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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení kolegové, vážení obchodní partneři, milí klienti,

uplynulý rok 2017 přinesl několik zásadních okamžiků, 
které přispěly k upevnění naší pozice na trhu business 

aviation a zároveň potvrdily dynamický růst společnosti 
ABS Jets. 

Významným milníkem pro ABS Jets bylo bezesporu získání 
III. stupně mezinárodní certifikace kvality a  bezpečnosti  

IS-BAO (International Standard for Business Aircraft 
Operations). Jedná se o nejvyšší stupeň této certifikace, který 

mohou získat pouze společnosti, kde je řízení bezpečnostních 
rizik nedílnou součástí všech firemních procesů. V  rámci auditu 

jsme úspěšně prokázali náš kontinuální a vysoký důraz na kvalitu 
a  bezpečnost. Stali jsme se tak jedním z  mála držitelů III. stupně 

IS-BAO ve světě a prvním takovým subjektem v České a Slovenské 
republice. 

Soustředili jsme se na  rebranding vizuální identity, kterému se tým 
marketingu intenzivně věnoval několik měsíců. V  rámci rebrandingu 

vznikl nový design korporátních materiálů a  také jsme představili nové 
webové stránky. Spolu se změnou vizuálního stylu byla posílena externí 

marketingová komunikace a  prezentace společnosti směrem k  našim 
stávajícím i potenciálním klientům. 

V roce 2017 jsme také nadále pokračovali v inovacích a zkvalitňování interních 
procesů. Podstatným krokem v  tomto směru bylo rozhodnutí o  implementaci 

nového integrovaného informačního systému ERP (Enterprise Resource Planning), 
který nahradí stávající řešení a  svým rozsahem představuje jeden z  klíčových 

projektů pro rok 2018.

Úspěchy jsme zaznamenali i v jednotlivých obchodních odděleních. Oddělení letového 
dispečinku již podruhé za sebou překonalo meziroční rekord, tentokrát v počtu 4 600 

plánovaných letů. V  celkovém měřítku byl uplynulý rok pro toto oddělení dokonce 
nejúspěšnějším v celé historii společnosti. 

Také údržbové centrum opět prokázalo vysokou produktivitu a potvrdilo tak svou klíčovou roli 
v produktovém portfoliu ABS Jets. V uplynulém roce naši technici vykonali více než 60 000 
hodin práce na lehké i těžké údržbě, což je nejvíce od vzniku společnosti. 

V rámci letového úseku jsme rovněž dosáhli mimořádného výsledku. Na letadle Gulfstream 
550 z naší flotily se zrealizoval nejdelší přímý let v historii společnosti, a to z Jakarty do Prahy 
v čase 13 hodin 46 minut. Přímé lety mezi Prahou a touto destinací jsou pro daný typ letadla 
spíše výjimkou, s ohledem na nutnost doplnění paliva či získání povolení letět v optimální 
letové hladině.

Rok 2017 byl pro ABS Jets rokem mnohých výzev. Těší mě však, že mohu konstatovat, že jsme 
tyto výzvy úspěšně zvládli a nadále si držíme pozici silné a stabilní společnosti ve svém oboru. 

Všechny tyto úspěchy jsou zásluhou perfektní práce našich zaměstnanců, a  proto bych 
i  tentokrát rád jménem představenstva společnosti poděkoval celému týmu ABS Jets. 
Současně také děkuji akcionářům, klientům a obchodním partnerům, jejichž důvěry si velmi 
ceníme. 
Závěrem si dovoluji vyjádřit víru, že výzvy v  roce následujícím opět přinesou společnosti 
pozitivní dopad a pomohou v jejím dalším rozvoji. 

Marcel Dostal 
Předseda představenstva
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Rok 2017 v číslech

218
zaměstnanců

4 600 
naplánovaných letů

4 262 
odlétaných hodin

3 055  
odbavených rotací

24/7
provoz

60 140 
hodin odpracováno 

na technickém úseku

13
letadel ve správě
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Finanční výsledky
Za účetní období roku 2017 vykázala společnost ABS Jets, a.s.,

výsledek hospodaření v celkové výši po zdanění 23,488 mil. CZK 
což činilo o  15% lepší výsledek než v  roce předešlém, při aktivech 

v celkové výši 767,785 mil. CZK ke konci roku 2017 (dle IFRS přijatých 
EU). Stav majetku společnosti ABS Jets, a.s., odpovídá údajům 

uvedeným v  řádné účetní závěrce sestavené za  účetní období roku 
2017. Představenstvo společnosti ABS Jets, a.s., v účetním období roku 

2017 řádně plnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z obecně závazných 
platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, zákona 

o  obchodních korporacích, živnostenského zákona, zákona o  účetnictví 
a  dalších právních předpisů, dále ze stanov společnosti a  závěrů přijatých 

rozhodnutím akcionářů při výkonu působnosti valné hromady společnosti.

Hlavní charakteristiky podnikatelského roku 2017 a výhled na 2018
Operační dispečink ABS Jets v  roce 2017 naplánoval více než 4  600 letů 

uskutečněných prostřednictvím 65 letadel externích klientů, která dosedla 
na přistávací dráhy 529 různých letišť na 5 světadílech. Tato čísla představují za celou 

historii poskytování této služby rekordní hodnoty, díky čemuž byl uplynulý rok pro 
oddělení operačního dispečinku tím vůbec nejúspěšnějším.

K  překonání meziročních výsledků došlo také u  dalších oddělení. Naši technici v  rámci 
lehké i těžké údržby odpracovali více než 60 000 hodin, což je doposud nejvíce od vzniku 

technického úseku. Tým zaměstnanců oddělení pozemního odbavení letadel v Praze obsloužil 
více než 2 600 rotací letadel a vrtulníků různých kategorií, čímž o více než 100 rotací převýšil 

počet z roku 2016.  

Důkladná příprava celé společnosti od nejvyššího vedení až po výkonné pracovníky, jejich motivace 
a výcviky umožnili v polovině roku 2017 úspěšně absolvovat audit potřebný k dosažení certifikace  

IS–BAO Stage III. ABS Jets je dnes jediná společnost v České a Slovenské republice, která dosáhla 
této mezinárodně uznávané certifikace a zařadila se tak do nevelké skupiny stejně certifikovaných 

společností v Evropě.

Hlavní výzvy pro rozvoj společnosti ABS Jets pro rok 2018 představuje zejména implementace systému 
pro plánování podnikových zdrojů (ERP), další rozvoj a  zkvalitňování interních procesů či rozšiřování 

externích obchodních aktivit.
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Zpráva představenstva 
Společnosti o podnikatelské 
činnosti společnosti a o stavu 
jejího majetku za účetní  
období roku 2017



Prague

Bratislava

Praha / LKPR od 2004 (hlavní sídlo)  

 Správa letadel

 Údržba letadel

 CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation)

 Handling letadel

 Plánování letů

 Pronájem soukromých letadel

 Travel Management

 Hangárování

Bratislava / LZIB od 2007  

 Lehká údržba letadel

 Handling letadel

 Hangárování
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Profil 
společnosti 

Provozní střediska 
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Hlavní sídlo Praha, Česká republika 
ABS Jets, a.s. vznikla 30. června 2004 zápisem do  obchodního 

rejstříku. Společnost je zapsána v  obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9421. 

Sídlo společnosti: K Letišti 549 – Hangár C, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, 
Česká republika 

Kontaktní údaje: 

Web: www.absjets.com, Email: info@absjets.com 

Obecné dotazy: +420 733 788 716, info@absjets.com 
Údržba letadel: (CZ) +420 733 788 206, maintenance@absjets.com 

AOG hotline (24/7): (CZ) +420 725 529 489, engineering@absjets.com 
Travel Management (24/7): (CZ/SK) +420 733 788 792, travel@absjets.com 

Hangárování a Handling letadel (24/7): (CZ) +420 725 747 997, handling@absjets.com 
Plánování letů (24/7): (CZ/SK) +420 602 316 636, occ@absjets.com 

Soukromé lety (24/7): (CZ/SK) +420 602 136 230, sales@absjets.com

Pobočka Bratislava, Slovenská republika ABS Jets, a.s., 
ABS Jets, a.s. rovněž podniká na území Slovenské republiky prostřednictvím své pobočky 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bratislavě I, oddíl B, vložka 
1523/B. Tato pobočka vznikla 9. 11. 2007. 

Sídlo pobočky společnosti a doručovací adresa: Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava, 
Slovenská republika

Kontaktní údaje: 

Web: www.absjets.com, Email: bts@absjets.com 

Hangárování a Handling letadel (24/7): +420 911 563 190, handlingbts@absjets.com 
AOG Hotline (24/7): +421 911 748 546, engineering@absjets.com 
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Vznik společnosti 
ABS Jets, a.s. („společnost“) vznikla 30. června 2004 zápisem 

do obchodního rejstříku. 

Předmět podnikání: 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 

 provozování obchodní letecké dopravy, 

 vývoj, projektování, výroba, testování, údržba, opravy, modifikace 
a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky, 

zprostředkování obchodu a služeb, 

 poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha – Ruzyně 
Jih, zahrnující technické a provozní odbavení letadel na odbavovací ploše, 

odbavení cestujících a jejich zavazadel, 

 služby při předletové přípravě a monitorování letu

Vlastnická struktura společnosti platná a účinná k 31. prosinci 2017: 

ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD 50% akcií
BRIDGEHILL LIMITED 50% akcií

Členství v asociacích

NBAA (National Business Aviation Association)
EBAA (European Business Aviation Association)

RUBAA (Russian United Business Aviation Association)
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BEZPEČNOST

bezpečnost ve všech 
ohledech je pro nás 

na 1. místě

INOVACE  

kontinuálně pracujeme 
na dosažení pokroku 

RESPEKT  

zakládáme si 
na vzájemném respektu 

a týmové spolupráci 

KVALITA  

poskytujeme špičkové 
služby na nejvyšší 

úrovni 

ZAMĚSTNANCI  

podporujeme 
rozvoj potenciálu 

zaměstnanců 

ENTUZIASMUS  

sdílíme nadšení 
a odhodlání pro 

společné cíle

Hodnoty 
společnosti 
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2x
Gulfstream 550

3x
letadlo v privátním režimu

7x
Embraer Legacy 
600/650

1x
Learjet 60XR

Flotila



Management 
společnosti
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Andrea Brdiarová
Generální ředitelka, členka 

představenstva

Thierry Barre 
Technický ředitel

Martin Orlita 
Manažer kvality a bezpečnosti

Jan Králík 
Výkonný ředitel, Accountable 
Manager, člen představenstva

Pavel Fuchs 
Finanční ředitel

Michal Pazourek 
Ředitel pozemního provozu

Štefan Kukura 
Letový ředitel

Eva Stoklásková 
Právnička
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Události 
v roce 2017

Jako každý rok jsme byli jedním z vystavovatelů na TOP mezinárodních business aviation veletrhů.

Podpořili jsme také 

Výstavu Báječný svět 
létání

Letní dětský letecký 
tábor Třemošná

Konferenci Embraer 
Executive Operators



Správa letadel 

Společnost ABS Jets má jako jeden z  prvních poskytovatelů 
služeb v  oblasti business aviation v  ČR a  SR mnoho let zkušeností 

s  poskytováním každodenní komplexní a  nepřetržité podpory. Tuto 
podporu poskytuje vlastníkům a  provozovatelům v  oblasti správy 

a provozu letadel výše uvedené kategorie. ABS Jets si v této oblasti nadále 
udržuje svou pozici jednoho z lídrů trhu v regionu střední a východní Evropy 

a tuto pozici hodlá dále upevňovat neustálým zkvalitňováním poskytovaných 
služeb, od technické údržby letadel až po plánování a monitoring letů.

Na počátku roku 2017 byla naše komerční flotila rozšířena o další letoun kategorie 
ultra long-range, a sice o model G550 amerického výrobce Gulfstream Aerospace. 

Po deseti letech naopak těsně před koncem roku naše hangáry opustil nejmenší 
z námi provozovaných strojů, letoun Bombardier Learjet 60XR.

Obrovský úspěch společnost ABS Jets zaznamenala v polovině roku, kdy jako jedna 
z mála provozovatelů v Evropě získala certifikaci IS–BAO stage III, což je vůbec nejvyšší 

stupeň certifikace dle mezinárodních standardů International Standards of Business 
Aviation Operations. 

Audit IS-BAO III zahrnuje prověření z  hlediska téměř 400 mezinárodních standardů, 
analyzuje mimo jiné například i odbornou způsobilost leteckého personálu, kompletní letový 

provoz nebo přístup k ochraně životního prostředí.

Jelikož pod správu letadel spadají všechny ostatní služby v produktovém portfoliu společnosti, 
posiluje získání tohoto certifikátu celkový obraz o  firmě a  potvrzuje excelentní pozici ABS 

Jets jakožto provozovatele privátních jetů a  špičkovou úroveň poskytovaných služeb a  vedení 
společnosti.
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Obchodní činnosti  
ABS Jets



Údržba letadel 

Středisko údržby letadel hraje i nadále zcela klíčovou roli v portfoliu 
služeb ABS Jets, a navíc se tento úsek neustále rozšiřuje, což potvrzuje 

mimo jiné akvizice několika nových klientů. Mezinárodní tým 50 vysoce 
kvalifikovaných techniků, kteří jsou pilířem tohoto úseku, v loňském roce 

zaznamenal přes 60 000 hodin práce v rámci lehké/traťové i těžké údržby.

V uplynulém roce bylo provedeno 8 prohlídek typu C (C-Check), nejvyššího 
stupně plánované údržby. Celkový počet těchto prohlídek v  historii firmy 

tak stoupl již na 44, a tím se ABS Jets řadí mezi nejzkušenější servisní centra 
na světě.

Loňský rok se rovněž nesl ve  znamení instalace modernizované avioniky 
do flotily letounů Embraer Legacy, konkrétně 3 implementací systémů pro vysílání 

polohovacího signálu ADS-B a  jednoho leteckého systému FANS, který poskytuje 
bezprostřední datovou komunikaci mezi pilotem a řízením letového provozu.

Došlo také k  významnému rozšíření spolupráce mezi naší servisní bází v  Bratislavě 
a letištěm ve Vídni, na kterém byla s pomocí bratislavských techniků provedena výměna 

části potahu trupu letadla Legacy poškozeného nárazem servisního letištního vozidla.

Jako součást pokračujícího procesu zlepšování management Technického úseku zadal v roce 
2017 studii za účelem zkrácení doby, po kterou je letadlo v servisním centru na plánované 

údržbě. Implementace jejích výsledků bude v průběhu roku 2018 a 2019. 
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Operační dispečink 

Operační dispečink společnosti ABS Jets byl i  v  uplynulém roce 
nedílnou součástí komplexního portfolia nabízených služeb letové 

podpory. Tyto služby jsou již zavedené a těší se velkému zájmu, a to nejen 
v  rámci naší vlastní flotily, ale také mezi ostatními leteckými dopravci 

a majiteli letadel, jejichž individuálním potřebám je navrhujeme na míru.

Náš tým 13 vysoce kvalifikovaných dispečerů a  analytiků se staral 
o nepřetržitý provoz a okamžité zpracování ad-hoc úkonů. Operační dispečink 

v roce 2017 pomohl odbavit více než 4 600 letů, provozovaných prostřednictvím 
65 letadel, s destinacemi na 529 různých letištích na 5 světových kontinentech. 

Tato čísla představují za celou historii společnosti rekordní hodnoty, díky čemuž 
byl rok 2017 pro toto oddělení tím vůbec nejúspěšnějším.

Zatímco naše stálé klienty se nám podařilo udržet, proběhla navíc akvizice nových 
klientů z  Latinské Ameriky a  ostatních trhů, což poskytlo operačnímu dispečinku 

možnost růstu a finanční stability. V důsledku toho jsme kladli zvláštní důraz na školení 
dispečerů a optimalizaci jejich pracovních modelů pro řízení operací.
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Letový úsek  

Úspěchy našeho letového úseku za  uplynulý rok lze nejlépe 
charakterizovat čísly – 4 262 letových hodin, 2 137 letů, 33 pilotů a 18 

palubních průvodčí (na bázích v Praze a Bratislavě). Letadla ABS Jets 
se mohou pyšnit v  průměru 12 letovými hodinami každý den, vzletem 

a přistáním každé 4 hodiny. Z celkového počtu provedených letů bylo 62 
dálkových rotací do  různých částí světa. Jeden z  provozovaných letounů 

Embraer Legacy 600 pak v loňském roce obletěl celý svět.

Aby mohla společnost ABS Jets dostát požadavkům schválených výcvikových 
programů letového personálu, bylo zapotřebí v  uplynulém roce uspořádat 

381 školení a výcviků na simulátorech. Na těchto simulátorech při standardním 
výcviku a následném přezkoušení strávili piloti přes 380 hodin. Každý pilot ABS 

Jets dále strávil loni v  učebnách nebo samostudiem teorie průměrně 35 hodin, 
palubní průvodčí 20 hodin.

Ke konci roku se naší posádce podařilo překonat dosavadní rekord ABS Jets v délce 
jednoho letu. Stalo se tak na  trase z  indonéské Jakarty do  Prahy. Let v  délce přes 

11 000 km překonal Gulfstream G550 za 13 hodin a 46 minut bez mezipřistání.

Významným pro společnost ABS Jets bylo v  roce 2017 také spojení s  Ústavem jaderné 
fyziky Akademie věd za  účelem spolupráce při experimentu sledujícího vliv kosmického 

záření v letecké přepravě. Při něm bylo na palubu našeho Embraeru Legacy 600, které jako 
jediné v tendru splnilo náročné požadavky vědeckého experimentu, umístěno několik desítek 

různých detektorů záření. Výsledky tohoto experimentu přispějí k  vývoji co nejpřesnějšího 
standardizovaného dozimetru.
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CAMO 

Organizace pro zachovávání letové způsobilosti (CAMO) zajišťuje 
majitelům letadel potřebnou podporu související s  provozem 

a vlastnictvím letounu. V zemích, které spadají pod Evropskou agenturu 
pro civilní letectví, je využívání služeb organizací CAMO zákonnou 

povinností pro všechny majitele komplexních soukromých letadel, avšak 
významné benefity přináší i těm, jejichž letadla jsou registrována ve třetích 

zemích – služby tohoto oddělení zahrnují například vydávání a prodlužování 
Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC), povolení k  letu pro letadla 

neodpovídající typovému návrhu, kontrolu dokumentace, stavu letounu či 
plánu programu údržby, prohlídky letadel před koupí nebo zastupování v jednání 

s leteckými úřady.

Role oddělení CAMO v  rámci produktového portfolia ABS Jets v  loňském roce 
značně posílila. To se projevilo mimo jiné také na získání několika klientů, ke kterým se 

řadí například letouny Gulfstream G550 a G650. 

Převzetí těchto nových typů letadel pod křídla naší společnosti si vyžádalo implementaci 
nových procesů a  úspěšných žádostí o  vystavení dodatečných servisních oprávnění 

a technických certifikací.
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Handling letadel  

V roce 2017 pokračovala společnost v poskytování služeb pozemního 
odbavení na svých základnách v Praze a Bratislavě. Obě handlingová 

oddělení jsou stěžejní v péči o klienty společnosti. Vyškolení handlingoví 
agenti zajišťují kromě jiného přesun cestujících mezi terminálem a letadlem, 

naložení/vyložení jejich zavazadel, ale také manipulaci letadel mezi 
hangárem a stojánkou, naplnění pitnou vodou nebo zprostředkování plnění 

palivem. Jsou to důležité činnosti před vzletem a po přistání každého letu. 

Cílovou skupinou klientů v uplynulém roce byla jak mateřská flotila ABS Jets, tak 
externí operátoři. Přestože portfolio klientů zahrnovalo především lety kategorie 

business aviation, náš tým se podílel i na odbavení jiných kategorií letů, zejména 
sportovních a ambulantních. V Praze bylo obslouženo více než 2 600 rotací letadel 

a  vrtulníků různých kategorií, čímž o  více než 100 rotací převýšila úroveň počtu 
z roku 2016. K nejvýraznějšímu růstu došlo u podílu letadel v kategoriích maximální 

vzletové hmotnosti mezi  40 a 50 tunami. Zároveň společnost ve svých dvou pražských 
hangárech poskytla hangárování 1400 handlingovým případům. 

Tento růst většinového podílu obsluhy letadel kategorie business aviation na  letišti 
v  Praze byl docílen zejména díky propagaci certifikace IS-BAH a  akvizicím několika 

globálních klientů.  

Na  bázi v  Bratislavě bylo ve  stejném období obslouženo 455 rotací. Na  dalších českých 
a slovenských letištích byla stejná služba poskytována v módu supervize.
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Jet Charter a Brokerage 

Společnost ABS Jets v roce 2017 spustila novou webovou prezentaci, 
jejíž součástí je také nezávazný poptávkový formulář, prostřednictvím 

kterého mohou potenciální klienti projevit zájem o realizaci soukromého 
letu. Tento formulář měl přímý dopad na přísun nových poptávek a akvizici 

několika nových klientů pro oddělení charterových letů a brokerage.  

Náš tým se v  loňském roce zúčastnil také několika propagačních 
a společenských akcí za účelem rozšíření povědomí potenciálních klientů pro 

charterové lety a získávání nových kontaktů.

Oddělení v  roce 2017 značně posílilo a  ještě výrazněji se etablovalo do pozice 
brokera, tedy zprostředkovatele letů. 

Interní statistiky společnosti ABS Jets poukazují na  rostoucí trend poptávek 
po letadlech vyšší kategorie, především pak Midsize, Heavy a Ultra long-range Jets, 

což je u privátního létání doposud nevídaná tendence.

Díky různorodému provozu v roce 2017 jsme měli možnost získat mnoho nových zkušeností. 
Organizovali jsme lety do  nových, zajímavých destinací, mezi které patřil například 

vnitrostátní let ve Vietnamu, ve Spojených státech amerických nebo let do Grónska.
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Travel Management 

Oddělení travel managementu zajišťuje 
optimalizaci návazných cestovních služeb pro 

naše klienty a zaměstnance. Mezi tyto služby patří 
například zajišťování ubytování nebo půjčování 

automobilů, ale také rezervace limuzín či charterových 
letů helikoptérou. Toto oddělení se ukázalo jako 

klíčové při poskytování spolehlivé osobní přepravy před 
či po  samotném letu, a  to především v  oblastech, kde 

jsou tyto služby hůře dostupné. Každý den se pracovníci 
oddělení travel managementu postarají o rezervaci několika 

aut a  hotelových pokojů. Stejně jako v  případě oddělení 
plánování letů není práce tohoto oddělení nijak omezena zemí 

nebo časovým obdobím.

V roce 2017 byl důraz kladen především na adekvátní rozšíření týmu 
s  ohledem na  předpokládané zvýšení počtu operací. Následkem 

toho jsme ve společnosti přivítali nového kolegu na pozici cestovního 
poradce. S  dostatečným množstvím proškolených specialistů pak 

mohl travel management přejít na 24/7 nonstop provoz.
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Lidské zdroje 

Na konci roku měla společnost ABS Jets 182 zaměstnanců v hlavním 
pracovním poměru v České republice a 36 na Slovensku. Nadále rozvíjíme 

spolupráci se studenty vysokých škol a  také se studenty středních 
odborných škol, kteří mají stejně jako v předešlých letech možnost firmu 

navštěvovat v  rámci odborných praxí a  připravovat se tak na  budoucí 
povolání. V  průběhu letních prázdnin jsme  spolupracovali s  českými 

i zahraničními studenty formou stáží, při kterých měli možnost vyzkoušet si 
pracovat v různých odděleních společnosti ABS Jets. 

Na konci roku proběhly v rámci výstavy Báječný svět létání v pražském Karolinu 
Dny s ABS Jets, při kterých měli návštěvníci pocházející především z řad studentů 

technických škol jedinečnou příležitost se seznámit s  fungováním jednotlivých 
oddělení a možnostmi pracovního uplatnění v ABS Jets. Cílem tohoto setkání bylo 

především bourat předsudky o  zdánlivé nedostupnosti světa privátního létání pro 
mladé uchazeče o zaměstnání.

Kromě všech zákonem stanovených školení a odborných tréninků probíhala pravidelná 
dílčí školení, například za účelem rozvoje soft skills. V jejich rámci firma zahájila prohlubování 

manažerských dovedností a v letošním roce v tomto programu bude i nadále pokračovat.

Zaměstnanci v  rámci firemního sociálního programu mohli i  nadále využívat příspěvku 
na  důchodové připojištění, kulturní, jazykové a  sportovní aktivity. Pro své zaměstnance 

společnost ABS Jets mimo klasických benefitů uspořádala několik teambuildingů, například 
sportovní akci na Slapech, které se zúčastnilo téměř 60 zaměstnanců. Ostatní většinou plnili 

pracovní povinnosti v rámci 24/7 provozu.

Rok 2017 byl náročný z pohledu situace na trhu práce, přesto však společnost nepolevila ze svých 
kritérií a i nadále klade důraz na kvalifikaci a osobnost uchazečů, aby co nejlépe zapadali do týmů 

a pracovního prostředí společnosti.
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Věda, výzkum a technologie 

Investice do  vývoje nových postupů, procesů a  technologií ve  světě 
letectví tvoří naprosto neodmyslitelnou součást firemní kultury ABS Jets.

Svědčí o  tom například detailní analýza všech business procesů, která 
v roce 2017 proběhla. Tato analýza pak posloužila jako základ pro vytvoření 

konceptuálního datového modelu a struktury rozpisu zdrojů (RBS). Všechny 
tyto prvky byly následně zahrnuty do poptávkového dokumentu, jehož cílem 

bylo najít potenciálního dodavatele systému pro plánování podnikových 
zdrojů (ERP). 

Tento tendr proběhl spolu se schválením investice do systému ERP pro rok 2018, 
ve  kterém proběhne také implementace vybraným dodavatelem. Tento systém 

nahradí dosavadní modulární strukturu složenou z  účetního softwaru, systému 
schvalování faktur a reportovacího systému, a povede tak k výraznému zefektivnění 

procesů v  celé firmě. Nedílnou součástí řešení pak bude i  sdílení dat ze všech 
specializovaných softwarů, užívaných pro provoz na úsecích a odděleních společnosti.

Zároveň proběhla kompletní výměna a  modernizace firemního serveru, čímž bylo 
dosaženo ještě vyššího zabezpečení firemních dat.

23



Kvalita a bezpečnost  

Rok 2017 byl milníkem z  pohledu dalšího upevňování systémového 
přístupu k řízení společnosti ABS Jets. Společnost se ještě důsledněji 

zaměřila na  prověřování souladu s  aplikovatelnou legislativou 
a  uplatňování principů integrovaného systému řízení zaměřeného 

na dosažení co nejvyšších standardů jakosti, provozní bezpečnosti a služeb 
klientům. Bylo provedeno důkladné posouzení stávajícího systému řízení 

a audity provozních postupů. 

Silnou motivací a  cílem dosažení nejvyšší možné certifikace v  naší oblasti 
činnosti – International Standard for Business Aircraft Operations (IS-BAO), 

Stage III. Podle tohoto standardu se neposuzují pouze provozní postupy, ale také 
celý systém řízení společnosti, včetně systémů zajišťujících právě kvalitu služeb 

a bezpečnost všech činností v provozu letadel.   

Důkladná příprava celé společnosti od nejvyššího vedení až po výkonné pracovníky, 
jejich motivace a výcviky umožnily v polovině roku 2017 úspěšně absolvovat požadovaný 

audit a dosáhnout bez problému certifikace IS-BAO Stage III. ABS Jets je dnes jediná 
společnost v  České a  Slovenské republice, která dosáhla této mezinárodně uznávané 

certifikace a zařadila se tak do nevelké skupiny stejně certifikovaných společností v Evropě.

Dosažení certifikace IS-BAO Stage III otevírá možnosti spolupráce se zahraničními 
partnery, snižuje některé náklady na  provoz, ale především je silnou motivací k  dalšímu 

rozvoji společnosti ABS Jets.

24



Životní prostředí 

Společnost ABS Jets klade velký důraz na užívání veškerého zařízení 
a pozemního vybavení v souladu s uživatelskými příručkami, legislativou 

a mezinárodními standardy, aby byly minimalizovány dopady na životní 
prostředí. 

Pravidelně se provádějí audity plnění veškerých norem a tyto audity jsou 
prováděny nejen ze strany státních orgánů, ale také na základě žádostí ze 

strany samotné společnosti, tedy externími subjekty a komisemi. 

Protože společnost ABS Jets nemá k dispozici svůj vlastní zdroj pitné a provozní 
vody, zajišťuje si ji na základě nájemní smlouvy s externími dodavateli, stejně jako 

v  případě likvidace odpadu, ropných produktů a  dalších specifických látek, díky 
čemuž lze zachovat maximální úroveň kontroly a kvality těchto procesů.

ABS Jets považuje svůj přístup k životnímu prostředí za přirozenou součást své firemní 
společenské odpovědnosti a usiluje, aby se v tomto ohledu stala příkladem pro ostatní. 

Spolupráce s externími dodavateli a auditory k tomu významně přispívá a vyzdvihuje 
společnost ABS Jets na špičku mezi ekologicky odpovědnými společnostmi.
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V  souvislosti s  dalším rozvojem společnosti je v  roce 2018 
naplánováno několik projektů, a to jak v interní, tak v externí oblasti. 

Nejvýraznější změny lze očekávat v souvislosti s rozšířením portfolia 
služeb technického úseku, kde se společnost plánuje zaměřit hned 

na několik cílů. Patří k nim například poskytování služeb lehké údržby 
v rámci klíčového trhu v Rusku, zahájení oprav interiérů letadel a příprava 

na  získání oprávnění k  údržbě pro nový typ letadla. Růst údržbového 
střediska podpoří také provedení komplexní optimalizace procesů (tzv. 

process diagnosis), které přinese zvýšení efektivity všech provozních složek 
tohoto úseku. 

Dalším klíčovým cílem je akvizice nových letadel do mateřské flotily a získání 
licence pro komerční provoz vrtulníků. S ohledem na výborné výsledky oddělení 

letového dispečinku v posledních letech se společnost rozhodla rozšířit své služby 
podpory a plánování letů také na nové trhy. Oddělení travel management rozšíří 

své portfolio o nové služby klientům a prohloubí své propojení s dalšími odděleními 
ve společnosti. 

ABS Jets kontinuálně zastává filozofii úspěchu založeného na  perfektně fungující 
synergii interních a externích procesů. 

K tomuto přispěje plánovaná výměna stávajícího účetního systému, systému schvalování 
faktur a  reportovacího systému. Nový informační systém svojí architekturou pomůže 

uspokojit stávající potřeby společnosti a zajistí flexibilitu potřebnou pro podporu businessu 
v  měnících se podmínkách budoucnosti. Výsledkem bude zefektivnění všech pracovních 

aktivit a  schopnost poskytovat klientům ještě lepší úroveň služeb. V  neposlední řadě bude 
ABS Jets nadále posilovat svou pozici stabilního a  perspektivního zaměstnavatele s  cílem 

nastavení dlouhodobé strategie prohloubení motivace stávajících zaměstnanců a oslovení nových 
potenciálních členů týmu. 
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Čestné 
prohlášení

ABS Jets, a.s. čestně prohlašuje, že veškeré informace a údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 
okolnosti nebyly vynechány.

             V Praze dne ...................................................

..........................................................................   ..........................................................................

Marcel Dostal     Andrea Brdiarová
Předseda představenstva     Člen představenstva



Účetní závěrka k 31. prosinci 2017 
sestavená v souladu s Mezinárodními 

účetními standardy ve znění přijatém 
právem Evropské unie   

Název společnosti: ABS Jets, a.s. 

Sídlo společnosti: Hangár C, K Letišti 549, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

Právní forma: Akciová společnost 

Identifikační číslo: 271 63 628
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Výkaz o úplném výsledku
za rok končící 31. prosincem 2017 (v tisících Kč)

Bod přílohy 2017 2016

Tržby 4 1 683 192 1 448 698

Náklady na služby 5 -1 322 081 -1 089 998

Personální náklady 7 -279 744 -271 414

Odpisy 11 -18 750 -22 063

Ostatní provozní výnosy 6 6 751 6 243

Ostatní provozní náklady 8 -16 944 -16 491

Provozní výsledek hospodaření 52 424 54 975

Finanční výnosy 80 44

Finanční náklady 9 -22 807 -29 348

Finanční výsledek hospodaření -22 727 -29 304

Zisk před zdaněním 29 697 25 671

Daň z příjmů 10 -6 209 -5 326

Zisk za účetní období 23 488 20 345

Ostatní úplný výsledek za účetní období (po zdanění) -- --

Úplný výsledek hospodaření celkem za účetní období 23 488 20 345

Příloha k účetní závěrce na stranách 33 až 66 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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Výkaz o finanční pozici 
za rok končící 31. prosincem 2017 (v tisících Kč)

Příloha k účetní závěrce na stranách 33 až 66 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 

Bod přílohy 2017 2016

Aktiva

Nehmotná aktiva 11 183 424

Pozemky, budovy a zařízení 11 423 080 430 249

Odložené daňové pohledávky 21 938 880

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní dlouhodobá aktiva 2 990 3 422

Dlouhodobá aktiva celkem 427 191 434 975

Zásoby 14 75 200 85 702

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobá aktiva 15 226 078 222 425

Pohledávky z daně z příjmů 10 -- 1 764

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 16 39 316 57 014

Oběžná aktiva celkem 340 594 366 905

Aktiva celkem 767 785 801 880

Vlastní kapitál

Základní kapitál 17 74 000 74 000

Kapitálové a ostatní fondy 5 061 5 061

Výsledek hospodaření minulých let a běžného období 167 368  143 880 

Vlastní kapitál celkem 246 429 222 941

Pasiva

Dlouhodobé úvěry 18 250 901  257 830 

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní dlouhodobé závazky 19 13 857  13 700 

Dlouhodobé závazky celkem 264 758 271 530

Krátkodobé závazky

Krátkodobé úvěry 18 28 467  111 656 

Závazky z daně z příjmů 10 416  --

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé závazky 20 227 715  195 753 

Krátkodobé závazky celkem 256 598 307 409

Závazky celkem 521 356 578 939

Vlastní kapitál a závazky celkem 767 785 801 880



31

Výkaz změn vlastního kapitálu 
za rok končící 31. prosincem 2017 (v tisících Kč)

Příloha k účetní závěrce na stranách 33 až 66 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

Základní kapitál Kapitálové a ostatní fondy
Výsledek hospodaření 

minulých let a běžného období Vlastní kapitál celkem

Stav k 1. lednu 2016 74 000 5 061 123 535 202 596

Čistý zisk za účetní období  --  -- 20 345 20 345

Úplný výsledek hospodaření 
celkem za účetní období  --  -- 20 345 20 345

Stav k 31. prosinci 2016 74 000 5 061 143 880 222 941

Základní kapitál Kapitálové a ostatní fondy
Výsledek hospodaření 

minulých let a běžného období Vlastní kapitál celkem

Stav k 1. lednu 2017 74 000 5 061 143 880 222 941

Čistý zisk za účetní období  --  -- 23 488 23 488

Úplný výsledek hospodaření 
celkem za účetní období  --  -- 23 488 23 488

Stav k 31. prosinci 2017 74 000 5 061 167 368 246 429
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Výkaz o peněžních tocích 
za rok končící 31. prosincem 2017 (v tisících Kč)

Příloha k účetní závěrce na stranách 33 až 66 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 

Bod přílohy 2017 2016

PROVOZNÍ ČINNOST

Zisk za účetní období 23 488 20 345

Úprava o:

               Daň z příjmů 10 6 209 5 326

               Odpisy 11 18 750 22 063

               Zisk (-) ztráta (+) z prodeje hmotného a nehmotného majetku 6, 8 -493 -94

               Čistý úrokový náklad 9 10 904 22 046

               Změna stavu opravných položek (+) zvýšení/ (-) snížení 8 -2 782 4 407

               Nerealizované kursové zisky (-) / ztráty (+) 2 343 116

Provozní zisk před změnami pracovního kapitálu 58 419 74 209

Změna stavu pohledávek z obchodních vztahů a jiných aktiv 15 -7 142 113 037

Změna stavu zásob (včetně příjmů z prodeje) 14 9 990 -7 565

Změna stavu závazků z obchodních vztahů a jiných závazků 20 38 273 -111 458

Peněžní toky generované z provozní činnosti 99 540 68 223

Zaplacené úroky -10 944 -19 493

Zaplacená daň z příjmů 10 -4 087 -7 927

Peněžní tok generovaný z provozní činnosti 84 509 40 803

INVESTIČNÍ ČINNOST

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 11 -11 447 -4 335

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 11 -127 -228

Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 727 169

Přijaté úroky 5 --

Peněžní tok použitý v investiční činnosti -10 842 -4 394

FINANČNÍ ČINNOST

Přijaté úvěry a půjčky 18 13 467 367 343

Splacené dluhopisy a jiné veřejně obchodovatelné finanční nástroje 18 -- -381 000

Uhrazené úvěry a půjčky 18 -103 550 -2 697

Peněžní tok použitý ve finanční činnosti -90 083 -16 354

Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -16 416 20 055

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období 57 014 36 987

Vliv změn směnných kurzů na peněžní prostředky -1 282 -28

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 39 316 57 014
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Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

1. Charakteristika společnosti

Vznik společnosti:  
ABS Jets, a.s. („Společnost”) vznikla 30. června 2004 zápisem do obchodního rejstříku.

Předmět podnikání:
Předmětem podnikání Společnosti je:
• provozování obchodní letecké dopravy,
• vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky,
• poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Václava Havla, zahrnujících technické a provozní odbavení letadel na odbavovací ploše, odbavení cestujících a jejich zavazadel,
• služby při předletové přípravě a monitorování letu,
• hostinská činnost, 
• zprostředkování obchodu a služeb,
• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 
Vlastnická struktura Společnosti platná a účinná k 31. prosinci 2017: 
•  ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD  50 % akcií 
• BRIDGEHILL LIMITED               50 % akcií

Sídlo Společnosti:    Sídlo organizační složky v zahraničí:
ABS Jets, a.s.     ABS Jets, a.s., organizačná zložka 
K Letišti 549 – Hangár C    Letisko M.R. Štefánika
161 00 Praha 6 – Ruzyně    823 11 Bratislava
Česká republika      Slovenská republika 

Identifikační číslo:
271 63 628

Zápis v obchodním rejstříku:
vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9421

Členové představenstva k 31. prosinci 2017:  Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2017:
Ing. Marcel Dostal, předseda   Ing. Richard Sedláčko, předseda
Ing. Andrea Brdiarová, člen    Ing. Markéta Bobková, člen
Ing. Jan Králík, člen    Ing. Stanislav Kučera, člen

Změny v obchodním rejstříku:
V průběhu roku 2017 nebyly provedeny žádné změny v zápisech v obchodním rejstříku.
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Organizační struktura k 31. prosinci 2017
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2. Pravidla pro sestavení účetní závěrky

Prohlášení o shodě

Účetní závěrka je sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (Mezinárodními účetními standardy IAS a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 
IFRS), které vydává Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a ve znění přijatém Evropskou unií.

Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 22. května 2018.

Účetní standardy vydané v poslední době

Při přípravě této účetní závěrky Společnost posoudila dopad nových či změněných standardů a interpretací, které musejí být povinně aplikovány pro účetní období začínající  
1. lednem 2017. Níže jsou uvedeny relevantní novelizace. 

Novelizace IAS 7 (Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2017 nebo později; použije se prospektivně. Dřívější použití je povoleno.)

Tato novelizace vyžaduje zveřejnění dalších informací, které uživatelům pomohou posoudit změny závazků vyplývajících z financování, včetně změn peněžních toků a nepeněžních 
změn (např. dopadu kurzových zisků či ztrát, změn vyplývajících ze získání či pozbytí kontroly nad dceřinými společnostmi, změn reálné hodnoty). 

Účetní jednotka očekává, že tato novelizace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na prezentaci účetní závěrky účetní jednotky.

Výše uvedené novelizace neměly při prvotní aplikaci významný dopad na účetní závěrku. 

Standardy, interpretace a novely vydaných standardů, které dosud nejsou účinné

Následující nové standardy, interpretace a novely dosud nejsou pro roční účetní období končící 31. prosincem 2017 účinné a při sestavování této účetní závěrky nebyly použity:

IFRS 9 Finanční nástroje – 2014 (Účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později; použije se retrospektivně s některými výjimkami. Úprava minulých období není 
vyžadována a je povolena, pouze pokud jsou k dispozici informace bez použití zpětného pohledu. Dřívější použití je povoleno.)

Tento standard nahrazuje IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování s tím, že nadále platí výjimka dle IAS 39 pro zajištění reálné hodnoty úrokové angažovanosti účetní 
jednotky v portfoliu finančních aktiv nebo finančních závazků a že si účetní jednotky mohou zvolit, zda budou o všech zajištěních účtovat podle požadavků IFRS 9 nebo nadále podle 
stávajících požadavků obsažených v IAS 39. 

Účetní jednotka (jako nebankovní subjekt) očekává, že standard IFRS 9 (2014) nebude mít významný dopad na účetní závěrku.

IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (Účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později. Dřívější použití je povoleno.)

Tento nový standard poskytuje rámec, který nahrazuje stávající úpravu vykazování výnosů v IFRS. Účetní jednotky zavedou pěti krokový model s cílem určit v jaký okamžik a v jaké 
výši výnosy vykázat. Nový model stanoví, že výnos by měl být zaúčtován v okamžiku, kdy účetní jednotka převede kontrolu nad zbožím nebo službami na zákazníka, a to ve výši, 
na jakou bude mít účetní jednotka dle svého vlastního očekávání nárok. V závislosti na splnění určitých kritérií se výnos vykáže:

• v průběhu času, a to způsobem, který odráží plnění účetní jednotky, nebo

• v okamžiku, kdy kontrola nad zbožím nebo službami přejde na zákazníka.
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IFRS 15 rovněž stanovuje zásady, které účetní jednotka uplatní s cílem poskytnout uživatelům účetní závěrky užitečné kvalitativní a kvantitativní informace o povaze, výši, načasování 
a nejistotě výnosů a peněžních toků plynoucích ze smlouvy se zákazníkem.

K datu sestavení účetní závěrky byla provedena analýza dopadu implementace tohoto standardu pomocí analýzy vybraných smluv za každý segment a hlavní závěry jsou následující:

Okamžik a výše vykázaného výnosu

Společnost v současné době poskytuje služby v rozdělení na následující provozní segmenty – údržba, handling, hangárování, lety a související služby, obchody, pronájem hangárů 
a dispečink.

Ve všech případech jsou v současné době v souladu s pravidly IAS 18 výnosy vykázány v měsíci, ve kterém byla daná služba provedena či v měsíci, se kterým služba věcně souvisí. 

Dle požadavků IFRS 15 bude výnos vykázán v okamžiku převodu kontroly nad dodanou službou na zákazníka. Tento okamžik se nebude lišit oproti stávající praxi.

V rámci analýzy jednotlivých smluv nebyly identifikovány žádné specifické prvky, jako jsou např. variabilní protihodnoty, nevratné poplatky hrazené předem, opce, věrnostní programy 
atd., jejichž účetní zachycení by vyžadovalo detailnější analýzu možného dopadu.

Přístup Společnosti podle IFRS 15 tedy nepředpokládá žádné změny oproti stávající praxi.

Postavení odpovědný subjekt (principál) vs. zástupce (agent)

Další oblastí, která vyžadovala detailní analýzu vzhledem k povaze poskytovaných služeb, bylo zvážení postavení Společnosti buď v roli principála, nebo agenta.

Zhodnocení postavení Společnosti buď v roli principála, nebo agenta bylo provedeno pomocí analýzy dosud poskytovaných služeb a podmínek stanovených v jednotlivých 
smlouvách.

Na základě toho, že Společnost je zodpovědná za poskytování podpory zákazníkům, vyřizování případných stížností a za kvalitu a vyhovující stav poskytovaných služeb,  
tj. Společnost je primárně zodpovědná za plnění smlouvy lze konstatovat, že vystupuje v roli principála. V tomto případě účetní jednotka vykazuje výnosy v částce  
protihodnoty, na kterou jí dle jejího očekávání vzniká nárok výměnou za tyto převedené služby, tj. nikoliv pouze ve výši poplatků či provizí.

V současné praxi dle IAS 18 Společnost vykazuje výnosy na základě stejného principu, jako požaduje IFRS 15, a tudíž nebyly identifikovány žádné změny oproti stávající praxi. 

Okamžik přechodu na nový standard

Společnost plánuje implementovat požadavky standardu IFRS 15 za použití metody kumulativní úpravy k datu prvotní aplikace (tj. 1. ledna 2018). 

IFRS 16 Leasingy (účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2019 nebo později. Dřívější použití je povoleno, pokud účetní jednotka rovněž aplikuje standard IFRS 15.)

IFRS 16 nahrazuje standard IAS 17 Leasingy a související interpretace. Standard ruší současný dvojí účetní model pro nájemce a místo toho vyžaduje, aby společnosti většinu 
nájemních smluv vykazovaly v rozvaze podle jednoho modelu, což eliminuje rozdíl mezi operativním a finančním leasingem. 

Účetní jednotka je v současné době v procesu posuzování potencionálního dopadu IFRS 16 na její účetní závěrku na základě analýzy smluv.

IFRIC 22 Transakce v cizích měnách a cizoměnové zálohy (účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později.)

Tato interpretace objasňuje jak určit datum transakce pro účely stanovení měnového kurzu, který se použije při prvotním zaúčtování příslušného aktiva, nákladu nebo výnosu (nebo 
jeho části), při odúčtování nepeněžního aktiva nebo nepeněžního závazku z titulu platby nebo přijetí cizoměnové zálohy. Za těchto okolností je datem transakce datum, kdy účetní 
jednotka prvotně zaúčtuje nepeněžní aktivum nebo nepeněžní závazek z titulu platby nebo přijetí zálohy.    

Účetní jednotka očekává, že tato interpretace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na účetní závěrku.
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IFRIC 23 Účtování o nejistotě u daní z příjmů (účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2019 nebo později.)

Účelem interpretace IFRIC 23 je objasnit účtování o postupech týkajících se daně z příjmů, které dosud nebyly akceptovány finančním úřadem, a zároveň zvýšit transparentnost. 
Dle IFRIC 23 je klíčová otázka, zda je pravděpodobné, že finanční úřad akceptuje zvolený daňový postup účetní jednotky. Pokud je pravděpodobné, že finanční úřad nejistý daňový 
postup akceptuje, pak budou částky daně zaúčtované v účetní závěrce v souladu s daňovým přiznáním, přičemž stanovení výše splatné a odložené daně nebude zohledňovat 
žádnou nejistotu. V opačném případě budou zdanitelný zisk (nebo daňová ztráta), daňové základny a nevyužité daňové ztráty stanoveny způsobem, který poskytuje lepší odhad 
situace po vyřešení nejistoty, a to za použití buďto jediné nejpravděpodobnější částky, nebo očekávané hodnoty (součtu pravděpodobnostně vážených částek).

Účetní jednotka očekává, že tato interpretace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na účetní závěrku, neboť účetní jednotka nepůsobí ve složitém prostředí 
mezinárodního zdanění/nemá významné nejisté daňové pozice.

Roční zdokonalení IFRS

Zdokonalení pro cyklus 2014–2016 přinášejí 3 novely 3 standardů (IFRS 1, IFRS 9 a IAS 28) a Zdokonalení pro cyklus 2015–2017 přinášejí 4 novely 2 standardů (IFRS 3 a IFRS 11), které 
mají za následek změny týkající se vykazování, účtování nebo oceňování. Tyto novelizace se vztahují na roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později, resp. 1. ledna 2019 
nebo později, přičemž se použijí retrospektivně.

Očekává se, že žádná z těchto novel nebude mít významný dopad na účetní závěrku účetní jednotky.

Způsob oceňování

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky („going concern“) s použitím metody historických cen. Společnost nedrží ani nevydává finanční 
nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty či finanční nástroje klasifikované jako realizovatelné, které by jinak byly oceněny reálnou hodnotou. 

Měna vykazovací a funkční měna

Tato účetní závěrka je vykázána v českých korunách (Kč), které jsou současně funkční měnou Společnosti. Finanční informace vykázané v Kč byly zaokrouhleny na celé tisíce.

Účetnictví organizační složky na Slovensku je pro daňové účely vedeno odděleně v eurech. Obraty všech účtů se přebírají jednou měsíčně a přepočítávají se denním kurzem  
České národní banky (dále „ČNB“) používaným v příslušném měsíci v účetnictví Společnosti. Aktiva a pasiva v eurech jsou k rozvahovému dni přepočítána kurzem devizového  
trhu vyhlášeným ČNB. Nerealizované kurzové rozdíly vyplývající z přepočtu položek výkazu o finanční pozici v cizích měnách k rozvahovému dni jsou účtovány do výkazu  
o úplném výsledku.

Účetní období

Běžným účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok končící vždy 31. prosincem.

Použití odhadů a úsudků

Při přípravě účetní závěrky v souladu s IFRS provádí vedení Společnosti odhady a činí úsudky a předpoklady, které mají vliv na aplikaci účetních postupů a na vykazovanou výši aktiv 
a závazků, výnosů a nákladů. Skutečné výsledky se od těchto odhadů mohou lišit. 

Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Revize účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém je daný odhad revidován, a ve všech dotčených budoucích obdobích. 
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Informace o úsudcích při uplatňování účetních postupů, které mají nejvýznamnější vliv na částky vykázané v účetní závěrce, jsou uvedeny v následujících bodech:

• bod č. 3 – Společnost přezkoumává odhadovanou životnost pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv vždy ke konci ročního účetního období.

• bod č. 15 – Dohadné položky aktivní, které Společnost tvoří na základě nejlepšího možného odhadu zejména na nevyfakturované výnosy z údržby letadel a prodeje letů. 

• bod č. 20 – Dohadné položky pasivní, které zahrnují především dosud nevyfakturované náklady spojené s pronájmem a provozem letadel a náklady spojené s provedenými  
údržbami letadel, které jsou tvořeny Společností dle jejího nejlepšího možného odhadu.

Informace o předpokladech a nejistotách, s nimiž je spojeno riziko případné nutnosti provést významnou úpravu v následujícím hospodářském roce, jsou uvedeny v následujících 
bodech:

• bod č. 14 – Opravné položky k zásobám

• bod č. 15 – Opravné položky k pochybným pohledávkám

Změny účetních politik

Při přípravě účetní závěrky byly aplikovány účetní politiky konzistentně s politikami aplikovanými pro účetní závěrku k 31. prosinci 2016, a to s přihlédnutím k výše uvedené analýze 
dopadů standardů a novel standardů povinně aplikovaných pro účetní období začínající 1. lednem 2017.

3. Významné účetní postupy používané Společností

Popsané účetní postupy byly použity konsistentně ve všech účetních obdobích vykázaných v této účetní závěrce. 

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

(i) Zachycení a oceňování

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně snížené o oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty (viz účetní postup 3 (i)). 

Pořizovací cena zahrnuje výdaje, které jsou přímo přiřaditelné pořízení daného majetku a zahrnuje zejména cenu pořízení (vč. cla), náklady na dopravu a další  
náklady s pořízením související.

Společnost účtuje o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku na majetkových účtech. Do hmotného majetku se zařazují pozemky a stavby, včetně budov, a to bez ohledu 
na jejich pořizovací cenu a dobu použitelnosti, a předměty, které představují samostatné movité věci, jejichž ocenění je od 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok, 
a do nehmotného majetku předměty, které představují samostatné nehmotné věci, jejichž ocenění je od 60 tis. Kč a mají provozně technické funkce delší než jeden rok. Hmotný 
majetek, jehož pořizovací cena je od 20 tis. Kč do 40 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok, eviduje Společnost jako drobný majetek s dobou odpisování 24 měsíců.

(ii) Následné výdaje

Následné výdaje jsou aktivovány, pouze pokud je pravděpodobné, že Společnosti poplynou budoucí ekonomické užitky spojené s těmito výdaji. Všechny ostatní výdaje  
se zachycují jako náklad ve výsledku hospodaření v okamžiku jejich vynaložení. Účetní hodnota nahrazeného aktiva či nahrazené součásti se odúčtuje. 
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(iii) Odpisování

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odpisuje na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti, rovnoměrně měsíčně, první odpis se uplatňuje v měsíci 
následujícím po datu zařazení do používání. Najatý majetek, o němž Společnost účtuje podle bodu 3(b) (i), je odpisován po dobu trvání nájmu nebo po dobu životnosti majetku,  
a to vždy po tu, která je kratší, pokud není dostatečně jisté, že Společnost najatý majetek na konci trvání nájmu získá do vlastnictví. Pozemky se neodpisují.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

(b) Najatý majetek

(i) Finanční leasing

Najatý majetek, u něhož Společnost přejímá v podstatě všechna rizika a užitky spojené s vlastnictvím, je klasifikován jako finanční leasing. Najatý majetek je při prvotním zachycení 
oceněn reálnou hodnotou nebo současnou hodnotou minimálních leasingových splátek, přičemž se použije nižší z těchto dvou hodnot.

Po prvotním zachycení je o daném majetku účtováno v souladu s účetním postupem vztahujícím se na daný majetek. Leasingové platby v rámci finančního leasingu se rozdělují 
na finanční náklady a snížení nesplaceného závazku. Finanční náklady jsou alokovány do jednotlivých období během doby leasingu tak, aby byla zajištěna konstantní úroková sazba 
u zbývajícího zůstatku závazku. Zbývající zůstatek závazku z finančního leasingu je vykázán jako Ostatní krátkodobé závazky, pro závazky splatné do 12 měsíců od konce běžného 
účetního období, a jako Ostatní dlouhodobé závazky, pro závazky splatné v období delším než 12 měsíců od konce běžného účetního období.

(ii) Operativní leasing

Najatý majetek, u něhož významnou část rizik a užitků nese jiná strana (pronajímatel), je klasifikován jako operativní leasing.

Platby, včetně předplaceného nájemného, v rámci operativního leasingu (snížené o přijaté pobídky k uzavření smlouvy od pronajímatele) se účtují do výsledku hospodaření 
rovnoměrně po dobu trvání leasingového vztahu.

 

(c) Zásoby

Společnost používá k ocenění zásob metodu váženého aritmetického průměru pořizovacích cen materiálu stejného druhu. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, 
skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu.

(d) Rezervy

Rezerva se vykáže, pokud má Společnost v důsledku minulé události současný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který lze spolehlivě odhadnout, a je pravděpodobné, že 
k vypořádání závazku bude nezbytný odtok prostředků představujících ekonomický prospěch. Pokud je dopad významný, rezervy se stanoví diskontováním očekávaných budoucích 

Majetek Počet let (příp. od – do)

Budovy, haly a stavby 30–50

Stroje, přístroje a zařízení              2–5

Dopravní prostředky             4–10

Prostředky výpočetní techniky              2–5

Nehmotný majetek             3–10
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peněžních toků sazbou před zdaněním, která odráží aktuální tržní stanovení časové hodnoty peněz a případně rizik specifických pro daný závazek. Změna diskontu rezerv se vykazuje 
jako finanční náklad.

(e) Transakce v cizích měnách

Transakce v cizích měnách se přepočítávají na funkční měnu Společnosti kurzem platným k datu transakce dle ČNB. Aktiva a závazky denominované v zahraniční měně se k datu 
účetní závěrky přepočítávají na funkční měnu kurzem platným v daný den. Kurzový zisk/ztráta u peněžních položek je rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou ve funkční měně k začátku 
období, upravený o efektivní úrokovou míru a platby během období, a zůstatkovou hodnotou v cizí měně přepočtenou kurzem platným na konci období. 

Kurzové rozdíly vzniklé při přepočtu cizích měn se vykazují jako zisk nebo ztráta ve výkazu o úplném výsledku.

(f) Splatná a odložená daň z příjmů

Daň z příjmů zahrnuje splatnou a odloženou daň. Splatná i odložená daň z příjmů se vykazuje do výsledku hospodaření s výjimkou případů, kdy se týká položek zaúčtovaných přímo 
ve vlastním kapitálu nebo v ostatním úplném výsledku.

Splatná daň zahrnuje odhad daňového závazku nebo daňové pohledávky ze zdanitelných příjmů nebo ztráty běžného roku s použitím daňových sazeb platných nebo uzákoněných 
k datu účetní závěrky a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

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. Pokud je výsledkem 
závazek, pak je vykázán v položce Stát – daňové závazky.

Odložená daň se vykáže ve vztahu k dočasným rozdílům mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků. Odložená daň se vypočte s použitím daňových sazeb, které budou dle 
očekávání platné pro dočasné rozdíly v okamžiku jejich využití a které byly uzákoněny k datu účetní závěrky.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou kompenzovány, pokud ze zákona existuje právo kompenzace splatných daňových závazků a pohledávek a tyto se vztahují k daním 
vybíraným stejným daňovým úřadem a Společnost má v úmyslu vypořádat splatné daňové závazky a pohledávky v čisté výši nebo pokud budou daňové závazky a pohledávky 
realizovány současně.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že v následujících účetních obdobích bude k dispozici zdanitelný zisk, proti kterému bude 
moci být tato pohledávka uplatněna. Odložené daňové pohledávky se revidují vždy k datu účetní závěrky a snižují se v rozsahu, v jakém je nepravděpodobné, že bude realizováno 
související daňové využití.

(g) Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se obecně účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí.

V souladu s principem opatrnosti Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní 
závěrky známa.

Společnost vykonává své provozní aktivity v několika segmentech, kdy o výnosech v jednotlivých segmentech účtuje následovně:

• Údržba: Výnosy jsou účtovány v měsíci, ve kterém byla údržba dokončena. 

• Handling: Výnosy jsou účtovány v měsíci, kdy byla daná rotace dokončena. 

• Hangárování: Výnosy jsou účtovány v měsíci, s nimž služba věcně souvisí. U ad-hoc hangárování je výnos účtován v měsíci odletu. 

• Lety a související služby: Výnosy jsou účtovány v měsíci ukončení letu. 
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• Obchod: Výnosy jsou vykazovány v měsíci uskutečnění letu. 

• Hangáry (pronájem): Výnosy jsou účtovány v měsíci, se kterým služba věcně souvisí.

• Dispečink: Výnosy jsou účtovány v měsíci, se kterým služba věcně souvisí.

 
Pro všechny segmenty platí, že výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, se kterým věcně souvisí. Segmenty jsou dále popsány v bodech 3 (k) a 23.

 

(h) Finanční nástroje

(i) Nederivátová finanční aktiva

Nederivátová finanční aktiva zahrnují investice do majetkových a dluhových cenných papírů, poskytnuté úvěry, pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky a peněžní 
prostředky a peněžní ekvivalenty.

Společnost provádí prvotní zaúčtování úvěrů a pohledávek ke dni jejich vzniku. Všechna ostatní finanční aktiva jsou prvotně zaúčtována k datu obchodu, což je datum, kdy se 
Společnost stane účastníkem smluvních ustanovení daného nástroje.

Společnost finanční aktivum odúčtuje, když smluvní práva na peněžní toky z finančního aktiva vyprší nebo když převede práva na smluvní peněžní toky v rámci transakce, v rámci 
níž jsou převedena v podstatě všechna rizika a užitky spojené s vlastnictvím finančního aktiva. Případný podíl na těchto převedených finančních aktivech, který si Společnost vytvoří 
nebo ponechá, se zaúčtuje jako samostatné aktivum či závazek.

Finanční aktiva a závazky se započtou a ve výkazu o finanční pozici uvedou v čisté částce jen tehdy, pokud Společnost má právní nárok tyto částky započítat a má v úmyslu provést 
vypořádání v čisté výši nebo realizovat příslušné aktivum a zároveň vypořádat příslušný závazek.

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky jsou finanční aktiva s pevně stanovenými nebo určitelnými platbami, která nejsou kótována na aktivním trhu. Tato aktiva jsou 
prvotně zaúčtována v reálné hodnotě navýšené o veškeré přímo přiřaditelné transakční náklady. Po prvotním zaúčtování jsou oceněna v zůstatkové hodnotě (s použitím metody 
efektivní úrokové míry), snížené o ztráty ze snížení hodnoty, viz účetní postup 3(i).

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují hotovost a vklady se splatností do 3 měsíců od data pořízení, které jsou vystaveny nevýznamnému riziku změn reálné hodnoty 
a které Společnost používá při řízení svých krátkodobých peněžních závazků. Bankovní účty a vklady, které jsou splatné na požádání a tvoří nedílnou součást řízení peněžních 
prostředků Společnosti, jsou pro účely přehledu o peněžních tocích vykázány jako složka peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. 

(ii) Nederivátové finanční závazky

Nederivátové finanční závazky zahrnují úvěry a půjčky, vydané dluhopisy, bankovní kontokorenty a závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky.

Společnost provádí prvotní zaúčtování vydaných dluhových cenných papírů a podřízených závazků ke dni jejich vzniku. Všechny ostatní finanční závazky (včetně finančních závazků 
označených jako nástroje oceňované v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty) jsou prvotně zaúčtovány k datu obchodu, což je datum, kdy se Společnost stane účastníkem 
smluvních ustanovení daného nástroje.

Společnost odúčtuje finanční závazek, pokud dojde ke splnění, zrušení nebo skončení platnosti jejích smluvních povinností.

Společnost řadí nederivátové finanční závazky do kategorie ostatní finanční závazky. Tyto finanční závazky jsou prvotně zaúčtovány v reálné hodnotě snížené o veškeré přímo 
přiřaditelné transakční náklady. Po prvotním zaúčtování jsou tyto finanční závazky oceněny v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry.
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Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu zůstatkové hodnoty finančního závazku a alokace úrokového nákladu za dané období. Efektivní úroková míra je úroková míra, která 
přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní platby po očekávanou dobu trvání finančního závazku nebo případně po kratší období zůstatkovou hodnotu finančního závazku.

Úročené úvěry, půjčky a bankovní kontokorenty

Úročené úvěry a půjčky jsou prvotně zaúčtovány v reálné hodnotě snížené o veškeré přímo přiřaditelné transakční náklady. Po prvotním zaúčtování jsou úročené úvěry a půjčky 
oceněny v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry.

Společnost běžně používá bankovní kontokorenty k financování svých krátkodobých závazků.

Související finanční náklady, včetně prémií při splacení úvěru a přímých nákladů na poskytnutí úvěru, jsou časově rozlišovány do výsledku hospodaření za použití metody efektivní 
úrokové míry a zvyšují účetní hodnotu daného nástroje v rozsahu, v jakém nejsou vypořádány v období vzniku.

Společnost klasifikuje tu část dlouhodobých úvěrů, jejíž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu výkazu o finanční pozici, jako krátkodobou.

K datu sestavení účetní závěrky se nominální hodnota úvěrů navyšuje o nezaplacené úroky.

Transakční náklady

Splatné dluhopisy jsou prvotně zaúčtovány ve výši odpovídajících příjmů z vydaných dluhopisů snížených o transakční náklady. Transakční náklady související s dluhopisy zahrnují 
poplatky a provize poskytnuté zprostředkovatelům, poradcům, makléřům a dealerům a odvody regulatorním orgánům a burzám. Transakční náklady jsou časově rozlišovány 
do výsledku hospodaření za použití metody efektivní úrokové míry.

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky jsou prvotně zaúčtovány v reálné hodnotě snížené o veškeré přímo přiřaditelné transakční náklady. Po prvotním zaúčtování jsou tyto 
závazky oceněny v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry.

Emitované dluhopisy 

Společnost vydala dluhopisy ve formě na doručitele v zaknihované podobě, které byly přijaty k obchodování na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. Šlo o obligace s pevným 
úrokovým výnosem. Kupóny dluhopisu byly vypláceny pololetně, vždy v březnu a v září. 

Emise byla vydána podle českého práva a na území České republiky formou veřejné nabídky. 

V průběhu roku 2016 došlo k úplnému odkupu emitovaných dluhopisů Společností a jejich následnému stažení z obchodování na volném trhu.

(i) Snížení hodnoty

(i) Nefinanční aktiva

Účetní hodnoty nefinančních aktiv kromě odložených daňových pohledávek jsou vždy k datu účetní závěrky prověřovány za účelem zjištění, zda existuje náznak snížení hodnoty. 
Pokud jakýkoliv takový náznak existuje, odhadne se zpětně získatelné částka daného aktiva.

Zpětně získatelná částka aktiva je určena jako jejich hodnota z užívání nebo jejich reálná hodnota snížená o náklady na prodej, a to podle toho, která z těchto hodnot je vyšší. Pro 
zjištění hodnoty z užívání se odhadované budoucí peněžní toky diskontují na jejich současnou hodnotu pomocí diskontní sazby před zdaněním, která odráží aktuální tržní stanovení 
časové hodnoty peněz a rizik specifických pro dané aktivum. Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku na základě porovnání zůstatkové hodnoty 
budov a pozemků s jejich tržním oceněním. 

U zásob jsou opravné položky vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem.
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(ii) Nederivátová finanční aktiva

Finanční aktiva, která nejsou klasifikována jako nástroje oceňované v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty, jsou vždy k datu účetní závěrky posuzována za účelem zjištění, 
zda existuje objektivní důkaz o tom, že došlo ke snížení jejich hodnoty. Hodnota finančního aktiva se snížila, pokud existuje objektivní důkaz snížení hodnoty v důsledku jedné nebo 
více událostí, ke kterým došlo po prvotním zaúčtování aktiva, a pokud tato ztrátová událost (nebo události) měla vliv na odhadované budoucí peněžní toky daného aktiva, které lze 
spolehlivě odhadnout.

Objektivní důkazy o tom, že došlo ke snížení hodnoty finančních aktiv, zahrnují prodlení či neplacení ze strany dlužníka, náznaky konkurzu dlužníka či emitenta, nepříznivé změny 
v platební situaci dlužníků či emitentů.

Finanční aktiva oceňována zůstatkovou hodnotou

Společnost zvažuje důkazy snížení hodnoty finančních aktiv oceňovaných zůstatkovou hodnotou (poskytnuté úvěry, pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky) jak 
na úrovni jednotlivých aktiv, tak na společné úrovni. Všechna jednotlivě významná aktiva jsou posuzována z hlediska konkrétního snížení hodnoty. Ta aktiva, u nichž není zjištěno 
konkrétní snížení hodnoty, jsou následně posuzována společně z hlediska případného snížení hodnoty, které nastalo, avšak dosud nebylo zjištěno. Aktiva, která nejsou jednotlivě 
významná, jsou společně posuzována z hlediska snížení hodnoty tak, že se seskupí aktiva s podobnými charakteristikami rizik.

Při posuzování společného snížení hodnoty Společnost používá historické trendy pravděpodobnosti prodlení, načasování úhrad a výše vzniklé ztráty, upravené o úsudek vedení 
ohledně toho, zda je vzhledem ke stávajícím hospodářským a úvěrovým podmínkám pravděpodobné, že skutečné ztráty budou oproti historickým trendům větší nebo menší.

Společnost dále stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. 

Ztráta ze snížení hodnoty finančního aktiva oceněného zůstatkovou hodnotou se vypočte jako rozdíl mezi jeho účetní hodnotou a současnou hodnotou odhadovaných budoucích 
peněžních toků diskontovaných původní efektivní úrokovou mírou daného aktiva, pokud je relevantní. Ztráty se zaúčtují do výsledku hospodaření a zohlední se na účtu opravných 
položek k poskytnutým úvěrům, pohledávkám z obchodních vztahů a ostatním pohledávkám či finančním aktivům drženým do splatnosti. Úrok z aktiva se sníženou hodnotou se 
nadále účtuje. Pokud se v důsledku události, která nastala po zaúčtování snížení hodnoty, ztráta ze snížení hodnoty sníží, provede se storno tohoto snížení hodnoty prostřednictvím 
výsledku hospodaření.

(j) Základní kapitál

Kmenové akcie jsou klasifikovány jako základní kapitál. Externí náklady přímo přiřaditelné vydání nových akcií a akciových opcí jiné než v podnikové kombinaci jsou zaúčtovány jako 
snížení vlastního kapitálu po zohlednění daňového efektu. 

(k) Segmenty

Provozní segment je taková část Společnosti, která se zabývá obchodními aktivitami, kterým jsou přímo přiřaditelné výnosy a náklady, včetně vnitropodnikových výnosů 
a nákladů mezi jednotlivými segmenty Společnosti. Pro provozní segmenty jsou k dispozici oddělitelné finanční informace. Provozní výsledky segmentů jsou pravidelně sledovány 
představenstvem, které rozhoduje o alokaci zdrojů jednotlivým segmentům a hodnotí jejich výkon. 

Každý segment v rámci Společnosti je periodicky vyhodnocován, výsledky vyhodnocení jsou hlášeny představenstvu. Reportované výsledky zahrnují položky přímo přiřaditelné 
k segmentu a takové, které mohou být smysluplně alokovány. 

Kapitálové výdaje segmentu zahrnují celkové náklady (výdaje) období k nabytí majetku a zařízení a nehmotných aktiv.

Základní formát segmentového reportingu je založen na provozních segmentech, které jsou ustanoveny na základě manažerské a interní reportingové struktury. Segmentové 
informace jsou prezentovány v souladu s provozními segmenty Společnosti. 

Obchodní aktivity jsou rozděleny do šesti segmentů: dispečink, handling a hangárování, hangáry, lety a související služby (včetně posádek), obchod a údržba.

Ceny mezi segmenty jsou založeny na cenách obvyklých.
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(l) Finanční výnosy a finanční náklady

Finanční výnosy zahrnují úrokové výnosy z investovaných finančních prostředků (bankovní úroky, úroky z poskytnutých úvěrů), a přeúčtování částek (ztrát), které byly dříve 
zaúčtovány v ostatním úplném výsledku. 

Úrokové výnosy jsou účtovány do výsledku hospodaření v okamžiku jejich vzniku s použitím metody efektivní úrokové míry. 

Finanční náklady zahrnují úrokové náklady na úvěry a půjčky, na finanční leasing a na vystavené dluhopisy, úrokové poplatky týkající se finančního leasingu, bankovní poplatky, 
přeúčtování částek (zisků), které byly dříve zaúčtovány v ostatním úplném výsledku. 

Výpůjční náklady, které nejsou přímo přiřaditelné pořízení či výstavbě způsobilého aktiva, jsou účtovány do výsledku hospodaření s pomocí metody efektivní úrokové míry.

Kurzové rozdíly jsou vykazovány v čisté výši jako finanční výnosy nebo finanční náklady v závislosti na tom, zda je výsledkem kurzových pohybů čistý zisk nebo čistá ztráta.

(m) Spřízněné strany

a) Spřízněná strana je osoba nebo účetní jednotka, která je spřízněná s účetní jednotkou sestavující účetní závěrku („vykazující účetní jednotka“).

Osoba nebo blízký člen rodiny této osoby jsou spřízněni s vykazující účetní jednotkou, pokud tato osoba: 

(i)  vykonává kontrolu či společnou kontrolu nad vykazující účetní jednotkou;

(ii)  má podstatný vliv na vykazující účetní jednotku; nebo

(iii)  je členem klíčového vedení vykazující účetní jednotky nebo její mateřské společnosti.

b) Účetní jednotka je spřízněná s vykazující účetní jednotkou, pokud platí některá z těchto podmínek: 

(i)  Účetní jednotka a vykazující účetní jednotka jsou členy téže skupiny (což znamená, že všechny mateřské, dceřiné a sesterské podniky jsou vzájemně spřízněné).

(ii)  Jedna účetní jednotka je přidruženým nebo společným podnikem jiné účetní jednotky (nebo přidruženým či společným podnikem člena skupiny, jejímž členem je i druhá  
  účetní jednotka).

(iii)  Obě účetní jednotky jsou společnými podniky téže třetí strany.

(iv)  Jedna účetní jednotka je společným podnikem třetí účetní jednotky a druhá účetní jednotka je přidruženým podnikem třetí účetní jednotky.

(v)  Účetní jednotka je plánem požitků po skončení pracovního poměru ve prospěch zaměstnanců vykazující účetní jednotky, nebo účetní jednotky, která je spřízněna s vykazující  
  účetní jednotkou. Je-li samotná vykazující účetní jednotka takovýmto plánem, finančně přispívající zaměstnavatelé jsou rovněž spřízněni s vykazující účetní jednotkou.

(vi)  Účetní jednotka je ovládána nebo spoluovládána osobou uvedenou v bodě 1.

(vii)  Osoba uvedená v bodě 1 má podstatný vliv na účetní jednotku nebo je členem klíčového vedení účetní jednotky (nebo jejího mateřského podniku).
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4. Tržby

5. Náklady na služby

2017 2016

Tržby za lety  1 063 758 910 192

Tržby z prodeje služeb 619 434 538 506

Celkem 1 683 192 1 448 698

Detailní analýza tržeb dle jednotlivých segmentů je uvedena v segmentové analýze v bodě 23.

* Náklady na nájem letadel jsou detailněji popsány v bodě 12.

Náklady na služby nezahrnují nepřímo přiřaditelné náklady typu personálních nákladů a odpisů.

2017 2016

Nájem letadel* 622 690 512 015

Letecké palivo 108 856 83 177

Náhradní díly na letadla 83 463 57 569

Letištní poplatky 43 076 37 119

Catering 23 191 23 788

Navigační poplatky 31 938 29 017

Handling 40 015 34 522

Poplatky za výměnu náhradních dílů 35 055 22 147

Ubytování 25 951 23 663

Školení a semináře 27 534 16 739

Nájem pracovní síly 18 047 8 388

Stravné 10 591 9 697

Opravy letadel 36 883 50 213

Opravy náhradních dílů 53 669 28 612

Cestovné 6 874 5 316

Nájem pozemků a budov 18 718 18 954

Změnová služba 11 172 10 730

Hangárování a parkování letadel 13 517 12 568

Ostatní služby 110 843 105 764

Celkem 1 322 081 1 089 998
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Průměrný počet vedoucích pracovníků, zaměstnanců a osobní náklady za rok 2017:

Průměrný počet vedoucích pracovníků, zaměstnanců a osobní náklady za rok 2016:

V roce 2017 byly vyplaceny odměny členům představenstva v celkové výši 1 404 tis. Kč (2016 – 0 tis. Kč).

6. Ostatní provozní výnosy

7. Personální náklady

2017 2016

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 115 --

Pojistné plnění 663 876

Čistý zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 492 94

Vrácené DPH 1 741 1 079

Předpisy pohledávek za zaměstnanci 2 234 1 493

Odpis závazků 66 481

Inventarizační rozdíly 55 68

Dotace -- 769

Příspěvky od pojišťovny a bonusy 275 918

Ostatní 110 465

Celkem 6 751 6 243

Počet 
zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Náklady na sociální zabezpečení  
a zdravotní pojištění Sociální náklady

Změna personálních nákladů  
z titulu nevybrané dovolené Celkem

Vedoucí pracovníci 8 21 629 4 547 60 -394 25 842

Zaměstnanci 210 192 380 57 727 3 127 668 253 902

Celkem 218 214 009 62 274 3 187 274 279 744

Počet 
zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Náklady na sociální zabezpečení  
a zdravotní pojištění Sociální náklady

Změna personálních nákladů  
z titulu nevybrané dovolené Celkem

Vedoucí pracovníci 8 23 941 5 083 12 -515 28 529

Zaměstnanci 202 186 719 53 154 3 089 -279 242 885

Celkem 210 210 660 58 237 3 101 -794 271 414
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8. Ostatní provozní náklady

9. Finanční náklady

10. Splatná a odložená daň

Úrokové náklady jsou detailněji popsány v bodě 18.

Daň z příjmů vykázaná ve výkazu o úplném výsledku

2017 2016

Daně, poplatky a víza 2 056 1 824

Tvorba opravných položek a odpis pohledávek 4 189 4 465

Pojištění 7 909 7 354

Ostatní provozní náklady 2 790 2 848

Celkem 16 944 16 491

2017 2016

Úrokové náklady 10 904 22 046

Čistá kurzová ztráta 9 569 3 522

Bankovní poplatky 2 324 1 795

Ostatní 10 1 985

Celkem 22 807 29 348

2017 2016

Splatná daň z příjmů:

Splatná daň účetní období 6 267 5 434

Splatná daň celkem 6 267 5 434

Odložená daň z příjmů:

Změna stavu přechodných rozdílů -58 -108

Odložená daň celkem -58 -108

Daň z příjmů celkem vykázaná  
ve výkazu o úplném hospodářském výsledku

6 209 5 326
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11. Dlouhodobý majetek

Odložená daň se počítá s použitím platných daňových sazeb, o nichž se předpokládá, že budou platit i v době, kdy se aktivum bude realizovat nebo závazek vypořádávat. 
Podle české legislativy činí sazba daně z příjmů právnických osob 19 % pro finanční roky končící v roce 2016 a 2017. 

V roce 2017 byla rezerva na daň z příjmů ve výši 6 313 tis. Kč (2016 – 5 434 tis. Kč) snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši  5 897 tis. Kč (2016 – 7 198 tis. Kč). 
Doplatek za minulá léta na dani z příjmů činí 0 tis. Kč (2016 – 0 tis. Kč). Výsledný závazek ve výši 416 tis. Kč je vykázán v položce Závazky z daně z příjmů (2016 – výsledná 
pohledávka ve výši 1 764 tis. Kč je vykázána v položce Pohledávky z daně z příjmů).

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2017 patří pořízení pracovní plošiny na příď letounu v hodnotě 1 140 tis. Kč a technického 
zhodnocení hangáru „C“ v hodnotě 1 975 tis. Kč.

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2016 patřilo pořízení stroje Mobile GPU AXA2400 v hodnotě 1 136 tis. Kč a technického 
zhodnocení hangáru „C“ v hodnotě 509 tis. Kč.

Stroje, zařízení a dopravní prostředky zahrnují také stroje a zařízení pořízené formou finančního leasingu. Celková zůstatková hodnota těchto strojů 
a zařízení k 31. prosinci 2017 činí 826 tis. Kč (2016 - 1 131 tis. Kč).

Společnost k 31. prosinci 2017 neeviduje žádné závazky z titulu finančního leasingu na pořízení strojů, zařízení a dopravních prostředků (k 31. prosinci 2016 
byly všechny tyto závazky řádně splaceny).

Odsouhlasení efektivní daňové sazby

% 2017 % 2016

Zisk za období před zdaněním 29 697 25 671

Daň z příjmů podle platné domácí daňové sazby 19% 5 642 19% 4 877

Neodčitatelné náklady 2% 567 10% 2 661

Nezdanitelné příjmy 0% -- -9% -2 212

Daň z příjmů vykázaná ve výsledku hospodaření celkem 21% 6 209 21% 5 326
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(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Software Jiný dlouhodobý nehm. majetek Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. lednu 2016 28 537 3 796 32 333

Přírůstky 291  -- 291

Úbytky -158  -- -158

Zůstatek k 31. prosinci 2016 28 670 3 796 32 466

Zůstatek k 1. lednu 2017 28 670 3 796 32 466

Přírůstky -- 127 127

Úbytky -- -150 -150

Zůstatek k 31. prosinci 2017 28 670 3 773 32 443

Oprávky

Zůstatek k 1. lednu 2016 26 052 3 729 29 781

Odpisy 2 331 25 2 356

Oprávky k úbytkům -95  -- -95

Zůstatek k 31. prosinci 2016 28 288 3 754 32 042

Zůstatek k 1. lednu 2017 28 288 3 754 32 042

Odpisy 323 45 368

Oprávky k úbytkům -- -150 -150

Zůstatek k 31. prosinci 2017 28 611 3 649 32 260

Zůstatkové hodnoty

Zůst. hodn. 31.12.2016 382 42 424

Zůst. hodn. 31.12.2017 59 124 183



50

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky Stavby
Stroje, zařízení  

a dopravní prostředky Drobný majetek
Nedok. hmotný 

majetek Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. lednu 2016 74 134 425 457 66 494 6 819 223 573 127

Přírůstky -- 286 3 039 1 312 -- 4 637

Úbytky -- -- -1 005 -116 -- -1 121

Přeúčtování -- 223 -- -- -223 --

Zůstatek k 31. prosinci 2016 74 134 425 966 68 528 8 015 -- 576 643

Zůstatek k 1. lednu 2017 74 134 425 966 68 528 8 015 -- 576 643

Přírůstky -- 2 805 5 491 487 2 664 11 447

Úbytky -- -- -3 034 -432 -- -3 466

Přeúčtování -- -- -- -- -- --

Zůstatek k 31. prosinci 2017 74 134 428 771 70 985 8 070 2 664 584 624

Oprávky

Zůstatek k 1. lednu 2016 -- 80 880 40 779 5 772 -- 127 431

Odpisy -- 11 612 6 341 1 754 -- 19 707

Oprávky k úbytkům -- -- -657 -87 -- -744

Přeúčtování -- -- -- -- -- --

Zůstatek k 31. prosinci 2016 -- 92 492 46 463 7 439 -- 146 394

Zůstatek k 1. lednu 2017 -- 92 492 46 463 7 439 -- 146 394

Odpisy -- 11 646 6 182 554 -- 18 382

Oprávky k úbytkům -- -- -2 800 -432 -- -3 232

Přeúčtování -- -- -- -- -- --

Zůstatek k 31. prosinci 2017 -- 104 138 49 845 7 561 -- 161 544

Zůstatkové hodnoty

Zůstatková hodnota k 31. prosinci 2016 74 134 333 474 22 065 576 -- 430 249

Zůstatková hodnota k 31. prosinci 2017 74 134 324 633 21 140 509 2 664 423 080
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12. Najatý majetek

13. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

Operativní leasing

Společnost má na základě dlouhodobých smluvních kontraktů v pronájmu pozemek pod hangárem N, parkoviště před hangárem C, pozemek a hangár v Bratislavě. Společnosti si 
dále pronajímá nebytový prostor v Kunovicích, kancelář a INFO stánek na letišti Václava Havla. Celkové náklady na pronájem v roce 2017 činily 18 718 tis. Kč (2016 – 18 954 tis. Kč).

Nájemné z nevypověditelných operativních nájmů je splatné následovně:

V souladu s účetními postupy, popsanými v bodě 3(a), účtovala Společnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů v roce jeho pořízení.  
Celková kumulovaná pořizovací hodnota tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání, je následující:

Náklady na nájem letadel uvedené v bodě 5 představují náklady na najatá letadla od společností k tomuto účelu přímo určených. Společnost sama přímo nedisponuje vlastními 
letadly, ale na základě poptávky od zákazníků si formou zvláštního operativního leasingu najímá letadla, která dále nabízí k pronájmu svým zákazníkům. Výše nákladů na nájem 
letadel se odvíjí od typu najímaného letadla a množství nalétaných hodin za dobu pronájmu. Výše výnosů z uskutečněných letů se také odvíjí od typu najímaného letadla a množství 
nalétaných hodin za dobu nájmu letadla zákazníkovi. Celková doba zvláštního operativního leasingu u jednotlivých letadel je výrazně nižší než doba jejich životnosti. Společnost si 
takto formou zvláštního dlouhodobého operativního leasingu najímá 10 letadel a v případě zvýšené poptávky ze strany zákazníků si krátkodobě dodatečně najme potřebné množství 
letadel, aby zvýšené poptávce vyhověla. Celkové náklady na nájem letadel v roce 2017 činily 622 690 tis. Kč (2016 – 512 015 tis. Kč).

V roce 2017 ani 2016 Společnost neměla v nájmu žádný automobil.

31. prosince 2017 31. prosince 2016

Do jednoho roku 5 862 5 602

Od dvou do pěti let 23 449 22 408

Více než pět let 79 140 84 030

Celkem 108 451 112 040

31. prosince 2017 31. prosince 2016

Dlouhodobý hmotný majetek 14 060 22 209

Dlouhodobý nehmotný majetek (software) 2 181 1 846

Celkem 16 241 24 055
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14. Zásoby

15. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobá aktiva

Na základě inventury provedené k 31. prosinci 2017 byl zjištěn brutto stav zásob v hodnotě 77 695 tis. Kč (2016 – 87 684 tis. Kč). Jedná se z 90% o náhradní díly do letounů, kde mezi 
nejdražší položky patří náhradní díly do motorů a nahrávací zařízení.

K 31. prosinci 2017 Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám v hodnotě 2 495 tis. Kč  (2016  – 1 982 tis. Kč).

(a)  Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí k 31. prosinci 2017 v netto hodnotě 120 974 tis. Kč (2016 – 152 244 tis. Kč), ze kterých 32 440 tis. Kč (2016 – 61 653 tis. Kč) 
představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2017 činila 7 685 tis. Kč (2016 – 8 089 tis. Kč). 

(b)  Zálohy k 31. prosinci 2017 v netto výši 3 692 tis. Kč (2016 – 7 001 tis. Kč) zahrnují zejména poskytnuté provozní zálohy.  
Opravná položka k zálohám k 31. prosinci 2017 činí 140 tis. Kč (2016 – 3 029 tis. Kč).

(c)  Dohadné účty aktivní k 31. prosinci 2017 ve výši 80 697 tis. Kč (2016 – 41 190 tis. Kč) zahrnují zejména nevyfakturované výnosy z údržby letounů a prodeje letů. 

(d)  Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na předplatné navigačních databází pro letouny a jiných databází pro provozní úseky Společnosti ve výši  
1 039 tis. Kč (2016 – 4 526 tis. Kč), pronájem letounů a hangáru v Bratislavě ve výši 4 928 tis. Kč (2016 – 5 468 tis. Kč), pojištění 1 243 tis. Kč (2016 – 1 248 tis. Kč), školení 0 tis. Kč 
(2016 – 1 590 tis. Kč) a ostatních nákladů ve výši 6 456 tis. Kč (2016 – 4 231 tis. Kč).

Celkový meziroční pokles krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a ostatních krátkodobých aktiv odráží vývoj aktuální situace na trhu (pokles objemu zakázek) a také efekt 
načasování prosincové fakturace.

Informace o transakcích se spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 24.

31. prosince 2017 31. prosince 2016

Pohledávky z obchodních vztahů (a) 120 974 152 244

Zálohy (b) 3 692 7 001

Dohadné položky aktivní (c) 80 697 41 190

Ostatní pohledávky 5 309 6 189

Náklady příštích období (d) 13 666 15 551

Daňové pohledávky mimo daně z příjmů 1 740 250

Zůstatek ke konci období 226 078 222 425
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16. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

17.  Základní kapitál

18. Finanční závazky

31. prosince 2017 31. prosince 2016

Pokladna 354 382

Bankovní účty 27 962 56 632

Peníze na cestě 11 000 --

Celkem 39 316 57 014

Základní kapitál

Zůstatek k 31. prosinci 2016 74 000

72 akcií o nominální hodnotě 1 000 000 Kč 72 000

4 akcie o nominální hodnotě 500 000 Kč 2 000

Zůstatek k 31. prosinci 2017 74 000

72 akcií o nominální hodnotě 1 000 000 Kč 72 000

4 akcie o nominální hodnotě 500 000 Kč 2 000

Základní kapitál 74 000

31. prosince 2017 31. prosince 2016

Dlouhodobé finanční závazky

Bankovní úvěry (a) 250 901  257 830 

Celkem 250 901 257 830

Krátkodobé finanční závazky*

Bankovní úvěry (a) 28 467 111 656

Celkem 28 467 111 656

* V průběhu roku 2016 Společnost odkoupila všech 127 emitovaných dluhopisů za jejich nominální hodnotu. 
Tento odkup byl financován nově přijatým dlouhodobým úvěrem.
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(a) Úvěry a jiné finanční závazky

* kontokorentní úvěr

* kontokorentní úvěr

31. prosince 2017 Měna Nominální úroková sazba Datum splatnosti Reálná hodnota Účetní hodnota Splatnost do 1 roku
Splatnost  

od 1 roku do 5 let Splatnost nad 5 let

Úvěr PPF banka a.s. CZK 6M PRIBOR + 2,5 % p.a. 30. 9. 2026 265 901 265 901 15 000 60 000 190 901

Úvěr KTK* PPF banka a.s. CZK
1M PRIBOR / EURIBOR / 

LIBOR + 2,20 % p.a.
31. 1. 2018 13 289 13 289 13 289 -- --

Úvěr KTK*  Komerční banka, a.s. CZK 13 % p.a. 20. 1. 2018 178 178 178 -- --

Celkem 279 368 279 368 28 467 60 000 190 901

31. prosince 2016 Měna Nominální úroková sazba Datum splatnosti Reálná hodnota Účetní hodnota Splatnost do 1 roku
Splatnost  

od 1 roku do 5 let Splatnost nad 5 let

Úvěr PPF banka a.s. CZK 6M PRIBOR + 2,5 % p.a. 30. 9. 2026 281 000 281 000 23 170 92 680 165 150

Úvěr KTK* PPF banka a.s. CZK
1M PRIBOR / EURIBOR / 

LIBOR + 2,20 % p.a.
31. 12. 2017 86 774 86 774 86 774 -- --

Úvěr KTK* Komerční banka, a.s. CZK 13 % p.a. 20. 1. 2017 1 712 1 712 1 712 -- --

Celkem 369 486 369 486 111 656 92 680 165 150

K 31. prosinci 2017 společnost čerpala kontokorentní úvěr „KTK Komerční banka a.s.“ ve výši 178 tis. Kč (2016 – 1 712 tis. Kč) s možností čerpání až do výše 6 000 tis. Kč.

Dále v roce 2016 Společnost zpětně odkoupila všech 127 emitovaných dluhopisů v celkové částce 381 000 tis. Kč. Tento odkup byl financován bankovními úvěry, které poskytla 
Společnosti PPF banka a.s. (dále jen „PPF banka“).

K 31. prosinci 2017 Společnost čerpala kontokorentní úvěr „KTK PPF banka a.s.“ ve výši 13 289 tis. Kč (2016 – 86 774 tis. Kč) s možností čerpání až do výše 160 000 tis. Kč  
a dlouhodobý terminovaný úvěr „Úvěr PPF banka“ ve výši 265 901 tis. Kč (2016 – 281 000 tis. Kč).

Úvěr od PPF banky a.s. je zajištěn zástavní smlouvou k nemovitostem, Smlouvou o zástavě pohledávek z bankovního účtu, blankosměnkou a Smlouvou o zastavení pohledávek 
a žádosti o vinkulaci s potvrzením pojišťovny.

Dodržování finanční ukazatelů

Bankovní úvěry poskytnuté Společnosti PPF bankou v celkové hodnotě 279 190 tis. Kč (2016 – 367 774 tis. Kč) jsou zatíženy finančními ukazateli, tzv. bankovními kovenanty,  
které Společnost plní.
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19. Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní dlouhodobé závazky

20. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé závazky

Společnost k 31. prosinci 2017 eviduje dlouhodobé zálohy přijaté v souvislosti s provozem letadel ve výši 13 377 tis. Kč (2016 – 12 741 tis. Kč).

Ostatní dlouhodobé závazky jsou dále tvořeny jinými závazky ve výši 480 tis. Kč (2016 – 959 tis. Kč).

Informace o transakcích se spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 24.

(a) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 107 678 tis. Kč (2016 – 111 611 tis. Kč), ze kterých 

24 506 tis. Kč (2016 – 14 800 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti. Společnost kontinuálně monitoruje závazky po splatnosti a vyhodnotila riziko neschopnosti hradit 
splatné závazky jako velmi nízké. Převážnou část krátkodobých přijatých záloh představují zaplacené zálohy na údržby letounů (výměny a opravy ND, opravy letadel, a další).

(b) Dohadné položky pasivní

Dohadné účty pasivní ve výši 36 973 tis. Kč (2016 – 20 575 tis. Kč) zahrnují dosud nevyfakturované náklady spojené s pronájmem a provozem letounů (handling, letištní a přeletové 
poplatky, palivo apod.) a dosud nevyfakturované náklady spojené s údržbou letounů.

(c) Ostatní závazky

Ostatní závazky obsahují zejména:

•  závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 5 940 tis. Kč  
(2016 – 5 668 tis. Kč), ze kterých 3 632 tis. Kč (2016 – 3 486 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 2 308 tis. Kč (2016 – 2 182 tis. Kč) představují závazky ze 
zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

31. prosince 2017 31. prosince 2016

Závazky z obchodních vztahů (a) 107 678 111 611

Přijaté provozní zálohy (a) 53 525 31 004

Krátkodobý finanční leasing -- --

Dohadné položky pasivní (b) 36 973 20 575

Ostatní závazky (c) 25 995 28 725

Ostatní daňové závazky (d) 3 544 3 838

Zůstatek ke konci období 227 715 195 753
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21. Odložené daňové pohledávky a závazky

• závazky vůči zaměstnancům z titulu nevyplacených mezd za měsíc prosinec, které činí 14 373 tis. Kč (2016 – 14 349 tis. Kč).

• závazek vůči zaměstnancům z titulu závazků z nevybrané dovolené ve výši 3 623 tis. Kč (2016 – 3 348 tis. Kč), který je popsán výše v bodě 7 této přílohy.

(d) Daňové závazky

Daňové závazky činí 3 544 tis. Kč (2016 – 3 838 tis. Kč). Tato částka představuje především sražené zálohy na daň z příjmů zaměstnanců společnosti ABS Jets, a.s., které nebyly  
do 31. prosince 2017 odvedeny do státního rozpočtu. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

Celkový meziroční pokles krátkodobých závazků z obchodních vztahů a ostatních krátkodobých závazků odráží vývoj aktuální situace na trhu (pokles objemu zakázek a k tomu 
vázající se pokles objemu subdodávek) a také efekt načasování prosincové fakturace.

Společnost vykázala následující odložené daňové pohledávky a závazky:

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 3 (f) byly pro výpočet odložené daně použity daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový 
závazek nebo pohledávka uplatněny, tj. pro rok 2017 a následující – 19 % (2016 – pro rok 2016 a následující – 19 %).

Pohyby dočasných rozdílů za účetní období:

31. prosince 2017 31. prosince 2016 31. prosince 2017 31. prosince 2016 31. prosince 2017 31. prosince 2016

aktiva aktiva závazky závazky netto netto

Přechodný rozdíl souvisí s těmito položkami:

Pozemky, budovy a zařízení -- -- -1 686 -1 744 -1 686 -1 744

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva 1 988 1 988 -- -- 1 988 1 988

Závazky z nevybrané dovolené 636 636 -- -- 636 636

Daňové aktivum (závazek) 2 624 2 624 -1 686 -1 744 938 880

Započtená daň - 1 686 -1 744 1 686 1 744 -- --

Čisté daňové aktivum (závazek) 938 880 -- -- 938 880

Zůstatek k 31. prosinci 2017
Vykázáno ve výsledku 

hospodaření 2017 Zůstatek k 31. prosinci 2016
Vykázáno ve výsledku 

hospodaření 2016

Pozemky, budovy a zařízení -1 686 58 -1 744 -213

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva 1 988 -- 1 988 447

Závazky z nevybrané dovolené 636 -- 636 -203

Emitované dluhopisy -- -- -- 77

Celkem 938 58 880 108
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22. Postupy řízení rizik a zveřejňování informací

V tomto oddílu jsou popsána finanční a provozní rizika, jimž je Společnost vystavena, a způsoby, jimiž tato rizika řídí. Nejdůležitějšími finančními riziky jsou pro Společnost:

tržní riziko

 • měnové riziko

 • úrokové riziko

úvěrové riziko

likvidní riziko

řízení kapitálu

Finanční nástroje vedené Společností jsou vymezeny v rámci účetního postupu pro finanční nástroje výše.

(a) Tržní riziko

Tržní riziko je riziko změny tržních cen, ovlivněných zejména kurzovými rozdíly a úrokovými sazbami, které ovlivní příjmy Společnosti nebo hodnotu finančních instrumentů. Cílem řízení 
tržního rizika je kontrolovat expozici Společnosti vůči kurzovému a úrokovému riziku v rámci přijatelných parametrů.

(i) měnové riziko

Finanční pozice a peněžní toky Společnosti jsou ovlivňovány kolísáním platného směnného kurzu cizích měn. Společnost je vystavena měnovému riziku při prodeji, nákupu a půjčkách 
denominovaných v jiných měnách, než je česká koruna. Jde především o měny EUR a USD. 

Ke dni 31. prosince 2017 byla Společnost vystavena měnovému riziku v následujícím rozsahu: 

Položky denominované v: CZK EUR USD Ostatní Celkem

Aktiva

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 14 543 22 119 2 652 2 39 316

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva* 89 605 124 507 14 896 60 229 068

Celkem 104 148 146 626 17 548 62 268 384

Závazky

Úvěry 279 368 -- -- -- 279 368

Jiné finanční závazky 416 -- -- -- 416

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky* 114 888 106 194 19 456 1 035 241 573

Celkem 394 672 106 194 19 456 1 035 521 357

* obsahuje krátkodobou i dlouhodobou část

Poznámka: Částky uvedené v tabulce jsou již po přepočtu kurzem uvedeným níže, jsou tedy uvedeny v tisících Kč.
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Ke dni 31. prosince 2016 byla Společnost vystavena měnovému riziku v následujícím rozsahu: 

Během vykazovaného období platily následující směnné kurzy:

Analýza citlivosti 

Posílení (oslabení) české koruny k vykazovanému dni vůči měnám EUR a USD by vedlo ke (snížení)/zvýšení vlastního kapitálu o částky uvedené v následující tabulce. Tato 
analýza vychází z odchylek ve směnných kurzech cizích měn, které Společnost považovala za dostatečně pravděpodobné na konci vykazovaného období. V tomto rozboru se 
předpokládá, že všechny ostatní proměnné, především úrokové sazby, zůstanou beze změny.

Oslabení české koruny vůči výše uvedeným měnám k rozvahovému dni by mělo stejný efekt (jen s opačným znaménkem) za předpokladu, že všechny ostatní proměnné zůstanou 
stejné. Tento vývoj je ilustrativní, protože Společnost řídí své měnové riziko z větší části přenesením (přefakturacemi) na zákazníka.

Položky denominované v: CZK EUR USD Ostatní Celkem

Aktiva

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 5 305 50 820 829 60 57 014

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva* 79 345 127 921 18 320 261 225 847

Celkem 84 650 178 741 19 149 321 282 861

Závazky

Úvěry 369 486 -- -- -- 369 486

Jiné finanční závazky -- -- -- --  --

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky* 96 964 87 730 24 759 -- 209 453

Celkem 466 450 87 730 24 759 -- 578 939

* obsahuje krátkodobou i dlouhodobou část

2017 2016

Průměrný kurz Spotový kurz k 31. prosinci 2017 Průměrný kurz Spotový kurz k 31. prosinci 2016

EUR 26.326 25.540 27.033 27.020

USD 23.382 21.291 24.432 25.639

Zisk/ (Ztráta)

2017 2016

EUR (5% posílení) -2 022 -4 551

USD (5% posílení) 95 281
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(ii) úrokové riziko

Společnost je v současné době vystavena riziku výkyvů úrokových sazeb z titulu nově přijatých variabilně úročených úvěrů od společnosti PPF banka (kontokorentní a terminovaný 
úvěr popsaný v bodě 18(a)) a Komerční banka, a.s. (kontokorentní úvěr, který společnost měla již v minulém roce). Jiné fixně úročené instrumenty nejsou vystaveny riziku ze změny 
tržních úrokových sazeb.

K datu účetní závěrky byl úrokový profil Společnosti nesoucí úrokové riziko následující:

Analýza citlivosti 

Změna úrokové sazby variabilní složky úroku k vykazovanému dni by vedla ke zvýšení/(snížení) vlastního kapitálu o částky uvedené v následující tabulce. Tato analýza vychází 
z odchylek v úrokových sazbách, které Společnost považovala za dostatečně pravděpodobné na konci vykazovaného období. V tomto rozboru se předpokládá, že variabilní úroková 
sazba se změní o +/- 10 bazických bodů a že všechny ostatní proměnné, zůstanou beze změny.

(b) Úvěrové riziko

(i) Ohrožení úvěrovým rizikem

Úvěrové riziko je riziko finanční ztráty, která Společnosti hrozí, jestliže zákazník nebo protistrana v transakci s finančním nástrojem nesplní své smluvní závazky. Toto riziko vzniká 
především v oblasti pohledávek Společnosti za zákazníky. U likvidních prostředků je úvěrové riziko omezeno vzhledem ke skutečnosti, že protistranami jsou Společnosti s vysokým 
úvěrovým ratingem.

Společnost tvoří opravnou položku na snížení hodnoty na základě odhadu ztrát, ke kterým může dojít u pohledávek z obchodních vztahů a u jiných pohledávek. Odhad je proveden 
na základě vlastní analýzy platební schopnosti zákazníků a věkové struktury pohledávek.

Účetní hodnota

Variabilně úročené instrumenty 2017 2016

Finanční aktiva -- --

Finanční závazky 279 190 369 486

2017 Zisk/ (Ztráta)

+ 10 b.b. - 10 b.b.

Variabilně úročené bankovní úvěry -279 279
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Úvěrové riziko podle typu protistrany

Úvěrové riziko podle teritorií

* obsahuje dlouhodobou i krátkodobou část

* obsahuje dlouhodobou i krátkodobou část

* obsahuje dlouhodobou i krátkodobou část a nezahrnuje Pohledávky z daně z příjmů

31. prosince 2017 Podniky (nefinanční instituce) Stát, vláda Banky Fyzické osoby Celkem

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 353 -- 38 963 -- 39 316

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva* 217 628 -- -- 11 440 229 068

Celkem 217 981 -- 38 963 11 440 268 384

31. prosince 2016 Podniky (nefinanční instituce) Stát, vláda Banky Fyzické osoby Celkem

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 382 -- 56 632 -- 57 014

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva* 223 060 555 -- 2 232 225 847

Celkem  223 442 555 56 632 2 232 282 861

31. prosince 
2017

Česká 
republika

Slovenská 
republika Irsko Rakousko Kypr

Britské 
panenské 

ostrovy Francie Monako Lucembursko Německo Ostatní Celkem

Peněžní 
prostředky 
a peněžní 
ekvivalenty

38 429 887 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 39 316

Pohledávky 
z obchodních 
vztahů 
a ostatní 
aktiva*

30 806 11 255 9 123 1 659 37 900 29 961 22 502 2 497 1 483 19 330 62 552 229 068

Celkem 69 235 12 142 9 123 1 659 37 900 29 961 22 502 2 497 1 483 19 330 62 552 268 384
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* obsahuje dlouhodobou i krátkodobou část a nezahrnuje Pohledávky z daně z příjmů

31. prosince 
2016

Česká 
republika

Slovenská 
republika Irsko Rakousko Kypr

Britské 
panenské 

ostrovy Francie Monako Lucembursko Ostatní Celkem

Peněžní 
prostředky 
a peněžní 
ekvivalenty

53 052 3 962 -- -- -- -- -- -- -- -- 57 014

Pohledávky 
z obchodních 
vztahů 
a ostatní 
aktiva*

33 927 13 719 15 874 2 800 37 962 40 511 11 305 1 705 1 075 66 969 225 847

Celkem 86 979 17 681 15 874 2 800 37 962 40 511 11 305 1 705 1 075 66 969 282 861

(ii) Ztráty ze snížení hodnoty

Věková struktura finančních aktiv s výjimkou peněz a peněžních ekvivalentů, k rozvahovému dni:

Úvěrové riziko – snížení hodnoty finančních aktiv – pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva

2017 2016

Do splatnosti – krátkodobé a dlouhodobé (netto) 204 452 172 282

Po splatnosti – krátkodobé a dlouhodobé (netto) 24 616 53 565

Celkem 229 068 225 847

A – aktiva, na něž byla vytvořena opravná položka (po lhůtě splatnosti a se snížením hodnoty)

• brutto 7 824 11 118

• specifická opravná položka -7 824 -11 118

• všeobecná opravná položka -- --

Netto -- --

B – aktiva, na něž nebyla vytvořena opravná položka (po lhůtě splatnosti)

• po lhůtě splatnosti < 30 dní 12 527 30 702

• po lhůtě splatnosti 31–60 dní 3 260 6 187

• po lhůtě splatnosti 61–90 dní 2 638 4 148

• po lhůtě splatnosti 91–180 dní 4 424 9 825

• po lhůtě splatnosti 181–365 dní  1 767 2 148

• po lhůtě splatnosti > 365 dní -- 555

Netto 24 616 53 565

Celkem (netto) 24 616 53 565
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U opravných položek na snížení hodnoty finančních aktiv během roku končícího dnem 31. prosince 2017, resp. 31. prosince 2016, byly vykázány tyto pohyby:

Ztráty ze snížení hodnoty pohledávek z obchodních vztahů a ostatních aktiv ke dni 31. prosince 2017 a 31. prosince 2016 se týkají položek, u wnichž není předpoklad 
schopnosti uhradit nesplacené závazky na straně zákazníků, a to především v důsledku ekonomické situace. Společnost je přesvědčena (na základě analýz ratingu 
jednotlivých zákazníků), že částky nepostižené snížením hodnoty, které jsou více než 90 dní po lhůtě splatnosti, jsou dosud inkasovatelné. 

Z přehledu o plnění platebních podmínek zákazníků v minulosti Společnost usuzuje, že k pohledávkám z obchodních vztahů a ostatním aktivům, které jsou ve lhůtě 
splatnosti, nebo jsou po lhůtě splatnosti do 90 dní, není třeba tvořit opravnou položku na snížení hodnoty.

Opravná položka na snížení hodnoty k finančním aktivům se používá k zachycení ztrát ze snížení hodnoty, nedojde-li Společnost k závěru, že dlužnou částku už nelze získat. 
V takovém případě se předmětné částky považují za nedobytné a odepíší se přímo proti finančním aktivům do výsledku hospodaření.

 

(c) Řízení likvidního rizika

Riziko likvidity je riziko, že se Společnost dostane do potíží s plněním povinností spojených s jejími finančními závazky, které se vypořádávají prostřednictvím peněžních 
prostředků, peněžních ekvivalentů nebo jiných finančních aktiv. Likvidní riziko se vyhodnocuje především sledováním změn ve struktuře financování a porovnáním těchto 
změn se strategií Společnosti pro řízení rizika likvidity. 

Níže uvedená tabulka uvádí rozbor finančních závazků Společnosti a očekávaných smluvních peněžních toků (včetně úroků). Závazky, které nemají smluvně stanovenou dobu 
splatnosti, jsou seskupeny do kategorie s „nedefinovanou splatností“. Níže uvedená struktura je silně ovlivněna splatností nově přijatých úvěrů, která nastala v roce 2016.  
Pro bližší informace k těmto úvěrům viz výše bod č. 18(a).

Stav ke dni 1. ledna 2016 8 693

Ztráty ze snížení hodnoty vykázané během období 5 938

Zrušení (zúčtování ztráty ze snížení hodnoty vykázané během období) -3 571

Odepsané položky 58

Rozdíly z přepočtu cizích měn --

Stav ke dni 31. prosince 2016 11 118

Ztráty ze snížení hodnoty vykázané během období 6 616

Zrušení (zúčtování ztráty ze snížení hodnoty vykázané během období) -9 910

Odepsané položky --

Rozdíly z přepočtu cizích měn --

Stav ke dni 31. prosince 2017 7 824
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Nepředpokládá se, že by peněžní toky zahrnuté do rozboru splatnosti nastaly výrazně dříve nebo v podstatně větších objemech.

  

(d) Řízení kapitálu

Snahou Společnosti je udržení silné kapitálové základny. Řízením kapitálu a optimalizací poměru dluhu k vlastnímu kapitálu hodlá Společnost zajistit předpoklady  
k nepřetržitému provozování podnikatelské činnosti a k maximalizaci výnosů pro akcionáře. 

Společnost není předmětem kapitálových požadavků uplatňovaných zvenčí.

Ke konci období vykazovala Společnost následující poměr dluhu k vlastnímu kapitálu:

Splatnost finančních aktiv a závazků

31. prosince 2017
Účetní 

hodnota
Smluvní 

peněžní toky Do 3 měsíců 3–12 měsíců  1–5 roky Nad 5 let

Nedefinovaná 
splatnost nebo 

neúročené

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva 229 068 229 068 226 078 -- 2 990 -- --

Celkem 229 068 229 068 226 078 -- 2 990 -- --

Úvěry* 279 368 279 368 178 28 289 60 000 190 901 --

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 241 989 241 989 228 132 -- 13 857 -- --

Celkem 521 357 521 357 228 310 28 289 73 857 190 901 --

31. prosince 2016 Účetní hodnota
Smluvní 

peněžní toky Do 3 měsíců 3–12 měsíců  1–5 roky Nad 5 let

Nedefinovaná 
splatnost nebo 

neúročené

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva 227 611 227 611 222 425 1 764 3 422 -- --

Celkem 227 611 227 611 222 425 1 764 3 422 -- --

Úvěry* 369 486 369 486 1 712 109 944 92 680 165 150 --

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 209 453 209 453 195 753 -- 13 700 -- --

Celkem 578 939 578 939 197 465 109 944 106 380 165 150 --

* bez vlivu úročení v následujících letech dle úrokových měr uvedených v bodě 18(a)

2017 2016

Závazky celkem 521 356 578 939

Snížení o peníze a peněžní ekvivalenty -39 316 -57 014

Čistý dluh 482 040 521 925

Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu Společnosti 246 429 222 941

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2,0 2,3
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23. Provozní segmenty

Společnost vykonává své provozní aktivity v následujících segmentech:

 
Dispečink

Segment dispečink poskytuje služby plánování letů, které zahrnují zejména dodávku kompletního letového plánu, zajištění přeletových a přistávacích povolení,  
monitorování letů a dodávku aktuálních informací o letovém provozu, o počasí, o handlingových společnostech na trati a další služby.

 
Handling a hangárování

Handling zahrnuje především koordinaci letu s provozovatelem letiště, zajištění letištních slotů a parkovacího místa, monitorování ATC slotů, odvoz cestujících  
a posádky, transfer zavazadel k letadlu a od letadla, VIP salónek, čištění toalet, doplnění zásob vody a další.

 
Hangáry

Do segmentu hangáry spadá financování, údržba a odpis hangárů, poplatky za energie a úklid hangárů a nájmy od ostatních segmentů.

 
Lety a související služby (včetně posádek)  

V rámci segmentu lety jsou vykazovány transakce související s lety klientů, zejména pronájem posádky letadla. Dále jsou zde zahrnuty prodeje letadel klientů  
třetím stranám v rámci optimalizace nákladů.

 
Obchod

Obchodní služby se soustředí na zprostředkování služeb dle poptávky klientů.

Údržba

Služby údržby letadel zahrnují zejména instalaci avioniky a její opravy, generální opravy a opravy dílů, prohlídky před nákupem, asistence při dodávce nových letadel,  
dlouhodobé skladování náhradních dílů, přestavbu interiéru, plánovanou a neplánovanou údržbu, kompletní management zachování letové způsobilosti  
a posouzení letové způsobilosti.
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Informace o provozních segmentech

Dispečink Handling, hangárování Hangáry Lety a související služby Obchod Údržba Sdílené služby Celkem

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Externí výnosy 74 003 56 708 83 462 84 992 976 2 939 1 063 793 910 192 80 971 83 129 371 188 308 776 8 799 1962 1 683 192 1 448 698

Výnosy mezi 
segmenty

3 324 5 626 14 202 14 812 0 971 25 604 27 584 2 841 97 14 765 10539 5 520 5657 66 256 65 286

Tržby za provozní 
segmenty 

77 327 62 334 97 663 99 804 976 3 910 1 089 397 937 776 83 812 83 226 385 953 319 315 14 318 7619 1 749 446 1 513 984

Úrokové výnosy -- -- -- -- -- -- -- 0,23 -- -- -- -- 5 0,46 5 1

Úrokové náklady -63 -117 -264 -904 -8 237 -16 277 -323 -590 -29 -70 -1 573 -2 761 -415 -1 327 -10 904 -22 046

Odpisy -12 -45 -2 388 -2 628 -12 027 -12 136 -243 -1 203 -17 -21 -2 527 -4 085 -1 536 -1 945 -18 750 -22 063

Zisk/(ztráta) před 
zdaněním

3 216 2 769 12 088 11 111 2 690 5 887 12 929 12 088 -944 1 595 43 223 34 101 -43 505 -41 880 29 697 25 671

Pozemky, 
budovy, zařízení a 
nehmotná aktiva

41 2 6 498 5 607 401 482 412 921 849 1 046 14 31 11 192 8 209 3 187 2 432 423 263 430 249

Přírůstky 
nehmotných aktiv

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 229 127 127 229

Přírůstky 
hmotných aktiv

52 -- 1 155 -- 2 843 997 22 20 -- 34 5 259 3 391 2 116 194 11 447 4 637

Celkem 10 % obratu (2016 – 13 % obratu) pocházelo v roce 2017 od jednoho zákazníka, celkem se jednalo o 164 074 tis. Kč (2016 – 190 247 tis. Kč)  
v následujících segmentech:

• lety 162 214 tis. Kč (2016 – 180 522 tis. Kč),

• obchod 1 860 tis. Kč (2016 – 9 725 tis. Kč).
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24. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

Pohledávky a závazky popsané v bodech 15, 19 a 20 neobsahují žádné zůstatky týkající se vztahů ke spřízněným osobám.

(b) Transakce se spřízněnými osobami

Společnost v průběhu roku 2017 nerealizovala žádné významné transakce se spřízněnými osobami. 

25. Závazky nevykázané v rozvaze
 
Společnost eviduje bankovní záruku ve výši 20 337 tis. Kč ve prospěch společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s.

26. Informace o odměnách statutárním auditorům
 
Společnost k 31. prosinci 2017 eviduje náklady na povinný audit v celkové výši 526 tis. Kč (2016 – 520 tis. Kč)

27. Významná následná událost
 
Žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2017, nejsou k datu sestavení účetní závěrky vedení Společnosti známy.

Geografické rozdělení tržeb

2017 2016

Česká republika 444 615 294 953

Irsko 287 106 281 760

Kypr 247 924 316 190

Britské Panenské ostrovy 212 489 235 685

Slovenská republika 121 465 39 538

Nizozemí 80 851 60 722

Rusko 37 031 55 601

Ostatní 251 711 164 249

Celkem 1 683 192 1 448 698
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