -244 46 614 44 993  

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 
5. Poskytnuté zálohy na zásoby 108 964 -10 843 98 121 109 770 

c. ii. Pohledávky 522 347 -32 729 489 618 472 021 
c. ii. 1. dlouhodobé pohledávky 0 0 0 20 590 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 20 590  
3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 
4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 
5. Pohledávky ostatní 0 0 0 0 
5.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 
5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0   0 
5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 
5.4. Jiné pohledávky 0 0 0 0 

c. ii. 2. krátkodobé pohledávky 522 347 -32 729 489 618 451 431 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 438 678 -30 117 408 561 374 331 
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 55 808 0 55 808 15 614 
3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 
4. Pohledávky - ostatní 27 861 -2 612 25 249 61 486
4.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 
4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 
4.3. Stát - daňové pohledávky 0 0 0 16 994 
4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 20 240 0 20 240 34 665 
4.5. Dohadné účty aktivní 3 982 0 3 982 6 918 
4.6. Jiné pohledávky 3 639 -2 612 1 027 2 909 

c. iii. krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 
2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

c. iv. Peněžní prostředky 154 578 0 154 578 100 303 
1. Peněžní prostředky v pokladně 2 090 0 2 090 4 969 
2. Peněžní prostředky na účtech 152 488 0 152 488 95 334 

d. časové rozlišení aktiv 512 119 0 512 119 489 582  
1. Náklady příštích období 64 829 0 64 829 123 817 
2. Komplexní náklady příštích období 286 706 0 286 706 229 420 
3. Příjmy příštích období 160 584 0 160 584 136 345 
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ÚčetNí závěrkA 
k 31. 12. 2019

Běžné Minulé účetní 
účetní oBdoBí oBdoBí 2018

PAsivA ceLkem 5 882 075 5 910 898
A. vLAstNí kAPitáL -179 658 920 666 

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

2. Vlastní podíly (-) 0 0 
3. Změny základního kapitálu 0 0 

A. ii. ážio a kapitálové fondy 1 425 -32 262  
A. II. 1. Ážio 0 0 

2. Kapitálové fondy 1 425 -32 262   
1. Ostatní kapitálové fondy 0 0 
2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) -6 -33 693  
3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 0 0 
4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 1 431 1 431  
5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 0 0 

A. iii. Fondy ze zisku 1 169 1 169  
A. III.1. Ostatní rezervní fondy 0 0 

2. Statutární a ostatní fondy 1 169 1 169  
A. iv. výsledek hospodaření minulých let (+/-) -50 241 509 850

IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let -50 241 509 850   
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 0 0 
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 0 0 

A. v. výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -1 134 011 -560 091  
A. vi. rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 0 0

Běžné Minulé účetní 
účetní oBdoBí oBdoBí 2018

b. + c. cizí zdroJe 5 906 389 4 922 023   

b. rezervy 446 757 171 774  
B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 

2. Rezerva na daň z příjmů 0 0 
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 
4. Ostatní rezervy 446 757 171 774   

c. závazky 5 459 632 4 750 249   
C. I. Dlouhodobé závazky 2 330 458 2 420 634   

1. Vydané dluhopisy 0 0 
1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 
2. Ostatní dluhopisy 0 0 

2. Závazky k úvěrovým institucím 557 576 995 049    
3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 
4. Závazky z obchodních vztahů 0 0 
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 1 771 334 1 421 334  
7. Závazky - podstatný vliv 0 0 
8. Odložený daňový závazek 0 0 
9. Závazky - ostatní 1 548 4 251    

1. Závazky ke společníkům 0 0 
2. Dohadné účty pasivní 0 0 
3. Jiné závazky 1 548 4 251  

c. ii. krátkodobé závazky 3 129 174 2 329 615   
1. Vydané dluhopisy 0 0 

1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 
2. Ostatní dluhopisy 0 0 

2. Závazky k úvěrovým institucím 1 103 165 739 650   
3. Krátkodobé přijaté zálohy 1 138 772 541 787  
4. Závazky z obchodních vztahů 666 689 783 627 
5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0 
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 1 084 
7. Závazky - podstatný vliv 0 0 
8. Závazky - ostatní 220 548 263 467  

1. Závazky ke společníkům 0 0 
2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 
3. Závazky k zaměstnancům 45 141 54 619 
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 55 826 30 656 
5. Stát - daňové závazky a dotace 48 511 10 850 
6. Dohadné účty pasivní 67 074 103 668 
7. Jiné závazky 3 996 63 674

d. časové rozlišení pasiv 155 344 68 209    
1. Výdaje příštích období 126 501 40 889 
2. Výnosy příštích období 28 843 27 320 
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ÚčetNí závěrkA 
k 31. 12. 2019

Běžné Minulé účetní 
účetní oBdoBí oBdoBí 2018

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 2 311 008 2 131 621   
II. Tržby za prodej zboží 294 699 412 667  

A. výkonová spotřeba 2 136 152 2 667 603  
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 303 542 387 301   
A.2. Spotřeba materiálu a energie 860 632 1 180 513 
A.3. Služby 971 978 1 099 789 

b. změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 43 072 -442 372 
c. Aktivace (-) -395 191 -506 167 
d. osobní náklady 1 131 938 1 256 805 

D.1. Mzdové náklady 846 972 922 099 
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 284 966 334 706 
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 263 394 297 629 
D.2.2. Ostatní náklady 21 572 37 077 

e. Úpravy hodnot v provozní oblasti 312 601 85 220  
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 187 026 138 636 
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 200 899 213 303 
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné -13 873 -74 667 
E.2. Úpravy hodnot zásob 98 500 -27 660 
E.3. Úpravy hodnot pohledávek 27 075 -25 756 

iii. ostatní provozní výnosy 280 045 957 560    
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 1 878 40 893 
III.2. Tržby z prodaného materiálu 43 428 42 289 
III.3. Jiné provozní výnosy 234 739 874 378 

F. ostatní provozní náklady 571 534 877 001  
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 1 734 31 149 
F.2. Prodaný materiál 46 599 23 225 
F.3. Daně a poplatky 6 570 4 838 
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 222 689 -120 675 
F.5. Jiné provozní náklady 293 942 938 464 

Běžné Minulé účetní 
účetní oBdoBí oBdoBí 2018

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) -914 354 -436 242 

iv. výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 0 0 
IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 
IV.2. Ostatní výnosy z podílů 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 
v. výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 
V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 

h. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 0 0 
vi. výnosové úroky a podobné výnosy 2 150 1 688 

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 2 127 1 674  
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 23 14 

i. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0 
J. Nákladové úroky a podobné náklady 153 754 92 478

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 86 317 33 858 
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 67 437 58 620 

vii. ostatní finanční výnosy 34 382 108 244   
k. ostatní finanční náklady 102 435 141 303 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -219 657 -123 849  
** výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -1 134 011 -560 091 
L. daň z příjmu -17 473 150 950 

L.1. Daň z příjmu splatná 0 0  
L.2. Daň z příjmu odložená  (+/-) 0 0  

** výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -1 134 011 -560 091  
m. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 
*** výsledek hospodaření za účetní období  (+/-) -1 134 011 -560 091 
* čistý obrat za účetní období 2 922 284 3 611 780 



Běžné Minulé účetní 
účetní oBdoBí oBdoBí 2018

Peněžní toky z provozní činnosti

z. výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) -1 134 011 -560 091  
A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 726 627 266 112 
A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek 200 899 238 310 
A. 1. 2. Změna stavu opravných položek 111 702 -128 083 
A. 1. 3. Změna stavu rezerv 274 983 45 155 
A. 1. 4. Kurzové rozdíly -3 796 21 063 
A. 1. 5. (Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv -144 -9 744
A. 1. 6. Úrokové náklady a výnosy 151 604 90 790 
A. 1. 7. Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy) -8 621 8 621 

čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, 
placenými úroky a mimořádnými položkami -407 384 -293 979  

A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 691 399 102 929 
A. 2. 1. Změna stavu zásob 201 840 -397 416 
A. 2. 2. Změna stavu obchodních pohledávek -61 746 306 246  
A. 2. 3. Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv 7 145 54 858  
A. 2. 4. Změna stavu obchodních závazků -53 765 97 136  
A. 2. 5. Změna stavu ostatních závazků a přechodných účtů pasiv 597 925 42 105 

čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
A ** placenými úroky a mimořádnými položkami 284 015 -191 050  

A. 3. 1. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku -65 904 -54 648 
A. 4. 1. Zaplacená daň z příjmů
A *** čistý peněžní tok z provozní činnosti 218 111 -245 698 

Běžné Minulé účetní 
účetní oBdoBí oBdoBí 2018

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1. 1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -416 435 -683 097 
B. 2. 1. Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 878 40 893  
B. 3. 1. Poskytnuté půjčky a úvěry -19 604 -2 888
B. 4. 1. Přijaté úroky 311 1 688 

b *** čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -433 850 -643 404  

Peněžní toky z finanční činnosti

C. 1. Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů 270 025 836 759 

C. 2. 1. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky 0 0 
C. 2. 2. Vyplacené podíly na zisku 0 0 
C. 2. 3. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -11 -140 

c *** čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 270 014 836 619 

F. čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 54 275 -52 483 
P. stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 100 303 152 786 
r. stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 154 578 100 303 
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15 000 
letových hodin
je předpokládaná maximální 
životnost L-39NG. 
to je trojnásobek oproti 
původnímu Albatrosu.
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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 rok 2019 a 2018.

Účetní závěrka byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako podnik s neomezenou dobou trvání.

3. obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2019 a 2018, 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 vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady
a výrobní režijní náklady.

Goodwill vznikl jako rozdíl mezi oceněním obchodního závodu (nebo jeho části) nabytého převodem nebo přechodem za úplatu či vkladem
nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem individuálně přece-
něných složek majetku snížených o převzaté dluhy. 

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách, účtuje se jednorázově do nákladů a je veden pouze v operativní
evidenci. 

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

Počet let
Software 3
Goodwill 5
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. 

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

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 společnosti je kooperace při výrobě vrtulníků a leteckých dílů, zahraniční obchod s vojenským mate-
riálem, vývoj, výroba, opravy a modernizace cvičných a bojových vojenských letadel, letecké práce a provozování letiště Vodochody.

osoby podílející se 10-ti a více procenty na základním kapitálu:
TULAROSA a.s. 100 %

Mateřskou společností společnosti je společnost TULAROSA a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, Česká republika, která
je jediným akcionářem společnosti. Mateřskou společností celé skupiny je Penta Investments Group Limited se sídlem 3rd Floor,
Osprey House, 5 - 7 Old Street, St. Helier, JE2 3RG, Normanské ostrovy. Konsolidovanou účetní závěrku celé skupiny sestavuje
Penta Investments Limited se sídlem 3rd Floor, Osprey House, 5 - 7 Old Street, St. Helier, JE2 3RG, Normanské ostrovy.

Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny OAKFIELD a.s. 

Přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Konsolidovaná účetní závěrka dle
českých účetních standardů je připravována společností OAKFIELD a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, Česká republika,
která je mateřskou společností a jediným akcionářem společnosti TULAROSA a.s. Konsolidovaná účetní závěrka je uložena v sídle
společnosti sestavující konsolidovanou účetní závěrku.

členové statutárních orgánů k 31. 12. 2019:
Představenstvo
Člen: Ing. Jakub Hoda

dozorčí rada
Předseda: Ing. Dominika Kalinová
Člen: Jan Borýsek

Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 15. března 2019 byl z funkce člena představenstva společnosti s účinností od 15. března 2019
odvolán Giuseppe Giordo. Tato změna byla zapsána do veřejného rejstříku dne 28. března 2019. 

Do funkce člena představenstva byl zvolen s účinností od 16. března 2019 Ing. Petr Brychta. Tato změna byla zapsána do veřejného rejstříku
dne 28. března 2019. 

Z funkce člena představenstva byl s účinností od 20. června 2019 odvolán Ing. Petr Brychta a s účinností od 21. června 2019 byl zvolen Ing.
Jakub Hoda. Tato změna byla zapsána do veřejného rejstříku dne 17. července 2019.

Z funkce člena dozorčí rady byl odvolán Jan Kříž s účinností od 19. července 2019. Tato změna byla zapsána do veřejného rejstříku dne 4. září 2019.
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e) 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.). Výrobky, polotovary
a nedokončená výroba se oceňují plánovanými vlastními náklady, které odpovídají skutečným vlastním nákladům. Vlastní náklady zahrnují
přímé materiálové a mzdové náklady.

f) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů
na jejich realizační hodnotu. 

g) 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. 

Za zajišťovací derivát se považuje derivát, který současně splňuje následující podmínky:
a) odpovídá strategii společnosti v řízení rizik,
b) na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován účetním záznamem; dokumentace obsahuje identifikaci zajišťova-

ných položek a zajišťovacích nástrojů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, přístup k zjišťování a doložení efektivnosti
zajištění, 

c) zajištění je efektivní; zajištění je efektivní, jestliže na počátku a v průběhu zajišťovacího vztahu budou změny reálných hodnot nebo
peněžních toků zajišťovacích nástrojů odpovídající zajišťovanému riziku, popřípadě celkové změny reálných hodnot nebo peněžních toků
zajišťovacích nástrojů v rozmezí osmdesát procent až jedno sto dvacet pět procent změn reálných hodnot nebo peněžních toků zajišťo-
vaných položek odpovídajících zajišťovanému riziku. Společnost zjišťuje, zda zajištění je efektivní na počátku zajištění a dále alespoň
k okamžiku sestavení řádné, mimořádné a mezitímní účetní závěrky a k okamžiku sestavení výkazů.

Derivát nesplňující některou z výše uvedených podmínek se považuje za derivát k obchodování. Oceňovací rozdíly derivátu k obchodování
se vykazují ve výkazu zisku a ztráty alespoň k okamžiku sestavení účetní závěrky.

K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Reálná hodnota derivátu se stanoví jako tržní hodnota (dále jen "tržní cena")
vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty. Pokud je derivát přijat k obchodování na regulovaném trhu, rozumí se tržní cenou cena na tomto
trhu, za kterou se na něm v okamžiku ocenění obchoduje. V případě, že regulovaný trh k okamžiku ocenění nepracuje, použije se cena
platná poslední pracovní den, který předchází okamžiku ocenění. Není-li k dispozici tržní cena, použije účetní jednotka pro ocenění deri-
vátu kvalifikovaný odhad. Stanovení tržní ceny derivátu nebo jeho komponentů kvalifikovaným odhadem může účetní jednotka odvodit
z podobného derivátu nebo jeho komponentů, pro které je tržní cena známa.

U zajišťovacích derivátů, pro něž je použita metoda zajištění peněžních toků, jsou oceňovací rozdíly vztahující se k zajišťovanému riziku
vykázány v příslušné položce pasiv. Zisky nebo ztráty z ocenění zajišťovacích derivátů jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty ve stejných ob-
dobích, kdy jsou ve výkazu zisku nebo ztráty vykázány náklady nebo výnosy spojené se zajišťovanými nástroji. Pokud v důsledku zajištěné oče-
kávané transakce dojde následně k vykázání nefinančního aktiva, nefinančního závazku nebo pevného závazku, u kterého je zajištěna reálná
hodnota, mohou být související zisky nebo ztráty vykázány společně s nefinančním aktivem nebo závazkem.  U zajišťovacích derivátů, pro něž
je použita metoda zajištění čisté investice spojené s cizoměnovými účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, jsou oceňovací rozdíly,
které se vztahují k měnovému riziku, vykázány v příslušné položce pasiv. Ve výkazu zisku a ztráty jsou vykázány ve stejném období, kdy jsou
vykázány ve výkazu zisku a ztráty náklady nebo výnosy spojené s úbytkem zajišťovaných čistých investic do cizoměnových účastí.

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 kapitálo-
vých 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 sta-
novena 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
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. po-
platky 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 dlou-
hodobého finančního majetku, který se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčto-
vaný jako opravná položka.

d) Peněžní prostředky
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
Mezi společnostmi AERO Vodochody AEROSPACE a.s a AERO Vodochody a.s. byl zaveden systém využívání volných peněžních prostředků
jednotlivých společností skupiny v rámci tzv. „Cash pool“. Prostředky vložené do tohoto systému nebo využívané z tohoto systému k datu
účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány v položkách „Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“, případně „Krátkodobé zá-
vazky – ovládaná nebo ovládající osoba“ a změna stavu těchto prostředků je vykázána v přehledu o peněžních tocích v položce „Poskytnuté
zápůjčky a úvěry“, případně „Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů“.
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n) 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
neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci,
rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta,
náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

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.

o) 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. 

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

V roce 2016 společnost koupila část závodu společnosti Letiště Vodochody a.s. Goodwill v záporné hodnotě -13 915 tis. Kč vznikl jako
rozdíl mezi oceněním části závodu a souhrnem individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. 

h) vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základ-
ního 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 ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny na základě stanov společnosti. 

Společnost v souladu se zákonem o obchodních korporacích a se stanovami společnosti nemá povinnost tvořit rezervní fond.

i) cizí zdroje
Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění
při dodržení věcné a časové souvislosti.

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 závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím
se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, 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.

j) 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.

k) 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 finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.

l) 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.

m) 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 sesta-
vení účetní závěrky známy. O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky způso-
bem stanoveným v uzavřené smlouvě.

PočátečNí koNečNý
zůstAtek Přírůstky vyřAzeNí Převody zůstAtek

Software 273 942 - - 1 702 275 644
Ocenitelná práva 331 259 - - 45 781 377 040
Goodwill -13 915 - - - -13 915
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 166 - - - 1 166
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 832 791 368 945 - -47 483 1 154 253
ceLkem 2019 1 425 243 368 945 - - 1 794 188
ceLkem 2018 937 634 523 895 -36 286 - 1 425 243
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oPrAvNé PoLožky A oPrávky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2019 představuje zejména výrobní přípravky pro projekt KC-390 a pro letoun L-39NG.

K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze, včetně drobného hmotného majetku
umístěného ve výdejnách činila v pořizovacích cenách 1 058 192 tis. Kč a 1 190 358 tis. Kč. 

K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 je dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 1 152 141 tis. Kč a 1 061 704 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. 2019 a k 31. 12. 2018 činí 184 520 tis. Kč a 196 665 tis. Kč.

K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 byla část nevýrobních budov v pořizovací ceně ve výši 14 250 tis. Kč a 14 250 tis. Kč a v zůstatkové hodnotě
ve výši 4 882 tis. Kč a 5 238 tis. Kč umístěna mimo výrobní areál společnosti (ubytovna). 

K 31. 12. 2019 činila pořizovací hodnota majetku s omezeným disponováním 714 318 tis. Kč a jeho zůstatková hodnota 285 946 tis. Kč.
K 31. 12. 2018 činila pořizovací hodnota majetku s omezeným disponováním 711 872 tis. Kč a jeho zůstatková hodnota 300 542 tis. Kč. Toto
břemeno souvisí s rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře letadel L-159 a L-39 (viz bod 18) a není zapsáno v katastru nemovitostí. 

K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 činila pořizovací a zůstatková cena zastaveného majetku k poskytnutým úvěrům 134 608 tis. Kč a 69 088 tis. Kč,
resp. 134 608 tis. Kč a 72 770 tis. Kč (viz bod 13). 

V roce 2019 a 2018 společnost získala dotace na dlouhodobý hmotný majetek, které snížily jeho pořizovací cenu, ve výši 38 458 tis. Kč a 0 Kč.

oPrAvNé PoLožky A oPrávky 

Záporný Goodwill se odepisuje rovnoměrně po dobu 60 měsíců. Ve výkazu zisku a ztráty je odpis vykázán v položce Ostatní finanční výnosy.
V roce 2019 byl do výnosů zaúčtován odpis ve výši 2 783 tis. Kč. Zůstatková hodnota záporného Goodwillu k 31. 12. 2019 činí -2 783 tis. Kč. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek k 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 představuje zejména majetek vyvinutý vlastní činností v rámci
vývoje letounu L-39NG. Náklady by měly být aktivovány po certifikaci letounu. 

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 v pořizovacích cenách 6 064 tis. Kč
a 6 064 tis. Kč. K 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 byl dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 279 945 tis. Kč a 290 955 tis. Kč plně odepsán.

Společnost upravila ocenění dlouhodobého nehmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub
nákladů (viz bod 7). Výše opravné položky k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 činí 23 268 tis. Kč a 24 996 tis. Kč. V roce 2019 společnost získala
dotaci na dlouhodobý nehmotný majetek, která snížila jeho pořizovací cenu, ve výši 18 514 tis. Kč.

b) dlouhodobý hmotný majetek (v tis. kč)

PořizovAcí ceNA

PočátečNí koNečNý oPrAvNé ÚčetNí
zůstAtek odPisy ProdeJe vyřAzeNí zůstAtek PoLožky hodNotA

Software -249 809 -7 711 - - -257 522 - 18 122
Ocenitelná práva -112 139 -57 752 - - -169 891 -14 097 193 052
Goodwill 8 349 2 783 - - 11 132 - -2 783
Ostatní dlouhodobý -1 007 -118 - - -1 123 - 43
nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý - - - - - -9 171 1 145 082
nehmotný majetek
ceLkem 2019 -354 606 -62 798 - - -417 404 -23 268 1 353 516
ceLkem 2018 -334 703 -36 280 -19 909 36 286 -354 606 -24 996 1 045 641

PočátečNí koNečNý
zůstAtek Přírůstky vyřAzeNí Převody zůstAtek

Pozemky 18 206 - - - 18 206
Stavby 1 157 848 - - 3 252 1 161 100
Stroje, přístroje a zařízení 1 861 125 - -101 784 56 768 1 816 109
Dopravní prostředky 247 173 - -659 - 246 514
Inventář 8 391 - -2 053 - 6 338
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 20 792 - -255 16 532 37 069
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 407 380 62 521 -73 956 -76 552 319 393
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 4 336 15 977 -17 303 - 3 010
ceLkem 2019 3 725 251 78 498 -196 010 - 3 607 739
ceLkem 2018 3 647 721 183 500 -105 970 - 3 725 251

PočátečNí koNečNý oPrAvNé ÚčetNí
zůstAtek odPisy ProdeJe vyřAzeNí zůstAtek PoLožky hodNotA

Pozemky - - - - - - 18 206
Stavby -652 321 -29 729 - - -682 050 - 479 050
Stroje, přístroje a zařízení -1 308 991 -81 620 -1 714 101 784 -1 290 541 -164 841 360 727
Dopravní prostředky -143 738 -14 391 - 659 -157 470 - 89 044
Inventář -8 327 -26 - 2 053 -6 300 - 38
Jiný dlouhodobý 
hmotný majetek -11 647 -9 552 -20 255 -20 964 - 16 105

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek - - - - - -19 679 299 714

Poskytnuté zálohy na dlou-
hodobý hmotný majetek - - - - - - 3 010

ceLkem 2019 -2 125 024 -135 318 -1 734 104 751 -2 157 325 -184 520 1 265 894
ceLkem 2018 -2 037 274 -174 240 -11 240 97 730 -2 125 024 -196 665 1 403 562
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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. 2019 a k 31. 12. 2018 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 37 275 tis. Kč a 24 970 tis. Kč. 

Společnost v roce 2019 a 2018 postoupila pohledávky ve výši 178 232 tis. Kč a 793 805 tis. Kč. Výnosy z těchto postoupených pohledávek v roce
2019 a 2018 činily 177 004 tis. Kč a 788 495 tis. Kč. Nominální hodnoty těchto pohledávek a výnosy z jejich postoupení jsou v přiloženém vý-
kazu zisku a ztráty vykázány v jiných provozních nákladech, resp. jiných provozních výnosech.

Dohadné účty aktivní k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 zahrnují dohadné položky neuhrazených úroků z půjček spřízněným osobám a dohad-
nou položku za AERO Vodochody a.s. za služby a energie (viz bod 21).

K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 jsou pohledávky za společnostmi Sonaca (Bombardier), Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer)
v celkové výši 174 737 tis. Kč a 133 011 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):  

V roce 2019 byly tvořeny pouze účetní opravné položky, zákonné opravné položky byly pouze rozpouštěny.

5. zásoby

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu obrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který
se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě analýzy stáří zásob
a jejich použitelnosti v příštích obdobích (viz bod 7).

Zásoby charakteru materiál a rozpracovaná výroba jsou předmětem zástavy za bankovní úvěry ve prospěch České exportní banky a.s.
(viz bod 13).

Z celkové výše poskytnutých záloh na zásoby v roce 2019 ve výši 108 964 tis. Kč tvoří zálohy na program CSeries ve výši 43 mil. Kč a na
program L-39NG serialization ve výši 34 mil. Kč. Z celkové výše poskytnutých záloh na zásoby v roce 2018 ve výši 113 701 tis. Kč tvoří
46 472 tis. Kč zálohy na nákup od Ministerstva obrany České republiky v rámci obchodních případů L-159.

oPrAvNá PoLožkA NedokoNčeNá PoskytNuté oPrAvNé
k 31. 12. 2019 (v tis. kč): mAteriáL výrobA A PoLotovAry  zboží záLohy NA zásoby PoLožky ceLkem

L-159 144 541 80 020 -      4 083 228 644
L-39 56 851 19 257 -      204 76 313
L-59 36 995 2 611 -      -      39 606
Ae270 29 972 20 732 -      12 50 717
Program Alenie 2 182 1 247 -      47 3 475
Program Latecoere 8 187 9 769 -      1 17 957
Program Sikorsky 190 153 37 658 244 3 823 231 879
Program Sonaca 22 513 3 946 -      -      26 459
Program KC-390 13 646 8 642 -      -      22 288
Projekt A321 Panely 37 638 9 033 -      -      46 671
Program Stelia 4 182 686 -      387 5 256
Ostatní programy 75 002 46 703 -      2 286 123 990
ceLkem 621 862 240 305 244 10 843 873 254

tvorbA zÚčtováNí tvorbA zÚčtováNí
oPrAvNé zůstAtek oPrAvNé  oPrAvNé zůstAtek  oPrAvNé oPrAvNé zůstAtek
PoLožky k: k 31.12.2017 PoLožky PoLožky k 31.12.2018 PoLožky PoLožky k 31.12.2019

Dlouhodobému 269 604 23 678 -96 617 196 665 -      -12 145 184 520
hmotnému majetku
Dlouhodobému 26 724 3 655 -5 383 24 996 -      -1 728 23 268
nehmotnému majetku
Zásobám 795 030 127 671 -152 408 770 293 344 343 -252 469 862 167
Zálohám na zásoby 3 203 3 931 -3 203 3 931 10 843 -3 931 10 843
Zboží 4 181 - -3 651 530 -  -286 244
Pohledávkám - zákonné 293 - -6 287 -      -6 281
Pohledávkám - ostatní 31 105 4 785 -30 523 5 367 31 098 -4 017 32 448
ceLkem 1 130 140 163 720 -291 791 1 002 069 386 284 -274 582 1 113 771
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10. vlastní kapitál

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):

Základní kapitál společnosti ve výši 1 002 000 tis. Kč se skládá z 5 010 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 200 tis. Kč a je splacen v plné výši.

Ostatní fondy ze zisku jsou tvořeny sociálním fondem.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků k 31. 12. 2019 představují přecenění podílu v ovládané společnosti Clester Trading a.s.,
a k 31. 12. 2018 přecenění derivátových obchodů (viz bod 15) a přecenění podílu v ovládané společnosti Clester Trading a.s. 

Společnost plánuje vykázanou ztrátu k 31. 12. 2019 ve výši -1 134 011 tis Kč převést na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 28. 6. 2019 bylo schváleno převedení ztráty vzniklé
v roce 2018 ve výši -560 091 tis. Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 29. 6. 2018 bylo schváleno převedení ztráty vzniklé
v roce 2017 ve výši -5 899 tis. Kč uhradit z nerozděleného zisku minulých let.

8. peněžní prostředky

K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 měla společnost následující zůstatky účtů s omezeným disponováním (v tis. Kč):

Finanční majetek deponovaný na účtech s omezeným disponováním slouží jako zástava za garance poskytnuté bankami (viz bod 13).
K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 společnost měla na účtech deponovány prostředky ve výši 61 758 tis. Kč a 72 479 tis. Kč. Všechny bankovní
účty kromě výše uvedených bankovních účtů s omezeným disponováním jsou zastaveny ve prospěch Komerční banky, a.s. a České exportní
banky, a.s. (viz bod 13). Na základě Rámcové smlouvy a Dodatků o poskytování finančních služeb ze dne 14. 12. 2016 s Komerční bankou
a.s. měla společnost možnost čerpat kontokorentní úvěr do výše 120 000 tis. Kč. Dne 28. 6. 2018 byl uzavřen dodatek, na základě kterého
byl limit pro kontokorentní úvěr postupně snižován až na 60 000 tis. Kč k 30. 11. 2018. V roce 2019 a 2018 byl úvěr čerpán a splácen
průběžně, jeho zůstatek k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 činí 9 494 tis. Kč a 57 841 tis. Kč (viz bod 13).

Na základě Smlouvy o úvěrové lince ze dne 9. 8. 2012 a Dodatků s Českou spořitelnou, a.s., má společnost možnost čerpat kontokorentní
úvěr do výše 50 000 tis. Kč. Dne 7. 6. 2019 byla uzavřena Smlouva o postoupení smlouvy o úvěrové lince č. 2991/05/LCD mezi Českou spo-
řitelnou a.s., Komerční bankou, a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s., a kontokorentní úvěr byl převeden do Komerční banky, a.s. Smlou-
vou o kontokorentním úvěru ze dne 7. 6. 2019 uzavřenou s Komerční bankou, a.s., měla společnost možnost čerpat kontokorentní úvěr
nadále až do výše 50 000 tis. Kč. V roce 2019 a 2018 byl úvěr čerpán a splácen průběžně, jeho zůstatek k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 činí
49 913 tis. Kč a 38 848 tis. Kč (viz bod 13).

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

9. časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 zahrnují především časově rozlišené nájemné, pojistné a režijní náklady placené pře-
dem a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Komplexní náklady příštích období k 31. 12. 2019 zahrnují časově rozlišené náklady na vývoj letounu L-39NG (25 498 tis. Kč), na sériovou
produkci letounu L-39NG (146 886 tis. Kč), časově rozlišené náklady na program PP16 (51 444 tis. Kč), GO L-39 Uzbekistán (61 042 tis. Kč)
a náklady na program STEA (1 837 tis. Kč). Komplexní náklady příštích období k 31. 12. 2018 zahrnují především časově rozlišené náklady
vývoje letounu L-39NG a náklady vztahující se k programu STEA. 

K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 byly příjmy příštích období ve výši 160 584 tis. Kč a 136 345 tis Kč a zahrnovaly především dohad tržeb
k obchodnímu případu Irák FOSS. K finanční realizaci programu dojde koncem roku 2020. 

2019 2019 2018 2018
měNA částkA v tis. cizí měNy částkA v tis. kč částkA v tis. cizí měNy zůstAtek

Komerční banka, a.s. EUR 1 927 48 964 2 051 52 768
Komerční banka, a.s. USD 564 12 765 564 12 671
ČEB, a.s. USD 1 29 313 7 040
ceLkem 61 758 72 479

zůstAtek zůstAtek zůstAtek
k 31.12.2017 zvýšeNí sNížeNí ostAtNí k 31.12.2018 zvýšeNí sNížeNí k 31.12.2019

Počet akcií 5 010 - - - 5 010 - - 5 010
Základní kapitál 1 002 000 - - - 1 002 000 - - 1 002 000
Oceňovací rozdíly z přecenění 8 106 589 -42 388 - -33 693 33 698 -11 -6
majetku a závazků
Statutární a ostatní fondy 1 309 - -140 - 1 169 26 -26 1 169
Nerozdělený zisk z minulých let 515 751 - -5 899 -2 509 850 - - 509 850
Neuhrazená ztráta z minulých let - - - - - - -560 091 -560 091
Rozdíly z přeměn 1 431 - - - 1 431 - - 1 431
obchodních korporací
Výsledek hospodaření -5 899 -560 091 5 899 - -560 091 560 091 -1 134 011 -1 134 011
běžného účetního období
ceLkem 1 522 698 -559 502 -42 528 -2 920 666 593 815 -1 694 139 -179 658
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12. krátkodobé a dlouhodobé závazky

K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 370 706 tis. Kč a 442 563 tis. Kč.

Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 zahrnují především nevyfakturované dodávky materiálu a služeb. Jsou účtovány do
období, s nímž věcně i časově souvisí.

Přijaté zálohy k 31. 12. 2019 zahrnují zejména zálohy vztahující se k vývoji letounu L-39NG, kdy se jedná o risk-sharingový projekt se spo-
lečností Omnipol, L-39 pro Uzbekistán a L-159 pro Draken. Přijaté zálohy k 31. 12. 2018 zahrnovaly zejména zálohy související s prodejem
letounů L-159 a zálohy vztahující se k vývoji letounu L-39NG.

Společnost eviduje k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 závazky z pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve lhůtě splatnosti ve výši 25 036
tis. Kč a 30 656 tis. Kč, po lhůtě splatnosti jsou k 31. 12. 2019 evidovány závazky na sociální pojištění ve výši 30 790 tis. Kč. K těmto závaz-
kům po splatnosti je vystaven splátkový kalendář od Okresní správy sociálního zabezpečení Praha-východ. Dluh bude uhrazen v 24 splát-
kách, kdy datum poslední splátky je stanoveno na 22. 12. 2021.

Společnost má se společností SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. uzavřené smlouvy o úvěrech s fixní sazbou. Stav půjček od SG
Equipment Finance Czech Republic s.r.o. k 31. 12. (v tis. Kč):  

Dlouhodobá část půjček je klasifikována na  řádku Jiné dlouhodobé závazky. Krátkodobá část půjček je klasifikována na  řádku Jiné
krátkodobé závazky. 

K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 tvoří Jiné krátkodobé závazky také záporné reálné hodnoty otevřených derivátů (viz bod 15).

Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 21).

11. rezervy

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

zůstAtek tvorbA zÚčtováNí zůstAtek tvorbA zÚčtováNí zůstAtek
rezervy k 31.12.2017 rezerv rezerv k 31.12.2018 rezerv rezerv k 31.12.2019

Obchodní případ Irák 25 622 31 166 -28 646 28 142 22 537 -10 533 40 146
Obchodní případ AČR -      15 732 -      15 732 5 483 -      21 215
Obchodní případ Tunis a Alžír 13 834 1 836 -13 053 2 617 397 -138 2 876
Obchodní případ EMBRAER 3 019 15 235 -263 17 991 21 843 -15 219 24 615
Obchodní případ CSeries 5 951 2 583 -763 7 771 9 602 -      17 373
Obchodní případ Sikorsky 7 814 5 572 -106 13 280 -      -9 834 3 446
Obchodní případ Black Hawk 8 880 1 080 -3 427 6 533 240 -1 886 4 887
Obchodní případ CWB 5 831 -      -5 383 448 127 -265 310
Obchodní případ A321 504 -      -198 306 -      -234 72
Obchodní případ STELIA 430 -      -28 402 -      -215 187
Obchodní případ MTA 116 103 -      219 88 -19 288
Obchodní případ Latecoere -      -      -      -      7 218 -      7 218
Obchodní případ NVG -      -      -      -      3 143 -      3 143
Obchodní případ Nigérie -      -      -      -      13 119 -      13 119
Obchodní případ T2 -      -      -      -      57 930 -      57 930
Obchodní případ Kazachstán -      -      -      -      39 349 -      39 349
Obchodní případ Etiopie -      -      -      -      52 159 -      52 159
Obchodní případ Pilotní výstroj -      -      -      -      19 196 -      19 196
Obchodní případ K2 -      -      -      -      12 400 -      12 400
Obchodní případ DJ -      -      -      -      14 531 -      14 531
Obchodní případ STEA -      -      -      -      43 245 -      43 245
Obchodní případ SAFRAN -      -      -      -      1 352 -      1 352
Prémie a odměny 33 921 47 737 -26 778 54 880 28 518 -15 698 67 700
zaměstnancům
Na nevybranou dovolenou 20 697 2 756 -      23 453 -      -23 453 -      
ceLkem 126 619 123 800 -78 645 171 774 352 477 -77 494 446 757

2019 2018
Úroková částkA částkA

sPLAtNost sAzbA v tis. kč v tis. kč

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 15. 11. 2019 0,449 % - 2 371
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 15. 12. 2019 0,449 % - 4 482
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o 15. 02. 2020 0,449 % 2 004 14 038
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 15. 02. 2023 1,755 % 2 222 2 871
ceLkem 4 226 23 762
Splátka v následujícím roce 2 678 19 511
Splátky v dalších letech 1 548 4 251
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k 31. 12. 2018 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 798 mil. Kč,
– 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), 
– zástava věcí movitých (viz bod 4b).

Celkové úrokové náklady ze všech přijatých bankovních úvěrů a účelových spotřebitelských úvěrů (viz bod 12) za rok 2019 a 2018 činí
67 437 tis. Kč a 58 620 tis. Kč.

V  rámci výše popsaných úvěrových smluv na financování programu Sikorsky a Black Hawk, programu Embraer, programů KC-390
a CSeries a projektu L-39NG se společnost zavázala plnit následující finanční ukazatele:

Společnost k 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 uvedené poměrové ukazatele nedodržuje. K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 společnost obdržela
od bankovních institucí tzv. waiver.

V rámci výše popsané úvěrové smlouvy na financování programu Sonaca uzavřené s Českou exportní bankou, a.s., se společnost zavázala
plnit následující finanční ukazatele:

Společnost k 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 uvedené poměrové ukazatele nedodržuje. K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 společnost obdržela
od bankovních institucí tzv. waiver.

13. závazky k úvěrovým institucím

k 31. 12. 2019 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 1 272 mil. Kč, 
– 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), 
– zástava věcí movitých (viz bod 4b).

31. 12. 2019 31. 12. 2018
Úroková  ceLkový částkA částkA

bANkA sPLAtNost sAzbA Limit v tis. kč v tis. kč

Komerční banka a.s., Česká spořitelna, a.s. 
a Československá obchodní banka, a.s. 21.3.2021 1M PRIBOR 180 000 - 180 000
na financování programů Sikorsky a Black Hawk + marže tis. Kč

Komerční banka, a.s. - financování výr. nákladů 28.06.2019 1M PRIBOR 290 000 - 290 000
Smlouvy o dílo s AČR „Modifikace L-159“ + marže tis. Kč
Česká exportní banka, a.s. 31.12.2021 3M PRIBOR 378 000
– program Sonaca + marže tis. Kč 113 376 170 064

Česká exportní banka, a.s. 31.12.2022 6M PRIBOR 550 000
– program Embraer + marže tis. Kč 323 832 406 075

Česká exportní banka, a.s. 29.02.2020 3M PRIBOR 260 000
– program Embraer a CSeries + marže tis. Kč 260 000 260 000

Česká exportní banka, a.s. – financování 30.06.2025 6M PRIBOR 320 000
výr. nákladů pro program L-39NG + marže tis. Kč 320 000 320 000

Komerční banka, a.s. 02.01.2020 O/N PRIBOR 60 000
– kontokorent + marže tis. Kč 9 494 57 841

Komerční banka, a.s. 02.01.2020 O/N PRIBOR 50 000
– kontokorent + marže tis. Kč 49 913 38 848

Komerční banka, a.s. 02.01.2020 1M PRIBOR 180 000
– revolvingový úvěr + marže tis. Kč 180 000 -

Komerční banka, a.s. 02.01.2020 1M PRIBOR 390 000
– revolvingový úvěr + marže tis. Kč 390 000 -

Bankovní úvěry – nesplacené úroky n/a n/a n/a 14 126 11 871
ceLkem 1 660 741 1 734 699
Splátka v následujícím roce 1 103 165 739 650
Splátky v dalších letech 557 576 995 049

Název PoPis PožAdovANá
ukAzAteLe výPočtu hodNotA

Čistý dluh (Bankovní úvěry – krátkodobý finanční majetek) / EBITDA (s úpravami < 3,9:1
vztahujícími se k vyřazení/prodeji zásob pořízenými před rokem 2007)
(Výsledek hospodaření + odpisy + změna rezerv a opravných položek – změna 

Úvěrové krytí zásob – změna krátkodobých pohledávek + změna krátkodobých závazků > 150%
– CAPEX + nákladové úroky) / (nákladové úroky)

Ukazatel upravené (Celkové závazky – Podřízené vnitroskupinové půjčky – Přijaté zálohové platby

zadluženosti – Výnosy příštích období) / (Celková aktiva – Přijaté zálohové platby  < 65%
–  Výnosy příštích období)

Název PoPis PožAdovANá
ukAzAteLe výPočtu hodNotA

Čistý dluh (Bankovní úvěry – krátkodobý finanční majetek) / EBITDA (s úpravami < 3,9:1
vztahujícími se k vyřazení/prodeji zásob pořízenými před rokem 2007)
(Celkové závazky – Podřízené vnitroskupinové půjčky – Přijaté zálohové platby 

Finanční páka – Výnosy příštích období) / (Celková aktiva – Přijaté zálohové platby < 65%
–  Výnosy příštích období)
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14. položky časového rozlišení pasiv

Výdaje příštích období zahrnují především úroky z přijatých úvěrů a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Výnosy příštích období k 31. 12. 2019 zahrnují časově rozlišené tržby vztahující se k obchodnímu případu ST Aerospace a Draken. Výnosy
příštích období k 31. 12. 2018 zahrnují časově rozlišené tržby vztahující se k obchodnímu případu ST Aerospace a jsou účtovány do výnosů
období, do kterého věcně a časově přísluší. 

15. deriváty

K 31. 12. 2019 nemá společnost uzavřené žádné zajištovací deriváty.

K 31. 12. 2018 má společnost uzavřené zajišťovací deriváty, které přecenila na reálnou hodnotu. Záporná reálná hodnota zajišťovacích
derivátů je v rozvaze vykázána v jiných závazcích (viz bod 12) a v oceňovacích rozdílech z přecenění majetku a závazků (viz bod 10). 

V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a záporných reálných hodnot otevřených zajišťovacích derivátů k 31. 12. 2018
(v tis. Kč):

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

V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a záporných reálných hodnot otevřených derivátů k obchodování k 31. 12. 2019
(v tis. Kč):

Společnosti byly k 31. 12. 2019 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. Kč):

Společnosti byly k 31. 12. 2018 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. Kč):

K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 společnost ručila za vydané bankovní záruky penězi na běžných účtech s omezeným disponováním ve výši
61 542 tis. a 72 479 tis. Kč (viz bod 8).  

bANkA druh záruky  PLAtNost do částkA

Komerční banka, a.s. performance bond 3.11.2025 4 447
performance bond 28.11.2024 1 648
performance bond 4.3.2026 1 918
performance bond 11.1.2027 4 447
performance bond 4.6.2021 45 242
performance bond 24.10.2027 457
performance bond 13.11.2027 1 810
performance bond 12.3.2028 4 447
advance payment 30.6.2020 136 013

performance bond 31.10.2020 34 509
ČEB, a.s. performance bond 31.12.2019 3 441

advance payment 15.3.2020 346
performance bond 15.6.2020 86
advance payment 31.1.2021 226 209

performance bond 31.1.2022 56 552
ceLkem 521 572

bANkA druh záruky  PLAtNost do částkA

Komerční banka, a.s. performance bond neurčitá 928
performance bond neurčitá 1 917
performance bond neurčitá 900
performance bond neurčitá 2 573
performance bond neurčitá 4 483
performance bond neurčitá 4 502
performance bond neurčitá 1 942
performance bond 31.1.2019 4 502
performance bond 4.5.2021 51 450
performance bond 31.10.2020 463
performance bond neurčitá 2 058
performance bond neurčitá 4 502
advance payment 31.12.2019 69 678
advance payment 30.6.2020 137 699

ČEB, a.s. advance payment 15.3.2019 4 626
performace bond 15.1.2020 22 240

ceLkem 314 463

2018
reáLNá hodNotA

(tis. kč) NomiNáLNí kLAdNá záPorNá

Opce 1 078 368 - 33 698
deriváty zAJišťovAcí 
ceLkem 1 078 368 - 33 698

2019
reáLNá hodNotA

(tis. kč) NomiNáLNí kLAdNá záPorNá

Swapy 290 275 - 359
deriváty zAJišťovAcí 
ceLkem 290 075 - 359
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Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč): 

K 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 společnost nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 526 031 tis. Kč a 357 120 tis. Kč vzhledem
k nejistotě ohledně její realizace. 

17. leasing

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

Majetek najatý společností formou operativního leasingu k 31. 12. 2019 (v tis. Kč):

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn. že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 12. 2019 (v tis. Kč):

V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a záporných reálných hodnot otevřených derivátů k obchodování 31. 12. 2018
(v tis. Kč):

16. daň z příjmů

Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést daňovou ztrátu vzniklou v roku 2019 do příštích pěti let. Výše daňové ztráty z let
2017-2018, která nebyla v účetní závěrce roku 2019 uplatněna a bude převedena do dalších let, činila 1 023 112 tis. Kč k 31. 12. 2019.

2018
reáLNá hodNotA

(tis. kč) NomiNáLNí kLAdNá záPorNá

Opce 107 837 - 7 281
Swapy 134 685 - 141
Forwardy 154 350 - 1 199
deriváty k obchodováNí
ceLkem 396 872 - 8 621

2019 2018
(v tis. kč) (v tis. kč)

Ztráta před zdaněním -1 134 011 -560 091
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy -87 004 -126 809
Neodečitatelné náklady
Změna stavu opravných položek, netto 111 708 -128 065
Změna stavu rezerv, netto 274 983 45 155
Manka a škody 75 812 76 345
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, postoupení pohledávek, smluvní pokuty) 135 569 92 830
Daňová ztráta -622 943 -600 635
Sazba daně z příjmu 19 % 19 %
Splatná daň - -

31. 12. 2019 31. 12. 2018
odLožeNá dAňová odLožeNý dAňový odLožeNá dAňová odLožeNý dAňový

PohLedávkA závAzek PohLedávkA závAzek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou 
cenou dlouhodobého majetku

- -88 733 - -72 999

Daňová ztráta minulých let 194 391 - 200 740 -
Daňová ztráta tohoto roku 118 359 - - -
Ostatní přechodné rozdíly:
OP k pohledávkám a zálohám na zásoby 8 279 - 1 767 -
OP k zásobám 163 858 - 146 456 -
OP k dlouhodobému majetku 39 480 - 42 116 -
Rezervy 84 884 - 32 637 -
Nezaplacené zdravotní a sociální pojištění 5 513 - - -
Zajišťovací deriváty - - 6 403 -
Celkem 614 764 -88 733 430 119 -72 999
Netto 526 031 - 357 120 -

výše výše PořizovAcí
NáJemNého NáJemNého ceNA

PoPis termíNy v roce 2019 v roce 2018 u mAJiteLe

Výpočetní technika do roku 2023 5 876 5 944 26 655

součet sPLátek skutečNě uhrAzeNé rozPis částky budoucích PLAteb dLe
NáJemNého Po ceLou sPLátky NáJemNého FAktické doby sPLAtNosti k 31.12.2019

dobu PředPokLá- z FiNANčNího ProNáJmu sPLAtNé sPLAtNé
PoPis termíNy dANého ProNáJmu k 31. 12. 2019 do JedNoho roku Po JedNom roce

Stroje do roku 2023        Kč 23 990 16 178 3 932 3 880
Stroje do roku 2024        EUR 4 654 3 627 625 402
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20. osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

V roce 2019 a 2018 obdrželi členové řídích a kontrolních orgánů z důvodu jejich funkce odměny v celkové výši 5 817 tis. Kč a 22 445 tis. Kč. 

21. informace o spřízněných osobách

V roce 2019 a 2018 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné
výhody a nevlastní žádné akcie společnosti.

Společnost běžně prodává výrobky a poskytuje úvěry a služby spřízněným osobám. V roce 2019 a 2018 dosáhly výnosy z těchto činností
včetně úrokových výnosů 3 651 tis. Kč (z toho úrokové výnosy činily 2 127 tis. Kč) a 2 643 tis. Kč (z toho úrokové výnosy činily 1 674 tis. Kč).

Úvěry poskytnuté spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):

Dne 22. 7. 2010 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi společností Clester Trading a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ve výši 200 tis.
EUR a dodatkem č. 6 ze dne 22. 7. 2019 byla prodloužena splatnost do 31. 12. 2020. Úroková sazba je stanovena na 7,58 %. Zůstatek tohoto
úvěru k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 činí 4 578 tis. Kč a 4 609 tis. Kč.

Dne 16. 9. 2009 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi společností Clarex Investments a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ve výši
800 tis. EUR a dodatkem č. 6 ze dne 31. 8. 2018 byla prodloužena splatnost do 16. 9. 2020. Úroková sazba je stanovena na 7,58 %. Zůstatek
tohoto úvěru k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 činí 15 266 tis. Kč a 12 873 tis. Kč.

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 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 požado-
vat 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 uza-
vřených smluv k 31. 12. 2019 dosahuje 409 847 tis. Kč. Nejvyšší hodnota objednávek je u společností SPEEL PRAHA, První brněnská strojírna
a Evektor - Aerotechnik. 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. 

Hlavní výrobní zakázky společnosti jsou řešeny v rámci dlouhodobých smluvních vztahů s dodavateli. Hodnota budoucích závazků z titulu
uzavřených smluv k 31. 12. 2018 dosahuje 1 167 498 tis. Kč. Nejvyšší hodnota objednávek je u Ministerstva obrany České republiky,
společnosti AIR LIQUIDE a Honeywell-ITC. 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 hava-
rijního 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 250 000 tis. USD se subli-
mity pro vybrané projekty, z toho pro projekt Sikorsky 250 000 tis. USD a projekt SAAB 200 000 tis. USD. Toto pojištění je uzavřeno s celo-
světovou platností a pokrývá nejvýznamnější předvídatelná rizika, která vyplývají z letecké činnosti.

19. výnosy

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

Převážná část výnosů v roce 2019 byla soustředěna na tři zákazníky, kterými jsou Ministerstvo obrany České republiky, Bombardier
a Embraer. Převážná část výnosů v roce 2018 byla soustředěna na tři hlavní zákazníky v leteckém odvětví, kterými jsou Ministerstvo
obrany České republiky, Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) a Ministerstvo obrany Iráku. V jiných provozních výnosech v roce
2019 a 2018 společnost eviduje dotace na provozní účely přijaté ze státního rozpočtu ve výši 34 832 tis. Kč a 64 319 tis. Kč.

2019 2018
domácí zAhrANičNí domácí zAhrANičNí

Letecká výroba 1 164 084 1 414 092 742 512 1 781 119
Neletecká výroba 27 531 - 20 657 -
výNosy ceLkem 1 191 615 1 414 092 763 169 1 781 119

2019 2018
ceLkový Počet čLeNové řídících ceLkový Počet čLeNové řídících
zAměstNANců A koNtroLNích orGáNů zAměstNANců A koNtroLNích orGáNů

Průměrný počet zaměstnanců 1 462 4 1 732 4
Mzdy 846 972 5 817 922 099 22 445
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 263 394 1 097 297 629 2 695
Sociální náklady 21 572 -      37 077 -      
osobNí NákLAdy ceLkem 1 131 938 6 918 1 256 805 25 140

Lhůty částkA v tis.
sPLAtNosti/ÚročeNí PůvodNí měNy 2019 2018

AERO Vodochody a.s. - v CZK Cashpool / 4,02 % 12 160 12 160 -
Clester Trading  a.s. - v EUR 31. 12. 2020 / 7,58 % 180 4 578 4 609
Clarex Investments a.s. - v EUR 16. 9. 2020 / 7,58 % 601 15 266 12 873
Clarex Investments a.s. - v EUR 31. 12. 2020 / 6,10 % 300 7 623 7 717
Clarex směnka - v EUR 31. 12. 2020 637 16 181 11 005
ceLkem 55 808 36 204
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Dne 27. 10. 2015 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi společností AERO Vodochody a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ve výši 125 000 tis. Kč
a dodatkem č. 3 ze dne 1. 2. 2019 byla prodloužena do 1. 7. 2025. Úroková sazba je stanovena na 4,90 %. 

Dne 9. 3. 2018 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi společností AERO Vodochody a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ve výši 700 000 tis. Kč
a dodatkem č. 1 ze dne 1. 2. 2019 byla prodloužena do 1. 7. 2025. Úroková sazba je stanovena na 4,90 %. 

Dne 1. 10. 2018 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi společností AERO Vodochody a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ve výši 600 000 tis. Kč
a dodatkem č. 1 ze dne 1. 2. 2019 byla prodloužena do 1. 7. 2025. Úroková sazba je stanovena na 4,90 %. 

Dne 9. 1. 2019 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi společností AERO Vodochody a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ve výši 350 000 tis. Kč
se splatností do 1. 7. 2025. Úroková sazba je stanovena na 4,90 %.

Dlouhodobé závazky, vč. dohadných položek a časového rozlišení, vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):

Dodatkem ke smlouvám o půjčkách byla upravena splatnost úroků na dobu splatnosti půjčky.
Krátkodobé závazky, vč. dohadných položek a časového rozlišení, vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):

22. výdaje na výzkum a vývoj

Na výzkum a vývoj bylo v roce 2019 a 2018 vynaloženo 323 799 tis. Kč a 449 330 tis. Kč. 

Dne 10. 7. 2009 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi společností Clarex Investments a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ve výši
485 tis. EUR a dodatkem č. 3 ze dne 31. 8. 2018 byla prodloužena splatnost do 31. 12. 2020. Úroková sazba je stanovena na 6,10 %. Zůsta-
tek tohoto úvěru k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 činí 7 623 tis. Kč a 7 717 tis. Kč.

V roce 2015 společnost Clarex Investments a.s. vystavila společnosti směnky v celkové výši 428 tis. EUR a v roce 2019 směnky za úroky 2016
- 2019 v celkové výši 209 tis. EUR. Společnost tyto směnky vykazuje k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 v hodnotě 16 181 tis. Kč a 11 005 tis. Kč
na řádku “Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba”.

Krátkodobé pohledávky, vč. dohadných položek a časového rozlišení, za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč):

K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 činil vklad (zůstatek) společnosti na účtech u spřízněné osoby Privatbanka, a.s., 74 tis. Kč a 82 tis. Kč.

Společnost nakupuje výrobky, čerpá úvěry a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti. V roce 2019 a 2018 činily
tyto nákupy včetně nákladových úroků 92 275 tis. Kč (z toho nákladové úroky činily 86 317 tis. Kč) a 39 196 tis. Kč (z toho nákladové úroky
činily 33 858 tis. Kč).

Úvěry přijaté od spřízněných osob k 31. 12. (v tis. Kč):

sPřízNěNá osobA 2019 2018

Clarex Investments a.s. – úroky v EUR (dohadná položka) - 3 833
Clester Trading a.s. – úroky v EUR (dohadná položka) 2 988 2 674
Letiště Vodochody a.s. – obchodní pohledávky v Kč 108 72
AERO Vodochody a.s. – úrok v Kč (dohadná položka) 238 190
AERO Vodochody a.s. – obchodní pohledávky v Kč 202 699
AERO Vodochody a.s. – dohodná položka v Kč 758 201
OAKFIELD a.s. – obchodní pohledávky v Kč - 20
TULAROSA a.s. – obchodní pohledávky v Kč - 17
ceLkem 4 294 7 706

Lhůty
sPřízNěNá osobA sPLAtNosti ÚročeNí 2019 2018

AERO Vodochody a.s. - v Kč Cashpool 4,02% - 1 084
AERO Vodochody a.s. - v Kč 1. 7. 2025 4,90% 124 634 124 634
AERO Vodochody a.s. - v Kč 1. 7. 2025 4,90% 696 700 696 700
AERO Vodochody a.s. - v Kč 1. 7. 2025 4,90% 600 000 600 000
AERO Vodochody a.s. - v Kč 1. 7. 2025 4,90% 350 000 -
Celkem 1 771 334 1 422 418

sPřízNěNá osobA 2019 2018

AERO Vodochody a.s. (úroky) 126 500 -
ceLkem 126 500 -

sPřízNěNá osobA 2019 2018

AERO Vodochody a.s. 2 307 2 381
AERO Vodochody a.s. (úroky) - 40 905
Clarex Investments a.s. 211 -
ceLkem 2 518 43 286
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25. významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se viru COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil
do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody.

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpo-
klad neomezené doby trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Společnost bude
nadále schopna pokračovat ve své činnosti. Vedení Společnosti ovšem průběžně vyhodnocuje předpokládaný dopad COVID-19 na hospoda-
ření Společnosti s ohledem na jednotlivé segmenty výrobního programu Společnosti. 

Vzhledem k dopadům epidemie na leteckou dopravu lze ovšem předpokládat její dopad i na hospodaření společnosti, zejména pokud jde
o část výroby zaměřenou na dodávky jiným výrobcům letecké techniky.  S ohledem na omezení poptávky ze strany svých zákazníků, k němuž
došlo v průběhu dubna 2020, přistoupila společnost na základě dohody s odborovou organizací od května 2020 k režimu částečné neza-
městnanosti pro cca 300 svých zaměstnanců. Tento režim je odsouhlasen na tři měsíce, po jejich uplynutí dojde k vyhodnocení aktuální
situace a rozhodnutí o dalším postupu.

Dne 3. 1. 2020 byla uzavřena Smlouva o revolvingovém úvěru s limitem 110 000 tis. Kč s Komerční bankou. K 27. 1. 2020 byla navýšena
dodatkem č. 1 na celkový limit 350 000 tis. Kč. Úvěr je splatný k 1. 7. 2020.

Zároveň došlo k 28. 2. 2020 ke splacení úvěru od České exportní banky ve výši 260 000 tis. Kč.

Úvěry vedené u Komerční banky, splatné k 2. 1. 2020, byly dodatky prodlouženy k 30. 6. 2020. Splacení úvěru pak musí být provedeno
nejpozději k 1. 7. 2020.

Jakub Hoda
AERO Vodochody AEROSPACE  a.s.

Mariusz Kedra
Vedoucí účetnictví
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Monika Eliášová 
Hlavní účetní
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

23. významné položky zisků a ztrát

Jiné provozní výnosy v roce 2019 a 2018 tvoří především výnosy z postoupených pohledávek (viz bod 6) a výnosy z přijatých dotací (viz bod 19). 

Jiné provozní náklady v roce 2019 a 2018 tvoří především nominální hodnota postoupených pohledávek (viz bod 6), manka a škody a pojistné.

Ostatní finanční výnosy a náklady v roce 2019 a 2018 tvoří především kurzové zisky a ztráty a náklady a výnosy z derivátových operaci.

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

24. pokračování společnosti s neomezenou dobou trvání

Společnost vykazuje v roce 2019 ztrátu ve výši -1 134 011 tis. Kč a záporný vlastní kapitál k 31. 12. 2019 ve výši -179 658 tis. Kč (viz bod 10).
V důsledku toho není jisté, zda společnost bude moci i nadále působit jako podnik s neomezenou dobou trvání a společnost nemusí být
schopna v rámci běžného podnikání realizovat svá aktiva nebo dostát svým závazkům.

I přes významné kumulované ztráty a záporný vlastní kapitál je společnost přesvědčena, že bude moci i  nadále působit jako podnik
s neomezenou dobou trvání a bude schopna v rámci běžného podnikání realizovat svá aktiva a dostát svým externím závazkům.

Tento argument je založen zejména na podpoře akcionáře a budoucím rozvoji obchodní činnosti, zejména pokud jde o prodej nově vyvinutého
letounu L-39NG, kde lze důvodně předpokládat, že ještě do konce roku 2020 dojde k uzavření smluv na dodávky tohoto letounu zákazníkům
jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Společnost rovněž přijala řadu úsporných opatření, jejichž cílem je snížit provozní výdaje společnosti
(např. prodloužení pracovní doby bez zvýšení mzdy, podstatná redukce počtu zaměstnanců, omezení zaměstnaneckých benefitů apod.).
Společnost rovněž intenzivně jedná s bankami o prodloužení termínu splatnosti některých úvěrů, přičemž je pravděpodobný kladný výsle-
dek. Skupina Penta momentálně jedná o prodeji společnosti spolu s celou skupinou OAKFIELD. Pokud by nedošlo k realizaci prodeje, při-
jalo vedení společnosti další opatření, kterým je přislíbené navýšení základního kapitálu formou kapitalizace pohledávky společnosti AERO
Vodochody a.s. ve výši minimálně 179 658 tis. Kč. Tato transakce by proběhla nejpozději do konce roku 2020. 

Účetní závěrka k 31. 12. 2019 byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako podnik s neomezenou dobou trvání.
Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat. 
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233 letů
absolvovaly do poloviny roku 2020 
dva letové prototypy L-39NG.
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mezi ProPoJeNými 
osobAmi

Způsob ovládání Společnosti ovládající osobou je znázorněn v následujícím schématu. 

Ovládající osoba ovládá dále řadu dalších společností působících v různých odvětvích, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném schématu a ve
vztahu ke Společnosti vystupují jako osoby ovládané stejnou ovládající osobou.

zPrávA o vztAzích mezi ovLádAJící osobou A osobou ovLádANou A mezi osobou ovLádANou A osobAmi ovLádANými
steJNou ovLádAJící osobou 

Zpráva představenstva společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovaná podle ustanovení § 82-88 zákona č.90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

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 3rd Floor, Osprey House, 5-7 Old Street, St. Helier, JE2 3RG, Jersey

Registrační číslo Je 112 251

oddíl ii.
rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

oddíl iii.
struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi osobou 
ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou jsou Společnost a osoby ji přímo či nepřímo ovládající a dále společnosti ovládané osobou ovláda-
jící, tj. osoby ovládané společností Penta Investments Group Limited. 

Penta Investments Group Limited (JE)

PENTA INVESTMENTS LIMITED (JE)

Vodochody Holdings Limited (CY)

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Clester Trading a.s.

Clarex Investments a.s.

SALORI HOLDING B.V (NL)

Letiště Vodochody a.s.

LV-Solar Vodochody a.s.

OAKFIELD a.s.

TULAROSA a.s.

AERO Vodochody a.s.




100%

100%

100% 100%


100%

100%

100%
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100%
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b. Mezi Společností a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou byly v rozhodném období uzavřeny a/nebo byly stále účinné
tyto smlouvy:

oddíl iv.
úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů mezi osobou ovládající a osobou 
ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. tvoří v majetkové struktuře ovládající osoby samostatný podnikatelský subjekt se specific-
kým předmětem podnikání. 

Nezajišťuje tedy žádnou činnost společnou pro zbývající entity v majetkové struktuře ovládající osoby a není podrobená jednotnému řízení,
netvoří tedy s ovládající osobou a dalšími entitami v majetkové struktuře ovládající osoby koncern.

oddíl v.
způsob a prostředky ovládání ovládané osoby

Ovládající osoba ovládá ovládanou osobu tak, že prostřednictvím společnosti TULAROSA a.s. vlastní 100 % akcií společnosti AERO Vodo-
chody AEROSPACE a.s. Své obchodní zájmy realizuje ovládající osoba výkonem svých akcionářských práv v rámci nejvyššího orgánu ovlá-
dané osoby, včetně jmenování osob do statutárních orgánů ovládané osoby.

oddíl vi.
přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna 
na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové
jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby
zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V rozhodném období nebyla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádná jednání, která by se týkala ma-
jetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Výše pohledávek, závazků, úvěrů a dohadů k 31. 12. 2019 a také výše prodejů a nákupů se spřízněnými osobami za rok 2019 jsou vykázány
v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2019.

oddíl vii. 
přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi
osobami ovládanými 

a. Mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebyly v rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy.

v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

osobA Název smouvy dAtum PLNěNí PLNěNí dobA ÚJmA
uzAvřeNí PoskytNuté odebrANé trváNí

AERO Vodochody a.s. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru 1. 2. 2019 Prolongace úrok 30. 8. 2020 žádná
ze dne 20. 8. 2013 úvěru

Clester Trading a.s. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úvěru 22. 7. 2019 Prolongace úrok 31. 12. 2020 žádná
ze dne 22. 7. 2010 úvěru

Clarex Investments a.s. Dodatek č. 6 ke smlouvě 31. 8. 2018 Prolongace úrok 16. 9. 2020 žádná
o úvěru ze dne 16. 9. 2009 úvěru

Clarex Investments a.s. Dodatek č. 3 ke smlouvě 31. 8. 2018 Prolongace úrok 31. 12. 2020 žádná
o úvěru ze dne 10. 7. 2009 úvěru

Penta Funding Úvěrová smlouva 29. 3. 2019 Poskytnutí úvěru úrok 29. 4. 2019 žádná

AERO Vodochody a.s. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru 1. 2. 2019 Prolongace úrok 1. 7. 2025 žádná
ze dne 27. října 2015 úvěru

AERO Vodochody a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru 1. 2. 2019 Prolongace úrok 1. 7. 2025 žádná
uzavřené dne 9. 3. 2018 úvěru

AERO Vodochody a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě 1. 10. 2018 1. 2. 2019 Prolongace úvěru úrok 1. 7. 2025 žádná

AERO Vodochody a.s. Smlouva o úvěru ze dne 9. 1. 2019 9. 1. 2019 Poskytnutí úvěru úrok 1. 7. 2025 žádná

Letiště Vodochody a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování 1. 1. 2016 úplata doba neurčitá žádná
služeb (generální smlouva)

AERO Vodochody a.s. Nájemní smlouva ze dne 26.4.2013 26. 4. 2013 Pronájem úplata doba neurčitá  žádná
na pronájem Neutralizační stanice majetku

AERO Vodochody a.s. Smlouva o nájmu pozemku 26. 4. 2013 Nájem nájemné doba neurčitá  žádná
ze dne 26. 4. 2013 nemovitosti

AERO Vodochody a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostor 7. 2. 2013 Nájem nájemné doba neurčitá  žádná
ze dne 7. 2. 2013 nemovitosti

AERO Vodochody a.s. Smlouva o poskytování služeb 30. 4. 2013 Poskytování služeb úplata doba neurčitá žádná

TULAROSA a.s. Smlouva o poskytování služeb 2. 1. 2014 Poskytování služeb úplata doba neurčitá žádná

OAKFIELD a.s. Smlouva o poskytování služeb 2. 1. 2014 Poskytování služeb úplata doba neurčitá žádná

Letiště Vodochody a.s. Smlouva o nájmu SM/297/LV 31. 12. 2015 Pronájem areálu nájemné doba neurčitá žádná
ze dne 31. 12. 2015 letiště

AERO Vodochody a.s. Smlouva o zřízení práva stavby 10. 11. 2016 Zřízení práva stavby úplata 99 let žádná

Letiště Vodochody a.s. Smlouva kupní o převodu vlastnictví 19. 11. 2015 Prodej pozemku č. 288 úplata žádná
mezi AVA a AV o výměře 1080 m2

Letiště Vodochody a.s. Smlouva o zřízení služebnosti 29. 4. 2016 Zřízení služebnosti úplata doba neurčitá žádná

Letiště Vodochody a.s. Smlouva o zřízení služebnosti 29. 4. 2016 Zřízení služebnosti úplata doba neurčitá žádná

Prolongace úvěru, snížení 
limitu úvěru, podřízení úvěru
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zPrávA o vztAzích
mezi ProPoJeNými 
osobAmi

V Odoleně Vodě dne 31. března 2020

ing. Jakub hoda
člen představenstva
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

.

Přezkoumání zprávy dozorčí radou
Dozorčí rada přezkoumala dne 31. března 2020 Zprávu představenstva Společnosti o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a
mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019. Dozorčí rada souhlasí s obsahem zprávy.

ing. dominika kalinová
Předsedkyně dozorčí rady
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

oddíl viii.
posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání
V rozhodném období osobě ovládané nevznikla zásahem ovládající osoby žádná újma, proto se ani nemohlo konat jakékoli posouzení jejího
vyrovnání.

oddíl ix. 
zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobou ovládající a osobou
ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Skutečnost, že za ovládanou osobou stojí kapitálově silná finanční skupina, je pro ovládanou osobou velkou výhodou, ať již ve vztahu k ban-
kám, od nichž ovládaná osoba dostává úvěry, nebo ve vztahu k zahraničním zákazníkům, jimž může ovládající osoba poskytnout smluvní
podporu realizace obchodních případů. 

V rozhodném období nevznikla ve vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou žádná situace, kterou by bylo možné označit jako nevýhodu
v obchodním nebo jiném smyslu.

oddíl x.
závěr
Představenstvo AERO Vodochody AEROSPACE a.s. konstatuje, že vynaložilo péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu vztahů mezi oso-
bou ovládající a osobou ovládanou a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou pro účely zpracování této
zprávy, a to zejména tak, že se dotázalo ovládajících osob 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 oddíle VII. této zprávy, byla dle jeho názoru v obvyklé výši.

Tato zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi Společnosti, který bude provádět kontrolu účetní závěrky Společnosti
za rok 2019 ve smyslu zvláštního zákona.
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