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Skupina Český aeroholding

Český aeroholding je významnou skupinou firem, do které byly postupně začleněny společnosti působící v oblasti
letecké přepravy a souvisejících pozemních službách v prostoru mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. Dceřinými
firmami Českého aeroholdingu se od roku 2011 postupně staly: Letiště Praha – provozovatel mezinárodního letiště
Praha/Ruzyně, letecká společnost České aerolinie, zajišťující pravidelnou přepravu a další firmy, dříve sdružené
pod Českými aeroliniemi. Mezi ně patří HOLIDAYS Czech Airlines, zajišťující nepravidelnou (charterovou)
přepravu, Czech Airlines Technics poskytující služby v oblasti technické údržby letadel, Czech Airlines Handling
zajišťující pozemní odbavení letadel a cestujících a CSA Services provozující kontaktní centrum.

Vytvořením holdingové společnosti, jejímž stoprocentním vlastníkem je stát – Ministerstvo financí ČR, dochází ke
konsolidaci společností vlastněných nebo ovládaných státem pod vedením jednoho subjektu prosazujícího úspěch
celé skupiny. Díky širokému portfoliu firem vznikla kapitálově silná společnost, jejímž cílem je zajistit jednotlivým
firmám prosperitu a zároveň tak některé z nich připravit na případný vstup strategického partnera.

Smyslem vzniku holdingového uspořádání je, aby se každá ze společností sdružených v Českém
aeroholdingu mohla díky centralizaci administrativních služeb plně soustředit na svůj hlavní předmět
podnikání. V hospodaření jednotlivých společností by se mělo pozitivně projevit snižování nákladů
díky sdílení služeb. Úspory se tak očekávají jak v investicích, např. v oblasti informačních
technologií, právních záležitostí, call centra, účetnictví, nákupu zboží a služeb či odbavení
letadel a cestujících (handlingu), v nákupech strojů a zařízení, a dále v mzdových nákladech
na personál, který zabezpečuje tyto společné činnosti. Zároveň s tím se zvýší hodnota
majetku pro hlavního akcionáře, kterým je stát.

Ekonomicky silný holding je také zásadní pro tvorbu a budoucí fungování leteckého
přepravního uzlu na letišti v Praze/Ruzyni. Letecký přepravní uzel by měl výrazně
usnadnit dostupnost Prahy a České republiky jako atraktivní turistické a byznys
destinace a měl by mít také významné pozitivní efekty pro lokální a národní ekonomiku.

Skupina Český aeroholding je významným zaměstnavatelem, který v současné době zaměstnává
zhruba 5 100 lidí.
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Czech Aeroholding Group

Czech Aeroholding is a prominent group of companies into which companies active in the field of air transport
and related ground services on the premises of Prague/Ruzyně International Airport have been integrated. The
companies that have successively become subsidiaries of Czech Aeroholding since 2011 include: Prague Airport
– the operator of Prague/Ruzyně International Airport, Czech Airlines, the airline company securing regular
transportation and other firms previously associated under Czech Airlines. Among these are HOLIDAYS Czech
Airlines, securing irregular (charter) transportation, Czech Airlines Technics, providing services in the area of
technical maintenance of aircraft, Czech Airlines Handling, securing ground handling of aircraft and passengers and
CSA Services, which operates a contact center.

The creation of a holding company wholly owned by the state – The Ministry of Finance of the Czech Republic,
brings about the consolidation of companies owned or controlled by the state under the leadership of one entity
promoting the success of the whole group. Due to the broad portfolio of companies, a financially strong company
was established, whose objective is to ensure prosperity for the individual companies and at the same time prepare
some of them for the possible entrance of a strategic partner.

The reason for the establishment of a holding structure is that centralization will enable each of the companies
associated in Czech Aeroholding to focus fully on its main business activity. Cost reduction due to the sharing of
services should be positively reflected in the financial results of the individual companies. Savings are expected in
investments, for example in the area of information technology, legal matters, the call center, accounting, purchasing
of goods and services, as well as the ground handling of aircraft and passengers, purchases of machines and
equipment, and the wage costs of staff who secure these common activities. At the same time, the value of the
assets of the state as the main shareholder will increase.

An economically strong holding is also fundamental for the creation and future functioning of an air transportation
hub at Prague/Ruzyně Airport. The air transportation hub should significantly facilitate the accessibility of Prague
and the Czech Republic as an attractive tourist and business destination, and should also have significant positive
effects for the local and national economy.

The Czech Aeroholding Group is an important employer that currently employees approximately 5,100 people.
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Významné události skupiny Český aeroholding roku 2011 a 2012
(do 31. 9. 2012)

 leden 2011 – Vláda ČR schválila zakladatelský privatizační projekt na část majetku státního podniku Správa
Letiště Praha, s.p.
 únor 2011 – Ministerstvo financí ČR podepsalo zakladatelskou listinu společnosti Český aeroholding.
 březen 2011 – Český Aeroholding, a.s., byl zapsán do obchodního rejstříku.
 květen 2011 – Vláda ČR rozhodla, že 100 % akcií Letiště Praha, a. s., bude po rozdělení této společnosti formou
odštěpením sloučením části jejího jmění vloženo jako nepeněžitý vklad do Českého Aeroholdingu, a.s.
 říjen 2011 – ze společnosti Letiště Praha, a. s., se odštěpily nemovitosti, které byly vloženy do Českého Aeroholdingu, a.s. V nové mateřské společnosti se vytvořilo centrum sdílených služeb.
 říjen 2011 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal kladné stanovisko k projektu vzniku skupiny Český
aeroholding.
 říjen 2011 – společnost Czech Airlines Handling, a.s., se začlenila do skupiny Český aeroholding.
 listopad 2011 – do skupiny Český aeroholding se zařadila společnost CSA Services, s.r.o.
 prosinec 2011 – součástí skupiny Český aeroholding se stala společnost HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.
 leden 2012 – došlo k převodu vybraných činností ze společnosti České aerolinie a.s., do společnosti Český Aeroholding,
a.s., kde se tak rozšířilo centrum sdílených služeb, které začalo nabízet služby všem dceřiným společnostem ve skupině.
 březen 2012 – Ministerstvo financí ČR podepsalo smlouvu o vkladu 100 % akcií Letiště Praha, a. s., do Českého
Aeroholdingu, a.s.
 duben 2012 – nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým došlo v důsledku vkladu akcií Letiště
Praha, a. s., ke zvýšení základního kapitálu Českého Aeroholdingu, a.s., na částku 26 944 000 tis. Kč.
 duben 2012 – dceřinou společností skupiny Český aeroholding se stala firma Czech Airlines Technics, a.s.
 červen 2012 – Vláda ČR schválila způsob začlenění společnosti České aerolinie a.s., do skupiny Český aeroholding.
 srpen 2012 – byla podepsána smlouva o vkladu akcií Českých aerolinií a.s., do Českého Aeroholdingu, a.s. Český
Aeroholding, a.s., se tak stal většinovým akcionářem Českých aerolinií a.s., a nahradil tak Ministerstvo financí ČR.
 září 2012 - zvýšení základního kapitálu Českého Aeroholdingu, a.s., bylo zapsáno do obchodního rejstříku.
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Significant Czech Aeroholding Group Events in 2011 and 2012
(until 9/31/2012)

 January 2011 – The government of the Czech Republic approved the founding privatization project for a part of the
assets of the Prague Airport Administration state enterprise (Správa Letiště Praha, s.p.).
 February 2011 – The Ministry of Finance of the Czech Republic signed the Memorandum of Association founding
Czech Aeroholding.
 March 2011 – Czech Aeroholding, Inc. was registered in the Commercial Register.
 May 2011 – The government of the Czech Republic decided that after Prague Airport, Inc. is sub-divided and split-off,
its assets will be merged into Czech Aeroholding, Inc. by a 100% deposit of its shares as a contribution in kind.
 October 2011 – Real Estate assets were split-off from Prague Airport, Inc. and deposited into Czech Aeroholding, Inc.
A shared services center was formed at the new parent company.
 October 2011 – The Office for Protection of Economic Competition issued a favorable opinion on the Czech
Aeroholding establishment project.
 October 2011 – Czech Airlines Handling, Inc. was integrated into the Czech Aeroholding Group.
 November 2011 – CSA Services, Ltd. was integrated into the Czech Aeroholding Group.
 December 2011 – HOLIDAYS Czech Airlines, Inc. became a part of the Czech Aeroholding Group.
 January 2012 – Selected activities of Czech Airlines, Inc. were transferred to Czech Aeroholding,
Inc., thus expanding the shared services center, which began to offer services to all subsidiary companies
in the Group.
 March 2012 – The Ministry of Finance of the Czech Republic signed a contract on the deposit of 100% of the shares
of Prague Airport, Inc. into Czech Aeroholding, Inc.
 April 2012 – A decision of the Prague Municipal Court came into force, whereby the registered capital of Czech Aeroholding, Inc. was increased to CZK 26,944,000,000 due to a deposit of Prague Airport, Inc. shares.
 April 2012 – Czech Airlines Technics, Inc. became a subsidiary of Czech Aeroholding, Inc.
 June 2012 – The government of the Czech Republic approved the method of incorporating Czech Airlines, Inc. into
the Czech Aeroholding Group.
 August 2012 – An agreement on the deposit of Czech Airlines, Inc. shares into Czech Aeroholding, Inc. was signed.
Czech Aeroholding, Inc. thus became the majority shareholder of Czech Airlines, replacing the Ministry of Finance of
the Czech Republic.
 September 2012 – An increase in the registred capital of Czech Aeroholding was registred in the Commercial Register.
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Struktura holdingu

Ministerstvo financí ČR

100 %

Český Aeroholding, a.s.

100 %

Letiště
Praha, a. s.

95,69 %

České
aerolinie a.s.

100 %

HOLIDAYS
Czech Airlines, a.s.

100 %

100 %

100 %

Czech Airlines
Technics, a.s.

Czech Airlines
Handling, a.s.

CSA
Services, s.r.o.

Český Aeroholding, a.s., vlastní dále dceřinou společnost Realitní developerská, a.s. Ta je majitelem většiny pozemků určených pro výstavbu paralelní dráhy a je jediným akcionářem dvou společností vlastnících ještě další pozemky
v okolí letiště. Jde o společnosti Whitelines Industries a.s., a Sky Venture a.s.
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Holding Structure

Ministry of Finance of the Czech Republic

100%

Czech Aeroholding, Inc.

100%

Prague
Airport, Inc.

95.69%

Czech
Airlines, Inc.

100%

HOLIDAYS
Czech Airlines, Inc.

100%

100%

100%

Czech Airlines
Technics, Inc.

Czech Airlines
Handling, Inc.

CSA
Services, Ltd.

Czech Aeroholding, Inc. also owns the subsidiary Real Estate Development, Inc., which is the owner of most of the
land designated for the construction of a parallel runway, and is the sole shareholder of two companies owning other land
neighboring the airport. These are Whitelines Industries, Inc. and Sky Venture, Inc.
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Český Aeroholding, a.s.
Czech Aeroholding

Český Aeroholding, a.s.

Mateřská společnost Český Aeroholding, a.s., jejímž jediným akcionářem je stát reprezentovaný Ministerstvem
financí ČR, vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 11. března 2011 v návaznosti na usnesení Vlády ČR
z listopadu 2010.

Český Aeroholding, a.s., je stabilní a kapitálově silná společnost, jejímž cílem je profesionální a koordinované řízení,
využití synergií a dosažení úspor sdílením služeb v celé skupině. Rolí mateřské společnosti v rámci celé skupiny je
nastavovat a řídit procesy a určovat její další strategii.

Obchodní činnost
Český Aeroholding, a.s., se kromě řízení skupiny svých dceřiných firem věnuje i dalšímu podnikání, kterým je pronájem nemovitého majetku (včetně infrastruktury) v prostoru letiště Praha/Ruzyně. Společnost přímo vlastní nemovitosti
a pozemky, jež v minulosti patřily Letišti Praha. Na základě dlouhodobé smlouvy je pronajímá Letišti Praha, které je
provozovatelem mezinárodního letiště Praha/Ruzyně, a také dalším subjektům.

Nemovitosti vlastněné společností Český Aeroholding, a.s., jsou strategickým majetkem, který pro Českou republiku
představuje významnou hodnotu.

Český Aeroholding, a.s., působí jako tzv. centrum sdílených služeb pro všechny firmy v holdingu. Svým dceřiným
společnostem poskytuje sdílené služby jako IT, řízení lidských zdrojů, centrální nákup a prodej, právní služby, finanční
služby a účetnictví. Jednotlivé společnosti sdružené ve skupině Český aeroholding se díky centralizaci služeb mohou
plně soustředit na svůj hlavní předmět podnikání.

Finanční ukazatele za období 1. 4. – 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
Výkony

2 287 269

Přidaná hodnota

1 467 840

Hospodářský výsledek před zdaněním

301 978

Hospodářský výsledek za účetní období

231 788

Aktiva (konec období)

36 457 819

Vlastní kapitál (konec období)

26 769 788

Základní údaje
Základní kapitál v tis. Kč (k 31. 12. 2011)
Počet zaměstnanců (k 30. 6. 2012)

21 050 000*
398

*v důsledku vkladu akcií Letiště Praha došlo v dubnu 2012 ke zvýšení základního kapitálu na 26 944 000 tis. Kč a v září 2012 se
kapitál zvýšil na 27 044 198 tis. Kč díky vkladu akcií Českých aerolinií.
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Czech Aeroholding

The parent company Czech Aeroholding, Inc., whose sole shareholder is the state represented by the Ministry of
Finance of the Czech Republic, was established by incorporation in the Commercial Register on March 11, 2011, following up on the Czech Republic government resolution from November 2010.

Czech Aeroholding, Inc. is a stable and financially strong company, whose objective is professional and coordinated management, the utilization of synergies and achieving savings through the sharing of services by the whole group. The role
of the parent company within the whole group is to set up and manage processes and to determine its further strategy.

Business Activities
Besides management of the group of subsidiary companies, Czech Aeroholding, Inc. is also engaged in other business activities, consisting of leasing real estate assets (including infrastructure) on the premises of Prague/Ruzyně
Airport. The company directly owns real estate and land that in the past belonged to Prague Airport. It is leased on
the basis of a long-term contract to Prague Airport, which is the operator of Prague/Ruzyně International Airport, as
well as to other entities.

Real estate owned by Czech Aeroholding, Inc. is a strategic asset of significant value to the Czech Republic.

Czech Aeroholding, Inc. operates as a so-called shared services center for all the companies in the holding. It provides to its subsidiaries shared services such as IT, human resources management, central purchasing and sales,
legal services, financial services and accounting. Due to the centralization of services, individual companies associated in the Czech Aeroholding Group can focus fully on their main business activity.

Financial Indicators for the Period from April 1 to December 31, 2011 (in CZK thousands)
Revenues

2,287,269

Added Value

1,467,840

Profit/Loss Before Taxes

301,978

Profit/Loss for Accounting Period

231,788

Assets (end of period)

36,457,819

Equity (end of period)

26,769,788

Basic Data
Registered Capital (as at December 31, 2011) in CZK thousands
Number of Employees (as at June 30, 2012)

21,050,000*
398

*As a result of the deposit of Prague Airport shares in April 2012, the registered capital was increased to CZK 26,944,000,000 and in
September 2012 the registered capital was increased to CZK 27,044,198,000 due to the deposit of Czech Airlines shares.
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Letiště Praha, a. s.
Prague Airport

Letiště Praha, a. s.

Společnost Letiště Praha vznikla v únoru 2008 v rámci privatizační transformace ze státního podniku Správa Letiště
Praha. Letiště má bohatou historii, svůj provoz zahájilo už v roce 1937 a od té doby se postupně rozvíjí. V březnu
2012 se Letiště Praha stalo dceřinou společností skupiny Český aeroholding.

Letiště Praha je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České republice a druhého největšího
ve střední a východní Evropě. V roce 2011 získalo ocenění Eagle Award od asociace IATA (Mezinárodní asociace
leteckých dopravců) za nejlepší letiště světa.

Ročně tento mezinárodní vzdušný přístav odbaví mezi 11 – 12 milióny cestujících, v roce 2011 to bylo 11,8 milionů.
Ti mají v průběhu roku k dispozici nabídku asi 50 leteckých společností spojujících Prahu přímou linkou se zhruba
stovkou destinací po celém světě. Operuje zde i 6 pravidelných cargo dopravců a další desítky společností pak zajišťují charterovou přepravu.

Počet pasažérů a pohybů letadel v roce 2011
Počet pasažérů celkem

11 788 629

Celkový počet pohybů (vzletů/přistání)

150 717

Cestující po měsících v roce 2011 (v mil.)
1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
0,0
leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Nejvýznamnějším rozvojovým projektem Letiště Praha je vybudování paralelní dráhy označené 06R/24L. Nová dráha
výrazně zvýší kapacitu dráhového systému letiště a díky ní bude i nadále možné uspokojovat poptávku cestujících po
letecké dopravě, rozvíjet cestovní ruch a obchodní výměnu v České republice i služby s tím související. V současné
době se kapacita dráhového systému v období provozních špiček blíží svým limitům.

12

Letiště Praha, a. s.

Obchodní činnost
Posláním Letiště Praha je poskytování vysoce kvalitních služeb cestujícím a obchodním partnerům. Patří mezi ně
především letecké a handlingové společnosti a provozovatelé obchodních ploch. Mezi důležité úkoly patří také
zajištění bezpečnostních standardů na nejvyšší úrovni. Významnou rolí Letiště Praha je také budování dlouhodobých a korektních vztahů s obyvateli žijícími v obcích a městských částech Prahy, které se nacházejí v jeho okolí.

Letiště Praha úzce spolupracuje s Úřadem pro civilní letectví, Řízením letového provozu České republiky, leteckými
dopravci, s orgány veřejné správy v sektoru letectví i mimo něj a v neposlední řadě s uživateli letiště. Provozuje
také letištní byznys a VIP salonky a zajišťuje další služby spojené s neleteckým obchodem a provozem.

Životní prostředí
Letiště Praha využívá moderní nástroje řízení ochrany životního prostředí, které jsou dobrovolné a nad rámec povinných legislativních požadavků. Společnost je držitelem osvědčení (certifikátu) dle technické normy ČSN EN ISO
14 001:2005 „Systémy environmentálního managementu (EMS)“ od roku 2002.

Podle pravidel stanovených v normě je systém jednou za tři roky důkladně prověřován certifikačním orgánem,
každoročně probíhá dozorový audit. Společnost také vydává samostatnou zprávu o společenské odpovědnosti, jejíž
významnou součástí je otázka životního prostředí.

Základní údaje
Základní kapitál v tis. Kč (k 31. 12. 2011)
Počet zaměstnanců (k 30. 6. 2012)

2 512 227
1 814
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Prague Airport

The Prague Airport company was established in February 2008 within the privatization transformation from the Prague
Airport Administration state enterprise (Správa Letiště Praha, s.p.). The airport has a rich history, commencing its operations as early as 1937 and gradually developing since that time. In March 2012 Prague Airport became a subsidiary of the Czech Aeroholding Group.

The Prague Airport company is the operator of the most significant international airport in the Czech Republic and the
second-largest in Central and Eastern Europe. In 2011 it received the Eagle Award from the IATA (International Air
Transport Association) for the most deserving airport in the world.

This international airport handles 11-12 million passengers annually; in 2011 it was 11.8 million. In the course of the
year, passengers have at their disposal a selection of approximately 50 airlines connecting Prague by direct flight with
approximately a hundred destinations throughout the world. Six regular cargo carriers also operate here, and dozens
of other companies provide charter transport.

Number of Passengers and Movements in 2011
Total Number of Passengers

11,788,629

Total Number of Movements (Take-offs and Landings)

150,717

Passengers Per Month in 2011 (in millions)
1,5
1,2
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0,6
0,3
0,0
January

February

March
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August
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The most significant development project of Prague Airport is the building of a parallel runway identified as 06R/24L.
The new runway will sharply increase the capacity of the airport runway system, making it possible to continue satisfying passenger demand for air transportation, and expand tourism and business exchange in the Czech Republic
as well as associated services. At the present time, the capacity of the runway system is approaching its limit during
peak traffic periods.
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Prague Airport

Business Activities
The mission of Prague Airport is to provide high-quality services to travelers and business partners. Foremost
among them are airline and handling companies and operators of commercial areas. Also among important tasks
is securing safety standards at the highest level. A significant role of Prague Airport is also building long-term and
good relationships with people living in the municipalities and urban parts of Prague located in its vicinity.

Prague Airport closely cooperates with the Civil Aviation Authority, the Air Traffic Control of the Czech Republic,
the airlines, public administration authorities in the aviation sector as well as outside of it, and last but not least the
users of the airport. It also operates the airport business and VIP lounges and secures other services associated
with non-aviation business and operation.

The Environment
Prague Airport utilizes modern tools of environmental protection management, which are voluntary and go beyond the
scope of mandatory legislative requirements. The company has been a certificate holder under the ČSN EN ISO 14
001:2005 “Environmental Management Systems (EMS)” standard since 2002.

According to the rules stipulated in the standard, the system is thoroughly examined by the certification authority once
every three years, and undergoes a supervisory audit every year. The company also publishes an independent report
on social responsibility, a significant part of which focuses on the environment.

Basic Data
Registered Capital (as at December 31, 2011) in CZK thousands
Number of Employees (as at June 30, 2012)

2,512,227
1,814

15

České aerolinie a.s.
Czech Airlines

České aerolinie a.s.

Vláda ČR schválila začlenění Českých aerolinií do skupiny Český aeroholding v červnu 2012. V srpnu 2012 byla
podepsána smlouva o vkladu akcií Českých aerolinií do skupiny Český aeroholding, která se stala většinovým akcionářem a nahradila Ministerstvo financí ČR. Zvýšení základního kapitálu Českého aeroholdingu bylo zapsáno do
obchodního rejstříku 12. září 2012.

České aerolinie patří mezi nejstarší letecké společnosti v Evropě. Své služby poskytují již od roku 1923.

České aerolinie se nyní zaměřují především na svůj hlavní předmět podnikání – pravidelnou leteckou dopravu. Do roku
2011 České aerolinie prostřednictvím dceřiných společností a organizačních jednotek zajišťovaly i další specializované
služby, jako odbavení cestujících a letadel, nepravidelnou charterovou přepravu, technickou údržbu letadel, výcvik posádek, přepravu zásilek a pošty, provoz kontaktního centra, služby cestovní kanceláře a agentury práce a další.

České aerolinie dlouhodobě patří mezi pětici evropských leteckých společností s nejpřesnějšími odlety a mezi trojici
aerolinií s nejmenším počtem ztracených nebo zpožděných zavazadel.

České aerolinie jsou součástí aliance SkyTeam, sdružující k 31. prosinci 2011 patnáct významných světových leteckých společností.

Jde o jedinou leteckou společnost se sídlem v České republice, která je držitelem certifikátu podle požadavků IOSA
(IATA Operational Safety Audit), který je dokladem úspěšnosti v přísném auditu prověřujícím bezpečnost a kvalitu
provozu provedeném IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců).

Počet pasažérů a letů v roce 2011
Počet pasažérů celkem

4 242 131

Celkový počet letů

28 766

Flotila Českých aerolinií v roce 2011
Typ

Počet

A321-211

2

A320-214

8

A319-112

9

B737-500

5

ATR42-500

7

Flotila Českých aerolinií patří mezi nejlépe využívané letadlové parky v Evropě. Průměrný věk flotily Českých aerolinií byl v roce 2011 8,5 roku. Společnost Airbus v květnu 2011 udělila Českým aeroliniím cenu „The Best Performing
Airbus A320 Family Operator in Europe“ za úroveň a kvalitu dosaženého provozního využití letounů rodiny A320
v kategorii menších evropských leteckých společností.
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České aerolinie a.s.

Obchodní činnost
Pravidelná přeprava – Základní oblastí podnikání Českých aerolinií je přeprava cestujících na pravidelných
linkách. Zajišťují spojení z hlavního města Prahy do většiny metropolí Evropy, ale také do Ruské federace,
zakavkazských republik nebo Střední Asie a vybraných destinací na Blízkém a Středním východě.

Přeprava zásilek a pošty – Kromě pravidelné osobní dopravy zajišťují České aerolinie prostřednictvím organizační jednotky Cargo také přepravu leteckých zásilek a pošty.

Výcvik posádek – Do poloviny roku 2012 organizovala společnost na letišti Praha/
Ruzyně specializovaný výcvik vlastních posádek i posádek jiných leteckých společností. K 1. červenci 2012 se začlenily organizační složky výcvik posádek letadel
a výcvik technického a provozního personálu Českých aerolinií do samostatné dceřiné společnosti Czech Airlines Training Centre, s.r.o., kterou od 1. 10. 2012 vlastní
státní podnik Řízení letového provozu České republiky.

Základní údaje
Základní kapitál v tis. Kč (k 31. 12. 2011)
Počet zaměstnanců (k 30. 6. 2012)

5 235 510
1 073
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Czech Airlines

The government of the Czech Republic approved the incorporation of Czech Airlines into the Czech Aeroholding
Group in June 2012. In August 2012, an agreement was signed on the deposit of Czech Airlines shares into Czech
Aeroholding, which thus became the majority shareholder of Czech Airlines, replacing the Ministry of Finance of the
Czech Republic. An increase in the registered capital of Czech Aeroholding was registered in the Commercial Register on September 12, 2012.

Czech Airlines is one of the oldest airlines in Europe. It has been providing services since 1923.

Czech Airlines is now focusing chiefly on its main business activity – regularly scheduled air transportation. Until 2011,
Czech Airlines through its subsidiaries and organizational units also provided other specialized services, such as the handling of passengers and aircraft, irregular charter transportation, technical maintenance of aircraft, crew training, transport
of parcels and mail, the operation of a contact center, travel agency and employment agency services, among others.

Czech Airlines has long been among the five European airlines with the most exact departures and one of the three
airlines with the least number of lost or delayed baggage.

Czech Airlines is part of the SkyTeam alliance, associating as at December 31, 2011 fifteen significant airlines from
around the world.

It is the only airline based in the Czech Republic that holds a certificate according to the requirements of IOSA (IATA
Operational Safety Audit), which is proof of success in a strict audit examining the safety and quality of operation,
carried out by the IATA (International Air Transport Association).

Number of Passengers and Flights in 2011
Total Number of Passengers

4,242,131

Total Number of Flights

28,766

Czech Airlines Fleet in 2011
Type

Number

A321-211

2

A320-214

8

A319-112

9

B737-500

5

ATR42-500

7

The Czech Airlines fleet is among the best utilized aircraft fleets in Europe. In 2011, the average age of the Czech Airlines fleet was 8.5 years. The Airbus Company gave Czech Airlines the “Best Performing Airbus A320 Family Operator
in Europe” award in May 2011, for the level and quality of achieved operational utilization of the A320 family of planes
in the category of smaller European airlines.
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Czech Airlines

Business Activities
Regular Transport – The principal field of business of Czech Airlines is the transport of travelers on regular flights.
It provides connection from the capital city of Prague to most European metropolises, as well as to the Russian Federation, the Transcaucasian Republics and Central Asia and selected destinations in the Near and Middle East.

Transport of Parcels and Mail – Besides regular personal transportation, Czech Airlines provides transport of air
parcels and mail through its Cargo organizational unit.

Crew Training – Until the end of June 2012 the company had organized special training of its own crews and the
crews of other airlines at Prague/Ruzyně Airport. As of July 1, 2012, the organizational branches of crew training and of the training of technical and operational staff of Czech Airlines were integrated into the independent
subsidiary Czech Airlines Training Centre, Ltd. which has been bought and run by the Air Navigation Services of
the Czech Republic state enterprise as of October 1, 2012.

Basic Data
Registered Capital (as at December 31, 2011) in CZK thousands
Number of Employees (as at June 30, 2012)

5,235,510
1,073
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HOLIDAYS
Czech Airlines, a.s.
HOLIDAYS Czech Airlines

HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.

HOLIDAYS Czech Airlines působí na charterovém trhu od 1. června 2010, a to po vyčlenění části podniku samostatné
obchodní složky s označením „Chartery“ z Českých aerolinií a jejím spojení s cestovní kanceláří HOLIDAYS Czech
Airlines působící na českém trhu od roku 1995. Do 31. prosince 2011 byly samostatnou dceřinou společností Českých
aerolinií a po převodu 100 % akcií se k tomuto datu staly dceřinou společností Českého aeroholdingu.

Charterová letecká obchodní doprava tvoří jádro aktivit HOLIDAYS Czech Airlines a je zaměřená na klienty, kterými
jsou cestovní kanceláře, fyzické a právnické osoby a VIP klientela. Pro cestovní kanceláře a další smluvní partnery
zajišťuje společnost HOLIDAYS Czech Airlines nepravidelné (charterové) lety do atraktivních turistických center. Realizuje také speciální lety či pronájem volné kapacity flotily. Společnost tak po celý rok přepravuje stovky tisíc turistů,
ale i sportovní týmy, hudební tělesa a další klienty.

Obchodní činnost
Mezi hlavní partnery HOLIDAYS Czech Airlines patří významné cestovní kanceláře nejen z České republiky, ale
i ze zahraničí. Letecká společnost také provozuje lety pro klienty zdravotních pojišťoven v rámci ozdravných pobytů
a speciálních pobytů dětí se zdravotními problémy.

HOLIDAYS Czech Airlines dokážou zajistit humanitární lety pro záchranu života v případě živelných katastrof, speciální přepravu uprchlíků a nežádoucích osob, lety pro armády různých států apod.

Nedílnou součástí aktivit letecké společnosti je i pronájem letadel jiným leteckým společnostem, ať už v rámci jednorázového či dlouhodobého operování.

Společnost v roce 2011 přepravila více než 400 tisíc pasažérů.

Flotila HOLIDAYS Czech Airlines v roce 2011
Typ
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Provozován od

Boeing B737-436

8. 10. 2010

Boeing B737-436

8. 10. 2010

Airbus A320-214

20. 5. 2011

Airbus A320-214

3. 5. 2011

HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.

Důležité místo v portfoliu služeb společnosti tvoří také cestovní kancelář HOLIDAYS Czech Airlines. Nabízí komplexní
služby v oblasti cestovního ruchu jak pro jednotlivce, tak i společnosti. Cestovní kancelář HOLIDAYS Czech Airlines
je tzv. akreditovaným prodejcem IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců) a členem Asociace cestovních
kanceláří ČR.

Cestovní kancelář je zaměřena především na turisty mířící z/do České republiky, wellness a lázeňské pobyty. Ve spolupráci s předními hotelovými řetězci a dalšími cestovními kancelářemi nabízí i rekreační pobyty turistů kdekoli po
celém světě, dále organizuje akce na objednávku dle požadavků své obchodní klientely či zajišťuje prodej letenek.

TOP 10 destinací v roce 2011 (dle počtu přepravených cestujících)
Destinace

Země

1. Antalya

Turecko

2. Héraklion

Řecko

3. Hurghada

Egypt

4. Burgas

Bulharsko

5. Djerba

Tunisko

6. Rhodos

Řecko

7. Tunis

Tunisko

8. Palma de Mallorca

Španělsko

9. Zakynthos

Řecko

10. Budapešť

Maďarsko

Základní údaje
Základní kapitál v tis. Kč (k 31. 12. 2011)
Počet zaměstnanců (k 30. 6. 2012)

172 000
189
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HOLIDAYS Czech Airlines

HOLIDAYS Czech Airlines has been operating in the charter market since June 1, 2010, after the split-off from Czech
Airlines of the independent commercial “Charters” unit and its merger with the travel agency HOLIDAYS Czech Airlines, which has been active on the Czech market since 1995. It was an independent subsidiary of Czech Airlines until
December 31, 2011, when it became a subsidiary of Czech Aeroholding after a transfer of 100% of its shares.

Chartered commercial air transport forms the core of the activities of HOLIDAYS Czech Airlines, which focuses on
clients that are travel agencies, individuals, legal entities and VIP clients. For travel agencies and other contract partners, HOLIDAYS Czech Airlines secures irregular (charter) flights to attractive tourist centers. It also provides special
or VIP flights or the leasing of free fleet capacity. Throughout the year the company transports hundreds of thousands
of tourists, as well as sports teams, musical ensembles and other clients.

Business Activities
Among the main partners of HOLIDAYS Czech Airlines are prominent travel agencies from the Czech Republic and abroad. The airline also operates flights for clients of health insurance companies as part of
convalescent stays and special stays for children with health problems.

HOLIDAYS Czech Airlines can secure humanitarian flights to save lives in the case of natural
disasters, special transport of refugees and undesirable persons, flights for the armies of
various countries, etc.

An integral part of the activities of the airline is the leasing of aircraft to other airlines,
whether on a one-time or long-term operating basis.

In 2011, the company transported more than 400,000 passengers.

HOLIDAYS Czech Airlines Fleet in 2011
Type
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In Operation Since

Boeing B737-436

October 8, 2010

Boeing B737-436

October 8, 2010

Airbus A320-214

May 20, 2011

Airbus A320-214

May 3, 2011

HOLIDAYS Czech Airlines

The HOLIDAYS Czech Airlines travel agency holds an important place in the company's portfolio of services. It offers comprehensive services in tourism for individuals as well as companies. The HOLIDAYS Czech Airlines travel
agency is a so-called IATA accredited seller (International Air Transport Association) and a member of the Association
of Travel Agencies of the Czech Republic.

The travel agency focuses particularly on tourists heading from/to the Czech Republic as well as wellness and spa
stays. In cooperation with leading hotel chains and other travel agencies, it also offers recreational stays to tourists
throughout the world, and further organizes events on request according to the requirements of its commercial clients
or secures the sale of air tickets.

TOP 10 Destinations in 2011 (According to the Number of Transported Passengers)
Destination

Country

1. Antalya

Turkey

2. Heraklion

Greece

3. Hurghada

Egypt

4. Burgas

Bulgaria

5. Djerba

Tunisia

6. Rhodes

Greece

7. Tunis

Tunisia

8. Palma de Mallorca

Spain

9. Zakynthos

Greece

10. Budapest

Hungary

Basic Data
Registered Capital (as at December 31, 2011) in CZK thousands
Number of Employees (as at June 30, 2012)

172,000
189
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Czech Airlines Handling, a.s.
Czech Airlines Handling

Czech Airlines Handling, a.s.

Společnost Czech Airlines Handling se stala dceřinou společností skupiny Český aeroholding 26. října 2011. Předtím,
od roku 1998 existovala tato společnost pod názvem ČSA Support s.r.o., jako dceřiná společnost Českých aerolinií,
zajišťující úklid letadel, úklid objektů a dopravní činnosti. Od 1. ledna 2010 převzala navíc služby spojené s odbavováním cestujících a letadel Českých aerolinií a o měsíc později změnila název na Czech Airlines Handling.

Společnost zajišťuje pozemní služby neboli odbavení cestujících a letadel pro řadu leteckých společností. Díky špičkovému zázemí a zkušenému personálu odbavuje každoročně více než polovinu všech pohybů a cestujících na letišti
Praha/Ruzyně.

Obchodní činnost
Czech Airlines Handling zajišťuje kompletní odbavení cestujících, letadel, nákladu a pošty, a to nejen pro České
aerolinie, ale i pro lety dalších společností. Mezi ně patří jak síťoví dopravci sdružení v alianci SkyTeam, tak i v konkurenční Star Alliance či nízkonákladové společnosti a dopravci zajišťující cargo dopravu.

Společnost také provádí úklid objektů a úklid letadel, a to nejen pro lety společnosti České aerolinie a smluvních
dopravců, ale i pro zákazníky ostatních handlingových společností na letišti v Praze i mimo oblast letiště. Dále společnost poskytuje služby osobní přepravy korporátní klientele i koncovým zákazníkům.

Prodej letenek a provozní ticketing včetně činností supervisingu, provozuje Czech Airlines Handling kromě Prahy i na
letišti Karlovy Vary.

Czech Airlines
Handling

Ostatní společnosti

Celkem na Letišti
Praha

Podíl společnosti
Czech Airlines
Handling

Odbavené lety
(vzlety/přistání)
v roce 2011

91 370

59 347

150 717

60,6 %

Odbavení cestující
v roce 2011

6 781 857

5 006 772

11 788 628

57,5 %

Základní údaje
Základní kapitál v tis. Kč (k 31. 12. 2011)
Počet zaměstnanců (k 30. 6. 2012)
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574 390
682

Czech Airlines Handling

Czech Airlines Handling became a subsidiary of the Czech Aeroholding Group on October 26, 2011. Prior to that, the
company existed from 1998 under the name of CSA Support, Ltd. as a subsidiary of Czech Airlines, providing aircraft
cleaning, the cleaning of buildings and transport activities. From January 1, 2010, it also took over services associated
with the handling of passengers and aircraft, and a month later changed its name to Czech Airlines Handling.

The company provides ground services, i.e. the handling of passengers and aircraft for a number of airlines.
Thanks to top-notch facilities and an experienced staff, it handles more than half of all movements and passengers
at Prague/Ruzyně Airport.

Business Activities
Czech Airlines Handling provides complete handling of passengers, aircraft, cargo and mail for Czech Airlines as
well as for other companies. Among these are network carriers associated in the SkyTeam alliance and its competitor Star Alliance, low-cost carriers and carriers providing cargo transport.

The company also performs cleanup of buildings and aircraft for flights of Czech Airlines and contracted carriers
as well as for customers of other handling companies at Prague Airport and outside of the airport premises. The
company also provides personal transportation services to corporate clients and end customers.

The sale of flight tickets and operational ticketing, including supervising activities, is carried out by Czech Airlines
Handling in Prague as well as at the Karlovy Vary Airport.

Czech Airlines
Handling

Other Companies

Total at Prague
Airport

Czech Airlines
Handling Share

Flights Handled
(take-offs/landings)
in 2011

91,370

59,347

150,717

60.6%

Passengers
handled in 2011

6,781,857

5,006,772

11,788,628

57.5%

Basic Data
Registered Capital (as at December 31, 2011) in CZK thousands
Number of Employees (as at June 30, 2012)

574,390
682
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Czech Airlines Technics, a.s.
Czech Airlines Technics

Czech Airlines Technics, a.s.

Czech Airlines Technics se staly součástí skupiny Český aeroholding 13. dubna 2012. Dříve, od 1. srpna 2010, byly
technické služby spojené s údržbou letadel a letadlových komponentů dceřinou společností Českých aerolinií.

Czech Airlines Technics zajišťují opravy a údržbu letadel nejen pro České aerolinie, ale i pro řadu významných mezinárodních leteckých společností, a to v oblastech:
 těžké údržby (base maintenance),
 lehké údržby (line maintenance),
 údržby komponentů (component maintenance),
 podpory provozovatele (engineering),
 opravy letadlových podvozků (landing gear overhaul).

Obchodní činnost
Těžká údržba – Na trhu těžké údržby dosáhla společnost v roce 2011 výrazného úspěchu a navýšila podíl externích
zakázek. Opravovala se zejména letadla evropských společností.

Lehká údržba – V lehké údržbě jsou pro Czech Airlines Technics rozhodujícím zákazníkem České aerolinie a HOLIDAYS Czech Airlines, na jejichž letadlech provádí společnost jak denní, tak týdenní ošetření a další údržbu.

Údržba komponentů – V oblasti údržby komponentů byla společnost v roce 2011 výhradním dodavatelem pro České
aerolinie a HOLIDAYS Czech Airlines. Společnost nezajišťuje tuto údržbu plně vlastními silami, ale u oprav některých komponentů využívá také služeb třetích stran. V oblasti oprav komponentů pro externí zákazníky se společnost
zaměřuje na ty opravy, které procházejí dílenskou údržbou ve vyšší frekvenci a jejich údržba je z hlediska investic
rychle návratná.
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Czech Airlines Technics, a.s.

Podpora provozovatele – Podpora provozovatele zajišťuje podpůrné činnosti nutné pro výkon údržby letadel. Jedná
se především o plánování údržby, sledování a zpracování provozní technické dokumentace a dokumentace k provedení modifikací na letadlech společností České aerolinie a HOLIDAYS Czech Airlines. Od roku 2011 poskytuje
společnost služby podpory provozovatele i pro externího zákazníka a jeho letku B737.

Údržba letadlových podvozků – V této oblasti se společnost zaměřuje především na generální opravy letadlových
podvozků letadel typu Boeing 737 všech generací. Tato činnost je také výrazně orientovaná na externí zakázky.
Údržba letadlových podvozků je součástí Czech Airlines Technics od 1. 10. 2011 a za poslední tři měsíce roku 2011
společnost provedla 8 generálních oprav letadlových podvozků.

Získaná oprávnění
EASA Part 145

vydáno 1. 8. 2010, č. CZ.145.0067

EASA Part 21 (DOA)

vydáno 16. 7. 2008, č. EASA.21J.308

FAR 145

vydáno 12. 12. 2003, č. CLEY877C

Bermuda DCA

vydáno 12. 8. 2010, č. BDA/AMO/159

Canada TCCA

vydáno 23. 6. 2011, č. 811-08

Russian CAA

vydáno 30. 11. 2011, č. 03.2.19-549

Indonesian DGAC

vydáno 1. 3. 2012, č. 145/85600

Základní údaje
Základní kapitál v tis. Kč (k 31. 12. 2011)
Počet zaměstnanců (k 30. 6. 2012)

814 100
775
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Czech Airlines Technics

Czech Airlines Technics became a part of the Czech Aeroholding Group on April 13, 2012. Since August 1, 2010,
technical services have been merged with maintenance of aircraft and aircraft components as a subsidiary of Czech
Airlines.

Czech Airlines Technics provides repair and maintenance of aircraft for Czech Airlines and for a number of prominent
international airlines in the following areas:
 Base maintenance
 Line maintenance
 Component maintenance
 Engineering
 Landing gear overhaul/repair

Business Activities
Base maintenance – The company achieved considerable success in the base maintenance
market in 2011 and increased the share of external contracts. Most repairs involved aircraft of
European companies.

Line maintenance – The key line maintenance customers for Czech Airlines Technics
were Czech Airlines and HOLIDAYS Czech Airlines, for which the company provides
daily as well as weekly aircraft care and other maintenance.

Component Maintenance – In the area of component maintenance, the company
was the exclusive supplier for Czech Airlines and HOLIDAYS Czech Airlines in 2011.
The company does not fully secure this maintenance on its own, but also uses the services
of third parties for the repair of some components. In the area of repairs for external customers, the
company focuses on those repairs that go through workshop maintenance more frequently and the investment in maintenance is quickly recoverable.
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Czech Airlines Technics

Engineering – Operator support provides support activities necessary for carrying out aircraft maintenance. This
means particularly maintenance planning, monitoring and compiling technical operating documentation and documentation for carrying out modifications on the aircraft of Czech Airlines and HOLIDAYS Czech Airlines. Since 2011
the company has also provided engineering services to an external client and their B737 airplane.

Landing gear overhaul/repair – In this area the company focuses particularly on general repairs of aircraft landing
gear of the Boeing 737 type of all generations. This activity is also distinctly oriented to external contracts. Maintenance of landing gear overhaul/repair has been part of Czech Airlines Technics since October 1, 2011, and in the last
three months of 2011 the company performed eight general aircraft landing gear overhauls.

Certification/Approvals
EASA Part 145

Issued on August 1, 2010, No. CZ.145.0067

EASA Part 21 (DOA)

Issued on July 16, 2008, No. EASA.21J.308

FAR 145

Issued on December 12, 2003, No. CLEY877C

Bermuda DCA

Issued on August 12, 2010, No. BDA/AMO/159

Canada TCCA

Issued on June 23, 2011, No. 811-08

Russian CAA

Issued on November 30, 2011, No. 03.2 19-549

Indonesian DGAC

Issued on March 1, 2012, No. 145/85600

Basic Data
Registered Capital (as at December 31, 2011) in CZK thousands
Number of Employees (as at June 30, 2012)

814,100
775
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CSA Services, s.r.o.
CSA Services

CSA Services, s.r.o.

Společnost CSA Services byla založena v roce 1996 jako samostatná dceřiná společnost Českých aerolinií. S účinností
k 23. listopadu 2011 převedly České aerolinie 100% obchodní podíl této společnosti do skupiny Český aeroholding.

CSA Services je společností, která zajišťuje služby ve dvou hlavních oblastech. První oblastí je agentura práce,
nabízející personální služby, druhou pak kontaktní centrum, které poskytuje služby call centra.

Obchodní činnost
Agentura práce poskytuje služby v oblasti zprostředkování zaměstnanců do kmenového stavu, služby dočasného
přidělení zaměstnanců i další služby v oblasti personalistiky. Hlavními odběrateli služby dočasného přidělení zaměstnanců byly v roce 2011 společnosti Czech Airlines Handling a Czech Airlines Technics. V červnu 2012 činil počet
zaměstnanců přidělených k různým společnostem 406. Agentura práce CSA Services je členem Asociace poskytovatelů personálních služeb.

Kontaktní centrum poskytuje služby v oblasti zajištění komunikace či zpracování požadavků zákazníků. Mezi poskytované služby patří obsluha volání, e-mailové komunikace, služby aktivního telemarketingu, zpracování stížností či
zajištění obsluhy systémových front a další činnosti, jako jsou zpracování dokladů, dopisů, faxů či SMS zpráv dle
požadavků zákazníků. Patří mezi nejlépe technologicky vybavená kontaktní centra v České republice.

Kromě Českých aerolinií a dalších zákazníků ze skupiny Český aeroholding, poskytují agentura práce i kontaktní
centrum služby zákazníkům i mimo tuto skupinu.

Přehled typů kontaktů
Příchozí hovory

11 %
11 %

Odchozí hovory

31 %

Systémová fronta

2%
7%

Emaily
Služby kontroly přepravních tržeb

38 %

Ostatní služby kontaktního centra

Základní údaje
Základní kapitál v tis. Kč (k 31. 12. 2011)
Počet zaměstnanců (k 30. 6. 2012)
*Bez zaměstnanců přidělovaných k různým zákazníkům.
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270
185*

CSA Services

CSA Services was founded in 1996 as an independent subsidiary of Czech Airlines. Effective November 23, 2011,
Czech Airlines transferred 100% of the business share of this company to Czech Aeroholding.

CSA Services is a company providing services in two main areas. The first area is personnel services (Employment
Agency), while the second is a contact center, which provides call center services.

Business Activities
The Employment Agency provides services in the area of recruiting employees for permanent employment, services
of temporary assignment of employees and other services in the area of human resources. The main subscribers of
the temporary assignment of employee services in 2011 were Czech Airlines Handling and Czech Airlines Technics. In
June 2012 the number of employees assigned to various companies was 406. The CSA Services employment agency
is a member of the Association of Personnel Services Providers.

The Contact Center provides services in the area of securing communication or processing the requirements of customers.
Among the services provided are call attendance, e-mail communication, active telemarketing services, complaint processing,
handling system queues and other activities, such as the processing of documents, letters, faxes and text messages according to the requirements of customers. Technologically it is one of the best-equipped contact centers in the Czech Republic.

Besides servicing Czech Airlines and other customers from the Czech Aeroholding Group, the Employment Agency
and the Contact Center also provide services to companies outside of the Group.

Overview of Contact Types
Incoming Calls

11%
11%

Outgoing Calls

31%

System Queue

2%
7%

E-mails
transport Revenue Monitoring Services

38%

Other Contact Center Services

Basic Data
Registered Capital (as at December 31, 2011) in CZK thousands
Number of Employees (as at June 30, 2012)

270
185*

*Not including employees assigned to various customers.
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Základní údaje společností
Basic Company Details

Český Aeroholding, a.s. | Czech Aeroholding
Obchodní jméno | Business Name:

Český Aeroholding, a.s.

Sídlo společnosti | Registered Office:

Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6

IČ | Company ID No.:

248 21 993

DIČ | Tax ID No.:

CZ 248 21 993

Tel., Fax:

+420 220 111 200, +420 220 111 299

E-mail:

info@cah.cz

Web:

www.cah.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17005
Registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 17005

Letiště Praha, a. s. | Prague Airport
Obchodní jméno | Business Name:

Letiště Praha, a. s.

Sídlo společnosti | Registered Office:

K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6

IČ | Company ID No.:

282 44 532

DIČ | Tax ID No.:

CZ 282 44 532

Tel., Fax:

+420 220 111 111, +420 235 350 922

E-mail:

info@prg.aero, informace@prg.aero

Web:

www.prg.aero

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14003
Registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 14003

České aerolinie a.s. | Czech Airlines
Obchodní jméno | Business Name:

České aerolinie a.s.

Sídlo společnosti | Registered Office:

Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6

IČ | Company ID No.:

457 95 908

DIČ | Tax ID No.:

CZ 457 95 908

Tel.:

Letiště: +420 220 111 111

Kontaktní centrum | Contact Center:

800 310 310 (pouze pro volání v rámci ČR) | (Only for calls within the Czech Republic),
+420 239 007 007

E-mail:

call.centre@csa.cz

Web:

www.csa.cz, www.czechairlines.com

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1662
Registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 1662

HOLIDAYS Czech Airlines, a.s. | HOLIDAYS Czech Airlines
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Obchodní jméno | Business Name:

HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.

Sídlo společnosti | Registered Office:

Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6

IČ | Company ID No.:

618 60 336

Základní údaje společností
Basic Company Details

DIČ | Tax ID No.:

CZ 618 60 336

Tel.:

Letiště: +420 220 111 111

E-mail:

HCA.Box@holidayscsa.cz

Web:

www.holidayscsa.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2929
Registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 2929

Czech Airlines Handling, a.s. | Czech Airlines Handling
Obchodní jméno | Business Name:

Czech Airlines Handling, a.s.

Sídlo společnosti | Registered Office:

Aviatická 1017/2, 160 08 Praha 6

IČ | Company ID No.:

256 74 285

DIČ | Tax ID No.:

CZ 256 74 285

Tel. | Tel.:

+420 220 114 479

E-mail:

csa.handling@csa.cz

Web:

www.czechairlineshandling.com

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17139
Registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 17139

Czech Airlines Technics, a.s. | Czech Airlines Technics
Obchodní jméno | Business Name:

Czech Airlines Technics, a.s.

Sídlo společnosti | Registered Office:

Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6

IČ | Company ID No.:

271 45 573

DIČ | Tax ID No.:

CZ 271 45 573

Tel.:

+420 220 561 001

E-mail:

box.TUMP@csatechnics.com

Web:

www.csatechnics.com

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9307
Registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 9307

CSA Services, s.r.o. | CSA Services
Obchodní jméno | Business Name:

CSA Services, s.r.o.

Sídlo společnosti | Registered Office:

Za teplárnou 1111/3, 160 08 Praha 6

IČ | Company ID No.:

250 85 531

DIČ | Tax ID No.:

CZ 250 85 531

Tel., Fax:

+420 239 007 777, +420 239 007 755

E-mail:

csaservices@csa.cz

Web:

www.csaservices.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48439
Registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 48439
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Orgány společností k 31. 12. 2011
Company Bodies as at December 31, 2011

Český Aeroholding, a.s. | Czech Aeroholding
 Představenstvo společnosti – Český Aeroholding, a.s., řídí pětičlenné představenstvo.
Board of Directors – Czech Aeroholding is governed by a five-member Board of Directors.
 Ing. Miroslav Dvořák – předseda | Chairman
 Mgr. Petr Vlasák – 1. místopředseda | 1st Vice-Chairman
 Philippe Moreels – 2. místopředseda | 2nd Vice-Chairman
 Marta Guthová, MBA – členka | Member
 Mgr. Josef Adam, LL.M. – člen | Member
 Dozorčí rada společnosti – Dozorčím orgánem společnosti Český Aeroholding, a.s., je dvanáctičlenná dozorčí rada.
Supervisory Board – The supervising body of Czech Aeroholding is a twelve-member Supervisory Board.

Letiště Praha, a. s. | Prague Airport
 Představenstvo společnosti – Letiště Praha, a. s., řídí tříčlenné představenstvo.
Board of Directors – Prague Airport is governed by a three-member Board of Directors.
 Ing. Jiří Pos – předseda | Chairman
 Mgr. Jozef Sinčák – místopředseda | Vice-Chairman
 Ing. Martin Hlava – člen (k 1. 5. 2012 jej nahradil Ing. Jiří Kraus) | Member (replaced by Ing. Jiří Kraus on May 1, 2012)
 Dozorčí rada společnosti – Dozorčím orgánem Letiště Praha, a. s., je tříčlenná dozorčí rada.
Supervisory Board – The supervising body of Prague Airport is a three-member Supervisory Board.

České aerolinie a.s. | Czech Airlines
 Představenstvo společnosti – České aerolinie a.s., řídí tříčlenné představenstvo.
Board of Directors – Czech Airlines is governed by a three-member Board of Directors.
 Philippe Moreels – předseda | Chairman
 Ing. Marek Týbl – místopředseda | Vice-Chairman
 Mgr. Jiří Marek – člen | Member
 Dozorčí rada společnosti – Dozorčím orgánem společnosti České aerolinie a.s., je tříčlenná dozorčí rada.
Supervisory Board – The supervising body of Czech Airlines is a three-member Supervisory Board.

39

Orgány společností k 31. 12. 2011
Company Bodies as at December 31, 2011

HOLIDAYS Czech Airlines, a.s. | HOLIDAYS Czech Airlines
 Představenstvo společnosti – HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., řídí tříčlenné představenstvo.
Board of Directors – HOLIDAYS Czech Airlines is governed by a three-member Board of Directors.
 Ing. Jan Čejka, Ph.D. – předseda | Chairman
 Vladimír Peroutka – místopředseda | Vice-Chairman
 Aleš Brix – člen | Member
 Dozorčí rada společnosti – Dozorčím orgánem společnosti HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., je tříčlenná dozorčí rada.
Supervisory Board – The supervising body of HOLIDAYS Czech Airlines is a three-member Supervisory Board.

Czech Airlines Handling, a.s. | Czech Airlines Handling
 Představenstvo společnosti – Czech Airlines Handling, a.s., řídí tříčlenné představenstvo.
Board of Directors – Czech Airlines Handling is governed by a three-member Board of Directors.
 Martin Štolba – předseda | Chairman
 Pavel Haleš – místopředseda | Vice-Chairman
 Jiří Jarkovský – člen | Member
 Dozorčí rada společnosti – Dozorčím orgánem společnosti Czech Airlines Handling, a.s., je tříčlenná dozorčí rada.
Supervisory Board – The supervising body of Czech Airlines Handling is a three-member Supervisory Board.

Czech Airlines Technics, a.s. | Czech Airlines Technics
 Představenstvo společnosti – Czech Airlines Technics, a.s., řídí tříčlenné představenstvo.
Board of Directors – Czech Airlines Technics is governed by a three-member Board of Directors.
 Ondřej Konývka – předseda | Chairman
 Ing. Milan Hrdina – místopředseda | Vice-Chairman
 Ing. Petr Postránecký – člen | Member
 Dozorčí rada společnosti – Dozorčím orgánem společnosti Czech Airlines Technics, a.s., je tříčlenná dozorčí rada.
Supervisory Board – The supervising body of Czech Airlines Technics is a three-member Supervisory Board.

CSA Services, s.r.o. | CSA Services
 Jednatelé společnosti | Executive Officers
 Lenka Bartizalová – jednatelka | Executive Director

Profil společnosti byl vydán v září 2012.
The Company Profile was published in September 2012.
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Český Aeroholding, a.s.
Jana Kašpara 1069/1
160 08 Praha 6
IČO: 24821993

tel.: +420 220 111 200
fax: +420 220 111 299
info@cah.cz
www.cah.cz

