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1. Profil společnosti

Poslání společnosti

Společnost Czech Airlines Handling, a s., (dále také „Czech Airlines Handling“ nebo „Společnost“) je 
významným poskytovatelem handlingových služeb na Letišti Václava Havla Praha.

Hlavním posláním Společnosti je poskytovat komplexní a vysoce kvalitní služby odbaveni cestujících 
a letadel s důrazem na naplnění individuálních potřeb zákazníků z řad leteckých společností při 
dodržení nejvyššl úrovně provozních standardů.

Právní postavení společnosti

Společnost Czech Airlines Handling, a.s., dceřiná společnost Českého Aeroholdingu, a.s., vznikla dne 
15. června 1998 zápisem do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17139.

Společnost nemá organizační složky v zahraničí.

Oblasti podnikání

Odbaveni cestujících, letadel, nákladu a pošty

Společnost Czech Airlines Handling, a.s., poskytuje komplexní služby pozemního odbavení cestujících, 
letadel, nákladu a pošty pro více než 30 leteckých společností, mezi které patří jak dopravci sdružení 
v leteckých aliancích Sky Team či Star Alliance, tak i řada dalších společností provozujících pravidelnou 
nebo charterovou přepravu cestujících, anebo samostatnou dopravu zboží.

V oblasti odbaveni cestujících a letadel si Společnost i v roce 2017 udržela vysoký standard 
poskytovaných služeb. Dokazují to nejen výsíedky auditů jednotlivých leteckých dopravců, ale také 
rozšíření portfolia o další zákazníky, jako například Air Cargo Global, Georgian Airways, Rusline či 
Turkish Cargo.

V roce 2017 Společnost odbavila na Letišti Václava Havla Praha více než 65 000 příletů a odletů a je 
tak významným poskytovatelem handlingových služeb pražského letiště.

Plnění letadel leteckými pohonnými hmotami

Významnou aktivitu Společnosti představuje služba plněni letadel leteckými pohonnými hmotami, kde 
v roce 2017 uzavřela společnost Czech Airlines Handling, a.s., strategickou spolupráci v oblasti 
obchodu s palivem, a to se společností PKN Orlen. Společnost tak významně rozšířila nabídku 
poskytovaných služeb v provozní oblasti. Společnost zároveň zůstává samostatným obchodníkem 
s palivem JET A-1.

Kontaktní centrum

Společnost také provozuje Kontaktní centrum, které poskytuje své služby zejména zákazníkům z řad 
leteckých společností. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří České aeroíinie a.s. a Korean Air.

Další oblasti podnikání

Společnost dále poskytuje služby prodeje letenek a provozního ticketingu, provádí úklid letadel, 
odmrazováni letadel a pro své zákazníky zajišťuje také dodávky opožděných zavazadel cestujícím.
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2. Správa a řízení společnosti

Základní údaje
Obchodní jméno: Czech Airlines Handling, a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17139
IČO: 256 74 285
DIČ: CZ699003361
Vznik společnosti: 15. června 1998
Sídlo společnosti: Aviatická 1017/2,160 08 Praha 6

Akcionář
Jediným akcionářem společnosti Czech Airlines Handling, a.s., je společnost Český Aeroholding, a.s., 
IČO: 248 21 993.

Správní orgány
Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Volí a odvolává členy statutárního i kontrolního 
orgánu.

Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná za ni. 
Představenstvo je tříčlenné.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva 
a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. Dozorčí rada je tříčlenná.

Kontakt
Czech Airlines Handling, a.s.
Aviatická 1017/2 
160 08 Praha 6

Telefon: +420 220 113 317
E-mail: esa.handlina@Dra.aero
Internet: www.czechairlineshandlinQ.com

Představenstvo společnosti

Společnost řídilo v průběhu roku 2017 tříčlenné představenstvo.

Předseda představenstva
Jiří Jarkovský

Místopředseda představenstva
Míchal Soukup

Člen představenstva
Lukáš Král

Změny v představenstvu v průběhu roku 2017 nenastaly.

Dozorčí rada společnosti

Dozorčí rada Společnosti byla v průběhu roku 2017 tříčlenná.

Předseda dozorčí rady 
Ing. Radek Hovorka

Místopředseda dozorčí rady
Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA

Člen dozorčí rady
JUDr. Petr Pavelec, LL.M.

Změny v dozorčí radě v průběhu roku 2017 nenastaly.
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3. Lidské zdroje

Společnost Czech Airlines Handling, a.s., měla к 31. prosinci 2017 celkem 678 zaměstnanců.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Společnosti za rok 2017 činil celkem 625 zaměstnanců.

Společnost postupuje v souladu s platnou pracovně právní legislativou a dále v souladu s platnou 
Kolektivní smlouvou, uzavřenou pro příslušné období.

4. Vybrané události roku 2017 a výhled do roku 2018

Hlavní události roku 2017

únor

• Byl dodán nový nůžkový nakladač značky TREPEL Champ 140 s nosností do 14 tun, který 
rozšířil stávající flotilu nůžkových nakladačů. Sloužit bude pro odbaveni velkokapacitních letadel 
včetně cargo letů, mezi které patří China Airlines Cargo, Qatar Airways Cargo a Silk Way West 
Airlines.

Duben

Společnost Czech Airlines Handling, a s., uzavřela 1. dubna 2017 strategickou spolupráci 
v oblasti obchodu s palivem, a to se společností PKN Orlen. Společnost tak významně rozšíří 
nabídku poskytovaných služeb v provozní oblasti. Czech Airlines Handling, a.s., zároveň 
zůstává samostatným obchodníkem s palivem JET A-1.
Dne 11. až 14. dubna 2017 zaměstnanci společnosti Czech Airlines Handling, a.s., odbavili 
jedno z nejmodernějších dopravních letadel světa, Boeing 787 - Dreamliner, v prodloužené 
verzi B787-9 společnosti Vietnam Airlines, která přivezla delegaci vietnamského parlamentu.

Květen

Společnost Czech Airlines Handling, a.s., přivítala v květnu mezi své zákazníky slovenskou 
leteckou společnost Air Cargo Global, která je zaměřená na nákladní dopravu a operuje ad hock 
lety letounem typu Boeing 747-400.

Červen

Společnost Czech Airlines Handling, a.s., uzavřela handlingovou smlouvu s novým 
zákazníkem, kterým se od 13. června 2017 stala gruzínská letecká společnost Georgian 
Airways.
Společnost Czech Airlines Handling, a.s., prošla recertifikačnim auditem ISAGO na dodržování 
provozních postupů s pravidly leteckých společností a postupů dle lATA, který tak potvrzuje 
vysokou kvalitu poskytovaných handlingových služeb.

Červenec

Společnost Czech Airlines Handling, a.s., prodloužila smlouvu na dodání handlingových služeb 
s jednou z nejsilnějších evropských leteckých skupin Air France - KLM. Handlingová smlouva 
zahrnuje i lety společnosti HOP!
Od 1. července 2017 společnost Turkish Cargo zahájila na Letišti Václava Havla Praha provoz 
na nové nákladní lince Istanbul - Riga - Praha - Istanbul. Lety jsou operovány Airbusem 
A330-200F. Pro společnost Czech Airlines Handling, a.s., se tak stává tento turecký přepravce 
novým významným zákazníkem, kterému zajišťuje komplexní handlingové služby. 
Zaměstnanci společnosti Czech Airlines Handling, a.s. odbavili 16. a 18. července 2017 letadlo 
Airbus A330-200 čínské letecké společnosti Air China s vládní delegací při příležitosti konání 
„China Investment Forum 2017“.
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Říjen

Zaměstnanci společnosti Czech Airlines Handling, a.s., v červenci odbavili první ze dvou 
charterových letů společnosti Japan Airlines a.s. s letadlem typu Boeing 777.
V červenci 2017 získala společnost Czech Airlines Handling, a.s., několik nových 
mechanizačních prostředků - bezojový tahač Kalmar TBL-190 švědskě výroby, určený pro 
letadla od EMB-170 až po B777, B787, A350 a A340-600, 2 ks elektrických tahačů 
Charlatte T-135, 40 ks stojanů pro 80 ks kontejnerů AKE a AKH.

• Společnost Czech Airlines Handling, a.s., prodloužila smlouvu na dodávky paliva se společnosti 
Korean Air.

• Společnost Czech Airlines Handling, a.s., uzavřela handlingovou smlouvu s novým 
zákazníkem, kterým se stala ruská letecká společnost Rusline.

Listopad

• Zaměstnanci společnosti Czech Airlines Handling, a.s., odbavili nákladní Boeing 747-400F 
společnosti Cargolux. V Praze zaměstnanci Společnosti nakládali automobilová motory do 
Jihoafrické Republiky.

• Společnost Czech Airlines Handling, a.s., je nově na sociální síti Linkedln.

Následné události v roce 2018 do podpisu výroční zprávy

v roce 2018 nedošlo к žádným skutečnostem, které nastaly po rozvahovém dni a jsou významné pro
naplnění účelu výroční zprávy.

Výhled do roku 2018

Cílem společnosti Czech Airlines Handling, a.s., v roce 2018 je udržení vysoké kvality poskytovaných
služeb a udržení stávajících zákazníků, kteří jsou v portfoliu jejích klientů. Společnost bude usilovat
o získání nových zákazníků, kteří zahájí lety do Prahy.

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

6. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Společnost se trvale věnuje environmentální problematice s cílem snižovat negativní vliv svého provozu 
na životní prostředí.

S ohledem na vykonávané činnosti odmrazování, mytí a úklidu letadel je Společnost mimo jiné 
producentem odpadních vod, ostatního a nebezpečného odpadu. Odpady jsou v rámci Společnosti 
v maximální míře tříděny a následné likvidovány s nejvyšším úsilím o jejich znovuvyužití a zpětný odběr 
materiálů.

Veškerá odpadní voda ze všech činností Společnosti je odváděna do kanalizace Letiště Praha, a. s., 
a následně čištěna na čistírně odpadních vod. Společnost dlouhodobě uplatňuje zásadu minimalizace 
spotřebovávané vody. Klíčovým kritériem je odpovídající technický stav používaného zařízení 
a neustálá osvěta pracovníků.
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7. Odpovědnost za výroční zprávu

Představenstvo prohlašuje, že údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2017 odpovídají skutečnosti 
a podávají věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření 
Společnosti za uplynulé účetní období a že žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné 
a správné posouzení vývoje výkonnosti, činnosti a hospodářského postavení společnosti Czech Airlines 
Handling, a.s., nebyly vynechány.

v Praze dne 29. března 2018

Michal {Soukup
Místopředseda představenstva 
Czech Airlines Handling, a.s.
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8. Přílohy

Účetní závěrka společnosti Czech Airlines Handling, a.s., podle českých účetních předpisů 
к 31. 12. 2017 

o Rozvaha к 31.12. 2017
o Výkaz zisku a ztráty za období končící 31. 12. 2017 
o Přehled o změnách vlastního kapitálu za období končící 31.12. 2017 
o Přehled o peněžních tocích za období končící 31. 12. 2017 
o Příloha účetní závěrky za období končící 31. 12. 2017 
Zpráva dozorčí rady společnosti Czech Airlines Handling, a.s., za rok 2017 
Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích za rok 2017 
Zpráva nezávislého auditora akcionáři Společnosti
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Účetní závěrka

Rok končící 31. prosince 2017



CZECH AIRLINES HANDLING, A.S. 
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 
К DATU 31.12.2017 (V TISÍCÍCH KČ)

I Brutto Korekce Netto Netto
AKTIVA CELKEM 1 866 596 -906 573 960 023 946 253

в. Dlouhodobý majetek 1 005 682 -814 345 191 337 198 010
B.l. Dlouhodobý nehmotný majetek 35 637 -31 529 4108 8 589

2. Ocenitelná práva 35 637 -31 529 4 108 8 589
2.1. Software 7 270 -7270
2.2. Ostatní ocenitelná práva 28 367 -24 259 4 108 8 589

B.ll. Dlouhodobý hmotný majetek 970 045 -782 816 187 229 189 421
1. Pozemky a stavby 1 159 -267 892 636

1.2. Stavby 1 159 -267 892 636
2. Hmotné movité věci a jejich soubory 439 158 -298 926 140 232 136 270
3. Oceňovací rozdíl к nabytému majetku 526 782 -482 175 44 607 50 980
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 673 -1 448 1 225 1 359

4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 673 -1448 1 225 1359

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 273 273 176

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 273 273 176
C. Oběžná aktiva 860 804 -92 228 768 576 747 316
C.l. Zásoby 24 036 24 036 33 970

1. Materiál 3 036 3 036 3 007
3. Výrobky a zboží 21 000 21 000 30 963

3.2. Zboží 21000 21 000 30 963
C.ll. Pohledávky 689 847 -92 228 597 619 259 209

1. Dlouhodobé pohledávky 5 837 5 837 5 503
1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 5 787 5 787 5 451
1.5. Pohledávky - ostatní 50 50 52

1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 50 50 52
2. Krátkodobé pohledávky 684 010 -92 228 591 782 253 706

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 262 971 -92 100 170 871 226 398
2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 400 038 400 038
2.4 Pohledávky - ostatní 21 001 -128 20 873 27 308

2.4.3. Stát - daňové pohledávky 16 429 16 429 24 667
2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 42 42 300
2.4.5. Dohadné účty aktivní 3 491 3 491 2 067
2.4.6. Jiné pohledávky 1 039 -128 911 274

C.IV. Peněžní prostředky 146 921 146 921 454 137
1. Peněžní prostředky v pokladně 1 512 1 512 2 095
2. Peněžní prostředky na účtech 145 409 145 409 452 042

D.l. Časové rozlišení aktiv 110 110 927
1. Náklady příštích období 110 110 927



CZECH AIRLINES HANDLING, A.S. 
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 
К DATU 31.12.2017 (V TISÍCÍCH KČ)

31.12.2017 31.12.2016

PASIVA CELKEM 960 023 946 253
A. Vlastni kapitál 739 495 734 065
A.I. Základní kapitál 574 390 574 390

1. Základní kapitál 574 390 574 390
A.II. Ážio a kapitálové fondy 370 121 217

1. Ážio 84 831
2, Kapitálové fondy 370 36 386

2.1. Ostatní kapitálové fondy 36 386
2.2. Oceňovací rozdíly z přeceněni majetku a závazků 370

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 74 843 -65 746
1. Nerozdělený zisk minulých let 74 843
2. Neuhrazená ztráta minulých let -65 746

A.V. Výsledek hospodařeni běžného účetního období (+/-) 89 892 104 204
B.+C. CIzi zdroje 220 528 212188
B. Rezervy 33 568 41 930

2. Rezerva na daň z příjmů 5 892
4. Ostatní rezervy 33 568 36 038

C. Závazky 186 960 170 258
C.l. Dlouhodobé závazky 6 337 2 194

8. Odložený daňový závazek 6 337 2 194
C.ll. Krátkodobé závazky 180 623 168 064

3. Krátkodobé přijaté zálohy 1 885 769
4. Závazky z obchodních vztahů 124 972 120 358
8. Závazky ostatní 53 766 46 937

B.3. Závazky к zaměstnancům 20 256 16 917
8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 11 459 9 226
8.5. Stát - daňové závazky a dotace 8 544 3 491
ae. Dohadné účty pasivní 13 192 17 004
8.7. Jíně závazky 315 299



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ 
ZA OBDOBÍ OD 1.1.2017 DO 31.12.2017 (V TISÍCÍCH KČ)

CZECH AIRLINES HANDLING, A.S.

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 820 066 674 281
II. Tržby za prodej zboží 895 146 1 444 093
A, Výkonová spotřeba 1 151 805 1 630 022
1. Náklady vynaložené na prodané zboží 855 204 1 360 366
2. Spotřeba materiálu a energie 48 883 34 897
3. Služby 247 718 234 759
D. Osobní náklady 411 633 343 295
1. Mzdové náklady 297 536 248172
2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištěni a ostatní náklady 114 097 95 123

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 97 984 82 139
2.2. Sociáíní nákiady 16 113 12 984

E, Úpravy hodnot v provozní oblasti 4 737 25 764
1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27 834 25 853

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 56 580 54 599
1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné ■28 746 -28 746
3. Úpravy hodnot pohledávek -23 097 -89
III. Ostatní provozní výnosy 7 736 24 906
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 735 894
3. Jiné provozní výnosy 6 001 24 012
F. Ostatní provozní náklady 20 049 17 126
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 359
3. Daně a poplatky 923 821
4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -2 470 -4 062
5. Jiné provozní náklady 21 596 20 008
* Provozní výsledek hospodařeni 134 724 127 073

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 199 581
1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 124
2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 75 581

VII. Ostatní finanční výnosy 2 276
K. Ostatní finanční náklady 23 073
* Finanční výsíedek hospodařeni -22 874 2 857
** Výsledek hospodařeni před zdaněním 111 850 129 930
L Daň z příjmů 21 958 25 726
1. Daň z příjmů splatná 17 902 23 103
2. Daň z příjmů odložená (+/-) 4 056 2 623
** Výsledek hospodařeni po zdaněni (+/-) 89 892 104 204
*** Výsledek hospodařeni za účetni období (+/-) 89 892 104 204
* Čistý obrat za účetni období 1 723 147 2 146 137



PŘEHLED О PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ZA OBDOBÍ OD 1.1.2017 DO 31.12.2017 (V TISÍCÍCH KČ)

CZECH AIRLINES HANDLING, A.S.

2017 2016

Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk (+) / ztráta (-) z běžné činnosti před zdaněním 111 850 129 930

A.1 Úpravy 0 nepeněžní operace: 27 969 20 175
A.1,1 Odpisy stálých aktiv a pohledávek 69147 56 564
A. 1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv -54 313 -32 897
A. 1.3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -1 735 -535
A. 1.5 Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky -199 -581
A. 1.6 Úpravy 0 ostatní nepeněžní operace 15 069 -2 376

A*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněnim, změnami pracovniho 
kapitáiu a mimořádnými položkami 139 819 150 105

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: 85 274 3 864
A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv 62 779 -4 337
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv 12 561 23 384
A.2.3 Změna stavu zásob 9 934 -15 183

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 225 093 153 969
A.4 Úroky přijaté 75 581
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -28 418 -20 869
Д*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Peněžní toky z investiční činnosti
196 750 133 681

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -20 956 -27 624
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 735 894
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám -400 000
B.5. Přijaté úroky 87
B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -419 134 -26 730
C.2 Změna stavu vlastního kapitálu: -84 832
C.2.2 Vyplaceni podílu na vlastním kapitálu společníkům -84 832

c*~ Čistý peněžní tok z finanční činnosti -84 832
Čistě zvýěeni 1 sníženi peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -307 216 106 951
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku 454 137 347 186
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku 146 921 454 137



PŘEHLED 0 ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
ZA OBDOBÍ OD 1.1.2017 DO 31.12.2017 (V TISÍCÍCH KČ)

CZECH AIRLINES HANDLING, A.S.

Základní
kapitál

Ážio a 
ostatní 

kapitálové 
fondy

Oceňovací 
rozdíly z 

přecenění

Výsledek 
hospodařeni 

minulých let a 
běžného 
obdob!

Celkem

Zůstatek к 31.12.2015 574 390 121 217 0 -65 746 629 861
Výsledek hospodařeni za účetní období 104 204 104 204
Zůstatek к 31.12.2016 574 390 121 217 0 38 458 734 065
Přeceněni zajišťovacich derivátů na reálnou hodnotu 370 370
Převody -36 385 36 385 0
Výplata emisního ážia -84 832 -84 832
Výsledek hospodařeni za účetní obdob! 89 892 89 892
Zůstatek к 31.12.2017 574 390 0 370 164 735 739 495
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Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosince 2017
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1. Všeobecné informace

Czech Airlines Handling, a.s. (dále jen “Společnost”), identifikační číslo Společnosti 25674285, byla zapsána 
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17139, dne 15. června 1998 a její sídlo je 
v Praze 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08, Česká republika.

Společnost je významným poskytovatelem handlingových služeb na Letišti Václava Havla Praha.

Hlavním posláním Společnosti je poskytovat komplexní a vysoce kvalitní služby odbavení cestujících 
a letadel s důrazem na naplnění individuálních potřeb zákazníků z řad leteckých společností při dodržení 
nejvyšší úrovně provozních standardů.

Společnost je součásti konsolidačního celku Český Aeroholding, a.s.

2. Účetní postupy

a) Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetnictví Společnosti je vedeno a účetní závěrka je sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění a je sestavena 
v historických cenách, s výjimkou oblastí, jež jsou popsány dále v této kapitole.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), pokud není uvedeno jinak.

b) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a 
jehož ocenění je vyšší než 5 tisíc Kč. Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 5 tisíc Kč za 
jednu položku je účtován do nákladů při pořízení.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a opravné 
položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 
40 tisíc Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů po dobu odhadované životnosti 
následujícím způsobem:

Počet let
Software 3-10
Ochranné známky 6

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně ziskatelnou částku, je zůstatková 
hodnota snížena o opravnou položku do výše zpětně získatelné částky. Jestliže je znehodnoceni majetku 
trvalého charakteru, je proveden jednorázový odpis.

c) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož 
ocenění je vyšší než 5 tisíc Kč. Hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 5 tisíc Kč za jednu 
položku, je účtován do nákladů při pořízení.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a opravné položky. 
Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady související sjeho pořízením. 
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace.

1
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c) Dlouhodobý hmotný majetek (pokračování)

Majetek nově zjištěný a bezúplatně nabytý je vykázán v reprodukční pořizovací ceně к datu převzetí 
přislušněho majetku.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 
40 tisíc Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.

Dlouhodobý hmotný majetek, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisován metodou 
rovnoměrných odpisů po dobu odhadované životnosti následujícím způsobem:

I Počet let I
Budovy a stavby 30-50

Výpočetní technika v pořizovací ceně od 5 tis. Kč do 40 tis. Kč 3

Rádiová a spojová zařízeni a systémy 4

Dopravní prostředky 4, 8,15, 20

Technické zhodnocení majetku na operativní leasing po dobu trváni operativního leasingu

Inventář 4. 8, 10, 15

Oceňovací rozdíl к nabytému majetku 15

Ostatní majetek v pořizovací ceně od 5 tis. Kč do 40 tis. Kč 2

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětné ziskatelnou částku, je zůstatková 
hodnota snížena o opravnou položku do výše zpětně ziskatelné částky. Jestliže je znehodnoceni majetku 
trvalého charakteru, je proveden jednorázový odpis.

Oceňovací rozdíl к nabytému majetku představuje kladný (aktivní) rozdíl mezi oceněním části podniku 
nabytého vkladem a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví vkíádající účetní jednotky 
sníženým o převzaté závazky. Aktivní oceňovací rozdíl к nabytému majetku se odepisuje rovnoměrně 
do nákladů 180 měsíců od nabytí části podniku.

Společnost pravidelně testuje výši oceňovacího rozdílu к nabytému majetku na snížení hodnoty a případné 
vytváří příslušnou opravnou položku. Opravná položka je následné rozpouštěna spolu s oceňovacím 
rozdílem rovnoměrně po zbývající dobu odepisování oceňovacího rozdílu.

d) Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovací cenou a sníženy o opravnou položku v případech, kdy existují 
důvody pro její tvorbu. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob 
(zejména dopravné). Pro účtování úbytků nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého 
aritmetického průměru.

Opravná položka к pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti 
zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

e) Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány nominální hodnotou, následné sníženou o příslušné opravné položky 
к pochybným a nedobytným částkám.

Opravná položka к pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního 
posouzení bonity dlužníků.
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f) Peníze a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na bankovním účtu. 

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.

g) Přepočty cizích měn na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během účetního období jsou přepočteny devizovým kurzem 
České národní banky platným ke dni předcházejícímu den transakce.

Všechny zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedené v cizí méně jsou к datu účetní závěrky 
přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou к tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly 
jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.

Společnost považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv za pohledávky, a tudíž tyto 
položky majetku к rozvahovému dni přepočítává.

h) Výnosy a náklady

Výnosy a náklady se účtují do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Tržby jsou zaúčtovány к datu poskytnutí služeb nebo doručení zboží a jeho akceptace zákazníkem a jsou 
vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

i) Rezervy

Společnost vytváří rezervy к pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasné definována a u nichž je 
к rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo 
okamžik jejich vzniku. Rezerva к rozvahovému dni představuje nejlepši odhad nákladů, které 
pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí к vypořádání.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná 
pohledávka je vykázána v položce Stát - daňové pohledávky.

J) Zaměstnanecké požitky

Společnost provádí odvody příspěvků na státní politiku zaměstnanosti a sociální a zdravotní politiku ve výši 
platných sazeb stanovených z hrubých vyplacených mzdových nákladů. К financování státního 
důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.

Dále Společnost realizuje příspěvkově definované penzijní připojištění pro své zaměstnance, spravované 
komerčními subjekty, na základě podmínek stanovených v kolektivní smlouvě.

Na nevybranou dovolenou vytváří Společnost dohadnou položku pasivní. Na ostatní zaměstnanecké požitky 
a odměny zaměstnanců Společnost vytváří rezervu nebo dohadnou položku pasivní.

k) Závazky

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány v nominální hodnotě.

l) Finanční deriváty

Společnost uzavřela FX zajišťovaci obchody (FX forward) s cílem zajistit své cizoměnové příjmy proti 
kurzovému riziku. Tyto deriváty jsou klasifikovány jako zajišťovací a jsou účtovány v reálné hodnotě.
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l) Finanční deriváty (pokračováni)

Reálné hodnoty jsou odvozeny z tržních cen, z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů 
pro oceňováni opcí. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce Jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou 
hodnotu, nebo v položce Jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost negativní. Podle doby 
splatnosti jsou klasifikovány jako krátkodobé pohledávky, respektive závazky.

Změny reálné hodnoty zajišťovacích finančních derivátů jsou účtovány do vlastního kapitálu jako položky 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

m) Daně

Daňové odoisv dlouhodobého maietku

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda odepisování.

Splatná daň

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku 
vykázaného ve výkazu zisku a ztráty, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné 
nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově 
odpočitatelné. Závazek Společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňových sazeb platných 
к datu účetní závěrky.

Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, 
ve kterém dle očekávání Společnosti budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

Rozvahový přistup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi 
daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou 
základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro 
daňové účely.

Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné uplatnit 
v následujících účetních obdobích.

Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy se vztahuje к položkám 
účtovaným přímo do vlastního kapitáíu. Tato část odložené dané je zahrnuta do vlastního kapitálu.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto 
hodnotě.

n) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv 
na vykazované hodnoty majetku a závazků к datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů 
za sledované období. Vedení Společnosti je přesvědčeno, že se použitě odhady a předpoklady nebudou 
významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných účetních obdobích.
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o) Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, 
kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,

• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,
• členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a 

osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo 
rozhodující vliv.

p) Vlastni kapitál

Základní kapitál Společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné 
zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady nebo v souladu se zákonem 
a stanovami Společnosti na základě rozhodnutí představenstva, které nebylo ke dni účetní závěrky zapsáno 
do obchodního rejstříku, se vykazuje jako změny základního kapitálu.

q) 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 к rozvahovému dni.

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

r) Změny v účetních pravidlech

V roce 2017 Společnost provedla změnu metody vykazování nákladů na kurzové ztráty a výnosů 
z kurzových zisků. Náklady na kurzové ztráty a výnosy z kurzových zisků jsou nově vykazovány souhrnně 
v jedné položce. Srovnatelné období 2016 bylo v účetní závěrce upraveno v souladu s touto metodou.

3. Předpoklady pro sestavení účetní závěrky

Účetní závěrka Společnosti je sestavena za předpokladu časově neomezeného trvání účetní jednotky. 
Vedení Společnosti se domnívá, že předpoklad časově neomezeného trvání je splněn.
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Pořizovací cena
v tis. CZK Software Ocenitelná práva Celkem

1. ledna 2016 7 270 28 367 35 637

31. prosince 2016 7 270 28 367 35 637

31. prosince 2017 7 270 28 367 35 637

Oprávky a opravné položky
v tis. CZK Software Ocenitelná práva Celkem

1. ledna 2016 -7 257 -15 296 -22 553

Odpisy -13 ^482 ^495

31. prosince 2016 -7 270 -19 778 -27 048
Odpisy 0 -4 481 -4 481

31. prosince 2017 -7 270 -24 259 -31 529

zůstatková cena 
v tis. CZK Software Ocenitelná práva Celkem

31. prosince 2016 0 8 589 8 589

31. prosince 2017

5. Dlouhodobý hmotný majetek

0 4 108 4 108

Pořizovací cena 
v tis. Kč

Budovy 
a stavby

Stroje a 
zařízení

Dopravní
prostředky

Oceňovací 
rozdíl 

к nabytému 
majetku

Inventář a 
jiný

dlouhodobý
majetek

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý 

hmotný majetek a 
nedokončený 

majetek Celkem

1. ledna 2016 1 010 44 341 365 263 526 782 19 001 0 956 397

Přírůstky 0 0 26 856 0 1 031 176 28 063

Vyřazení -183 -7 220 -13 854 0 -4 700 0 -25 957

31. prosince 2016 827 37 121 378 265 526 782 15 332 176 958 503

Přírůstky 332 0 18 760 0 1 971 97 21 160

Vyřazeni 0 -1 132 -5 777 0 -2 709 0 -9 618

31. prosince 2017 1 159 35 989 391 248 526 782 14 594 273 970 045
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5. Dlouhodobý hmotný majetek (pokračování)

Oprávky a opravné 
položky 
v tis. Kč

Budovy 
a stavby

Stroje a 
zařízeni

Dopravní
prostředky

Oceňovací 
rozdil 

к nabytému 
majetku

Inventář a 
jiný

dlouhodobý
majetek

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý 

hmotný majetek a 
nedokončený 

majetek Celkem

1. ledna 2016 -288 -38 379 -249 851 -469 430 -15188 0 -773 136

Odpisy a likvidace -25 -938 -12 980 -35118 -1 043 0 -50 104
Vyřazení 122 7 220 13 370 0 4 700 0 25 412
Zúčtováni opravné 
položky

0 0 0 28 746 0 0 28 746

31. prosince 2016 -191 -32 097 -249 461 -475 802 -11 531 0 -769 082

Odpisy a likvidace -76 -937 -14 668 -35 119 -1 298 0 -52 098
Vyřazení 0 1 132 5 777 0 2 709 0 9 618

Zúčtováni opravné 
položky 0 0 0 28 746 0 0 28 746

31. prosince 2017 -267 -31 902 -258 352 -482 175 -10 120 0 -782 816

Zůstatková cena
v tis. Kč

Budovy 
a stavby

Stroje a
zařízeni

□oprávni
prostředky

Oceňovací 
rozdil 

к nabytému 
majetku

Inventář a 
jiný

dlouhodobý
majetek

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý 

hmotný majetek a 
nedokončený 

majetek Celkem

31. prosince 2016 636 5 024 128 804 50 980 3 801 176 189 421

31. prosince 2017 892 4 087 132 896 44 607 4 474 273 187 229

К 31. prosinci 2017 a к 31. prosinci 2016 není zástavním právem zatížen žádný majetek Společnosti.

V roce 2017 Společnost rozpustila opravnou položku к oceňovacímu rozdílu к nabytému majetku 
ve výši 28 746 tis. Kč (2016: rozpustila také 28 746 tis. Kč), v souladu se stanoveným postupem odpisování 
-viz kapitola Účetní postupy.

6. Pohledávky

v tis. Kč 31. prosince 2017 31. prosince 2016

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů - do splatnosti 165 484 225 150

- po splatnosti 97 487 116 423

Pohledávky z obchodních vztahů celkem 262 971 341 573

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba - do splatnosti 400 038 0

Ostatní pohledávky - do splatnosti 21 001 27 458

Krátkodobé pohledávky celkem 684 010 369 031

Opravná položka к pochybným pohledávkám -92 228 -115 325
Čistá hodnota krátkodobých pohledávek 591 782 253 706

Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů 5 787 5 451

Dlouhodobé poskytnutné zálohy 50 52

Dlouhodobé pohledávky celkem 5 837 5 503
Čistá hodnota pohledávek celkem 597 619 259 209
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6. Pohledávky (pokračování)

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

Dne 31. srpna 2017 uzavřela Společnost rámcovou smlouvu o poskytování zápůjček se společností Český 
Aeroholding, a.s. Na základě této smlouvy poskytla Společnost dne 12. prosince 2017 krátkodobou zápůjčku 
ve výši 400 000 tis. Kč. Tato půjčka je úročena fixní úrokovou sazbou ve výši 0,17 % p.a. a je splatná 
12. března 2018.

7. Finanční deriváty

К 31. prosinci 2016 neměla Společnost žádné deriváty.

К 31. prosinci 2017 má Společnost uzavřené zajišťovací deriváty na zajištění části své EUR expozice.

31. prosince 2017 Reáiná hodnota Nominální hodnota

v tis. Kč Kiadná Záporná

Měnové forwardy 501 0 15 241

Celkem 501 0 15 241

Společnost je vystavena riziku, které vyplývá z pohybů směnných kurzů. Z tohoto důvodu se Společnost 
snaží maximálně vyvažovat tato rizika, kontrolovat čistou pozici s cílem udržet optimální efekt na čistý zisk a 
zajistit otevřenou pozici, jestliže to považuje za nutné.

8. Vlastni kapitál

Schválené a vydané akcie

31. prosince 2017 31. prosince 2016
Počet Účetní hodnota Počet Účetní hodnota

(ks) (tis. Kč) (ks) (tis. Kč)

Kmenové akcie v hodnotě 10 000 Kč, plně splacené 57 439 574 390 57 439 574 390

Jediným akcionářem Společnosti je Český Aeroholding, a.s. Společnost Český Aeroholding, a.s., se sídlem 
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, je konsolidující účetní jednotkou, která sestavuje 
konsolidovanou účetní závěrku nejširši skupiny účetních jednotek, ke které Společnost patří. Konsolidovaná 
účetní závěrka je zveřejněna ve sbírce listin obchodního rejstříku. Konečným vlastníkem Společnosti je 
Česká republika zastoupená Ministerstvem Financí.

Na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 4. května 2017 bylo schváleno převedení 
zisku za rok 2016 v celkové výši 104 204 tis. Kč ve dvou částkách, v částce 29 361 tis. Kč na účet 
neuhrazených ztrát minulých let к úhradě neuhrazené ztráty minulých let a v částce 74 843 tis. Kč na účet 
nerozdělených zisků minulých let. Dále bylo schváleno vyplacení emisního ážia v částce 84 832 tis. Kč 
společnosti český Aeroholding, a.s. Účet ostatní kapitálové fondy byl převeden v částce 36 385 tis. Kč na 
účet neuhrazená ztráta minulých let к úhradé neuhrazené ztráty minulých let.

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhla Společnost rozdělení zisku za rok 2017.
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9. Rezervy

v tis. Kč Daň z 
příjmů

Rezerva 
na osobni 

náklady
Ostatní Celkem

Počáteční zůstatek к 1. lednu 2016 3 658 18 927 21 174 43 759

Tvorba rezerv 24 245 11 365 4 749 40 359

Zálohy na daň z příjmů -18 353 0 0 -18 353

Použiti rezerv -3 658 -18 927 -1 250 -23 835

Konečný zůstatek к 31. prosinci 2016 5 892 11 365 24 673 41 930

Tvorba rezerv 18160 16 318 2 038 36 516

Převod do daňových pohledávek -18 160 0 0 -18 160

Použiti rezerv -5 892 -11 365 -9 461 -26 718

Konečný zůstatek к 31. prosinci 2017 0 16 318 17 250 33 568

Společnost vykazuje rezervu na daň z příjmů sníženou o uhrazené zálohy na daň z příjmů, pokud jsou tyto 
zálohy nižší, než předpokládaná daň. V případě, že jsou zálohy na daň z příjmů vyšší, než je předpokládaná 
daň, je výsledná pohledávka vykázána v položce Stát - daňové pohledávky.

Rezerva na osobní náklady obsahuje rezervy na nevyplacené odměny a na odstupné.

10. Závazky

v tis. Kč 31. prosince 2017 31. prosince 2016

Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů do splatnosti 122 055 119719

po splatnosti 2 917 639

- z toho závazky vůči společnostem konsolidačního celku 31 175 28 637

Závazky z obchodních vztahů celkem 124 972 120 358

Ostatní závazky do splatnosti 55 651 47 706

- z toho závazky vůči společnostem konsolidačního celku 1485 6 662

Krátkodobé závazky celkem 180 623 168 064

Dlouhodobé závazky

Odložený daňový závazek 6 337 2 194

Dlouhodobé závazky celkem 6 337 2 194

Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem 186 960 170 258

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.

Společnost nemá žádné dluhy po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné závazky 
po splatnosti к finančním úřadům či jiným státním institucím.

Dohadné účty pasivní к 31. prosinci 2017 ve výši 13 192 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 17 004 tis. Kč) obsahují 
zejména dohadnou poíožku na náklady, ke kterým Společnost neobdržela faktury před koncem období a 
dohadnou položku na odměny managementu a nevybranou dovolenou.
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11. Daň Z příjmů

Daňový náklad zahrnuje;

v tis. Kč 31. prosince 2017 31. prosince 2016

Splatná daň 18 160 24 245
Úprava daňového nákladu předchozího období podle 

podaného daňového přiznání
-258 -1 142

Odložená daň 4 056 2 623

Celkem daňový náklad 21 958 25 726

Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat takto;

v tis. Kč 31. prosince 2017
31. prosince 201б1

Odložený daňový závazek z titulu:

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou 
dlouhodobého majetku

-15 280 -13 167

Zajišťovací deriváty -87 0

Odložená daňová pohledávka z titulu:

Rezervy 6 321 6 847

Opravné položky к zásobám a pohledávkám 1 062 2 497

Dohadné položky a nevybraná dovolená 1 647 1 629
Čistý odložený daňový závazek -6 337 -2 194

12. Výnosy Z hlavní činnosti

Výnosy z hlavni činnosti byly tvořeny následujícím způsobem;

v tis. Kč 31. prosince 2017 31. prosince 2016

Prodej leteckých pohonných hmot 895 146 1 444 093

Prodej handlingových služeb 781 162 674 281

Zprostředkovatelská činnost a ostatní výnosy 38 904 0

Celkem 1 715 212 2118 374

Veškeré výnosy jsou realizovány v České republice.

13. Analýza zaměstnanců

Osobni náklady v roce 2017;

Průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců v tis. Kč

Mzdové náklady řídících a kontrolních orgánů 6 8 127

Mzdové náklady ostatních zaměstnanců 625 289 409

Náklady na sociální zabezpečeni a zdravotní pojištěni 97 984

Sociální náklady 16 113

Osobni náklady celkem 631 411 633

10
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13. Analýza zaměstnanců (pokračování)

Osobni náklady v roce 2016:

Průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců v tis. Kč

Mzdové náklady řídících a kontrolních orgánů 6 7 586

Mzdové náklady ostatních zaměstnanců 563 240 586

Náklady na sociální zabezpečeni a zdravotní pojištěni 82 139

Sociální náklady 12 984

Osobni náklady celkem 569 343 295

členům řídicích a kontrolních orgánů Společnosti nebyly poskytnuty žádné zápůjčky, závdavky, zálohy, 
úvěry ani žádná zajištěni.

Členům představenstva Společnosti jsou poskytnuta motorová vozidla pro soukromé účely na základě 
uzavřených dohod o používáni motorových vozidel.

Členům představenstva je v souladu se smlouvami o výkonu funkce poskytován příspěvek na stravováni, 
penzijní připojištěni, úrazové pojištěni a pojištěni odpovědnosti statutárních orgánů.

Členové dozorčí rady a představenstva obdrželi v roce 2017 a 2016 pravidelné měsíční odměny za výkon 
funkce v souladu s platnými smlouvami, které byly schváleny valnou hromadou. Členové představenstva 
dále obdrželi roční odměnu za splněni stanovených cílů.

Společnost dále zaměstnancům poskytuje zaměstnanecké výhody v souladu s platnou Kolektivní smlouvou.

Kromě výše uvedených údajů nebylo v průběhu roku 2017 a roku 2016 akcionáři ani členům statutárních a 
dozorčích orgánů poskytnuto žádné další plněni v peněžní nebo v naturální formě.

14. Transakce se spřízněnými stranami

Nákupy a prodeje s účetními jednotkami konsolidačního celku;

v tis. Kč

2017

Nákupy Prodeje

2016

Nákupy Prodeje

český Aeroholding, a.s. 76 718 196 73 550 523

Letiště Praha, a. s. 153 565 8 754 150 980 8 829

Czech Airiinies Technics, a.s. 788 4 501 1 597 5 686

Závazky vůči společnostem konsolidačního celku jsou uvedeny v bodě 10. Poskytnuté zápůjčky společnosti 
konsolidačního celku jsou uvedeny v bodě 6.

Plnění vůči členům řídicích a kontrolních orgánů jsou uvedena v bodě 13.

Transakce s ostatními spřízněnými stranami nejsou významné a byly uzavřeny za běžných tržních 
podmínek.

15. Odměna auditorské společnosti

Informace o odměně auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. jsou uvedeny v příloze 
konsolidované účetní závěrky skupiny Český Aeroholding, a.s.
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16. Významné investiční přísliby a jiné budoucí závazky

Společnost má tyto budoucí závazky z pronájmů nebytových prostor;

к 31. prosinci 2017 Nebytové prostory v tis. Kč

Splátky splatné do jednoho roku 14 258

Pronájmy nebytových prostor - splátky obsahuji nájem nemovitosti se smluvní délkou nájmu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou 
(závazek ke smlouvám na dobu neurčitou je kalkulován podle výpovědní lhůty).

17. Potenciální závazky

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti к 31. prosinci 2017 a 
к 31. prosinci 2016.

18. Přehled o peněžních tocích

Peníze a peněžní ekvivalenty v přehledu o peněžních tocích zahrnují:

v tis. Kč 31. prosince 2017 31. prosince 2016

Pokladní hotovost, ceniny a peníze na cesté 1 512 2 095
Účty v bankách 145 409 452 042

Celkem 146 921 454 137

19. Následné událostí

Po datu účetní závěrky nedošlo к žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku za 
období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

29. března 2018

řl .^rkov§
Dře^eda před^venstva 

'СжсЬ Airlines Handling, a s.

Michal (Soukup
místopředseda představenstva 
Czech Airlines Handling, a.s.
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Zpráva dozorčí rady za rok 2017



CZECH AIRLINES
Ш HANDLING

1. Zasedání dozorčí rady

Dozorčí rada Czech Airlines Handling, a.s., (dále „CSAH“ nebo „Společnost“) se v průběhu roku 2017 
sešla na jedenácti řádných zasedáních.

V roce 2018, do vydání této zprávy, se dozorčí rada sešla na dvou zasedáních.

2. Složení dozorčí rady

Složeni dozorčí rady společnosti CSAH к 31. prosinci 2017

Dozorčí rada
Funkce 1

Ing. Radek Hovorka předseda
Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA místopředseda

JUDr. Petr Pavelec, LLM. člen

Personální změny v dozorčí radě Společnosti v průběhu roku 2017 nenastaly.

3. Činnost dozorčí rady ve sledovaném období

Působnost dozorčí rady vychází ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích). Dozorčí rada v průběhu sledovaného období pečlivé dohlížela na 
výkon působnosti představenstva, na plněni rozhodnuti jediného akcionáře při výkonu působnosti 
valné hromady a na uskutečňování podnikatelské činnosti Czech Airlines Handling, a.s.

Na svých zasedáních dozorčí rada pravidelně projednávala hospodařeni Společnosti a plněni 
přijatého finančního plánu. Kontrolovala řízeni financování a vykonávala nad ním dohled. Dozorčí rada 
se vyjádřila к finančnímu plánu a byla seznámena s investičním plánem. Dle potřeby dozorčí rada 
projednávala záležitosti, o kterých v souladu s legislativou rozhoduje jediný akcionář při výkonu 
působnosti valné hromady Společnosti, přičemž к těmto rozhodnutím dávala svá doporučeni.

Operativně byla informována o výsledcích auditni činnosti, zejména o hlavních zjištěních 
a doporučeních z uskutečněných auditů a o plnění nápravných opatření z provedených auditů. Tím je 
zajištěna informovanost dozorčí rady o identifikovaných nedostatcích, ale také o postupu jejich 
nápravy, zejména z pohledu účinnosti vnitřních kontrolních mechanizmů. Dozorčí rada je rovněž 
informována o roční souhrnné zprávě o řízení rizik, o rizikových profilech a úrovni řízeni rizik.

V souvislosti s ukončením účetního roku je dozorčí rada informována o Zprávě o vztazích, projednává 
Zprávu nezávislého auditora a přezkoumává účetní závěrku Společnosti, které tvoří přílohy Výroční 
zprávy Společnosti předkládané dozorčí radě.

V rámci zasedáni byla dozorčí rada informována o hlavních událostech ve Společnosti, o záměrech 
představenstva a výsledcích jeho jednání předsedou představenstva Společnosti. Členové 
představenstva jsou pravidelnými hosty na zasedáních dozorčí rady. V případě potřeby byli přizváni 
i další vedoucí zaměstnanci Společnosti, zodpovědní za činnosti, které dozorčí rada projednává.

V Praze 28. února 2018

Ing. Radek Hovorka 

Předseda dozorčí rády Czech Airlines Handling, a.s.
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Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládající 
osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou

zpracovaná představenstvem společnosti Czech Airlines Handling, a.s., v souladu s ustanovením § 82 
odst 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), za rozhodné období 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
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ODDÍL I.
OSOBA OVLÁDAJÍCÍ, OVLÁDANÁ A DALŠÍ OSOBY OVLÁDANÉ OVLÁDAJÍCÍ 
OSOBOU

1. Ovládaná osoba

Czech Airlines Handling, a.s.
se sídlem Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 16008,
IČO: 256 74 285,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17139 

(dále jen „ovládaná osoba“).

Ovládaná osoba je obchodní společností, která se zabývá zejména poskytováním služeb při 
odbavovacím procesu na veřejném mezinárodním Letišti Václava Havla Praha. Podrobně je předmět 
podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

2. Ovládající osoba

český Aeroholding, a.s.
se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 16008,
IČO: 248 21 993,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005 

(dále Jen „ovládajíc! osoba“).

Ovládající osoba je obchodní společností, která je ze 100% vlastněna českou republikou 
prostřednictvím Ministerstva financí a která se zabývá zejména koordinací, finančním a strategickým 
řízením, realizací synergii a poskytováním tzv. sdílených služeb uvnitř skupiny Český Aeroholding. 
Podrobné je předmět podnikání vymezen ve stanovách společnosti.

3. Další osoby ovládané ovládající osobou

(dále Jen „propojené osoby“)

1. Letiště Praha, a. s.
se sídlem К letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
IČO: 282 44 532,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003. 
Společnost se zabývá zejména provozováním veřejného mezinárodního civilního Letiště Václava Havla 
Praha. Podrobně je předmět podnikání vymezen ve stanovách společnosti.

2. Czech Airlines Technics, a.s.
se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 16008,
IČO: 27145573,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9307.
Společnost se zabývá zejména údržbou, opravami, modifikací a konstrukčními změnami letadel, motorů 
letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení. Podrobně je předmět 
podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

3. B. aircraft, a.s.
se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, okres Hlavní město Praha, PSČ 16100,
IČO: 242 53 006,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18408. 
Společnost se zabývá zejména operativním pronájmem letadel. Podrobně je předmět podnikání 
specifikován ve stanovách společnosti.
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4. Realitní developerská, a.s.
se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
IČO: 271 74 166,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9512.
Společnost se zabývá zejména správou pozemků, které vlastní a které jsou určeny pro výstavbu 
paralelní vzletové a přistávací dráhy na Letišti Václava Havla Praha.

ODDÍL II.
VZTAHY MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU A OSOBAMI 
PROPOJENÝMI

1. Personální propojeni

Ovládané osobě, jednající s péčí řádného hospodáře, je ke dni vypracování této zprávy známo, že;

Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA, bytem Chuderov, č. p. 121, PSČ 400 02, je od 27. 6. 2014 členem 
představenstva ovládající osoby, ve kterém od 24. 7. 2014 vykonává funkci předsedy, od 1. 6. 2016 
místopředsedou dozorčí rady ovládané osoby, od 1. 2. 2017 předsedou představenstva propojené 
osoby Letiště Praha, a. s., a od 1. 10. 2015 je místopředsedou dozorčí rady propojené osoby Czech 
Airlines Technics, a.s.

Ing. Radek Hovorka, bytem Boloňská 603/21, 109 00 Praha 10, je od 1. 4. 2016 místopředsedou 
představenstva ovládající osoby a předsedou dozorčích rad ovládané osoby a propojených osob Czech 
Airlines Technics, a.s., B. aircraft, a.s., a Realitní developerská, a.s.

JUDr. Petr Pavelec, LL. M., bytem Na Vyhlídce 294, Vyšší Brod, PSČ 382 73, je od 27. 6. 2014 členem 
představenstva ovládající osoby, od 1. 6. 2016 členem dozorčí rady ovládané osoby, od 1. 8. 2014 
členem dozorčích rad propojených osob Czech Airlines Technics, a.s., a Realitní developerská, a.s., 
a od 1. 8. 2014 členem dozorčí rady propojené osoby B. aircraft, a.s., ve které od 13. 8. 2014 vykonává 
funkci místopředsedy.

Mgr. Jaroslav Petržela, bytem Oradourská 79, Lidice, PSČ 273 54, je od 1. 11. 2016 členem 
představenstva propojené osoby Realitní developerská, a.s., a od 1. 12. 2014 předsedou 
představenstva propojené osoby B. aircraft, a.s.

Ing. Petr Doberský, bytem Za Fořtem 871/29, Slivenec, Praha 5, PSČ 154 00, je od 1. 3. 2015 členem 
dozorčí rady propojené osoby Realitní developerská, a.s., a od 1. 6. 2013 členem představenstva 
propojené osoby B. aircraft, a.s.

2. Struktura propojení

> Ovládající osoba má procentuální podíl na ovládané osobě v následující výší;

Ovládaná osoba Pódii ovládající osoby

Czech Airlines Handling, a.s. 100%
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► Ovládající osoba má procentuální podlí na propojených osobách v následující výši:

Propojená osoba Podíl ovládajíc! osoby

Letiště Praha, a. s. 100%

Czech Airlines Technics, a.s. 100%

B. aircraft, a.s. 100%

Realitní developerská, a.s. 100%

3. Způsob a prostředky ovládání

Ovládajíc! osoba vlastni 100% akcii ovládané osoby. Ovládáni je uskutečňováno zejména 
prostřednictvím hlasovacích práv vykonávaných ovládající osobou jakožto jediným akcionářem 
při výkonu působnosti valné hromady ovládané osoby. Ovládáni je taktéž prováděno prostřednictvím 
zástupců ovládajíc! osoby v orgánech ovládané osoby, kdy členové představenstva ovládající osoby 
jsou členy dozorčí rady ovládané osoby.

Současně jsou stanovami ovládané osoby svěřeny do působnosti rozhodnuti jediného akcionáře 
s působnosti valné hromady nad rámec zákonné dikce záležitosti uvedené v čl. IX. odst. 9.2 pism. k) -1) 
stanov ovládané osoby, která se týkají zejména koncepce podnikatelské činnosti ovládané osoby, 
jednáni směřujících к provedeni investic, к zadluženi, poskytnuti nebo přijeti zápůjček či úvěrů, 
poskytováni sponzorských darů a uzavřeni smluv mimo běžný obchodní styk.

Vyjma shora uvedených oprávněni nevyužila ovládající osoba v rozhodném obdob! jiné způsoby či 
prostředky ovládáni.

ODDÍL III.
ROZHODNÉ OBDOBÍ

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

ODDÍL IV.
PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V ROZHODNÉM OBDOBÍ, KTERÁ BYLA 
UČINĚNA NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO 
PROPOJENÝCH OSOB, POKUD SE TAKOVÉTO JEDNÁNÍ TÝKALO MAJETKU, 
KTERÝ PŘESAHUJE 10 % VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY 
ZJIŠTĚNÉHO PODLE POSLEDNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

V rozhodném období nebyla ovládanou osobou učiněna žádná právní jednáni na popud nebo v zájmu 
ovládajíc! osoby nebo propojených osob, která by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního 
kapitálu ovládané osoby (k 31. 12. 2017 činilo 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby částku 73 950 
tis. Kč) a ovládané osobě nebylo rovněž znemožněno uskutečnit jakákoli jednáni či strategická 
rozhodnuti z důvodu ovládáni společnosti prameníc! ze zájmů či z popudu ovládajíc! osoby. Souhrnné 
objemy transakci mezi ovládajíc! osobou, ovládanou osobou a osobami propojenými na základě níže 
uvedených smluv jsou dále uvedeny v oddíle V. této zprávy.



CZECH AIRLINES
Ш HANDLING

oddíl V.
PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU 
OVLÁDAJÍCÍ NEBO MEZI OSOBAMI PROPOJENÝMI

1. Mezi ovládající a ovládanou osobou byly v rozhodném období uzavřeny nebo měněny následující 
smlouvy, na základě kterých ovládaná osoba poskytovala nebo přijímala plněni;

Smlouva/
dodatek

Číslo smlouvy Smluvní strana Předmět smlouvy Datum uzavřeni

Smlouva 111002557 Český Aeroholdíng, a.s. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikáni 
a poskytováni některých služeb s nim spojených 30. 6. 2017

Smlouva 111002683 Český Aeroholding, a.s. Smlouva 0 nájmu prostoru sloužícího podnikáni 
a poskytování některých služeb s ním spojených 31. 5. 2017

Dodatek 0111002683/1 Český Aeroholdíng, a.s.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmů prostoru 
sloužícího podnikání a poskytováni některých 
služeb s ním spojených

27. 10. 2017

Smlouva 111002711 Český Aeroholdíng, a.s. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikáni 
a poskytování některých služeb s nim spojených 30. 6. 2017

Dodatek 0111002711/1 Český Aeroholdíng, a.s.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmů prostoru 
sloužícího podnikání a poskytováni některých 
služeb s nim spojených

30. 11.2017

Smlouva 111002808 Český Aeroholdíng, a.s. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
a poskytování některých služeb s ním spojených 31. 10. 2017

Smlouva 133002720 Český Aeroholding, a.s. Rámcová smlouva o poskytování zápůjček 31. 8. 2017

Dodatek 0110000115/99

Český Aeroholdíng, a.s.. 
Letiště Praha, a. s., Czech 
Airlines Technics, a.s., B. 
aircraft, a.s.

Dohoda 0 ukončení smlouvy o poskytování 
služeb č. 0110000115 (správní agendy) 12. 12. 2017

Dodatek 0110000116/99

Český Aeroholding, a.s.. 
Letiště Praha, a. s., Czech 
Airlines Technics, a.s., B. 
aircraft, a.s.

Dohoda o ukončeni smlouvy o poskytování 
služeb č. 0110000116 (komunikace a marketing) 12. 12. 2017

Smlouva 0233004007

Český Aeroholding, a.s.. 
Letiště Praha, a, s., Czech 
Airlines Technics, a.s., B, 
aircraft, a.s.

Smlouva o poskytováni služeb v oblasti investic, 
rozvojových projektů a nemovitostí 12. 12. 2017

Smlouva 0133002885

Český Aeroholding, a.s.. 
Letiště Praha, a. s.. Czech 
Airlines Technics, a.s., B.

Smlouva o poskytování služeb podatelny a 
archivu 12. 12. 2017

aircraft, a.s.
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Smlouva/
dodatek

Číslo smlouvy Smluvní strana Předmět smlouvy Datum uzavřeni

Smlouva 0233004006

Český Aeroholding, a.s., 
Letiště Praha, a. s., Czech 
Airlines Technics, a.s., B. 
aircraft, a.s.

Smlouva o poskytováni služeb korporátni a 
marketingové komunikace 12. 12. 2017

2. Mezi ovládající a ovládanou osobou byly v platnosti smlouvy, uzavřené před rozhodným obdobím, na 
základě kterých ovládaná osoba v rozhodném období poskytovala nebo přijímala plněni:

Smlouva/
dodatek

Číslo smlouvy Smluvni strana Předmět smlouvy Datum uzavřeni

Smlouva 111000007 Český Aeroholding, a.s.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikáni 
a poskytováni některých služeb s nim spojených 
- Nabíjecí stanice

29. 6. 2012

Smlouva 111000010 Český Aeroholding, a.s.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
a poskytování některých služeb s nim spojených 
- nebytové prostory v Terminálu 3

29. 6. 2012

Smlouva 111000014 Český Aeroholding, a.s.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikáni 
a poskytováni některých služeb s nim spojených 
- Ticketing v T2

31. 5. 2012

Smlouva 111000252 Český Aeroholding, a.s.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
a poskytování některých služeb s nim spojených 
- Ticketing v TI

31.5. 2013

Smlouva 111000356 Český Aeroholding, a.s.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
a poskytování některých služeb s nim spojených 
- depo autocisteren

30. 9. 2013

Smlouva 111001677 Český Aeroholding, a.s.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
a poskytováni některých služeb s nim spojených 
prostory v TI

31.7. 2014

Smlouva 111002204 Český Aeroholding, a.s.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikáni 
a poskytování některých služeb s ním spojených 
- provozní prostory v T2

31.3. 2016

Smlouva 111002258 Český Aeroholding, a.s.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikáni 
a poskytování některých služeb s nim spojených 
- Chadraba

31. 12. 2015

Smlouva 112001714 Český Aeroholding, a.s. Smlouva o poskytováni letištního informačního 
systému CUPPS pro odbavení cestujících

6. 10. 2014

Smlouva 116000214 Český Aeroholding, a.s.
Smlouva o poskytováni telekomunikačních 
služeb včetně pronájmu mobilních telefon, ve 
zněni pozdějších dodatků

1. 1.2012

Smlouva 121002259 Český Aeroholding, a.s. Dohoda 0 úhradě nákladů technického 
zhodnocení

31. 12. 2015
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Smlouva/
dodatek

Čislo smlouvy Smluvní strana Předmět smlouvy Datum uzavřeni

Smlouva 130002065 Český Aeroholdíng, a.s. Rámcové smlouvy o poskytování
vnitroskupinových zápůjček

19. 8. 2015

Smlouva 132000279 Český Aeroholding, a.s.
Smlouva o poskytováni služeb odbavovacího 
systému SDCS, Woridtracer a Timatic, ve znění 
pozdějších dodatků

2. 12. 2013

Smlouva 8100001501 Český Aeroholding, a.s. Rámcová smlouva o poskytování služeb - 
zajišťování výcviku a školeni zaměstnanců

27. 9. 2012

Smlouva 210002967
Český Aeroholdíng, a.s.. 
Letiště Praha, a. s., Czech 
Airlines Technics, a.s.

Smlouva o poskytování služeb Informační 
bezpečnosti

30. 6. 2016

Smlouva 110000110

Český Aeroholding, a.s.. 
Letiště Praha, a. s., Czech 
Airlines Technics, a.s., B. 
aircraft, a.s.

Smlouva o poskytování služeb (centrální nákup), 
ve znění pozdějších dodatků

28. 12. 2011

Smlouva 110000111

Český Aeroholding, a.s.. 
Letiště Praha, a. s., Czech 
Airlines Technics, a.s., B. 
aircraft, a.s.

Smlouva o poskytováni služeb (informační a 
komunikační technologie), ve znění pozdějších 
dodatků

28. 12. 2011

Smlouva 110000112

Český Aeroholding, a.s., 
Letiště Praha, a. s., Czech 
Airlines Technics, a.s., B. 
aircraft, a.s.

Smlouva o poskytování služeb (účetnictví a 
daně), ve zněni pozdějších dodatků

28. 12. 2011

Smlouva 110000113

Český Aeroholding, a.s.. 
Letiště Praha, a. s., Czech 
Airlines Technics, a.s., B. 
aircraft, a.s.

Smlouva o poskytování služeb (finance a 
platební styk), ve znění pozdějších dodatků

28. 12. 2011

Smlouva 110000114

Český Aeroholding, a.s.. 
Letiště Praha, a. s., Czech 
Airlines Technics, a.s., B. 
aircraft, a.s.

Smlouva o poskytování služeb (řízení lidských 
zdrojů), ve zněni pozdějších dodatků

28. 12. 2011

Smlouva 110000115

Český Aeroholding, a.s.. 
Letiště Praha, a. s., Czech 
Airlines Technics, a.s., B. 
aircraft, a.s.

Smlouva o poskytování služeb (správní agendy a 
pojištění), ve zněni pozdějších dodatků

28. 12. 2011

Smlouva 110000116

Český Aeroholding, a.s.. 
Letiště Praha, a. s., Czech 
Airlines Technics, a.s., B. 
aircraft, a.s.

Smlouva o poskytování služeb (komunikace), ve 
znění pozdějších dodatků

28. 12. 2011
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3. Mezi ovládanou osobou a propojenými osobami byly v rozhodném období uzavřeny nebo měněny 
následující smlouvy, na základě kterých ovládaná osoba poskytovala nebo přijímala plněni;

Smlouva/
dodatek

Číslo smlouvy Smluvní strana Předmět smlouvy Datum uzavřeni

Dodatek 9000002018/4 Letiště Praha, a. s. Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytováni služeb 
VIP salónků na letišti Praha/Ruzvně 29. 12. 2017

Dodatek 9000002051/1 Letiště Praha, a. s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytováni služeb 
VIP salónků na letišti Praha/Ruzvně 29. 12. 2017

Dodatek 9000001547/1 Letiště Praha, a. s. Dodatek č. 1 к Mandátní smlouvě o výběru 
letištních poplatků 1. 12. 2017

Dodatek 0430000017/2 Letiště Praha, a. s. Dodatek č. 2 к rámcově smlouvě o spolupráci ev. 
č, 0430000017 25. 10. 2017

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o užiti odstavných míst
Dodatek 9000002680/7 Letiště Praha, a. s. pro stání mobilních mechanizačních prostředků 

na letišti Praha/Ruzyně
25. 8. 2017

Smlouva 0211003514 Letiště Praha, a. s. Smlouva o užiti odstavných míst pro stání 
kontejnerů na letišti Praha/Ruzyně 18. 7. 2017

Dodatek 0230000710/1 Letiště Praha, a. s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o instalaci, následné 
správě a servisu společné televizní antény 4. 7. 2017

Dodatek 9000001151/22 Letiště Praha, a. s. Dodatek č. 22 ke Smlouvě o sdružených 
službách dodávky elektřiny 1. 6. 2017

Dodatek 9000001150/18 Letiště Praha, a. s. Dodatek č. 18 ke smlouvě o připojeni 1. 6. 2017

Dodatek 0430000017/1 Letiště Praha, a. s. Dodatek č. 1 к rámcové smlouvě o spolupráci ev. 
č. 0430000017 31. 5. 2017

Dodatek 216002332/1 Letiště Praha, a. s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zaměstnaneckém 
stravování 25, 4. 2017

Dodatek 9000001150/17 Letiště Praha, a. s. Dodatek č. 17 ke smlouvě o připojeni 3. 3. 2017

Dodatek 9000001151/21 Letiště Praha, a. s. Dodatek č. 21 ke Smlouvě o sdružených 
službách dodávky elektřiny 3. 3. 2017

Dodatek č. 2 ke smlouvě o instalaci, nájmu a
Dodatek 0230000471/2 Letiště Praha, a. s. následné správě a servisu elektronicky 

kontrolovaných vstupů
13. 2. 2017

Dodatek 9000002707/1 Letiště Praha, a. s. Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku tepelné 
energie 11. 1. 2017
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4. Mezi ovládanou osobou a propojenými osobami byly v platnosti smlouvy, uzavřené před rozhodným 
obdobím, na základě kterých ovládaná osoba v rozhodném období poskytovala nebo přijímala plněni;

Smlouva/
dodatek

Číslo smlouvy Smluvní strana Předmět smlouvy Datum uzavření

Smlouva 511001659 Czech Airlines Technics, 
as.

Smlouva o podnájmu nebytových prostorů v 
hangáru F 1, 1.2016

Smlouva 530001511 Czech Airlines Technics, 
a.s.

Smlouva na služby celni deklarace 1.2.2014

Smlouva 435001561 Czech Airlines Technics, 
a.s.

Smlouva o provádění úklidu a čištěni interiérů a 
součástí interiérů letadel v areálu Hangáru F 27. 5. 2014

Smlouva 435001574 Czech Airlines Technics, 
a.s.

Smlouva na mytí letadel 17. 9. 2014

Smlouva 230003296 Letiště Praha, a. s.
Smlouva o spolupráci při využíváni letištní 
infrastruktury pro skladováni a manipulaci s 
leteckými pohonnými hmotami

2. 12.2016

Smlouva 0216002332 Letiště Praha, a. s. Smlouva o zaměstnaneckém stravováni 1. 12. 2015

Smlouva 210001880 Letiště Praha, a. s.
Smlouva o poskytováni služby fyzické ostrahy 
budovy č. 12 - Kontaktní centrum (Chadrabárna) 
a dalších souvisejících činnosti

10. 4. 2015

Smlouva 230001803 Letiště Praha, a. s. Smlouva na úklidové práce na WC v TI a v T2 1.3. 2015

Smlouva 430001586 Letiště Praha, a. s. Smlouva o poskytování služby převozu finanční 
hotovosti 21. 10. 2014

Smlouva 230001209 Letiště Praha, a. s. Smlouva o poskytováni provozních dat 30. 5. 2014

Smlouva 211000949 Letiště Praha, a. s. Smlouva o převedeni záruk na vybaveni 
Ticketingu v Terminálu 2 30. 9. 2013

Smlouva 230000913 Letiště Praha, a. s.
Smlouva os zajištěni služeb požární ochrany 
(manipulace s LPH), ve zněni pozdějších 
dodatků

27. 9. 2013

Smlouva 210000865 Letiště Praha, a. s.
Smlouva o připojeni elektronického zajišťovaciho 
systému prodejního Stánku Sky Team 
v Terminálu 1 na požární pult

1.7. 2013

Smlouva 210000866 Letiště Praha, a. s.
Smlouva o připojení elektronického zajišťovaciho 
systému prodejního Stánku Sky Team 
v Terminálu 2 na požární pult

1.7. 2013

Smlouva 210000808 Letiště Praha, a. s. Smlouva o sdílených službách ochrany životního 
prostředí, ve zněni pozdějších dodatků 28. 6. 2013
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Smlouva/
dodatek

Číslo smlouvy Smluvní strana Předmět smlouvy Datum uzavřeni

Smlouva 230000710 Letiště Praha, a. s. Smlouva o instalaci, následně správě a servisu 
společné televizní antény 18. 6. 2013

Smlouva 435001521 Letiště Praha, a. s. Rámcová smlouva na distribuci tištěných 
materiálů 31. 5. 2013

Smlouva 210000726 Letiště Praha, a. s. Smlouva o spolupráci při využívání ubytovacích 
kapacit 30. 4. 2013

Smlouva 210000593 Letiště Praha, a. s.

Smlouva o podmínkách připojení elektrické 
zabezpečovací signalizace prostřednictvím 
zařízení dálkového přenosu na PCO EZS a o 
provádění některých činnosti souvisejících.

1. 4. 2013

Smlouva 230000471 Letiště Praha, a. s.
Smlouva o instalaci, nájmu a následné správě a 
servisu elektronicky kontrolovaných vstupů, ve 
zněni pozdějších dodatků

27. 2. 2013

Smlouva 230000299 Letiště Praha, a. s.
Smlouva o poskytování služeb pevné 
infrastruktury radiové sítě, ve znění pozdějších 
dodatků

21. 11. 2012

Smlouva 216000146 Letiště Praha, a. s.
Smlouva o odváděni srážkových a 
kontaminovaných vod letištní kanalizací, ve 
znění pozdějších dodatků

24. 10. 2012

Smlouva 9000002868 Letiště Praha, a. s. Smlouva o poskytování služeb pevné 
Infrastruktury radiové sítě leteckého pásma 7. 6. 2012

Smlouva 210000080 Letiště Praha, a. s. Kupní smlouva na vybavení Ticketingu 
v Temiinálu 2 31. 5. 2012

Smlouva 430000017 Letiště Praha, a. s.
Rámcová smlouva na distribuci tištěných 
materiálů s názvy "Mapa Letiště" a "Snadná 
doprava z/na Letiště Praha"

31. 5. 2012

Smlouva 8000026401 Letiště Praha, a. s. Smlouva na pronájem vozidel, ve znění 
pozdějších dodatků 30. 4. 2012

Smlouva 8000026001 Letiště Praha, a. s. Rámcová kupní smlouva - dodávky motorové 
nafty a benzinu 19. 4. 2012

Smlouva 9000002680 Letiště Praha, a. s.
Smlouva o užití odstavných míst pro stáni 
mobilních mechanizačních prostředků na Letišti 
Praha, ve znění pozdějších dodatků

1.4. 2012

Smlouva 9000002819 Letiště Praha, a. s. Smlouva o poskytováni služeb správy 
nemovitosti, ve znění pozdějších dodatků 30. 3. 2012

Smlouva 9000002707 Letiště Praha, a. s. Smlouva na dodávku tepelné energie - objekt 
APC 20. 1.2012
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Smlouva/
dodatek

Číslo smlouvy Smluvní strana Předmět smlouvy Datum uzavřeni

Smlouva 9000002708 Letiště Praha, a. s. Smlouva o odváděni kontaminovaných vod 
letištní kanalizací, ve znění pozdějších dodatků 30. 12. 2011

Smlouva 9000002706 Letiště Praha, a. s. Smlouva o správě vozového parku, ve znění 
pozdějších dodatků 28. 12. 2011

Smlouva 9000002051 Letiště Praha, a. s. Smlouva o poskytováni VIP salónků na letiště 
Praha/Ruzyné 19. 12. 2011

Smlouva 9000002186 Letiště Praha, a. s.
Smlouva o akceptaci platebních voucherů při 
poskytováni gastronomických služeb pro 
cestující

1. 7. 2011

Smlouva 9000002126 Letiště Praha, a. s.

Smlouva o úplatném převodu movitého majetku 
a úhradě technického zhodnoceni - vybaveni VIP 
salonku Crystal Lounge nacházející v Terminálu
1 a Terminálu 2

11. 4. 2011

Smlouva 9000002018 Letiště Praha, a. s. Smlouva na salonky pro cestující aerolinek, které 
Handling odbavuje, ve znéni pozdějších dodatků 31. 12. 2010

Smlouva 9000001924 Letiště Praha, a. s.
Smlouva o vzájemném poskytováni služeb v 
návaznosti na lATA Standardní handlingovou 
smlouvu z ledna 2008

23. 12. 2010

Smlouva 9000001571 Letiště Praha, a. s. Smlouva na dodávku technologické vody, ve 
znéni pozdějších dodatků 27. 7. 2010

Smlouva 9000001547 Letiště Praha, a. s. Mandátní smlouva - výběr letištních poplatků od 
dopravců (poplatky při odbavovacím procesu) 21. 7. 2010

Smlouva 9000001407 Letiště Praha, a. s.

Smlouva o pronájmu odstavných mist pro stáni 
mobilních mechanizačních prostředků na 
odbavovací ploše před Terminálem 1, ve znění 
pozdějších dodatků

30. 6. 2010

Smlouva 9000001213 Letiště Praha, a. s.
Smlouva o nájmu technologického zařízeni pro 
odbaveni cestujících a zavazadel LP, ve znění 
pozdějších dodatků

31. 3. 2010

Smlouva 9000001150 Letiště Praha, a. s. Smlouva o připojeni energii, ve zněni pozdějších 
dodatků 8. 2. 2010

Smlouva 9000001151 Letiště Praha, a. s. Smlouva o sdružených službách dodávky 
elektřiny, ve zněni pozdějších dodatků 8. 2. 2010

Smlouva 9000001144 Letiště Praha, a. s. Smlouva na dodávku pitné vody a odvádéni 
odpadni vody, ve zněni pozdějších dodatků 5. 2. 2010
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Smlouva/ л. , ,dodatek Č.slo smlouvy Smluvní strana .........

Smlouva 43692364 Letiště Praha, a. s.
Smlouva o obstarání služby Instalace a využívání
řízených vstupů na letišti Praha, ve zněni 2. 8.2004
pozdějších dodatků

Smlouva 43694197 Letiště Praha, a. s.
Nájemní smlouva - pozemký a nádrže na
odmrazovací kapalinu, ve znění pozdějších 12. 1.1999
dodatků

Objem plnění v rozhodném období mezi osobou ovládající, ovládanou a osobami propojenými 
(v tis. Kč)

Smluvní strana Nákupy Prodeje

Český Aeroholding, a.s. 76 718 196

Letiště Praha, a. s. 153 565 8 754

Czech Airlines Technics, a.s. 788 4 501

B. aircraft, a.s. 0 0

Realitní developerská, a.s. 0 0

Zhodnocení к dále uvedeným smlouvám:

Smlouvy o poskytování sdílených služeb

Ovládající osoba poskytovala v rozhodném období na základě uvedených smluv osobě ovládané 
a osobám propojeným sdílené služby v následujících oblastech:

► centrální nákup (Smlouva o poskytování služeb č. 110000110)
► IT (Smlouva o poskytování služeb č. 110000111)
► účetnictví a dané (Smlouva o poskytování služeb č. 110000112)
► finance a platební styk (Smlouva o poskytování služeb č. 110000113)
► řízení lidských zdrojů (Smlouva o poskytování služeb č. 110000114)
► správní agendy a pojištění (Smlouva o poskytování služeb č. 110000115)*
► komunikace (Smlouva o poskytování služeb č. 110000116)*

V roce 2017 dosáhly výnosy ovládající osoby ze sdílených služeb pro ovládanou osobu 31 mil. Kč.

Jedná se o rutinní služby, jež jsou typicky outsourcovány. První skupinou sdílených služeb jsou IT 
služby, jejichž selhání (realizace operativního rizika) by z pohledu ovládání v rámci skupiny mohlo vést 
ke vzniku krizových situací. Prověření souladu vnitroskupinových cen s principem tržního odstupu 
v případě poskytování sdíiených služeb je založeno transakční metodě čistého rozpětí. Z tohoto 
pohledu jsou sdílené IT služby poskytovány v souladu s principem tržního odstupu.

V případě druhé skupiny sdílených služeb (služby v kategorii řízení lidských zdrojů, centrálního nákupu, 
financí a platebního styku, účetnictví a daní, správních agend a komunikací), byla z pravidel cenotvorby 
odvozena kalkulovaná zisková přirážka к celkovým provozním nákladům souvisejícím s poskytováním 
katalogových služeb ve výši 5 °/o. Z tohoto pohledu jsou i ostatní sdílené služby poskytovány v souladu 
s principem tržního odstupu.

* S ohledem na převod části činností ovládající osoby na propojenou osobu Letiště Praha, a. s. к 1. 1. 2018, byly tyto smlouvy 
s účinností od 1.1. 2018 nahrazeny smlouvami č. 0233004006, 0233004006 a 0133002885 ze dne 12. 12. 2017.
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oddíl VI.
VYROVNÁNÍ ÚJMY

Ovládané osobě není známo, že by j( v rozhodném období vznikla újma vlivem ovládající osoby nebo 
že by propojené osoby vzájemně a vědomě přijaly opatření nebo plněni, která by jim nebo ovládané 
osobě přivodila újmu, která by měla být předmětem vyrovnání dle § 71 a 72 zákona o obchodních 
korporacích.

ODDÍL VII.
ZHODNOCENÍ DOPADŮ VZTAHŮ

Představenstvo ovládané osoby zhodnotilo uzavřené vztahy mezi ovládajíc! a ovládanou osobou 
a mezi ovládanou osobou a osobami propojenými a konstatuje, že vztahy mezi ovládající osobou, 
ovládanou osobou a propojenými osobami jsou různorodé, přičemž s ohledem na odlišné funkce 
jednotlivých osob ve skupině existuji dílčí soubory vnitroskupinových vztahů, pro něž je charakteristický 
rozdílný způsob cenotvorby.

Rovněž lze říci, že spolupráce mezi ovládající a ovládanou osobou, vyplývající z uplatňování 
akcionářských práv ovládající osoby na valné hromadě ovládané osoby a z personálního propojení 
v orgánech ovládající osoby, ovládané osoby a propojených osob a ze společného charakteru 
podnikatelské činnosti, představuje pro ovládanou osobu značné výhody díky získanému know-how 
a lepšímu přenosu informací, přístupu ke znalostem a zkušenostem, kterými ovládající osoba disponuje.

Představenstvo zvážilo výše uvedené vztahy a prohlašuje, že si není vědomo žádných rizik 
vyplývajících ze vztahů mezi výše uvedenými osobami.

ODDÍL Vlil.
ZÁVĚR

Tato zpráva byla projednána a schválena dne 23. března 2018 představenstvem ovládané společnosti.

Představenstvo jako statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že údaje obsažené v této zprávě 
o vztazích jsou správné a úplné a že při vypracování zprávy o vztazích bylo postupováno plně v rozsahu 
informací a údajů, které má statutární orgán к dispozici či které při jednání s péčí řádného hospodáře 
zjistil.

Tato zpráva byla předložena к přezkoumání auditorovi, který provádí audit účetní závěrky a ověřeni 
výroční zprávy ovládané osoby ve smyslu zvláštního zákona. Následně bude zpráva к těmto 
dokumentům připojena a jako jejich součást bude v zákonném termínu založena do sbírky listin vedené 
obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze.

V Praze dne 23. března 2018

MichaVSoukup
Místopředseda představenstva 
Czech Airlines Handling, a s.
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Zpráva nezávislého auditora
akcionáři společnosti Czech Airlines Handling, a.s.
Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Czech Airlines Handling, a.s., se sídlem Aviatická 1017/2, 
Praha 6 - Ruzyně („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 
к 31. prosinci 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích 
za rok končící 31. prosince 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další 
vysvětlující informace.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti 
к 31. prosinci 2017, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2017 v souladu 
s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů 
České republiky, kteiými jsou Mezinárodní standardy auditu (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími 
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem pro 
auditory a účetní znalce, vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních (lESBA) a přijatým Komorou 
auditorů České republiky, jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

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

Náš výrok к účetní závěrce se к ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace 
nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během auditu 
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly 
ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením 
se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup 
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, 1j. zda případné nedodržení uvedených požadavků 
by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou 
ve všech významných 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, к nimž jsme dospěli při provádění 
auditu, ostatni informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme 
v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti 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 
závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zdaje Společnost schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat 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 Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost 
než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společností odpovídá dozorčí rada.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdová 1734/20,140 00 Praha 4, Česká republika T: +420 251151111, 
F: +420 252156111, www.pwc.com/cz
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o , se sídlem Hvězdová 1734/2c, 140 00 Praha 4. iC: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C. vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 021
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Akcionář společnosti Czech Airlines Handling, a.s. 
Zpráva nezávislého auditora

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost 
způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká 
míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech 
v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku 
podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu 
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, 
navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní 
informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, 
к níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, 
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, 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 to zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí 
nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže 
dojdeme к závěru, že taková významná 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 trvat nepřetržitě vycházejí
z důkazních informací, Irteré jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky 
mohou vést к tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka 
zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede к věrnému zobrazení.

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

29. března 2018

zastoupená f

statutární auditorka, ev. č. 2004


