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1. Úvodní slovo předsedy představenstva
Rok 2005 byl druhým rokem fungování Letiště Ostrava, a.s. a lze bez nadsázky říci, že byl 

v mnohém přelomový. V prvé řadě se podařilo vytvořit „Podnikatelský plán Letiště Ostrava, 

a.s., 2005 – 2015“, který se po svém schválení radou kraje dne 23.6.2005 stal základním 

rozvojovým dokumentem společnosti. 

Tento plánovací dokument zmapoval a vyhodnotil východiska akciové společnosti a stanovil 

její střednědobé i dlouhodobé cíle jak v oblasti rekonstrukce, modernizace a budování nové 

technické infrastruktury, tak, a to zejména, v oblasti rozvoje jednotlivých aktivit letecké 

dopravy. V oblasti přepravy cestujících je cílem do roku 2015 dosáhnout odbavení 1,5 milionu 

cestujících ročně a v oblasti nákladní letecké dopravy by mělo být ve stejném časovém 

horizontu dosaženo cíle přepravit celkem 7.000 tun nákladu.

K zásadním počinům roku 2005 zahajujícím etapu dynamického rozvoje letiště Ostrava 

– Mošnov patřilo zahájení výstavby nové odbavovací haly, která je spolufinancována dotací 

z evropského fondu Infrastrutura ve výši zhruba 50 milionů korun, a zejména zahájení nových 

pravidelných leteckých linek do Mnichova / květen 2005 / a do Vídně / listopad 2005/. 

 Pavel Lukša

předseda představenstva Letiště Ostrava, a.s.
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The year 2005 was the second year of Letiště Ostrava, a.s. operation and it will not be 

an exaggeration to say that it was a breakthrough period in many ways. Primarily, Letiště 

Ostrava, a.s. managed to prepare its Business Plan 2005-2015 which has become, following 

its approval by the Regional Council on 23 June 2005, a principal document governing the 

development and growth of the Company. 

This planning document charted and assessed the starting position of the Company and set 

its medium and long-term goals for reconstruction, modernization and construction of the 

new technical infrastructure, as well as the development of aviation activities. The target in 

air passenger service is to handle 1.5 million passenger check-ins a year by 2015 and handle 

a total of 7,000 tonnes of air freight by the same year. 

Two key projects of 2005 which mark the beginning of the dynamic development of Ostrava 

Mošnov Airport were commencement of works on the new terminal building which is being 

co-financed by the EU Infrastructure Fund to the amount of approximately CZK 50 million and 

the launch of new regular air services to Munich in May 2005, and to Vienna in November 

2005.

Pavel Lukša

Chairman of the Supervisory Board of Letiště Ostrava, a.s.

1. Foreword by the Chairman of the Supervisory Board
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2. Základní identifikační údaje a statutární orgány společnosti

Obchodní jméno společnosti:  Letiště Ostrava, a.s.

Sídlo společnosti: Mošnov, Letiště Ostrava č.p.401, 742 51

Datum vzniku:  3.3.2004

Právní forma: akciová společnost

Identifikační číslo organizace: 26827719

Daňové identifikační číslo: CZ26827719

Organizace je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2764

Základní kapitál společnosti: 2.000 tis. Kč

20 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč v listinné podobě.

3. Statutární orgány společnosti a dozorčí rada

Představenstvo společnosti :

Ing.Lubomír Vavroš

člen představenstva   členství v představenstvu od 22.12.2005

Ing. Michal Červinka

předseda představenstva členství v představenstvu do 22.12.2005

Ing.Libor Seidler

místopředseda představenstva členství v představenstvu od 3.3.2004

Ing.Zdeněk Haničinec

člen představenstva členství v představenstvu od 3.3.2004
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2. Company Information

Business name:  Letiště Ostrava, a.s.

Registered office: Mošnov, Letiště Ostrava č.p.401, 742 51

Date of establishment: 3 March 2004

Legal status: Joint stock company     

Identification No.: 26827719    

Tax Identification No.: CZ26827719

The Company is registered at the Regional Court in Ostrava, Section B, Entry 2764

Registered capital of the Company: CZK 2,000,000

20 registered ordinary shares held in certificated form, each with a nominal value of CZK 100 

thousand

3. Statutory Body and Supervisory Board of the Company 

Board of Directors: 

Mr Lubomír Vavroš

Member of the Board member of the board since 22 December 2005 

Mr Michal Červinka  

Chairman of the Board  member of the board until 22 December 2005

   

Mr Libor Seidler  

Deputy Chairman of the Board  member of the board since 3 March 2004

Mr Zdeněk Haničinec     

Member of the Board  member of the board since 3 March 2004
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Dozorčí rada společnosti:

Členství v dozorčí radě do 2.3.2005:

Předseda   Ing. Zdislav Wantula

Místopředseda  Ing. Josef Jalůvka

Člen   Ing. Václav Pomikálek

Člen   Ing. Jiří Veverka

Člen   Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.

Člen   JUDr. Josef Babka

Členství v dozorčí radě od 2.3.2005 do 8.4.2005:

Předseda   Pavol Lukša

Místopředseda   Mgr.Pavel Drobil

Člen   JUDr.Josef Babka

Člen   Ing.Pavol Kubuš

Člen   Ing.Rudolf Šuška

Člen   Ing.Zdeněk Stanjura

Členství v dozorčí radě od 8.4.2005:

Předseda             Pavol Lukša

Místopředseda            Mgr.Pavel Drobil

Člen   JUDr.Josef Babka

Člen   Ing.Pavol Kubuš

Člen   Ing.Rudolf Šuška

Člen   Ing.Zdeněk Stanjura

Člen   Petr Hazmuka

Člen   Radovan Řeháček

Člen   Petr Vašek
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Supervisory Board: 

Membership in the Supervisory Board until 2 March 2005:

Chairman  Ing. Zdislav Wantula

Deputy Chairman  Ing. Josef Jalůvka

Member   Ing. Václav Pomikálek

Member   Ing. Jiří Veverka

Member   Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.

Member   JUDr. Josef Babka

Membership in the Supervisory Board from 2 March 2005 to 8 April 2005

Chairman  Pavol Lukša

Deputy Chairman   Mgr.Pavel Drobil

Member   JUDr.Josef Babka

Member   Ing.Pavol Kubuš

Member   Ing.Rudolf Šuška

Member   Ing.Zdeněk Stanjura

Membership in the Supervisory Board since 8 April 2005   

Chairman            Pavol Lukša

Deputy Chairman            Mgr.Pavel Drobil

Member   JUDr.Josef Babka

Member   Ing.Pavol Kubuš

Member   Ing.Rudolf Šuška

Member   Ing.Zdeněk Stanjura

Member   Petr Hazmuka

Member   Radovan Řeháček

Member   Petr Vašek
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4. Zpráva vedení o podnikatelské činnosti a stavu majetku podniku
Rozhodující předmět činnosti:

 • provozování veřejného mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov

 • poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném mezinárodním letišti Ostrava-Mošnov

 • realitní činnost

 • správa a údržba nemovitostí

 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

 • podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

 • distribuce elektřiny

 • distribuce plynu

Hospodářské výsledky Letiště Ostrava, a.s. za rok 2005

Na základě Smlouvy o nájmu uzavřené dne 29.6.2004 mezi Moravskoslezským krajem a Letiště Ostrava, a.s. převzala 

akciová společnost veškerý převedený majetek, pohledávky a závazky do pronájmu. Pronajatý dlouhodobý majetek vede 

akciová společnost jako aktiva společnosti, a to k 31.12.2005 v hodnotě 613.040 tis. Kč, což je současně dlouhodobý 

závazek vůči MSK s možností odepisování tohoto majetku. O hodnotu odpisů se snižuje tento závazek.

Další dlouhodobý závazek z převzatého majetku a věcí v celkové hodnotě 13.515 tis. Kč byla celková hodnota převzatých 

pohledávek, závazků, hodnota zásob a zůstatků na bankovních účtech. Tento závazek musí Letiště Ostrava, a.s. uhradit 

pronajímateli, s možností započtení této pohledávky oproti opravám, investicím a technickému zhodnocení na majetku 

MSK, v současnosti je tento závazek ve výši  9.281 tis. Kč.

Hospodářský výsledek 

Hospodaření společnosti Letiště Ostrava,a.s. za účetní období 2005 skončilo se ztrátou, a to ve výši 6.270 tis. Kč. 

Vlastní kapitál, rozdělení zisku a základní kapitál

Účetní jednotka evidovala k 1.1.2005  splacený základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč. 

Hospodářský výsledek k 31.12.2005 - 6.269.911,44 Kč

Výsledek hospodaření minulých let                5.465.688,25 Kč

Základní kapitál                                              2.000.000,00 Kč

Zákonný rezervní fond 200.000,00 Kč

Výše vlastního kapitálu k 31.12.2005 činí      1.395.776,81 Kč
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4. Report on the Business Activities and Property of the Company
Primary Scope of Business:

• Operation of the public international airport Ostrava-Mošnov

- Provision of ground handling services at the international airport Ostrava-Mošnov

- Real estate activities

- Property management and maintenance

- Technical and organizational activities in fire prevention

- Personal and property protection

- Electric power distribution

- Gas distribution

Economic Results of Letiště Ostrava, a.s. in 2005 

Pursuant to the Lease Contract concluded on 29 June 2004 between the Moravian Silesian region and Letiště Ostrava, a.s., 

the Company as a lessee took over all the transferred assets, receivables and liabilities. The leased fixed assets are recorded 

as the Company’s assets, valued at CZK 613,040,000 as of 31 December 2005, which is coincidingly a long-term liability 

to the Moravian Silesian region. Letiště Ostrava, a.s. is allowed to depreciate the assets, with the long-term liability being 

decreased by the amount of depreciation. 

Another long-term liability arising from the transferred property amounting to CZK 13,515 thousand was the total amount 

of assumed receivables, liabilities, inventories and balances in bank accounts. This liability has to be settled by Letiště 

Ostrava, a.s. in favour of the lessor, with Letiště Ostrava, a.s. having a possibility of offsetting this receivable against repairs, 

investment, and technical improvements of the property of the Moravian Silesian region. Currently, the liability amounts to 

CZK 9,281 thousand. 

Income 

In the fiscal year of 2005, Letiště Ostrava, a.s. made a loss of CZK 6,270 thousand. 

Shareholders’ Equity, Distribution of Profit and Registered Capital

As of 1 January, the Company had a paid-up registered capital of CZK 2,000,000. 

Economic result as of 31 Dec. 2005   CZK - 6,269,911.44

Profit/loss of previous years    CZK 5,465,688.25

Registered capital     CZK 2,000,000.00

Legal reserve fund     CZK 200,000.00

Shareholders equity as of 31 Dec 2005  CZK 1,395,776.81
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Výnosy

Výnosy Letiště Ostrava, a.s. jsou tvořeny z leteckých a neleteckých činností. Výnosy z leteckých činností tvoří výnosy 

z přistávacích poplatků, letištních tax za odlétajícího cestujícího, parkovacích poplatků a poplatků za služby při odbavení 

letadel, cestujících a nákladu. Z celkového objemu tvořily 70,5 % výnosů.

Výnosy z neleteckých činností se skládají z: 

- pronájem nebytových prostor a pozemků   6,2 %

- tržby z prodeje médií                     3,0 %

- ostatních služeb                            11,6 %

- prodej zboží - letenky                             5,0 %

- finanční a ostatní výnosy                               3,7 %

Celkové výnosy Letiště Ostrava, a.s. za rok 2005 činí 147.442 tis. Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2004 nárůst 

o 30,93 %.

Náklady 

Celkové náklady Letiště Ostrava, a.s. v roce 2005 činily 155.750 tis. Kč. Za stejné období předcházejícího roku jsou vyšší o 36 %.

Z celkového objemu nákladů tvořilo:

- spotřeba materiálu a médií  12,0 %   

- pořízení zboží     4,7 %                                      

- služby                           31,5 % 

- osobní náklady 34,8 %

- odpisy majetku 15,0 %

- opravné položky, finanční a ostatní náklady   2,0 %

  

Celková výše nákladů byla ovlivněna mimo běžné provozní náklady, zejména podporou linky Ostrava – Mnichov a Ostrava - Vídeň. 

Dále také novou podnikatelskou činností zahájenou v průběhu roku 2005 – prodejem letenek, které zajišťuje cestovní agentura.

Investice

Pro zajištění chodu letiště a rychlejší odbavení cestujících Letiště Ostrava, a.s. byly pořízeny dva průchozí detektory a jeden rentgen 

pro kontrolu kabinových zavazadel v celkové hodnotě 1.425 tis. Kč.

Další investicí byl elektronický výstražný systém Genova, zařízení pro archivaci dat a dále rozšíření přístupového sytému.

Dále byly prováděny na základě schválení rady kraje rekonstrukce a opravy pronajatého majetku v celkové hodnotě 4.235 tis. Kč.  

Majetek 

Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek

Rozpis hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí k 31.12.2005: 

Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací ceny 

(021,022) v Kč

Oprávky  (081,082) 

v Kč

Zůstatkové ceny v Kč

Budovy, stavby, haly

Stroje, přístroje

Dopravní prostředky

Inventář

Drobný dlouhodobý maj.

1.226.695.134

     47.613.391

   41.949.017

          386.164

       1.658.178

     781.050.096

       37.134.724

35.462.619

168.217

1.443.947

         445.645.038

  10.496.667

    6.486.398

       217.947

       214.231
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Revenues

The revenues of Letiště Ostrava, a.s. are generated from aviation and non-aviation activities. The revenues from aviation 

activities is comprised of landing fees, airport taxes for departing passengers, parking charges and charges for handling air 

freight, aircraft and passengers. These accounted for 70,5 percent of total revenues.

Revenues from non-aviation activities included: 

- lease of non-residential real estate 6.2 %

- revenues from energy sales 3.0 %

- revenues from other services 11.6 %

- sale of goods – air tickets  5.0 %

- financial and other revenues 3.7 %

The total revenues of Letiště Ostrava, a.s. in 2005 reached CZK 147,442 thousand, which represents a 30.93 percent 

increase compared to the same period in 2004. 

Costs

The total costs incurred by Letiště Ostrava, a.s. in 2005 amounted to CZK 155,750 thousand, which is a 36 percent growth 

compared to the same period of the previous year. 

The total costs included:

- Consumption of energy and materials 12.0 %   

- Purchasing of goods 4.7 %

- Services 31.5 % 

- Personnel costs 34.8 %

- Depreciation 15.0 %

- Provisions, financial and other expenses 2.0 %

  

Apart from current operating expenses, the total costs were affected by supporting the air services from Ostrava to Munich 

and from Ostrava to Vienna, as well as a new business activity, sale of air tickets, which is carried out by our travel agency. 

Investments

In order to ensure the operation of the airport and facilitate a quicker check-in process, Letiště Ostrava, a.s. purchased two 

walk-through detectors and one x-ray scanner for screening carry-on luggage with a total value of CZK 1,425 thousand. 

Other investments included the electronic system Genova, a data archiving system and an extension of the employee access 

system. In addition, following the approval of the Regional Council, reconstructions and repairs to the leased property were 

carried out amounting to CZK 4,235,000. 

Assets

Tangible and intangible assets except receivables:

The breakdown of individual movables and sets of movables as of 31 December 2005:

Tangible Fixed Assets Acquisition cost 
(021,022) in CZK

Adjustments  
(081,082) in CZK 

Net book value in CZK 

Buildings, structures, halls, machinery, 

tools, equipment

Vehicles 

Furniture and fixtures

Small fixed assets

1.226.695.134

     47.613.391

   41.949.017

          386.164

       1.658.178

     781.050.096

       37.134.724

35.462.619

168.217

1.443.947

    445.645.038

  10.496.667

    6.486.398

       217.947

       214.231

   



14

v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 5

Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku k 31.12.2005:

Nehmotný dlouhodobý majetek Pořizovací cenav Kč Oprávky v Kč Zůstatková cena v Kč

Software 1.531.093            838.400        692.693

Přehled stavu smluv o finančním pronájmu, na základě kterých pořizuje účetní jednotka dlouhodobý majetek 

(týká se neukončených leasingových smluv):

Součet splátek nájemného 
za celou dobu leasingů 
neukončených 
do 31. 12. 2005 v Kč

Uhrazené splátky 
k 31.12.2005 včetně 

záloh a akontací v Kč

Součet splátek splatných 
v roce 2006 v Kč

Součet splátek splatných 
po roce 2006 do konce 
platnosti leasingových 

smluv v Kč

8.758.397,06 3.429.274,83 1.822.492,44                3.506.630,79

Letiště Ostrava, a.s. eviduje od 1.7.2004 na základě Smlouvy o nájmu podniku ze dne 28.6.2004 majetek 

Moravskoslezského kraje, který má  nájemce právo odepisovat. Zůstatková hodnota majetku k 31.12.2005 činí 

613.040.454,14 Kč, což je zároveň výše dlouhodobého závazku z pronájmu vůči vlastníkovi majetku k 31.12.2005. 

5. Oblast pracovně-právní

V oblasti pracovně-právní a sociální postupuje Letiště Ostrava, a.s. v souladu s platnou Kolektivní smlouvou sjednanou 

s odborovou organizací Letiště Ostrava, a.s. 

Zaměstnavatel zabezpečuje zejména a vynakládá prostředky do těchto oblastí:

- udržování a prohlubování vzdělávání zaměstnanců potřebné k výkonu práce 

- zajišťování jazykového vzdělávání organizované přímo na pracovišti

- poskytuje finanční příspěvek zaměstnancům na stravování formou stravovacích poukázek

-  poskytuje příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců, kterého využívá 61% zaměstnanců-účastníků penzijního 

připojištění  u 8 penzijních fondů 

- poskytuje příspěvek na rekreaci zaměstnanců dle „Zásad pro čerpání sociálních výhod zaměstnanců Letiště Ostrava, a.s.“

- zajišťuje zdravotní preventivní péči pro zaměstnance  

Průměrný počet zaměstnanců v průběhu roku:  143

Výzkum a vývoj

Do oblastí výzkumu a vývoje nevynakládá Letiště Ostrava, a.s. žádné vlastní prostředky pro velkou finanční náročnost. 

I do budoucna předpokládá využívat všech dostupných informací na trhu. 

Organizační složka

Letiště Ostrava, a.s. nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
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The breakdown of the intangible fixed assets as of 31 December 2005:

Intangible Fixed Assets Acquisition cost in CZK Adjustments in CZK Net book value in CZK

Software 1.531.093 838.400              692.693

The breakdown of finance lease contracts under which the accounting unit holds its fixed assets 

(unexpired lease contracts):

Total lease payments 
made within all lease 
terms valid by 31 Dec 
2005 in CZK

Amounts paid as of 31 
Dec 2005 incl. advances 
and down payments in 

CZK

Total lease payments 
due in 2006 in CZK

Total lease payments due after 
2006 until end of lease term in 

CZK

8.758.397,06 3.429.274,83 1.822.492,44                3.506.630,79

Since 1 July 2004, Letiště Ostrava, a.s. has carried, under the Lease Contract for the facility signed on 28 June 2004, the 

property of the Moravian Silesian region which the Company is entitled to depreciate. As of 31 December 2005, the 

carrying value of the assets was CZK 613,040,454.14, which is the amount of the long-term liability, as of 31 December 

2005, to the owner of the property which arises from the lease contract. 

5. Labour Relations

In labour and social relations, Letiště Ostrava, a.s. proceeds in accordance with the valid Collective Bargaining Agreement 

entered into with the Trade Union of Letiště Ostrava, a.s. 

The employer invests resources into these areas:

- ongoing employee education and training necessary for performance of job duties 

- on-the-job language training 

- financial contributions in the form of luncheon vouchers

-  contributions to the supplementary pension scheme, which is used by 61 percent of employees who are pension 

scheme members with 8 different pension funds 

-  allowances for employee recreation in accordance with Principles governing the utilization of social security benefits 

by Letiště Ostrava, a.s. employees

- preventive medical care for its employees  

Average number of employees during the year: 143

Research and Development

Letiště Ostrava, a.s. does not expend its own resources on research and development due to its costliness. The Company 

expects to be using all information available in the market in the future. 

Organizational Components

Letiště Ostrava, a.s. does not have any organizational component abroad.
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6. Životní prostředí

V oblasti životního prostředí se snaží Letiště Ostrava, a.s. dodržováním platné legislativy a prevencí minimalizovat dopady 

své činnosti na životní prostředí. Zaměřuje se zejména na snižování produkce odpadů a  úspor energií .

Nakládání s odpady

V roce 2004 byl zaveden systém důsledného třídění jednotlivých složek komunálního odpadu se zaměřením na druhotné 

suroviny např. sklo, papír, kov. V roce 2005 jsme se zaměřili na další využitelné složky, tj. plast a plastové obaly, které jsou 

nabízeny jako druhotná surovina k dalšímu zpracování. Tím dochází ke snížení objemu odpadu a úsporám na likvidaci.

Letiště Ostrava, a.s. je také producentem nebezpečných odpadů. Nejpodstatnější část tvoří odpad z letadel, zařazený 

k důvodu potencionálního rizika infekčnosti mezi nebezpečné odpady. V roce 2005 po dohodě s firmami, které zajišťují 

jídla na palubu (catering), je převážná většina těchto odpadů likvidována na jejich náklady. Celková produkce tohoto druhu 

odpadu klesla o více jak polovinu, čímž došlo k značným úsporám finančních prostředků (cca15 000 Kč).

Ochrana ovzduší

Letiště Ostrava, a.s. provozuje pouze malé a střední zdroje znečišťování ovzduší. Jedná se o kotelny k vytápění jednotlivých 

budov v areálu letiště. Topným mediem je zemní plyn. Tyto zdroje jsou pravidelně monitorovány měřením emisí (střední 

zdroje) a prováděním kontroly spalinových cest (malé zdroje). Všechny zdroje vyhovují platné legislativě.

Vodní hospodářství

Tuto oblast lze rozdělit na tři kategorie: 

Čištění odpadních vod

V roce 2005 byl ukončen zkušební provoz po rekonstrukci pravé části Emšerské nádrže ČOV a bylo vydáno povolení 

k trvalému provozu. Tento zkušební provoz prokázal, že ČOV je schopna plnit limity pro vypouštění odpadních vod dle 

platné legislativy.

V současné době bylo zahájeno jednání s SmVaK Ostrava a.s. o možnosti provozování ČOV, popř. celé splaškové kanalizace 

v areálu Letiště Ostrava a.s.

Zásobování pitnou vodou

V roce 2005 Letiště Ostrava, a.s. dále pokračovalo v jednání s SmVaK Ostrava, a.s. o předání provozování veřejného 

vodovodu. Na základě požadavků ze strany SmVaK byly dokončeny projekty vybudování dvou nových vodoměrných šachet 

a provedeno zaměření předávaných vodovodních sítí. V současnosti je připravena smlouva k podpisu.

Monitoring podzemních a povrchových vod

Monitoring podzemních vod probíhá pravidelně v lokalitě systému „Milánské stěny“, kde dochází ke snižování hladiny 

podzemní vody čerpáním. Závěry tohoto monitoringu jsou zpracovány každoročně v závěrečné zprávě.

Dále je monitorován pravidelnými odběry vzorků povrchové vody odtok z jednotlivých zařízení pro zachycení úniku ropných 

látek (lapoly). V žádném z odebraných vzorků nebyl zaznamenán zvýšený obsah ropných látek.

Hluk 

Letiště Ostrava, a.s má vypracovanou hlukovou studii týkající se vlivu hluku z letadel na okolní prostředí. Ze studie vyplývá, 

že do budoucna nebude nutné omezovat provoz letadel a vyhlašovat hluková omezení. Na letišti Ostrava mohou přistávat a 

vzlétat pouze letadla vybavená pohonnými jednotkami v souladu s legislativou Evropské unie. Výjimky povoluje Ministerstvo 

dopravy České republiky.  

Prioritou Letiště Ostrava, a.s. je minimalizovat případné dopady na životní prostředí a stát se součásti území s převážně 

pozitivnim vlivem na  obce a města ve svém okolí.



17

A n n u a l  R e p o r t  2 0 0 5

6. Environment

Through adhering to the applicable environmental legislation and adopting preventative measures, Letiště Ostrava a.s. 

has been trying to minimize the impact of its activities on the environment, focusing on energy savings and reducing the 

amount of waste produced.

Waste Management

In the year 2004, a strict waste segregation system was implemented for sorting municipal waste, which focuses on 

recyclable waste such as glass, paper and metal. In 2005, the Company concentrated on other utilizable waste materials 

like plastics and plastic packaging, which are offered as recyclable materials for further processing. These measures lead to 

the reduction in the volume of waste and savings in waste disposal costs.

Letiště Ostrava a.s. also produces hazardous waste materials. Its largest part is made up of waste from airplanes which 

is classified as hazardous due to its potential infectiousness. In 2005, after an agreement was reached with catering 

companies supplying food for airlines, the bulk of such waste is disposed of at their own expense. The total volume of such 

waste decreased by more than fifty percent, whereby significant savings were achieved. 

Air Protection

Letiště Ostrava a.s. operates only small and medium-sized sources of air pollution, specifically, boiler rooms for heating 

individual buildings located within the airport area. The heating medium used is natural gas. These air pollution sources are 

monitored and tested for emissions (medium-sized) and function of waste gas ducts (small-sized) on a regular basis. All the 

sources comply with the applicable environmental legislation.

Water Resources Management 

Water resources management may be divided into three groups: 

Waste Water Treatment/Purification

In 2005, a trial operation was completed after the reconstruction of the right part of the Imhoff tank of the water purification 

plant and a permit was issued for permanent operation. The trial demonstrated that the water purification plant is capable 

of reaching limit values set for waste water disposal in accordance with applicable laws. 

Recently, Letiště Ostrava has entered into negotiations with SmVaK Ostrava a.s. (North Moravian Water Supply and 

Sewerage) concerning the possibilities of operating the water purification plant or possibly the entire waste water drainage 

system on the premises of Letiště Ostrava a.s.

Drinking Water Supply

In 2005, Letiště Ostrava a.s. continued the negotiations with SmVaK Ostrava a.s. about the transfer of the operation of the 

public water system. On the basis requirements on the part of SmVaK, the construction of two hydrometric shafts and a 

survey of the water supply networks being transferred was completed. At this point, the contract is ready to be signed.

Underground and Surface Water Monitoring

Underground water monitoring is conducted in the location of the slurry retaining wall where the ground water levels 

are lowered by pumping. The findings of the monitoring process are published every year in the Final Report. In addition, 

samples of groundwater are taken from outlets of individual oil traps. None of the collected samples showed an increased 

content of oil based substances.

Noise Levels

Letiště Ostrava, a.s. had a noise survey conducted on the impact of noise generated by airplanes on the surrounding 

environment. The noise study indicates that imposing restrictions on air operations and noise levels in the future will not be 



18

v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 5

7. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Dne 22.12.2005 Rada kraje v působnosti valné hromady odvolala na základě návrhu zastupitelstva kraje Ing. Michala 

Červinku z funkce člena představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s. a zároveň zvolila na základě návrhu zastupitelstva 

kraje Ing. Lubomíra Vavroše členem představenstva společnosti letiště Ostrava, a.s., a to dle ustanovení § 190 zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a.s. dne 5.ledna 2006 zvolilo Ing. Lubomíra Vavroše předsedou představenstva 

společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a.s. dne 5.ledna 2006 odvolalo Ing. Michala Červinku z funkce generálního 

ředitele Letiště Ostrava, a.s. a jmenovalo generálním ředitelem společnosti letiště Ostrava, a.s. Ing. Lubomíra Vavroše.

Zastupitelstvo kraje dne 22. 12. 2005  rozhodlo podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 35 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti 

Letiště Ostrava, a.s., rozhodlo  o uzavření smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s. 

Rada kraje v působnosti valné hromady dne 23.2.2006 rozhodla svým usnesením 56/2086 

o zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. upsáním nových akcií, a to o částku 35 mil. Kč. Na základě 

zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku upsal jediný akcionář nově emitované akcie v počtu 

3500 kusů a splnil peněžitý vklad ve výši 35 mil Kč. Zvýšení základního kapitálu nabylo účinnosti provedením zápisu 

v obchodním rejstříku ke dni 29.3.2006. 

Hlavní úkoly do budoucnosti

Hlavním projektem je uvedení do provozu nové odbavovací haly za podpory fondů EU. Nová letištní hala umožní odbavení 

ve dvou režimech odbavení v souladu se Schengenskou dohodou.

Zároveň bude nutné věnovat pozornost dobudování infrastruktury letiště tak, aby odpovídalo potřebám kvalitních služeb 

a stoupajícímu zájmu o leteckou dopravu v souladu s evropskými standardy a stalo se vstupním bodem odpovídajícím 

významu Moravskoslezského kraje. Jedná se především o technické zařízení vzletové a přistávací dráhy (světelná osa, 

vertikální světelné znaky, vybavení pro provoz letadel za nízkých dohledností).

Hlavním úkolem Letiště Ostrava, a.s.  v  oblasti leteckých aktivit je rozvoj mezinárodních leteckých spojení a poskytování 

kvalitních odbavovacích služeb pro všechny zákazníky letiště.
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necessary. At Ostrava Mošnov Airport, only aircraft equipped with engines complying with the applicable EU regulations are 

allowed to take off and land. Exceptions are permitted by the Ministry of Transportation of the Czech Republic. 

A key priority of Letiště Ostrava, a.s. is to minimize any possible impact on the environment and become a fully integrated 

part of the area while exerting a largely positive effect on the towns and communities in the vicinity of the airport.

7. Significant Events After the Balance Sheet Date

On 22 December, 2005, the Regional Council acting in the capacity of the General Meeting based upon the proposal of the 

Regional Board, dismissed Mr Michal Červinka from the post of the Chairman of the Board of Directors of Letiště Ostrava, 

a.s., and based upon the proposal of the Regional Board appointed Mr Lubomír Vavroš a member of the Board of Directors, 

Letiště Ostrava, a.s., pursuant to Art. 190 of Act No. 513/1991 Coll. of the Commercial Code, as amended, 

On 5 January 2005, the Board of Directors of Letiště Ostrava, a.s. appointed Mr Lubomír Vavroš the Chairman of the Board 

of Directors  of Letiště Ostrava, a.s. On 5 January 2005, the Board of Directors of Letiště Ostrava, a.s. dismissed Mr Michal 

Červinka from the post of Managing Director of Letiště Ostrava, a.s. and appointed Mr Lubomír Vavroš as the Managing 

Director of Letiště Ostrava, a.s.

On 22 December, the Regional Council made a decision, pursuant to Art. 36 m), Act No. 129/2000 Coll. on  Regions 

(Regional Government), as amended, on a cash deposit amounting to CZK 35 million in the registered capital of Letiště 

Ostrava, a.s., and on concluding a share subscription agreement pursuant to Art. 204, para. 5, Act No. 513/1991 Coll. of 

the Commercial Code, as amended, with Letiště Ostrava, a.s. 

On 23 February, the Regional Council in the capacity of the General Meeting passed Resolution No. 56/2086 on an increase 

of Letiště Ostrava, a.s. registered capital by CZK 35 million through subscription of new shares. Based on the entry of the 

resolution on the increase of the registered capital into the Commercial Register, the sole shareholder subscribed for 3500 

newly issued shares and made the cash deposit amounting to CZK 35 million. The capital increase came into effect upon 

entry in the Commercial Register as of 29 March 2006. 

Future Targets

Letiště Ostrava, a.s. primary goal is to complete and put into operation our new terminal building. Our flagship project is 

financed from EU funds and will facilitate check-in in two modes in accordance with the Schengen Convention.

At the same time, it will be essential to pay close attention to completing the airport infrastructure so that it meets the 

ever increasing service requirements and growing demand for air traffic in accordance with European standards and makes 

Ostrava Mošnov a point of entry emphasizing to the importance of the Moravian Silesian region. The new systems will

include, in particular, center line lighting, vertical guidance, and systems for low visibility procedures. 

The main goal of Letiště Ostrava, a.s. in the area of aviation activities is to further the development of international air 

services and offer high quality handling services to all customers using the airport. 
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8. Provozní výkony

Osobní přeprava

V roce 2005 letiště Ostrava odbavilo 265 864 cestujících. Tento počet zahrnuje odbavené cestující ve vnitrostátní dopravě, 

mezinárodní dopravě a cestující v přímém tranzitu, tedy cestující, kteří pokračovali přes letiště Ostrava na jiná letiště stejným 

letadlem. V porovnání s předcházejícím rokem činil celkový nárůst cestujících 22,9 %. Mezi největší klienty letiště Ostrava 

patřily v pravidelné dopravě České aerolinie, a.s. (podíl 97 %), Cirrus Airlines (3 %) Job Air (do 1%). V nepravidelné dopravě 

byly největšími klienty opět České aerolinie (podíl 47%), Travel Service (28 %),  Nouvelair (6%), Hemus Air (5%), Fischer Air/ 

Charter Air (4%), Karthago Airlines (4%), Bulgaria Air (3%), Tunis Air (1%).  

Provozní výkony letiště Ostrava v osobní přepravě 

Druh přepravy 2000 2001 2002 2003 2004 2005

vnitrostátní pravidelná 38166 56650 52984 58893 72101 92894

mezinárodní nepravidelná 59879 58503 82735 100598 124542 189 746

vnitrostátní nepravidelná 13099 1590 1513 1400 1354 1871

Tranzitní cestující 4219 7440 15148 36548 18262 15542

Celkem cestující 115363 124183 152380 197439 216259 265864
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Nákladní přeprava

V roce 2005 bylo na letišti Ostrava odbaveno 583 tun leteckého nákladu, což je o 39 % méně v porovnání s rokem 2004. 

Vnitrostátní přeprava nákladu je zajišťována dokládkou zásilek na pravidelných letech ČSA. Objemy přeprav se pohybují 

v posledních 5 letech průměrně kolem 100 tun nákladu za rok. Vzhledem k provozovaným letadlům na linkách mezi 

Ostravou a Prahou (turbovrtulová letadla s omezenou kapacitou) se větší zásilky dopravují pozemní dopravou. Mezinárodní 

přeprava nákladu není na pravidelné bázi. Objemy přepravovaného nákladu jsou závislé na  aktuální poptávce  a téměř 

100% přeprav je realizováno ze zemí  EU  do  oblasti Kaspického moře. Zboží je všeobecného charakteru, především 

strojírenské zařízení pro těžební průmysl. V oblasti přepravy pošty byl největším klientem letiště Česká pošta, a.s., která 

zajišťuje pravidelné vnitrostátní letecké poštovní linky mezi Ostravou a Prahou. Za rok 2005 bylo odbaveno na letišti Ostrava 

1056 tun letecké pošty, což bylo o 86% více než za rok předcházející. 
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8. Airport Operations

Air Passenger Service

In the year 2005, Letiště Ostrava, a.s. checked in 265,864 persons. This figure includes passengers travelling on both 

domestic and international flights, as well as passengers in direct transit – those continuing via Ostrava to other destinations 

on the same aircraft. In comparison to the previous year, the overall increase in the number of passengers was 22.9 percent. 

Among the most important clients of the airport providing regular air services were České aerolinie a.s. (Czech Airlines 

- 97% share), Cirrus Airlines (3%) Job Air (under 1%). The top position in irregular air service was taken again by České 

aerolinie with a 47 percent share, followed by Travel Service (28 %),  Nouvelair (6%), Hemus Air (5%), Fischer Air/Charter 

Air (4%), Karthago Airlines (4%), Bulgaria Air (3%), and Tunis Air (1%).  

Letiště Ostrava a.s. Air Passenger Service

Type of service 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Regular domestic flights 38166 56650 52984 58893 72101 92894

Irregular international flights 59879 58503 82735 100598 124542 189 746

Irregular domestic flights 13099 1590 1513 1400 1354 1871

Passengers in transit 4219 7440 15148 36548 18262 15542

Total passengers 115363 124183 152380 197439 216259 265864

Air Freight 

In 2005, Ostrava Mošnov Airport handled 583 tonnes of air freight, which represents a drop of 39 percent compared 

to 2004. The domestic air freight transport is carried out through loading additional cargo to full capacity on regularly 

scheduled ČSA flights. Over the past five years, the air freight volumes have stood at approximately 100 tonnes per annum. 

With respect to the type of aircraft operated on the route between Ostrava and Prague (turboprop airplanes with a limited 

capacity), large consignments are shipped over land. International air freight transportation does not take place on a regular 

basis. Air freight volumes are dependent on current demand and almost 100 percent of shipments are directed to EU 

countries and the Caspian Sea region. The goods are of a general nature, mainly mining machinery and equipment. In terms 

of air mail consignments, our largest client was Česká pošta, a.s. (Czech Postal Service) which operates regular domestic 

airmail lines between Ostrava and Prague. During 2005, a total of 1,056 tonnes of airmail was handled, which is a drastic 

increase of 86 percent compared to the previous year. 
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Provozní výkony letiště Ostrava v nákladní přepravě

Rok vnitrostátní náklad (kg) mezinárodní náklad (kg)
náklad 

celkem (kg)
pošta (kg)  

 naloženo vyloženo celkem naloženo vyloženo celkem  naloženo vyloženo celkem

2001 25 322 97 992 123 314 205 550 0 205 550 328 864 367 659 366 935 734 594

2002 37 662 66 822 104 484 448 822 287 918 736 740 841 224 371 189 362 370 733 559

2003 28 172 68 546 96 718 382 776 235 359 618 135 714 853 284 455 291 730 576 185

2004 17 228 72 965 90 193 750 888 119 179 870 067 960 260 275 995 290 289 566 284

2005 26 322 68 207 91 729 472 287 19 266 491 553 583 282 496 839 559 466 1 056 305

Pohyby letadel

V roce 2005 bylo na letišti Ostrava zaznamenáno celkem 16 136 pohybů letadel (přistání a vzletů), což je o 23,3% více 

v porovnání s rokem 2004. Největší podíl na tomto zvýšení měl provoz výcvikových letů. Celková hmotnost všech letadel, 

které přistály na letišti Ostrava činila za rok 2004 celkem 88 353 tun (o 18% více než v předešlém roce).
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Letiště Ostrava a.s. Air Freight

Year Domestic air freight/kg International air freight/kg Total/kg Air mail/kg  

 Loaded Unloaded Total Loaded Unloaded Total  Loaded Unloaded Total

2001 25 322 97 992 123 314 205 550 0 205 550 328 864 367 659 366 935 734 594

2002 37 662 66 822 104 484 448 822 287 918 736 740 841 224 371 189 362 370 733 559

2003 28 172 68 546 96 718 382 776 235 359 618 135 714 853 284 455 291 730 576 185

2004 17 228 72 965 90 193 750 888 119 179 870 067 960 260 275 995 290 289 566 284

2005 26 322 68 207 91 729 472 287 19 266 491 553 583 282 496 839 559 466 1 056 305

Aircraft Movements 

In the course of 2005, Ostrava Mošnov Airport recorded a total of 16,136 aircraft movements (takeoffs and landings), 

which constitutes a growth of 23.3 percent compared to 2004. Most of the increase is accounted for by the operation of 

training flights. The total weight of all aircraft that landed at Ostrava Mošnov Airport in 2004 reached 88,353 tonnes, which 

is an 18 percent increase compared to the previous year.

2001 2002 2003 2004 2005
0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Air Freight and Air Mail Development

ai
r 

fr
ei

g
h

t 
in

 k
g

total domestic air freigh
years

total international air freight total air mail

Total aircraft movements in 2005

8 487
international

3 003

13 133

domestic

training



24

v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 5

Zpráva auditora

o ověření účetní závěrky a hospodaření účetní jednotky, provedeném podle zákona číslo 254/2000 Sb., o auditorech 
a Komoře auditorů ČR a v souladu s auditorskými směrnicemi Komory auditorů ČR v účetní jednotce Letiště Ostrava, a. s.
Letiště Ostrava č. p. 401, Mošnov k 31. 12. 2005

1. Účetní jednotka:

Letiště Ostrava, a. s.
Sídlo: Letiště Ostrava č. p. 401, 742 51 Mošnov
IČ: 268 27 719
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2764
Datum vzniku: 3. 3. 2004
Hlavní předměty podnikání:
 a) provozování veřejného mezinárodního letiště
 b) směnárenská činnost
 c) poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném mezinárodním letišti Ostrava-Mošnov

2. Identifikace ověřené účetní závěrky:

Jako nezávislý auditor jsem provedla audit přiložené řádné účetní závěrky firmy Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Letiště 
Ostrava č. p. 401, Mošnov, sestavené k rozvahovému datu 31. 12. 2005 za účetní období roku 2005.
Za zpracování a správnost účetní závěrky nese ve smyslu § 5 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, 
odpovědnost statutární orgán účetní jednotky a tato odpovědnost je nepřenositelná. Mou úlohou je na základě provedeného 
auditu vydat výrok k této účetní závěrce.

3. Předpisy a směrnice, podle kterých byl audit proveden:

Při ověřování účetní závěrky jsem se řídila zákonem číslo 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR a platnými auditorskými 
směrnicemi Komory auditorů ČR.
Audit byl naplánován a proveden tak, aby zajišťoval přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

4. Způsoby provádění ověřování úplnosti a průkaznosti informací uvedených v ověřené účetní závěrce:

Ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce bylo provedeno výběrovým způsobem, byla 
posouzena správnost a vhodnost účetních postupů použitých při sestavení účetní závěrky a byly posouzeny významné odhady 
provedené účetní jednotkou při sestavování účetní závěrky.
Rovněž byla zhodnocena celková prezentace účetní závěrky, tj. její obsahová úplnost, formální správnost, logická struktura a 
jednoznačnost poskytovaných informací.

5. Zhodnocení vypovídací schopnosti ověřené účetní závěrky:

Auditem jsem rovněž ověřila, že přiložená účetní závěrka má dostatečnou vypovídací schopnost.
Jsem přesvědčena, že audit byl proveden v takovém rozsahu, který poskytuje přiměřený podklad pro vydání mého výroku.
Při prověřování jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že by účetní záznamy, na základě kterých byla účetní 
závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech.
Na základě zjištěných skutečností mohu konstatovat, že účetní závěrka k 31. 12. 2005 ve všech významných ohledech 
podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace účetní jednotky Letiště Ostrava, a. s. 
a výsledku hospodaření za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a s příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy upravujícími v České republice podmínky hospodaření a vedení účetnictví a že byla sestavena 
na základě účetnictví, které bylo ve všech významných ohledech vedeno úplně, průkazně a správně.
Všechny významné skutečnosti a používané účetní metody byly odpovídajícím způsobem popsány v příloze účetní závěrky.

Vzhledem k výsledkům auditu vyslovuji k přiložené účetní závěrce výrok bez výhrad.

Tato zpráva auditora o dvou listech je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž dva výtisky s přílohami obdrží účetní 
jednotka a jeden výtisk zůstane uložen ve spisu auditora. Jedno vyhotovení zprávy bez příloh obdržela účetní jednotka pro 
potřebu vypracování výroční zprávy.

V Ostravě dne: 9. 4. 2006

     Auditor:  ing. Věra Pavelcová
      Auditor zapsaný v seznamu auditorů KA ČR pod ev. č. 1374
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Auditor’s Report

On auditing the financial statements and results of operations, conducted in accordance with Act 254/2000 Coll. on Auditors and 
the Chamber of Auditors of the Czech Republic and auditing guidelines issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic, 
for the accounting entity Letiště Ostrava, a.s., Letiště Ostrava č. p. 401 Mošnov As of 31 December 2005

1. Accounting entity

Letiště Ostrava, a.s.
Registered Office: Letiště Ostrava č. p. 401, 74251 Mošnov
Business Identification No.: 268 27 719
Registered with the Regional Court in Ostrava, Section B, Entry 2764
Date of Establishment: 3 March 2004
Primary Scope of Business: 
 a) Operation of public international airport
 b) Foreign exchange services
 c) Provision of ground handling services at the public international airport Ostrava-Mošnov 

2. Identification of the audited financial statements:

As an independent auditor, I have have audited the accompanying financial statements of Letiště Ostrava, a.s. with its registered 
office at Letiště Ostrava č. p. 401, Mošnov, prepared as of the balance sheet date of 31 December 2005 for the accounting period 
of 2005. 
Pursuant to Art. 5, Act No. 563/1991 Coll. on Accounting, as amended, the responsibility for the preparation and correctness of 
the financial statements rests with the statutory body of the accounting entity and this responsibility is non-delegable.
My responsibility is to express an opinion on the financial statements based on the audit.

3. Rules and regulations governing the audit:

When reviewing the financial statements, I proceeded in accordance with Act No. 254/2000 Coll. on Auditors and the Chamber of 
Auditors and the applicable auditing guidelines issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. The audit was planned 
and conducted to obtain reasonable assurance that the financial statements are free of material misstatements.

4. Methods for assessing the completeness and conclusiveness of the information disclosed in the audited financial 
statements:

The verification of completeness and conclusiveness of the amounts and disclosures made in the financial statements was 
conducted on a test basis. Furthermore, correctness and adequacy of the accounting procedures applied in the preparation of the 
financial statements and significant estimates made by the accounting entity in the preparation of the financial statements were 
assessed. The overall presentation of the financial statements was assessed as well, i.e. the completeness of their content, formal 
accuracy, logical structure, and exactness of the information provided.

5. Assessment of the information value of the audited financial statements:

By conducting the audit, I have also verified that the accompanying financial statements are of sufficient information value. 
I believe that the audit was conducted to such an extent as to provide a reasonable basis for my opinion.
During the review, no facts came to my attention that would cause me to believe that the accounting records on the basis of 
which the financial statements have been prepared are not  complete, conclusive and correct in all material aspects.
On the basis of the ascertained facts, I hereby affirm that the financial statements as of 31 December 2005 present, in all material 
respects, a true and fair view of the assets, liabilities, equity and financial position of the accounting entity Letiště Ostrava, a.s. and 
the results of its operations for the period from 1 January 2005 to 31 December 2005 in accordance with the Accounting Act and 
applicable Czech regulations governing the conditions for business operations and accounting procedures and that the financial 
statements were compiled on the basis of the accounting records which were, in all material aspects, complete, conclusive, and 
correct. 
All the important facts and accounting procedures used were described, as appropriate, in the Notes to the Financial 
Statements.

With respect to the outcome of the audit, I express an unqualified opinion on the accompanying financial statements.

This two-page Auditor‘s Report has been executed in four copies, two of which will be retained by the accounting unit and one 
copy will be kept on file by the auditor. One copy of the Auditor’s Report without appendices will be kept by the accounting unit 
for the purpose of compiling the Annual Report. 

In Ostrava, on the 9th day of April, 2006

    Auditor: Ing. Věra Pavelková
     Auditor of the Chamber of Auditors of the Czech Republic, Licence No. 1374



před 
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2005
tis. Kč

Označ. Aktiva Běžné účetní období Minulé období

a b Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 521 609 -858 877 662 732 666 926

B. Dlouhodobý majetek 1 474 453 -856 098 618 355 635 412

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 799 -838 961 1 036

B.I.3. Software 1 531 -838 693 1 036

B.I.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

268 268

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 472 654 -855 260 617 394 634 376

B.II.1. Pozemky 152 704 152 704 152 704

B.II.2. Stavby 1 226 695 -781 050 445 645 460 502

B.II.3.
Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí
91 625 -74 210 17 415 19 443

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 630 1 630 1 727

C. Oběžná aktiva 45 996 -2779 43 217 29 974

C.I. Zásoby 837 837 481

C.I.1. Materiál 837 837 476

C.I.5. Zboží 5

C.II. Dlouhodobé pohledávky 2 002 2 002

C.II. 8. Odložená daňová pohledávka 2 002 2 002

C.III. Krátkodobé pohledávky 18 199 -2 779 15 420 11 354

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 16 263 -2 779 13 484 9 945

C.III.6. Stát  – daňové pohledávky 1 865 1 865 1 356

C.III.8. Dohadné účty aktivní 13 13

C.III.9. Jiné pohledávky 58 58 53

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 24 958 24 958 18 139

C.IV.1. Peníze 170 170 188

C.IV.2. Účty v bankách 24 788 24 788 17 951

D.I. Časové rozlišení 1 160 1 160 1 540

D.I.1. Náklady příštích období 1 159 1 159 1 539

D.I.3. Příjmy příštích období 1 1 1
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Označ. Pasiva
Běžné účetní 

období
Minulé období

a b 5 6

PASIVA CELKEM 662 732 666 926

A. Vlastní kapitál 1 396 7 665

A.I. Základní kapitál 2 000 2 000

A.I.1. Základní kapitál 2 000 2 000

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 200

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 200

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 5 466

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 5 466

A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -6 270 5 665

B. Cizí zdroje 661 308 659 086

B.II. Dlouhodobé závazky 622 838 646 866

B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 9 281 13 515

B.II.9. Jiné závazky 613 557 633 315

B.II.10. Odložený daňový závazek 36

B.III. Krátkodobé závazky 38 470 12 220

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 5 918 4 522

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 2 856 2 410

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 720 1 413

B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 518 3 048

B.III.10. Dohadné účty pasivní 3 833 663

B.III.11. Jiné závazky 23 625 164

C.I. Časové rozlišení 28 175

C.I.1. Výdaje příštích období 7

C.I.2. Výnosy příštích období 21 175
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Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni 31. 12. 2005

Označ. Výkaz zisku a ztráty Skutečnost v běžném účetním období

sledovaném minulém

a b 1 2

I. Tržby za prodej zboží 7 358 4

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 7 291 5

+ Obchodní marže 67 -1

II. Výkony 134 648 65 645

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 134 648 65 645

B. Výkonová spotřeba 67 743 18 497

B.1. Spotřeba materiálu a energie 18 719 9 400

B.2. Služby 49 024 9 097

+ Přidaná hodnota 66 972 47 147

C. Osobní náklady součet 54 228 23 341

C.1. Mzdové náklady 38 769 16 737

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 321 240

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 13 560 5 860

C.4. Sociální náklady 1 578 504

D. Daně a poplatky 187 150

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 23 407 11 900

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 110 37

III.2. Tržby z prodeje materiálu 110 37

F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 85 32

F.2. Prodaný materiál 85 32

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období

-339 1 353

IV. Ostatní provozní výnosy 4 266 1 068

H. Ostatní provozní náklady 1 932 1 101

* Provozní výsledek hospodaření -8 152 10 375

X. Výnosové úroky 20 27

XI. Ostatní finanční výnosy 1 040 222

O. Ostatní finanční náklady 1 216 2 303

* Finanční výsledek hospodaření -156 -2 054

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -2 038 2 656

Q.1.  – splatná 2 619

Q.2. – odložená -2 038 37

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -6 270 5 665

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -6 270 5 665

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -8 308 8 321
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Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) ke dni 31. 12. 2005

Označ. Text
Skutečnost ve 

sledovaném 
účetním období

Skutečnost 
v minulém 

účetním období

P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 18 139 600

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou 
zahrnuty účty 591 až 596

-8 308 8 321

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 23 387 11 873

A.1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zůst. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování 
opravné položky k nabytému majetku (+/-)

23 407 11 900

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 0

A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů „-“, do nákladů 
„+“)

0

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované 
výnosové úroky (-)

-20 -27

A.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace

A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu 
a mimořádnými položkami

15 079 20 194

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 22 097 -3 636

A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení 
a dohadných účtů aktivních

-3 650 -12 894

A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů pasivních

26 103 9 739

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) -356 -481

A.2.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
prostředků a ekvivalentů

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 37 176 16 558

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)

A.4. Přijaté úroky (+) 20 27

A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období 
(-)

A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek 
hosp. včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 37 196 16 585

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -6 349 -647 312

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -6 349 -647 312
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Označ. Text
Skutečnost ve 

sledovaném 
účetním období

Skutečnost 
v minulém 

účetním období

Peněžní toky z finančních činností

C.1.
Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do 
oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty

-24 028 646 866

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 0 1 400

C.2.1.
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, 
emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 1 400

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)

C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené sráž. daně vztahující 
se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a 
komplementáři u k. s. (-)

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -24 028 648 266

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 6 819 17 539

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 24 958 18 139
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Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2005
Běžné období

Počáteční 
zůstatek

Zvýšení Snížení
Konečný 
zůstatek

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411) 2 000 2 000

B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (419)

C.1 Základní kapitál (411+/-419) 2 000 xxx xxx xxx

C.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-252)

C. Základní kapitál (C.1 + C.2) xxx xxx xxx 2 000

D. Emisní ážio (412)

E. Rezervní fondy (421) 200 200

F. Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427)

G. Kapitálové fondy (413)

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku

I. Zisk účetních období (428 + D 431) 5 666 -200 5 466

J. Ztráta účetních období (429 + MD 431)

K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění xxx xxx xxx -6 270

Vlastní kapitál celkem (součet C až K) 7 666 0 1 396
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Příloha k účetní závěrce za rok 2005

ČL. I. OBECNÉ VYSVĚTLIVKY K PŘÍLOZE

Tato příloha k účetní závěrce za rok 2005 je sestavena podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

ČL. II. OBECNÉ INFORMACE

1. Popis účetní jednotky:

Název: Letiště Ostrava, a. s.
Sídlo: Letiště Ostrava č. p. 401, 742 51 Mošnov
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 268 27 719
DIČ: CZ2682779
Zápis: KS Ostrava, sp. zn. oddíl B, vložka 2764
Datum vzniku: 3. 3. 2004
Oprávněný zástupce:
Představenstvo společnosti, a to tak, že navenek jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí 
být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
Základní kapitál: 2 000 tis. Kč, je splacen ze 100 %, je tvořen 20 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 
100 tis. Kč v listinné podobě.

2. Předmět podnikání a činnosti zapsané v obchodním rejstříku

a) realitní činnost
b) provozování veřejného mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov
c) směnárenská činnost
d) montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
e) distribuce elektřiny
f) distribuce plynu
g) poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném mezinárodním letišti Ostrava-Mošnov
h) podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
i) poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
j) nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou jejich výhradního nákupu, prodeje 
  a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
k) technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany
l) zprostředkování služeb
m) správa a údržba nemovitostí
n) poskytování technických služeb
o) technické činnosti v dopravě
p) specializovaný maloobchod
q) montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
r) provozování cestovní agentury
s) poskytování telekomunikačních služeb
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Notes to the Financial Statements for the year ended 31 December 2005
ART. I GENERAL EXPLANATORY NOTE

The Notes to the Financial Statements for the year ended 31 December 2005 have been compiled/prepared in accordance with 
Regulation No. 500/2002 Coll. which provides implementation guidance on certain provisions of Act No. 563/1991 on Accoun-
ting, as amended, for accounting entities which are businesses maintaining double-entry bookkeeping procedures. 

ART. II GENERAL INFORMATION 

1. Description of the accounting entity

Business Name: Letiště Ostrava, a.s.
Registered Office: Letiště Ostrava č. p. 401, 742 51 Mošnov
Legal Status: joint stock company
Business Identification No.: 268 27 719
Tax Identification No.: CZ26827719
Registered with the Regional Court in Ostrava, Section B, Entry 2764
Date of Establishment: 3 March 2004
Date of Commencement of Activities: 3 March 2004
Authorized representatives: 
The Company is represented by the Board of Directors. Invariably, the Company is represented by its two board members 
one of which must be the Chairman of the Board or the Deputy Chairman of the Board. 
Registered capital: CZK 2,000 thousand has been fully paid-up and comprises 20 registered ordinary shares held in certifica-
ted form, each with a nominal value of CZK 100 thousand. 

2. Scope of Business and Activities Entered in the Commercial Register

a) real estate activities
b) operation of the public international airport Ostrava Mošnov
c) foreign exchange activities
d) installation, maintenance and servicing of telecommunications equipment/systems
e) electric power distribution
f) gas distribution
g) provision of ground handling services at the public international airport Ostrava Mošnov
h) operation of a security agency 
i) provision of technical services for the protection of property and persons
j) purchase, sale and storage of fuels and lubricants including their import except for exclusive purchase, sale and storage
  of fuels and lubricants in consumer packaging of up to 50 kg per package
k) fire prevention - technical and organizational activities
l) mediation of services
m) property management and maintenance 
n) provision of technical services
o) technical activities in traffic
p) specialized retail 
q) installation, repair, inspection and testing of selected electrical equipment
r) operation of travel agency services
s) provision of telecommunications services
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3. Jména a příjmení členů statutárních orgánů k 31. 12. 2005

Představenstvo:
Místopředseda představenstva: Ing. Libor Seidler
Člen představenstva: Ing. Zdeněk Haničinec
Člen představenstva: Ing. Lubomír Vavroš

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady: Pavol Lukša
Místopředseda dozorčí rady: Mgr. Pavel Drobil
Člen dozorčí rady: JUDr. Josef Babka
Člen dozorčí rady: Ing. Pavol Kubuš
Člen dozorčí rady: Ing. Rudolf Šuška
Člen dozorčí rady: Ing. Zbyněk Stanjura
Člen dozorčí rady: Ing. Petr Hazmuka
Člen dozorčí rady: Ing. Radovan Řeháček
Člen dozorčí rady: Ing. Petr Vašek

4. Fyzické osoby, které se podílejí na základním kapitálu účetní jednotky podílem 20 % a vyšším:

Na základním kapitálu společnosti se nepodílí žádná fyzická osoba.

5. Obchodní společnosti, ve kterých má účetní jednotka podíl na základním kapitálu 20 % a více:

Účetní jednotka nevlastní akcie ani obchodní podíly v jiné obchodní společnosti.

6. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

V roce 2005 byly provedeny tyto změny v obchodním rejstříku:
 – zápis o změně členů dozorčí rady

Členství v dozorčí radě  Členství v dozorčí radě  Členství v dozorčí radě 
do 2. 3. 2005 od 2. 3. 2005 do 8. 4. 2005 od 8. 4. 2005
Ing. Zdislav Wantula Pavol Lukša Pavol Lukša
Ing. Josef Jalůvka Mgr. Pavel Drobil Mgr. Pavel Drobil
Ing. Václav Pomikálek JUDr. Josef Babka JUDr. Josef Babka
Ing. Jiří Veverka Ing. Pavol Kubuš Ing. Pavol Kubuš
Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. Ing. Rudolf Šuška Ing. Rudolf Šuška
JUDr. Josef Babka Ing. Zdeněk Stanjura Ing. Zdeněk Stanjura
  Petr Hazuka
  Radovan Řeháček
  Petr Vašek
– doplněny činností předmětu podnikání obchodní společnosti:
1. montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
2. provozování cestovní agentury
3. poskytování telekomunikačních služeb

7. Ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku

Společnost neuzavřela žádnou ovládací smlouvu nebo smlouvu o převodu zisku.
Společnost nezpracovává zprávu o vztazích dle ustanovení § 66a Obchodního zákoníku.

8. Zaměstnanci

Průměrný počet 
zaměstnanců 
v průběhu roku

Z toho 
řídících

Osobní 
náklady 
v tis. Kč

Z tohoto řídícím 
zaměstnancům

v tis. Kč

Další odměny ostatních členů 
statutárních a dozorčích orgánů 

v tis. Kč

143 7 54.228 4.877 321
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3. First names and surnames of members of statutory bodies as of 31 December 2005

Board of Directors
Deputy Chairman: Ing. Libor Seidler
Member Ing. Zdeněk Haničinec
Member Ing. Lubomír Vavroš

Supervisory Board
Chairman Pavol Lukša
Deputy Chairman Mgr. Pavel Drobil
Member JUDr. Josef Babka
Member Ing. Pavol Kubuš
Member Ing. Rudolf Šuška
Member Ing. Zbyněk Stanjura
Member Ing. Petr Hazmuka
Member Ing. Radovan Řeháček
Member Ing. Petr Vašek

4. Parties holding more than 20 percent of the registered capital of the accounting entity

No party owns more than 20 percent of the registered capital of the accounting entity.

5. Companies in which the accounting entity holds more than 20 percent of the registered capital

The accounting entity does not own shares or ownership interests in any other company.

6. Description of changes and additions made to the Commercial Register in the previous accounting period

The following changes were entered in the Commercial Register in 2005: 
– entries concerning changes in the Supervisory Board

Membership in the Supervisory Board 
until 2 March 2005 from 2 March 2005 to 8 April 2005 since 8 April 2005
Ing. Zdislav Wantula Pavol Lukša Pavol Lukša
Ing. Josef Jalůvka Mgr. Pavel Drobil Mgr. Pavel Drobil
Ing. Václav Pomikálek JUDr. Josef Babka JUDr. Josef Babka
Ing. Jiří Veverka Ing. Pavol Kubuš Ing. Pavol Kubuš
Prof. Ing.Vítězslav Kuta, CSc. Ing. Rudolf Šuška Ing. Rudolf Šuška
JUDr. Josef Babka Ing. Zdeněk Stanjura Ing. Zdeněk Stanjura
  Petr Hazmuka
  Radovan Řeháček
  Petr Vašek
– entry of new activities within the scope of business of the Company: 
1. installation, repair, inspection, and testing of selected electrical equipment
2. operation of travel agency services
3. provision of telecommunications services

7. Controlling and Profit Transfer Agreements

The Company did not enter into any controlling or profit transfer agreement. The Company does not draft a report on relations 
between related persons pursuant to Art. 66a) of the Commercial Code. 

8. Employees

Average number 
of employees 
during the year

Incl. ma-
nagement 
staff

Personnel 
costs in CZK 

thousand

Incl. 
management staff

in CZK thousand

Bonuses to other members 
of statutory and supervisory bodies 

in CZK thousand

143 7 54.228 4.877 321
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9. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky akcionářům, společníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů

Druh plnění
Plnění ve prospěch 

společníků a v tis. Kč
Jméno a příjmení

Plnění ve prospěch ostatních řídících 
zaměstnanců v tis. Kč

Půjčky 0 0 0

Úvěry 0 0 0

Záruky 0 0 0

Jiná plnění 0 0 0

ČL. III.  INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH 

A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

1. Způsob oceňování:

a) zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností

Způsob oceňování nakupovaných zásob Způsob oceňování zásob vytvořených vlastní činností

pořizovací cenou účetní jednotka neeviduje zásoby vytvořené vlastní činností

b) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku nakupovaného a vytvořeného vlastní činností

Způsob oceňování dlouhodobého 
nehmotného majetku vytvořeného vlastní 
činností

Způsob oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku vytvořeného vlastní činností

Pořizovací cenou
účetní jednotka nevytvořila dlouhodobý hmotný nebo nehmotný 
majetek vlastní činností

c) cenných papírů a podílů, derivátů a částí majetku a závazků zajištěné deriváty

Způsob oceňování cenných papírů a 
podílů

Způsob oceňování derivátů a části majetku a závazků 
zajištěné deriváty

cenou pořízení tyto položky účetní jednotka neeviduje

d) příchovků a přírůstků zvířat
účetní jednotka zvířata nevlastní

2.  Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu 

účetního období:

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
účetní jednotka nepoužila v roce 2005 při ocenění majetku reprodukční pořizovací cenu

3.  Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, 

a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:

Náklady související s pořízením 
zásob

Náklady zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních 
nákladů

Poštovné Žádné

Balné Žádné

Přepravné Žádné
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9.  Loans, credit facilities, and guarantees granted to the shareholders, partners, members of the statutory 
and supervisory bodies and the managementů

Provision
Provision in favour 

of partners in CZK thousand
First name 

and surname
Provision in favour of other 

management staff in CZK thousand

Loans 0 0 0

Credit facilities 0 0 0

Guarantees 0 0 0

Others 0 0 0

No loans, credit facilities, or guarantees were granted to shareholders, partners, members of the statutory and supervisory 
bodies and the management. 

ART. III  INFORMATION ON ACCOUNTING METHODS, GENERAL ACCOUNTING POLICIES 
AND VALUATION METHODS APPLIED

1. Valuation Method

a) inventory purchased and produced internally

Valuation method for purchased inventory Valuation method for inventory produced internally

Valued at acquisition cost Accounting entity does not record inventory produced internally

b) intangible and tangible fixed assets purchased and produced internally
The intangible fixed assets produced internally are valued at their acquisition cost. The accounting entity did not produced any 
tangible or intangible fixed assets internally. 

Valuation method for intangible 
fixed assets produced internally

Valuation method for tangible and intangible 
fixed assets produced internally

Valued at acquisition cost 
Accounting entity did not produced any tangible 
or intangible fixed assets internally

c) securities and ownership interests, derivatives, portion of assets and liabilities secured by derivatives

Valuation method for securities 
and ownership interests

Valuation method for derivatives and portions of assets 
and liabilities secured by derivatives

Valued at acquisition cost Accounting unit records no such items

d) acquisition of livestock
The accounting entity does not own livestock.

2.  Method of determining the replacement cost in assets valued at replacement cost acquired 
in the accounting period:

Method of determining the replacement cost
Accounting entity did not use the replacement cost method in 2005

3.  Acquisition related costs which are included in the purchase price of purchased inventory 
and costs included in the price of inventory determined on the basis of actual costs:

Acquisition related costs 
of inventory

Cost included in prices of inventory determined on the basis 
of actual costs

Postage charges None

Packing charges None

Transport charges None
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4.  Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu 
účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících 
výši majetku, závazků a výsledků hospodaření, pokud je možno je reálně stanovit:

Druh změny způsobů oceňování, odpisování a postů 
účtování

Finanční vyčíslení dopadu provedených změn

Ke změnám způsobu oceňování a postupů účtování ve 
sledovaném účetním období nedošlo

Žádné

5.  Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných 
položek:

Způsob stanovení opravných položek k majetku Zdroje informací pro stanovení výše opravných 
položek

Posouzení, zda hodnota, ve které je majetek 
– pohledávky veden v účetnictví odpovídá jeho skutečné 
hodnotě a zda nedošlo k přechodnému snížení jeho 
hodnoty.

Smlouvy, rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu

6.  Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek (účtovaný v účtové třídě 0 a použité odpisové 
metody při stanovení odpisů:

Způsob stanovení odpisových plánů Použité odpisové metody pro účetní odpisy

1. Majetek pronajatý – účetní jednotka ve sledovaném 
období pokračovala v odepisování dlouhodobého 
majetku v režimu započatém Českou správou letišť, s. p.
2. Majetek nově pořízený – účetní jednotka odepisovala 
dlouhodobý majetek dle životnosti konkrétního majetku

Odpisy dlouhodobého majetku jsou uplatňovány 
časovou metodou

7.  Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění kurzů vyhlašovaných ČNB 
jako aktuálních či pevných kurzů s uvedením termínů jejich změn):

Způsoby uplatněné při přepočtu 
údajů v cizích měnách

Použité kurzy (aktuální, pevné) Termíny změn pevných kurzů

Přepočet na cizí měny ve sledovaném 
období použit

Aktuální kurz ČNB Používán aktuální denní kurz ČNB

8.  Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou 
hodnotou:

Způsob stanovení reálné hodnoty

Účetní jednotka reálnou hodnotu při oceňování majetku nepoužila

ČL. IV. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

1.  Významné položky z rozvahy a výkazu zisků a ztrát, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční 
a majetkové pozice a výsledku hospodaření účetní jednotky:

a) Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období doměřená nebo dodatečně přiznaná v průběhu roku 2005:
  V průběhu roku 2005 nebyly předepsány doměrky daně z příjmů, ani nebylo podáno dodatečné přiznání k dani z příjmů.

b) Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky:

Odložený daňový závazek
tvorba v roce 2004

Změna stavu zúčtovaná 
v roce 2005

Odložená daňová pohledávka 
k 31. 12. 2005

36.661,00 2 038 428,00 2 001 767
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4.  Substantial changes in methods of valuation, depreciation and accounting policies in comparison to the previous 
accounting period, including reasons for such changes and specification of financial amounts of such changes 
affecting the assets, liabilities and income from operations, provided that it is possible to assess them realistically:

Change in valuation method, depreciation 
and recognition

Financial quantification of the impact 
of implemented changes

No changes in valuation methods and accounting 
procedures were made by the accounting entity

None

5.  Methods of determining provisions against assets, including sources of information 
for determining the amount of provisions:

Method of determining provisions against assets Source of information for determining 
the amount of provisions

Assessing whether the value of assets – receivables 
recorded corresponds with their actual value and whether 
temporary diminution in value occurred

Contracts, bankruptcy order issued by court

6.  Method of determining depreciation schedules for fixed assets (recognized in account class 0 
and depreciation methods used for calculating depreciations):

Method of determining depreciation plans Depreciation methods used for book depreciation

1. Leased assets – The accounting entity continued 
to depreciate the fixed assets using the method initially 
applied by Česká správa letišť, s.p.
2. Newly acquired assets – The accounting entity 
depreciated the fixed assets depending on the useful life 
of the asset. 

The fixed assets are depreciated using the straight line 
method.

7.  Methods applied for foreign currency translations into Czech currency (applying rates published 
by the Czech National Bank as current or fixed exchange rates, including dates of the respective changes):

Method applied for foreign 
currency translations

Exchange rates applied 
(current, fixed)

Dates of fixed rate change

Translation into foreign currencies 
in the monitored period applied (??)

Current rate announced 
by the Czech National Bank

Current daily rate announced 
by the Czech National Bank applied

8.  Method of determining the fair value of assets and liabilities which are recorded at fair value under 
the applicable legislation:

Method of determining the fair value

The accounting entity did not use the fair value method for the valuation of assets.

ART. IV. ADDITIONAL INFORMATION ON THE BALANCE SHEET AND PROFIT AND LOSS STATEMENT

1.  Important items in the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, indication of which is essential 
to assessing the financial and ownership position and income from operations of the accounting entity:

a)  Additional income tax due from previous accounting periods additionally assessed or subsequently returned in the course 
of 2005.

b) Breakdown of deferred tax liabilities or assets:

Deferred tax liability 
created in 2004

Change posted 
in 2005

Deferred tax asset 
as of 31 December 2005

36.661,00 2 038 428,00 2 001 767
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Odložená daň zúčtována z titulu:
Odložený daňový závazek z titulu rozdílu mezi zůstatkovou účetní a zůstatkovou daňovou cenou dlouhodobého majetku 
ve výši 116 tis. Kč a odložené daňové pohledávky z titulu daňové ztráty za rok 2005 ve výši 2 038 tis. Kč.

c)  Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru:

Banka poskytující úvěr Zůstatková výše úvěru 
k 31. 12. 2005 v tis. Kč

Roční úroková 
sazba

Způsob zajištění 
úvěru

Není čerpán

d) Poskytnuté dotace na investiční a provozní účely:

Přijaté provozní dotace Přijaté investiční dotace Přijaté dotace celkem

4.121 Žádné 4.121

Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na částečné pokrytí nákladů na hasičskou záchrannou službu a 
bezpečnostní kontrolu a ostrahu letiště.

e) Manka a přebytky zásob:

Manka na zásobách v Kč Přebytky na zásobách v Kč

Nebyly zjištěny Nebyly zjištěny

2.  Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem (31. 12. 2005) a okamžikem sestavení účetní 
závěrky v souladu s § 19 odst. 5 zákona o účetnictví

a)  Představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a. s. dne 5. 1. 2006 zvolilo Ing. Lubomíra Vavroše předsedou představenstva 
společnosti Letiště Ostrava, a. s.

b)   Představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a. s. dne 5. 1. 2006 odvolalo Ing. Michala Červinku z funkce generálního 
ředitele Letiště Ostrava, a. s. a jmenovalo generálním ředitelem společnosti Letiště Ostrava, a. s. Ing. Lubomíra Vavroše

c)   Rada kraje v působnosti valné hromady rozhodla dne 23. 2. 2006 svým usnesením č. 56/2086 o zvýšení základního 
kapitálu upsáním nových akcií, a to o částku 35 000 000,- Kč. Navýšení základního kapitálu o 3500 ks kmenových akcií 
o jmenovité hodnotě 10 tis. Kč bylo zapsáno do obchodního rejstříku 29. 3. 2006.

3. Další informace s ohledem na princip jejich významnosti:

a) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
•  Rozpis hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí s odděleným uvedením pořizovací ceny a 

oprávek k tomuto majetku:

Majetek Pořizovací ceny 
(021, 022) v Kč

Oprávky 
(081, 082) v Kč

Zůstatkové 
ceny v Kč

Účetní jednotka eviduje dlouhodobý hmotný majetek:

Budovy, stavby, haly 1.226.695.134 781.050.096 445.645.038

Stroje, přístroje 47.631.391 37.134.724 10.496.667

Dopravní prostředky 41.949.017 35.462.619 6.486.398

Inventář 386.164 168.217 217.947

Drobný dlouhodobý majetek 1.658.178 1.443.947 214.231

• Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku s odděleným uvedením pořizovací ceny a oprávek k tomuto majetku:

Druh majetku Pořizovací ceny 
dlouhodobého 

nehmotného majetku v Kč

Oprávky dlouhodobého 
nehmotného majetku 

k 31. 12. 2005 v Kč

Zůstatková cena dlouho-
dobého nehmotného 

majetku k 31. 12. 2005 v Kč

Účetní jednotka eviduje 
nehmotný dlouhodobý 
majetek: Software

1.531.093 838.400 692.693
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Deferred tax recognized due to:
The deferred tax liability due to a difference between the net book value and the net tax value of the fixed assets in an 
amount of CZK 116 thousand and deferred tax asset due to a tax loss for 2005 amounting to CZK 2,038 thousand. 

c) Breakdown of long-term bank loans, including interest rates and description of the loan collateral:

Bank granting the loan Outstanding balance 
of the loan as of 31 December 

in CZK thousand

Annual 
interest rate

Method 
of securing the loan

None used

d) subsidies granted for investments and operations:

Operations subsidy granted Investments subsidy granted Total subsidies granted

4.121 Žádné 4.121

e) Inventory shortages and surpluses:

Inventory shortages in CZK Inventory surpluses in CZK 

None found None found

2.  Significant events which occurred between the balance sheet date (31 December 2005) and the date 
of preparation of the financial statements, in accordance with Art. 19, para. 5 of the Accounting Act 

a)  On 5 January 2006, the Board of Directors of Letiště Ostrava, a.s. appointed Ing. Lubomír Vavroš the Chairman 
of the Board of Directors of Letiště Ostrava.

b)  On 5 January 2006, the Board of Directors of Letiště Ostrava, a.s. dismissed Ing. Michal Červinka from the post 
of the Managing Director of Letiště Ostrava, a.s. and appointed Ing. Lubomír Vavroš as the Chairman of the Board 
of Directors of Letiště Ostrava.

c)  On 23 February 2006, the Regional Council acting in the capacity of the General Meeting passed Resolution No. 56/2086 
on an increase of the registered capital by CZK 35,000,000 by an issue of new shares. The increase of the registered 
capital by 3500 ordinary shares with a nominal value of CZK 10 thousand was entered in the Commercial Register 
on 29 March 2006.

3. Additional information with respect to their significance:

a) tangible and intangible assets except receivables
•  Breakdown of individual movable assets and sets of movable assets, including acquisition costs and adjustments to the 

assets (buildings, halls, and constructions):

Assets Acquisition cost 
(021,022) in CZK

Adjustment 
(081,082) in CZK

Net book value 
in CZK

Buildings, halls, constructions 1.226.695.134 781.050.096 445.645.038

Machinery, equipment 47.631.391 37.134.724 10.496.667

Vehicles 41.949.017 35.462.619 6.486.398

Furniture and fixtures 386.164 168.217 217.947

Small fixed assets 1.658.178 1.443.947 214.231

•  Breakdown of intangible fixed assets, including acquisition costs and adjustments to the assets:

Assets Acquisition cost 
of intangible fixed assets 

in CZK

Adjustments to intangible 
fixed assets as of 

31 December 2005 in CZK

Net book value as 
of 31 December 2005 

in CZK 

Intangible fixed assets 
carried by the accoun-
ting entity: Software

1.531.093 838.400 692.693
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•  Přehled stavu smluv o finančním pronájmu, na základě kterých pořizuje účetní jednotka dlouhodobý majetek (týká se 
neukončených leasingových smluv):

Součet splátek nájemného 
za celou dobu leasingů 
neukončených do 31. 12. 
2005 v Kč

Uhrazené splátky k 31. 
12. 2005 včetně záloh a 

akontací v Kč

Součet splátek 
splatných v roce 2006 

v Kč

Součet splátek splatných 
po roce 2006 do konce 
platnosti leasingových 

smluv v Kč

8.758.397,06 3.429.274,83 1.822.492,44 3.506.630,79

• Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin (tříd):

  Další změny majetku:

Členění majetku Stav dlouhodobého majetku 
na počátku období (k 1. 1. 2005)

Stav dlouhodobého majetku 
na konci období (k 31. 12. 2005)

V pořizovacích 
cenách v tis. Kč

V zůstatkových 
cenách v tis. Kč

V pořizovacích 
cenách v tis. Kč

V zůstatkových 
cenách v tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek (01) 691 643 691 441

Dlouhodobý hmotný majetek (02) 2.015 2.004 4.932 4.050

Dlouhodobý hmotný majetek 
neodepisovaný (03)

0 0 0 0

Pořízení dlouhodobého majetku (04) 653 0 555 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
majetek (05)

0 0 268 0

Dlouhodobý finanční majetek (06) 0 0 0 0

Opravné položky k dlouhodobému 
majetku (09)

0 0 0 0

Celkem 3.359 2.647 6.446 4.491

 • Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze:

Souhrn majetku 
oceněného pořizovacími 
cenami

Souhrn majetku 
oceněného na úrovni 
vlastních nákladů

Souhrn majetku 
oceněného reprodukčními 
pořizovacími cenami

Celkem majetek 
neuvedený v rozvaze

Žádný Žádný Žádný Žádný

 •  Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popřípadě u nemovitostí věcným břemenem, 
s uvedením povahy a formy tohoto zajištění:

  Účetní jednotka nemá majetek zatížený zástavním právem
 • Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví:
  Účetní jednotka neeviduje majetek, jehož tržní ocenění by bylo vyšší než ocenění, ve kterém je veden v účetnictví
 •  Počet a jmenovitá hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí 

podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto 
cenných papírů a účastí:
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•  Breakdown of financial lease contracts on the basis of which the accounting entity holds fixed assets (unexpired lease 
contracts):

Total lease payments 
made within 
all lease terms unexpired 
by 31 Dec 2005 in CZK

Amounts paid as 
of 31 Dec 2005 incl. 

advances and down 
payments in CZK

Total lease payments 
due in 2006 

in CZK

Total lease payments due 
after 2006 until end 
of lease term in CZK

8.758.397,06 3.429.274,83 1.822.492,44 3.506.630,79

•  Most significant additions to and decreases in fixed assets according to the main categories:

 Other changes in the assets:

Assets Fixed assets at beginning of peri-
od (as of 1 January 2005)

Fixed assets at end of period (as 
of 31 December 2005)

Acquisition cost 
in CZK thousand

Net book value 
in CZK thousand

Acquisition cost 
in CZK thousand

Net book value 
in CZK thousand

Intangible fixed assets (01) 691 643 691 441

Tangible fixed assets (02) 2.015 2.004 4.932 4.050

Non-depreciated tangible fixed assets (03) 0 0 0 0

Acquisition of fixed assets (04) 653 0 555 0

Advances for fixed assets (05) 0 0 268 0

Long-term financial investments (06) 0 0 0 0

Provisions against fixed assets (09) 0 0 0 0

Total 3.359 2.647 6.446 4.491

• Total amount of assets not included in the balance sheet:

Total assets recorded 
at acquisition cost

Total assets recorded 
at actual cost

Total assets recorded 
at replacement cost

Total assets not inclu-
ded in balance sheet

None None None None

•  Breakdown of tangible assets encumbered by a lien or easement in the case of real property, including the nature and form 
of such security: 

 The accounting entity does not own any assets subject to lien.
• Summary of assets having a market value considerably higher than their book value:
 The accounting entity does not have any assets market value of which is higher than that stated in the books.
•  Number and nominal value of long-term equity securities and ownership interests home and abroad, classified by securities 

and issuers, and a summary of financial revenues arising from ownership of such securities and ownership interests: 
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Druh cenných papírů a podílů Počet cenných 
papírů a účastí 
k 31. 12. 2004

Jmenovitá hodnota 
cenných papírů a účastí 

k 31. 12. 2004 v tis. Kč

Finanční výnosy plynoucí 
z cenných papírů a vkladů 

v roce 2004 v tis. Kč

Podílové cenné papíry a podíly 
v podnicích s rozhodujícím 
vlivem:

0 0 0

Podílové cenné papíry a podíly 
v podnicích s podstatným vlivem:

0 0 0

Ostatní cenné papíry a podíly 
účetní jednotka nedrží

0 0 0

Celkem 0 0 0

b) Pohledávky
• Souhrnná výše pohledávek z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti:

Pohledávky po lhůtě splatnosti (stav k 31. 12. 2005) tis. Kč

Po splatnosti více než 365 dnů 3.925

Po splatnosti více než 180 dnů 364

Po splatnosti více než 90 dnů 4

Pohledávky v konkursním řízení 938

Celkem 5.231

•  Pohledávky, kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem s uvedením povahy a formy tohoto zajištění 
pro případ jejího nesplacení:

 Účetní jednotka nemá pohledávky kryté zástavním právem.

c) Vlastní kapitál, rozdělení zisku a základní kapitál:
• Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období:
 Účetní jednotka evidovala k 31. 12. 2005 splacený základní kapitál ve výši 2.000 tis. Kč.
 - VH za rok 2004 ve výši 5.665 tis. Kč byl na základě rozhodnutí valné hromady rozdělen takto:
 - 200 tis. Kč – příděl do zákonného rezervního fondu
 - 5.465 – převeden na nerozdělené zisky minulých let
• VH za rok 2005 – ztráta 6.270 tis. Kč
• Vlastní kapitál k 31. 12. 2005 činí: 1.396 tis. Kč

 d) Závazky
 • Souhrnná výše závazků z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti:
  Účetní jednotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Závazky po lhůtě splatnosti (stav k 31. 12. 2005) tis. Kč

Po splatnosti více než 365 dnů 0

Po splatnosti více než 180 dnů 0

Po splatnosti více než 90 dnů 0

Celkem 0

 • Závazky k podnikům ve skupině
  Účetní jednotka eviduje dlouhodobý závazek který vyplývá ze Smlouvy o nájmu podniku
  - dlouhodobý závazek z pronájmu dlouhodobého majetku ve výši 613.040.454,14 Kč
  - dlouhodobý závazek z převzetí majetku a věcí ve výši 9.280.578,42 Kč
  - závazek z nájemného ve výši 23.175.173,- Kč
 • Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení:
  Účetní jednotka nemá závazky kryté zástavním právem.
 • Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze:
  Účetní jednotka nemá závazky neuvedené v této účetní závěrce.
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Type of security 
and ownership interest

Number of secu-
rities and owner-

ship interests 
as of 31 Decem-

ber 2004

Nominal value of securities 
and ownership interests 
as of 31 December 2004

Financial revenues from 
securities and ownership 

interests in 2004 
in CZK thousand

Shares and ownership interests 
in subsidiaries

0 0 0

Shares and ownership interests 
in affiliates

0 0 0

Other securities and ownership 
interests

0 0 0

Total 0 0 0

b) Receivables
• Total outstanding trade receivables:

Outstanding receivables (as of 31 December 2005) In CZK thousand

More than 365 days overdue 3.925

More than 180 days overdue 364

More than 90 days overdue 4

Receivables from debtors in bankruptcy proceedings 938

Total 5.231

•  Receivables covered by lien or otherwise secured, including the nature and form of such security in the event of non-payment:
The accounting entity does not have any receivables covered by lien.

c) Shareholders equity, profit distribution and registered capital
• Description of changes in the shareholders equity during the accounting period: 
 As of 31 December 2005, the accounting entity had fully paid-up registered capital amounting to CZK 2,000 thousand. 
  – Following the decision of the General Meeting, the income from operations for 2004 amounting to CZK 5,665 thou-

sand was distributed as follows: 
 – CZK 200 thousand – allocation to the legal reserve fund
 – CZK 5,465 thousand – transferred to retained profits 
• Income from operations for 2005 – loss of CZK 6.270 thousand
• Shareholders equity as of 31 December 2005: CZK 1,396 thousand

d) Liabilities
• Total outstanding trade payables:
 The accounting entity does not have any trade payables past their due dates.

Outstanding payables (as of 31 December 2005) CZK thousand

More than 365 days overdue 0

More than 180 days overdue 0

More than 90 days overdue 0

Total 0

• Payables due to affiliates 
 The accounting entity carries a long-term payable arising from the Lease Contract for the facility.
 – Long-term payable from the lease of fixed assets amounting to CZK 613,040,454.14
 – Long-term liability arising from transfer of the property amounting to CZK 9,280,578.45
 – Liability arising from the rent amounting to CZK 23,175,173 
• Liabilities covered by lien, including the nature and form of such security in the event of non-payment
• Liabilities (monetary and non-monetary) not carried in the accounting records and not included in the balance sheet: 
 The accounting entity does not have any liabilities which are not included in these financial statements. 
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 b)  Rezervy
  Účetní jednotka rezervy netvoří.

 c)  Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí:

Výnosy z běžné činnosti za rok 
2005 z tuzemska v tis. Kč

Výnosy z běžné činnosti za rok 
2005 ze zahraničí v tis. Kč

Výnosy z běžné činnosti za rok 
2005 celkem v tis. Kč

147.442 0 147.442

 d) Celkové výdaje vynaložené za rok 2005 na výzkum a vývoj:
  Účetní jednotka nevynaložila žádné náklady na výzkum a vývoj.

 e) Údaje o přeměnách
  Účetní jednotka se ve sledovaném období neúčastnila přeměny.

 f) Neuhrazené závazky ze sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců a daňové závazky

  Veškeré tyto závazky účetní jednotka uhradila ve lhůtě splatnosti.

 V Mošnově: 6. 4. 2006

 Vypracovala: Zdenka Sochová

 Ing. Libor Seidler Ing. Lubomír Vavroš
 Místopředseda představenstva Předseda představenstva
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b) Provisions
 The accounting entity does not create any provisions. 

c) Revenues
 Revenues from ordinary activities by main activity and territory:

Domestic revenues from ordinary 
activities in 2005 in CZK thousand

Foreign revenues from ordinary 
activities in 2005 in CZK thousand

Total revenues from ordinary acti-
vities in 2005 in CZK thousand

147.442 0 147.442

d) Total research and development costs incurred in 2005:
 The accounting entity did not incur any research and development costs. 

e) Information on transformations
 The accounting entity did not take part in any transformation in the accounting period. 
 
f) outstanding liabilities for social security and health insurance and tax liabilities

 All these liabilities were paid by their due dates. 

 In Mošnov, on the 6th day of April 2006

 Prepared by: Zdenka Sochová

 Ing. Libor Seidler Ing. Lubomír Vavroš
 Deputy Chairman of the Board Chairman of the Board
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
podle § 66a odst. 9 obch. zák. za účetní období roku 2005

zpracovaná statutárním orgánem obchodní společnosti
Letiště Ostrava, a.s.
se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 268 27 719
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložka 2764

Vymezení vztahu z hlediska majetkového a personálního propojení:
Společnost Letiště Ostrava, a. s. je podle § 66a odst. 2 obch. zák. ovládána jejím jediným akcionářem Moravskoslezským 
krajem.

Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v účetním období r. 2005 a jejich hodnocení

Dodatek č. 3 ze dne 31. 8. 2005 ke smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov
Dodatkem ke smlouvě o nájmu podniku byly změněny části týkající se způsobu určení nájemného, jeho splatnosti a zaúčtování. 
Pronajímatel Moravskoslezský kraj deklaroval, že pronájem podniku není realizován za účelem dosahování zisku, nýbrž 
v souvislosti s plněním jeho povinností pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby občanů.
Účastníci dále uspořádali vztahy týkající se nakládání s akciemi jiné společnosti, které nabyl pronajímatel v souvislosti 
s přechodem podniku Letiště Ostrav-Mošnov do svého vlastnictví.

Dodatek č. 4 ze dne 30. 9. 2005 ke smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov
Dodatkem byla odložena splatnost nájemného za rok 2005 na 30.6.2006. Dále byl upraven rozsah majetku pronajatého 
podniku vyjmutím nepotřebného zařízení.

Dodatek č. 5 ze dne 23. 12. 2005 ke smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov
Dodatkem bylo dohodnuto, že majetková struktura pronajatého podniku se rozšiřuje o nemovitý majetek, který Moravskoslezský 
kraj nabyl od Ministerstva obrany.
Jiné relevantní právní úkony (např. ručení apod.) učiněné v zájmu propojených osob, jejich efektivnost, závazky propojených 
osob, možnost vzniku újmy, její náhrady apod.

Nebyly učiněny.

Další opatření realizovaná mezi propojenými osobami na základě jiných skutečností (např. rozhodnutí valné hromady apod.), 
jejich hodnocení z hlediska výhodnosti či nevýhodnosti.

Rozhodnutí Moravskoslezského kraje ze dne 1.6.2005 (usnesení č.12/784)
- odložení termínu splatnosti nájemného za 1.pololetí 2005 na 30.9.2005

Rozhodnutí Moravskoslezského kraje ze dne 7.9.2005 (usnesení č. 26/1103)
- odložení termínu splatnosti nájemného za rok 2005 na 30.6.2006

Rozhodnutí Moravskoslezského kraje ze dne 2.11.2005 (usnesení č. 33/1508)
- poskytnutí neinvestiční dotace na částečné pokrytí nákladů na zajištění bezpečnosti v oblasti hasičské záchranné služby 
a bezpečnostní kontroly a ostrahy letiště

Rozhodnutí Moravskoslezského kraje ze dne 7.12.2005 (usnesení č.38/1662)
- stanovení závazku veřejné služby provozování letecké linky Ostrava-Mnichov a Ostrava-Vídeň a pověření Letiště Ostrava, a.s. 
závazkem veřejné služby

Plnění poskytnutá ovládanou osobou a přijatá protiplnění

Nebyla učiněna.

Újma vzniklá ovládané osobě a údaj o tom, zda byla v daném účetním období újma uhrazena nebo byla uzavřena smlouva 
o její úhradě

Újma ovládané osobě nevznikla.

V Mošnově dne 30.3.2006

 Ing. Lubomír Vavroš Ing. Libor Seidler
 předseda představenstva místopředseda představenstva
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Report on the Relations between the Related Parties
according to Art. 66, para. 9 of the Commercial Code For the accounting period ended 31 December 2005

prepared by the statutory body of 
Letiště Ostrava, a.s.
with its registered office in Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51
Business Identification No.: 268 27 719
Registered at the Regional Court in Ostrava, Section B, Entry 2764

Specification of ownership and personnel relations:
Pursuant to Art. 66, para. 2 of the Commercial Code, Letiště Ostrava, a.s. is controlled by its sole shareholder, the Moravian Silesian 
region. 

Contracts concluded between the related parties in the accounting period ended 31 December 2005 and their evaluation

Amendment No. 3 to the Lease Contract for Ostrava Mošnov Airport made on 31 August 2005
The amendment to the Lease Contract changes the provisions concerning the method of determining the rent, the rent due date 
and its recognition. The Moravian Silesian region, as the lessor, declared that as part of the performance of its obligations, the 
purpose of the leasing of the facility was not to make a profit but to further the general development of the region and meet the 
needs of the citizens. Furthermore, the parties defined the relations concerning the disposal of shares of another company which 
the lessor acquired in connection with the transfer of Ostrava Mošnov Airport to its ownership. 

Amendment No. 4 to the Lease Contract for Ostrava Mošnov Airport made on 30 September 2005
The amendment defers the due date for the rent for the year 2005 until 30 June 2006. In addition, the size of the property leased 
to the Company was changed through the removal of unutilized equipment. 

Amendment No. 5 to the Lease Contract for Ostrava Mošnov Airport made on 23 December 2005
The amendment stipulates that the assets structure of the leased facility is expanded by the immovable assets acquired by the 
Moravian Silesian region from the Ministry of Defence. 
Other relevant legal acts (e.g. guarantees) carried out in the interest of the related parties, their effectiveness, related parties’ 
commitments, potential incurrence of a detriment, compensations, etc.

None undertaken

Other measures implemented by the related parties on the basis of other provisions (e.g. decisions made at the General Meeting), 
evaluation of benefits and drawbacks of adopted measures

Decision of the Moravian Silesian region made on 1 June 2005 (Resolution No. 12/784)
– Deferral of the due date for the payment of rent for the first six months of 2005 until 30 September 2005

Decision of the Moravian Silesian region made on 7 September 2005 (Resolution No. 26/1103)
– Deferral of the due date for the payment of rent for the year 2005 until 30 September 

Decision of the Moravian Silesian region made on 2 November 2005 (Resolution No. 33/1508)
– Granting of a non-investment subsidy for partial reimbursement of costs incurred during implementation of measures adopted 
in the fire and rescue service, security control and protection of the airport

Decision of the Moravian Silesian region made on 7 December 2005 (Resolution No. 38/1662)
– establishment of a public service obligation to provide an air service from Ostrava to Munich and from Ostrava to Vienna and 
entrusting Letiště Ostrava, a.s. with the obligation

No performances were rendered and no considerations were accepted by the controlled entity.

Detriment incurred by the controlled entity and information as to whether in the accounting period the detriment was settled or 
whether a contract for the settlement was concluded

No detriment was incurred by the controlled entity. 

In Mošnov, on the 30th day of March, 2006 

 Ing. Lubomír Vavroš Ing. Libor Seidler
 Chairman of the Board Deputy Chairman of the Board
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