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„Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací 
a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou 
úspěšně sdílet své pracovní i osobní zážitky se svými blízkými ...“  
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1.1. Motto společnosti
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„Our mission is to repeatedly enable our clients not only to take off, whether travelling on 
business or for pleasure, but more importantly, to ensure under all circumstances their safe 
landing so that they can share their professional and personal experience with their loved 
ones.“

1.1. Corporate Mission
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1. Úvodní část 1. Introduction



Rok 2006 znamená podle mého názoru základní zlom ve fungování  
společnosti Letiště Ostrava, a. s. a to ze dvou hlavních důvodů.

V prvé řadě došlo počátkem roku k personální výměně na postu ge-
nerálního ředitele a předsedy představenstva společnosti - od ledna 
2006 působí v těchto funkcích ing. Lubomír Vavroš – a tímto krokem 
byl reálně  zahájen proces komplexní restrukturalizace akciové spo-

lečnosti. Očekáváme, že výsledkem tohoto procesu bude akciová společnost, která bude 
díky své organizační a personální struktuře schopna co nejefektivněji realizovat ambiciózní 
podnikatelský plán letiště  schválený v polovině roku 2005 a bude  pružně reagovat na 
všechny výzvy v oblasti dalšího rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

Za druhý důležitý milník v rozvoji letiště považuji v polovině roku 2006  schválený Generel 
rozvoje letiště 2005 – 2015, který patří spolu s podnikatelským plánem k základním doku-
mentům modelujícím rozvoj letiště v příštích deseti letech. 

V roce 2006 byly tedy vytvořeny základní předpoklady pro komplexní rozvoj letiště a vedení 
kraje nyní právem očekává, že následující roky budou obdobím jeho realizace prostřednic-
tvím jednotlivých konkrétních projektů.

Pavel Lukša
předseda dozorčí rady Letiště Ostrava, a. s.
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1.2. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady

The year 2006 marks, in my opinion, a turning point in the operation of Letiště Ostrava, 
a. s. for two main reasons. First, at the beginning of the year, a change of the Managing 
Director and the Chairman of the Board occurred and these posts have been filled by 
Mr. Lubomír Vavroš starting January 2006. This step effectively represents the beginning of 
the comprehensive restructuring process of the Company. We expect that this process will 
result in a joint stock company which will be able, thanks to its organization and employ-
ment structure, to implement its ambitious business plan approved in mid-2005 in a most 
effective manner and will respond flexibly to all challenges related to the further develop-
ment of Leoš Janáček Ostrava Airport.
What I consider the second milestone in the development of the airport is the General 
Development Plan for 2005-2015, which was approved in mid-2006 and constitutes, along 
with our Business Plan, a fundamental document determining the development of the air-
port over the next ten years. 
Hence, the year 2006 laid the groundwork for the comprehensive development of the air-
port and the Regional Authority now rightly expects that the forthcoming years will be the 
period of its implementation through individual projects.

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

1.2. Foreword From the Chairman of the Supervisory Board
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1.3. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele

Není určitě jednoduché ve zkratce zhodnotit rok života společnosti, jenž byl poznamenán 
takovým množstvím výrazných událostí a změn, jako rok 2006 pro Letiště Ostrava, a. s.

Změna vedení společnosti na přelomu roku 2005/2006 byla jednou z hlavních událostí, 
která ovlivnila každodenní chod společnosti. Při zachování strategických cílů, vyplývajících 
z naplňování dopravní politiky Moravskoslezského kraje a ze schváleného Podnikatelského 
plánu Letiště Ostrava, a. s. na roky 2005 - 2015, byly zahájeny kroky, vedoucí k takovým 
opatřením, která buď možnosti realizaci podnikatelského záměru výrazně zkvalitní, nebo 
bez kterých by realizace  stanovených cílů  nebyla vůbec možná. Jedním z hlavních kroků 
bylo provedení série auditů, na základě jejichž závěrů bylo možné zahájit změnu organi-
zační struktury společnosti. Hlavním cílem této změny bylo nastavit strukturu tak, aby lépe 
umožňovala sledovat a řídit všechny činnosti a procesy ve společnosti a to ve vztahu jak  
k ekonomickému řízení, tak k nutnosti připravit společnost na systém řízení jakosti a ná-
sledně na certifikaci v souladu se Zákonem o civilním letectví. Nová organizační struktura
byla uvedena do života začátkem roku 2007.

Velmi výraznou událostí bylo udělení názvu Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Tomuto kroku 
předcházela dlouhá odborná diskuse a jednoduše se dá říci, že přihlášení se k významnému 
rodákovi našeho kraje je krok nejen marketingový, ale je  také snaha  měnit pohled na 
region jak  očima jeho návštěvníků, tak i námi samými.

Samotný slavnostní akt přejmenování letiště byl spojen s další velmi významnou událostí 
roku 2006. Tou je dokončení výstavby nové odbavovací haly a její uvedení do provozu ke 
konci minulého roku. Tím se podmínky pro odbavení cestujících na letišti výrazně zlepšily 
jak kvalitativně, tak kapacitně.

1.3. Foreword From the Chairman of the Board of Directors 
and Managing Director
It is not at all easy to sum up in a nutshell the year 2006 in the life of Letiště Ostrava a.s. 
- a year marked by so many important changes and events.
 The change in the Company’s management at the turn of 2006 was one of major 
events which affected the everyday operation of the Company. While retaining the strategic 
goals arising from the implementation of the traffic policy of the Moravian Silesian region
and the approved Business Plan of Letiště Ostrava a.s. for the years 2005-2015, measures 
were adopted to either markedly increase the chances of implementation of the Business 
Plan or measures whose absence of which would make the implementation of our set goals 
impossible.
One of the key steps was a series of audits whose findings made it possible to begin to
implement changes in the organizational structure. The principal goal of this change was 
to adjust the structure so that it enabled Letiště Ostrava, a. s. to better monitor and control 
all activities and processes within the Company both in terms of the economic management 
as well as the necessity to prepare the Company for the application of the quality mana-
gement system and subsequently certification pursuant to the Civil Aviation Act. The new
organizational structure was implemented at the beginning of 2007.
 Another major event was the conferment of the name Letiště Leoše Janáčka Ostra-
va (Leoš Janáček Airport, Ostrava). This change was preceded by a long scholarly debate 
and simply put, our tribute to a distinguished native of our region is not only a marketing 
decision but also an attempt to change the perception of our region as seen by outsiders 
and by ourselves.
 The ceremony officially renaming the airport was coupled with another significant
event in 2006 - completion of the new terminal and commencement of its operation at the 
end of last year. Thus, both the quality and capacity of our airport’s passenger handling 
facilities have improved considerably.
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The Company’s economic results and figures are discussed in detail in the following sections of this
Annual Report. An important event that took place was an increase of the registered capital of the 
Company from CZK 2 million to CZK 59 million and taking the Company from a loss making position in 
2005 into a profit of CZK 6.2 million in 2006. Furthermore, in the year 2006, a parking facility outside
the terminal building was completed and the installation of the runway centre line lighting continued in 
order to obtain certification for low visibility conditions, the so-called ILS CAT.II. ICAO. 

Similarly, a project has been launched to build a service road and install new fencing along the peri-
meter of the airport, both of which better comply with security requirements and reduce the guarded 
area by 145 hectares, resulting in savings in maintenance costs for the airport’s green areas. Also, 
initial steps were taken to prepare a project called the Security Centre – a building to be situated in 
the central part of the airport which will house the security service operating at the airport and the Air 
Traffic Control.  

In 2006, changes in the human resources management of the Company were initiated. The changes 
in the Company’s organizational structures resulted in the transfer of responsibilities and powers to de-
partment managers and heads. In addition, the Company’s payroll system was revised to strengthen 
the payroll incentives. Despite complicated collective bargaining with the Trade Union organization,  
a consensus was reached and new rules and regulations were implemented.

So, what are our expectations for the forthcoming period? I can state with certainty that the corporate 
strategic goal remains the same – to build a modern regional airport as a presentable gateway into 
the region while providing high quality services in all areas of air cargo and passenger air traffic ser-
vices. Similarly, we will continue to pursue our investment and technological infrastructure projects in 
progress. The immediate objective for 2007 is the completion of the Letiště Ostrava a.s. certification
processes in order to meet the legislative requirements. As far as the quality of services provided is 
concerned, 2007 became a year of detailed description of individual process and the setting up of an 
efficient quality management system.

However, implementation of all the set goals is closely linked to the professional and personal qua-
lities and skills of our employees and management. At the end of 2006, a debate was initiated on 
our Company’s code of ethics - a simple and clear formulation of our goals and rules governing the 
behaviour within the Company as a whole, and at the same time a definition of the relations between
the Company and its employees, customers, clients, and vice versa. This debate is not over yet and it 
is certain to result in the formulation of our code of ethics over the course of 2007. In closing, let me 
offer my perspective on the issue and sum it up as follows: 
… we are aware that it is impossible to reach absolute perfection; however, it is essential to at least 
make a small step toward perfection every day...

Ekonomika společnosti a její číselné vyjádření jsou v detailech předmětem dalších částí 
této zprávy. Důležitým faktem bylo navýšení základního jmění společnosti ze 2 mil. Kč  na  
59 mil. Kč  a vyvedení společnosti ze ztráty roku 2005 do zisku 6,2 mil. Kč v roce 2006.  
V roce 2006 se podařilo dokončit parkoviště před odbavovací halou, pokračoval projekt in-
stalace dráhové osové světelné řady s rozšířením na certifikaci letiště pro provoz za nízkých
dohledností – tzv. ILS CAT.II. ICAO.

Byl zahájen projekt výstavby obslužné komunikace kolem perimetru letiště se současným 
vybudováním nového oplocení, které lépe splňuje požadavky na bezpečnost a zmenšuje 
střežený prostor letiště o 145 ha, což přináší úspory v údržbě zelených ploch letiště. Byly 
zahájeny první kroky k přípravě projektu tzv. Bezpečnostního centra – budovy v centrální 
části letiště, která bude koncentrovat zázemí pro bezpečnostní složky, působící na letišti  
a službu řízení letového provozu.

V roce 2006 byly zahájeny  změny v personálním řízení společnosti. Se změnou organizač-
ní struktury došlo k posunu zodpovědnosti a pravomocí na ředitele a vedoucí útvarů. Byl 
inovován mzdový předpis, posilující motivační složku platu. Přes složitá jednání došlo ke 
konsenzu s odborovou organizací a k implementaci nových pravidel do života.

A co očekávání v příštím období? Mohu s určitostí říci, že zůstává v platnosti strategický cíl 
společnosti – vybudovat moderní regionální letiště s vysokou úrovní poskytovaných služeb 
ve všech segmentech letecké přepravy cestujících a zboží jako důstojnou bránu do regionu. 
Budeme pokračovat v nastartovaných projektech v oblasti investic do technologické infra-
struktury. Bezprostředním cílem pro rok 2007 v oblasti legislativy je dokončení certifikace
Letiště Ostrava, a. s. V oblasti úrovně poskytovaných služeb je rok 2007 rokem detailního 
popisu jednotlivých procesů a nastavení účinného systému řízení jakosti.

Všechny vytýčené cíle jsou ovšem velmi úzce vázány na odborné i lidské kvality a schop-
nosti zaměstnanců a vedení společnosti. V závěru roku 2006 byla zahájena diskuse na téma 
etického kodexu společnosti, jakéhosi jednoduchého a výstižného vyjádření cíle v oblasti 
chování společnosti jako celku a zároveň definování vztahů mezi společností a zaměstnanci,
obchodními partnery, klienty a naopak. Tato diskuse není u konce a v roce 2007 jistě vyústí 
v ustanovení etického kodexu. Sám za sebe bych na závěr pohled na tuto problematiku 
shrnul těmito slovy:

… víme, že dosáhnout plné dokonalosti není možné, je ale důležité každý den k dokona-
losti byť malý krůček udělat… 
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Posledním významným mezníkem historie je přejmenování letiště na Letiště Leoše Janáčka 
Ostrava v listopadu 2006. Tím došlo k završení stoleté historie leteckých aktivit na místě 
dnešního letiště.
Historie sahá až do prvního desetiletí minulého století. Tehdy v Mošnově v období 1909 - 1914 
bratři Žurovcové, regionální letečtí průkopníci, prováděli  letecké práce a pokusy, které byly 
přerušeny 1. světovou válkou. 
Místo, kde se nyní letiště Ostrava nachází, bylo následně k leteckému provozu použito 
německou Luftwaffe, která zde po okupaci Československa, v roce 1939, vybudovala polní 
letiště pro přípravu útoku na Polsko. V květnu 1945 je naopak používala první českoslo-
venská smíšená letecká divize. Následovalo období nečinnosti a půda byla vrácena svému 
původnímu účelu, a to zemědělské výrobě. 
Novodobá historie začala rokem 1956 zahájením stavebních prací na současném letišti. 
Letiště nebylo využíváno jen pro dopravní provoz, ale sloužilo především potřebám armá-
dy. Oficiální zahájení civilního letového provozu je datováno 16. říjnem 1959, kdy sem byl
přenesen veškerý provoz z již nevyhovujícího letiště Ostrava - Hrabůvka, nacházejícího se 
přímo v městské aglomeraci. Letový provoz, zajišťovaný společností ČSA, zahrnoval hlavně 
vnitrostátní, ale i nepravidelné zahraniční lety. V 60. a 70. letech zde bylo provozováno také 
aerotaxi. 
Výrazným zlomem se stal rok 1989. Brzy po něm, v roce 1993, došlo k ukončení činnosti 
vojenské části letiště a tím se také přenesl provoz letiště na Českou správu letišť. 
Dalším důležitým datem byl 1. červenec 2004, kdy bylo letiště Ostrava převedeno z majet-
ku České správy letišť, s. p. do vlastnictví Moravskoslezského kraje. Provozovatelem letiště 
se stala společnost Letiště Ostrava, a. s.

2.1. Historie letiště The latest major turning point in the airport’s history was its renaming to Leoš Janáček 
Airport, Ostrava in November 2006, which rounds out the hundred-year history of aviation 
activities in the location of the present airport. 
The airport’s history dates back to the first decade of the 20th century. Back then in Mošnov
in the period between 1909 and 1914, the Žurovec brothers, aviation pioneers in the region, 
carried out work and experiments in aviation until their efforts were interrupted by World 
War I. 
The location of the current airport was subsequently used for air traffic by the German
Lufftwaffe which, after the German occupation of Czechoslovakia in 1939, built an airfield in
preparation for the invasion of Poland. In May 1945, the airfield was in turn used by the 1st
Czechoslovak Combined Air Division. A period of inactivity followed during which the land 
was claimed for its original purpose – farming. 
The modern history of the airport began in 1956 when construction work on the current 
airport commenced. The airport was used not only for air traffic but it served primarily the
needs of the military. The official beginning of passenger air traffic dates back to October
16, 1959 when all air traffic was transferred to Mošnov from the already unsuitable Ostrava
Hrabůvka airport, which was located directly in the urban conglomeration. The air service, 
which was provided by ČSA, included primarily domestic as well as unscheduled internatio-
nal flights. In the 1960s and 1970s, an aero-taxi service was also operated there.
A significant turning point came with the events of November 1989 and soon afterwards, in
1993, activities in the military part of the airport were discontinued and thus airport opera-
tions were transferred to the Czech Airports Authority. 
Yet another important date was 1 July 2004 when the airport was transferred from the 
ownership of the Czech Airports Authority, state-owned enterprise, into the ownership of the 
Moravian Silesian region, with Letiště Ostrava, a. s. becoming the operator of the airport.

2.1. Airport History

2. Informační část 2. Information section
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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: 59.302 tis. Kč, je splacen ze 100 %, 

Základní kapitál je tvořen 20 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč  
v listinné podobě. 5.730 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hod-
notě 10 tis. Kč. 2 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  
1 tis. Kč.

Jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj.

2.2. Základní identifikační údaje společnosti

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.

The registered capital of the Company amounts to CZK 59,302,000 and has been fully paid up.

The registered capital of the Company is comprised of 20 registered ordinary shares held 
in certificated form, each with a nominal value of CZK 100,000; 5,730 registered shares
held in certificated form, each with a nominal value of CZK 10,000, and finally 2 registered
shares held in certificated form, each with a nominal value of CZK 1,000.

The sole shareholder of the Company is the Moravian Silesian region.

2.2. Company Information
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Představenstvo společnosti

Ing. Lubomír Vavroš     
Předseda představenstva

Ing. Libor Seidler   členství v představenstvu do 31. 12. 2006
Místopředseda představenstva  

Ing. Zdeněk Haničinec   členství v představenstvu do 31. 12. 2006
Člen představenstva

Ing. Leoš Liška    členství v představenstvu od 1. 1. 2007 
Místopředseda představenstva   

Ing. Radovan Kouřil   členství v představenstvu od 1. 1. 2007 
Člen představenstva

Dozorčí rada společnosti

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

2.3. Statutární orgány společnosti

Board of Directors

Ing. Lubomír Vavroš     
Chairman of the Board

Ing. Libor Seidler   member of the Board until 31 December 2006
Deputy Chairman of the Board  

Ing. Zdeněk Haničinec   member of the Board until 31 December 2006
Member of the Board

Ing. Leoš Liška    member of the Board since 1 January 2007 
Deputy Chairman of the Board   

Ing. Radovan Kouřil   member of the Board since 1 January 2007 
Member of the Board

Supervisory Board of the Company

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   Petr Hazmuka
Member   Radovan Řeháček
Member   Petr Vašek

2.3. Statutory Bodies of the Company
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2.4. Organizační schéma společnosti

Ing. Lubomír Vavroš
GENERÁLNÍ ŘEDITEL

SEKRETARIÁT BEZPEČNOST

EKONOMIKA PERSONALISTIKA

MARKETING 
A OBCHOD

PROVOZ LETIŠTĚ HANDLING SPRÁVA MAJETKU HZS

VEDOUCÍ PROVOZU 
LETIŠTĚ

BEZPEČNOST LETIŠTĚ

OSTATNÍ SLUŽBY

VEDOUCÍ SMĚNY 
HANDLINGU

ODBAVENÍ 
CESTUJÍCÍCH

ODBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ 
LETADEL

ENERGETIKA, 
VODOHOSPODÁŘSTVÍ 

A EKOLOGIE

SPRÁVA BUDOV

IT SPRÁVCE SÍTĚ

LETECKOPROVOZNÍ 
PLOCHY

OPERAČNÍ STŘEDISKO

REPRESE

2.4. Organizational Chart of the Company
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2.5. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 
majetku 
Výsledky hospodaření
Společnost Letiště Ostrava, a. s. dosáhla v roce 2006 zisku ve výši 6,2 mil. Kč při tržbách 
160,9 mil. Kč a celkových výnosech 223,5 mil. Kč. Proti předchozímu roku, kdy byla vyká-
zána ztráta ve výši 6,3 mil. Kč, tak došlo ke znatelnému zlepšení hospodářských výsledků. 
Vedle rostoucího objemu tržeb se v hospodářském výsledku pozitivně projevila ochota 
Moravskoslezského kraje pomoci při náběhu nových mezinárodních linek formou dotací. 
Dotace od Moravskoslezského kraje plně pokryla zvýšené náklady související s rozběhem 
pravidelné linky do Vídně.
I v roce 2006 provozovala společnost Letiště Ostrava, a. s. letiště na základě smlouvy  
o nájmu podniku s Moravskoslezským krajem. 

Vývoj tržeb, výnosů a výsledku hospodaření

Pozn.: rok 2004 zahrnuje pouze výsledky od 1. 7. 2004, tzn. od data vzniku společnosti Letiště Ostrava, a. s.

Vývoj tržeb, výnosů a HV 2004 2005 2006

Tržby 65 652 142 006 160 861

Výnosy 67 006 147 441 223 530

Zisk (+), ztráta (-) 5 666 -6 270 6 201
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2.5. Report on Business Activities and Assets

Income From Operations
In 2006, Letiště Ostrava, a. s. made a profit of CZK 6.2 million, with sales amounting to CZK
160.9 million and total revenues of CZK 223.5 million. Thus, a significant improvement in
the economic results of the Company took place, compared to the previous year when the 
Company made of loss of CZK 6.3 million. In addition to the growing volume of sales, the 
economic result was positively influenced by the willingness of the Moravian Silesian region
to help launch new international services financed through subsidies. The subsidies gran-
ted by the Moravian Silesian region fully covered the increased costs related to launching  
a regular service to Vienna, Austria. 
As in the previous year, in 2006 Letiště Ostrava, a. s. operated the airport under the Lease 
Contract for the facility entered into with the Moravian Silesian region. 
 
Development of sales, revenues and income from operations 

Note: The year 2004 includes only data from the period starting 1 August, i.e. the date of establishment of Letiště Ostrava, a. s.

Development of sales 2004 2005 2006

Sales 65 652 142 006 160 861

Revenues 67 006 147 441 223 530

Profit (+), Loss (-) 5 666 -6 270 6 201
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V nákladech společnosti hrají nejvýznamnější roli náklady na služby a osobní náklady. Vy-
soký růst nákladů na služby je dán výdaji na podporu nové linky do Vídně. Významnou 
nákladovou položkou jsou i odpisy, když převážnou část z nich tvoří odpisy z majetku ve 
vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Pozn.: rok 2004 zahrnuje pouze výsledky od 1. 7. 2004, tzn. od data vzniku společnosti Letiště Ostrava, a. s.

Vývoj nákladů 2004 2005 2006

Zboží 8 7 291 11 884

Materiál a energie 9 400 18 719 26 652

Služby 9 097 49 024 82 005

Osobní náklady 23 341 54 227 61 164

Odpisy 11 900 23 407 25 080

Ostatní náklady 7 594 1 043 10 544

Vývoj nákladů

Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech

Zboží

Materiál a energie

Služby

Osobní náklady

Odpisy

Ostatní náklady

The Company’s costs are primarily comprised of costs of services and personnel costs.  
A steep increase in costs of services is accounted for by expenses incurred in supporting 
the new service to Vienna, Austria. Another major cost item is depreciation, most of which 
is comprised of depreciation of assets in the ownership of the Moravian Silesian region.

Development of Costs 2004 2005 2006

Purchasing of goods 8 7 291 11 884

Consumption of materials and energy 9 400 18 719 26 652

Services 9 097 49 024 82 005

Personnel costs 23 341 54 227 61 164

Depreciation 11 900 23 407 25 080

Other expenses 7 594 1 043 10 544

Development of Costs

Note: The year 2004 includes only data from the period starting 1 August, i.e. the date of establishment of Letiště Ostrava, a. s.
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 Breakdown of Total Costs
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Struktura majetku společnosti a zdrojů jeho krytí je ovlivněna smlouvou o pronájmu pod-
niku. Pronajímaný dlouhodobý  majetek se projevuje v aktivech a ve stejné hodnotě jsou  
v pasívech v dlouhodobých závazcích vykázány závazky vůči Moravskoslezskému kraji.
Aktiva společnosti poklesla o 14 mil. Kč. Pokles stavu aktiv byl způsoben snížením objemu 
pronajímaného dlouhodobého majetku od Moravskoslezského kraje o 193,7 mil. Kč. Snížení 
objemu pronajímaného majetku souvisí se snahou mít v pronájmu pouze majetky potřebné 
k provozování letiště. Tendence optimalizace objemu pronajímaného majetku bude pokra-
čovat i v příštím období. Na pokles stavu dlouhodobého majetku má vliv  i postupné ode-
pisování dlouhodobého majetku.  Opačným směrem působily nové investice a růst objemu 
finančního majetku.

Struktura aktiv 2004 2005 2006

Dlouhodobý majetek 635 412 618 354 577 068

Pohledávky 11 354 16 904 17 870

Finanční majetek 18 139 24 958 50 085

Ostatní aktiva 2 021 1 998 3 006

Aktiva celkem 666 926 662 214 648 029
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The structure of the Company’s assets and sources of their coverage is influenced by the
Lease Contract for the facility.  The leased long-term assets are shown as assets and in the 
same amount as long-term liabilities to the Moravian Silesian region.
The Company’s assets decreased by CZK 14 million. This decline in assets was caused by 
a decrease in the total volume of the fixed assets leased by the Moravian Silesian region
by CZK  193.7 million. The reduction of the volume of the leased assets is related to an 
attempt to have under lease only assets essential to the operation of the airport. This trend 
to optimize the volume of the leased assets will continue in the forthcoming period as well. 
The decrease in the volume of long-term assets is also influenced by gradual depreciation
of the long-term assets. New investments and the growth of the financial assets acted in
the opposite direction.

Structure of Assets 2004 2005 2006

Fixed assets 635 412 618 354 577 068

Receivables 11 354 16 904 17 870

Financial assets 18 139 24 958 50 085

Other assets 2 021 1 998 3 006

Total assets 666 926 662 214 648 029
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K významným změnám došlo ve struktuře zdrojů financování. V průběhu roku 2006 došlo
ve dvou krocích k postupnému navýšení základního kapitálu ze strany Moravskoslezského 
kraje jako jediného akcionáře o 57,3 mil. Kč na 59,3 mil. Kč. Vlastní zdroje společnosti tak 
byly výrazně posíleny, což přispělo ke zvýšení finanční stability společnosti.
Vysoké závazky společnosti jsou tvořeny především dlouhodobým závazkem vyplývajícím 
ze smlouvy o pronájmu podniku. Tyto závazky jsou spláceny postupně ve výši odpisů. Na 
druhou stranu se pronajímatel zavázal financovat nové investice.
Krátkodobé závazky ve výši 31,2 mil. Kč jsou ve výši přiměřené a nijak neohrožují solvent-
nost společnosti. Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Struktura pasiv 2004 2005 2006

Vlastní zdroje 7 666 1 396 64 898

Dlouhodobé závazky 646 866 622 321 551 247

Krátkodobé závazky 12 219 38 469 31 554

Ostatní pasíva 175 28 330

Pasíva celkem 666 926 662 214 648 029
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Significant changes occurred in the structure of financial resources. In the course of 2006,
a gradual increase of the registered capital took place in two steps on the part of the Mora-
vian Silesian region as the sole shareholder, by CZK 57.3 million to CZK 59.3 million. Thus, 
the Company’s own resources were markedly improved, which contributed to increased 
financial stability in the Company.
The large amount of the Company’s liabilities is mostly comprised  of the long-term liability 
arising from the Lease Contract for the facility. These liabilities are being paid gradually in 
an amount of depreciations. On the other hand, the lessor undertook to finance the new
investments. The current liabilities amounting to CZK 31.2 million are adequate and do not 
in any way pose a threat to the solvency of the Company, which does not have any overdue 
payables.

Structure of Liabilities 2004 2005 2006

Equity 7 666 1 396 64 898

Long-term liabilities 646 866 622 321 551 247

Current liabilities 12 219 38 469 31 554

Other liabilities 175 28 330

Total liabilities 666 926 662 214 648 029
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Obchodní aktivity

Celkové tržby dosáhly v roce 2006 výše 160.861 tis. Kč a meziročně se tak zvýšily o 13,3 %. 
Z celkových tržeb činily tržby za zboží (prodej letenek) 11.986 tis. Kč a tržby za prodej 
vlastních služeb 148.875 tis. Kč. Tržby z provozování letiště tvoří tržby z přistávacích po-
platků, letištních tax a parkovacích poplatků. Zvýšení tržeb  z provozování letiště souvisí  
s růstem počtu odbavených cestujících a odbaveného nákladu. Handlingová činnost po-
stupně nabývá na významu, a proto byla tato činnost k 1. 1. 2007 vyčleněna do samo-
statného útvaru. Mezi ostatními výnosy má největší podíl pronájem nebytových prostor, 
především v prostorách terminálu.

Tržby z prodeje vlastních služeb

Skladba tržeb 2004 2005 2006

Provozování letiště 38 709 73 079 82 608

Handling 13 863 30 737 32 883

Ostatní 13 073 30 832 33 384

Celkem 65 645 134 648 148 875

Business Activities

The total sales in 2006 reached CZK 160,861 thousand and rose year-on-year by 13.3 %. 
Of the total sales, sales of goods (sale of air tickets) amounted to CZK 11,986 thousand and 
revenues from sale of services to CZK 148,875 thousand. Revenues from the operation of 
the airport are comprised of sales from landing fees, parking fees, and airport taxes. The 
increased sales from the airport operation is related to a growing volume of passengers and 
air cargo handled. The importance of handling activities has been on the rise; therefore, 
on 1 January 2007, a separate handling department was created. Other revenues come 
primarily from the lease of non residental space, mainly inside the terminal building.

Revenues from sale of own services

Breakdown of sales 2004 2005 2006

Operation of airport 38 709 73 079 82 608

Ground handling activities 13 863 30 737 32 883

Other 13 073 30 832 33 384

Total 65 645 134 648 148 875
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Key investment ratios show mostly positive values. The return on equity (ROE) amounting 
to 10.3 % may be considered very good. On the other hand, the return on total assets does 
not show such a positive value. The large amount of assets corresponds to the capital in-
tensive nature of the industry and accounts for its amount (1.5 %). Liquidity ratios indicate, 
for the most part, positive values greatly exceeding recommended limits. The leverage ratio 
is adversely high (89.8 %); however, the Company cannot be considered undercapitalized.  
The undercapitalization shows a value greater than 1, specifically 1.07. The high proportion
of loan capital results from the aforementioned lease of the enterprise. Therefore, indeb-
tedness to the sole owner cannot by any means threaten the Company.  

Základní poměrové ukazatele vykazují většinou pozitivní hodnoty. Rentabilitu vlastního ka-
pitálu (ROE) ve výši 9,6 % lze považovat za velice dobrou. Rentabilita celkového kapitálu 
(ROA) již tak pozitivní hodnotu nevykazuje. Vysoký stav aktiv odpovídá investičně náročné-
mu odvětví a promítá se do její výše (1,4 %). Ukazatelé likvidity vykazují vesměs pozitivní 
hodnoty vysoko nad doporučovanými limity. Podíl cizího kapitálu na aktivech je nepříznivě 
vysoký (89,9 %), ale společnost nelze považovat za podkapitalizovanou. Ukazatel podkapi-
talizování je pozitivní, vykazuje hodnotu vyšší než 1, konkrétně 1,07. Vysoký poměr cizího 
kapitálu je dán již zmiňovaným pronájmem podniku. Zadluženost vůči jedinému vlastníkovi 
proto nemůže společnost nijak ohrožovat.
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V roce 2006 došlo k významnému nárůstu počtu odbavených cestujících. V pravidelné 
dopravě dominovala linka do Prahy provozovaná společností ČSA. Její podíl na počtu cestu-
jících činil 31 %. V průběhu roku byl společností Cirrus Airlines ukončen pravidelný provoz 
na lince do Mnichova. Naopak významně narostl počet cestujících na pravidelné lince do 
Vídně provozované společností Job Air. 
V roce 2006 nadále prudce rostl segment nepravidelných letů. Cestovní kanceláře spolu  
s leteckými společnostmi stále více usilují o maximální pohodlí svých klientů, přičemž blíz-
kost letiště je jedním z rozhodujících parametrů. Nejvyšší podíl na nepravidelné osobní 
dopravě měly společnosti ČSA a TRAVEL SERVICE.

Vývoj počtu cestujících

Druh přepravy 2004 2005 2006

Vnitrostátní pravidelná 72 101 92 707 94 535

Vnitrostátní nepravidelná 1 354 1 871 1 949

Mezinárodní pravidelná - 4 041 14 216

Mezinárodní nepravidelná 124 542 136 161 162 094

Tranzitní cestující 18 262 31 084 27 942

Celkem 216 259 265 864 300 736
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The year 2006 saw a significant increase in the number of passengers handled. Regularly
scheduled air services were dominated by the service to Prague operated by ČSA, with 
a 31 percent share in total passengers handled. In the course of the year, Cirrus Airlines 
discontinued its scheduled air service to Munich, Germany. By contrast, the number of 
passengers using the scheduled service to Vienna, Austria, which is operated by Job Air, 
rose significantly.
In 2006, the segment of unscheduled flights continued to grow steeply. Travel agencies
together with airline companies still strive to provide passengers with maximum comfort, 
with proximity of the airport being one of the decisive factors. The highest share in unsche-
duled passenger services was held by ČSA and TRAVEL SERVICE.

Development of Passenger Movements

Type of service 2004 2005 2006

Scheduled domestic 72 101 92 707 94 535

Unscheduled domestic 1 354 1 871 1 949

Scheduled international - 4 041 14 216

Unscheduled international 124 542 136 161 162 094

Passengers in transit 18 262 31 084 27 942

Total 216 259 265 864 300 736
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Celkový počet pohybů letadel stagnoval zhruba na úrovni roku předcházejícího. Došlo však 
k výrazné změně v jednotlivých druzích letů. Počet pohybů letadel osobní a nákladní pře-
pravy rostl. Z hlediska tržeb letiště méně významný počet jiných pohybů letadel mírně klesl. 
Pokles souvisí s nižším počtem výcvikových letů.

Vývoj počtu pohybů letadel

Druh letu 2004 2005 2006

Komerční osobní doprava 4 120 5 185 6 067

Cargo lety 470 1 007 1 108

Obecné letectví a jiné lety 8 520 10 114 8 921

Celkem 13 110 16 306 16 096
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The total aircraft movements remained approximately at the level of the previous year. 
However, a significant change took place in individual types of flights. The number of
aircraft movements in passenger and cargo traffic rose. The movement of other aircraft,
which is less important for the airport revenues, slightly declined. The decline can be ac-
counted for due to a lower number of training flights.

Development of Aircraft Movements 

Type of Flight 2004 2005 2006

Commercial passenger traffic 4 120 5 185 6 067

Air cargo traffic 470 1 007 1 108

General aviation and other flights 8 520 10 114 8 921

Total 13 110 16 306 16 096
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Významného meziročního nárůstu dosáhl i další klíčový ukazatel, kterým je objem nákladní 
přepravy. V roce 2006 bylo poprvé odbaveno více než 2 000 tun leteckého nákladu. Nejvý-
znamnějším klientem v této oblasti je Česká pošta, s. p., která provozuje pravidelné letecké 
poštovní linky mezi Prahou a Ostravou. 
V příštích letech lze očekávat prudký růst nákladní přepravy. Automobilka Hyundai v No-
šovicích zvyšuje poptávku po všech druzích dopravy, vč. letecké. Tomuto jde společnost 
naproti – v roce 2006 byly zahájeny kroky směřující k otevření nového cargo terminálu  
v roce 2007.

Cargo (v tunách)

Druh přepravy 2004 2005 2006

Mezinárodní nákladní přeprava 870 492 740

Vnitrostátní nákladní přeprava 90 92 102

Celkem nákladní přeprava 960 583 842

Pošta 566 1 056 1 201

Celkem cargo 1 526 1 639 2 043

0

500

1 500

2 000

2 500

1 000

2006

Mezinárodní 
nákladní přeprava

2004

2005

Vnitrostátní 
nákladní přeprava

Celkem nákladní 
přeprava

Pošta Celkem cargo

Another key indicator, the volume of air cargo, showed a significant year-on-year increase.
In the year 2006, more than 2,000 tonnes of air cargo was handled for the first time ever.
The most important client in the segment is Česká pošta, s. p. (Czech Post Office, a state-
-owned enterprise) which operates regularly scheduled air mail services between Prague 
and Ostrava. 
In the coming years, a rapid growth in air cargo can be expected. Automobile manufacturer 
Hyundai, based in Nošovice, has increased the demand for all modes of transportation, 
including air service. Our Company has tried to meet such demand – in 2006, steps were 
taken towards opening a new cargo terminal in 2007.

 Air Cargo (in tonnes)

Type of Cargo Traffic 2004 2005 2006

International cargo 870 492 740

Domestic cargo 90 92 102

Total cargo 960 583 842

Air mail 566 1 056 1 201

Total 1 526 1 639 2 043
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Hlavní událostí roku 2006 v oblasti investic bylo otevření nové odletové a odbavovací haly, 
která svými parametry odpovídá světovým standardům pro bezpečné a komfortní odba-
vování cestujících. Investiční náklady byly v celkové výši cca 330 mil. Kč, přičemž přibližně 
polovina investované částky byla vynaložena na nejmodernější bezpečnostní a odbavovací 
technologie. K profinancování této investice bude využita rovněž dotace ze strukturálních
fondů EU ve výši téměř 43 mil. Kč. 
Výstavba haly byla zahájena v květnu 2005 a do provozu byla hala uvedena v prosinci 
2006. Otevřením nové haly byla zvýšena kapacita letiště na 500 osob za hodinu, což vý-
znamně posílí konkurenceschopnost letiště zejména s ohledem na vstup České republiky 
do „Schengenského prostoru“ ke dni 31. 12. 2007. Od tohoto data se  otevřou pozemní 
a námořní hranice „Schengenského prostoru“ a čeští občané i obyvatelé dalších nových 
členských zemí budou moci překračovat hranice všech zemí EU, vyjma Británie a Irska, 
bez předkládání pasů s tím, že nejpozději v březnu 2008 odpadnou kontroly i na letištích. 
Letiště Ostrava, a. s. bude na tento významný okamžik připraveno a zajistí svým klientům 
odpovídající služby při jejich cestování za prací i volným časem.
Součástí plánu dlouhodobého rozvoje Letiště Ostrava, a. s. byla v roce 2006 realizace dal-
ších významných investic. Jedná se zejména o výstavbu  parkoviště v hodnotě 14,3 mil. Kč 
a o rozšíření přístupových bezpečnostních systémů v hodnotě 2 mil. Kč.
V dalších letech budou rozvojové investice realizovány v souladu s klíčovým strategickým 
dokumentem - Generelem rozvoje Letiště Ostrava, a. s. do roku 2015 schváleným zastupi-
telstvem Moravskoslezského kraje v roce 2006. Jedná se zejména o investice zkvalitňující 
provoz letiště za nízkých dohledností, rozšíření odbavovací plochy pro letadla, rekonstruk-
ce severní stojánky, výstavba nového bezpečnostního centra, modernizace IT technologií  
a výhledově výstavba kolejového napojení letiště včetně objektu přestupního terminálu pro 
cestující a napojení vozových jednotek na železniční síť.
Vedení Letiště Ostrava, a. s. již zahájilo intenzivní přípravu na spolufinancování plánova-
ných investic ze strukturálních fondů Evropské unie, které budou představovat zcela zásad-
ní a neopakovatelnou příležitost profinancovat naplánované investice částečně z veřejných
zdrojů. Jedná se zejména o Regionální operační program a Operační program Doprava, 
případně další dotační programy, které budou průběžně intenzivně vyhledávány a efektivně 
využívány k profinancování rozvojových projektů Letiště Ostrava, a. s.

Investice

A major event of 2006 in the area of investments was the opening of the new terminal 
building whose parameters comply with world standards for safe and comfortable pas-
senger handling. Capital expenditures amounted to approximately CZK 330 million, with 
roughly 50 percent of the amount having been expended on state-of-the-art security and 
passenger handling systems. Part of this investment will be funded using a subsidy amoun-
ting to almost CZK 43 million allocated from EU structural funds. 
The construction of the terminal building began in May 2005 and it was put into operation 
in December 2006. Thanks to the opening of the new terminal, the airport capacity incre-
ased to 500 persons per hour, which will significantly strengthen the competitiveness of
the airport, in particular with respect to the accession of the Czech Republic to the Schen-
gen zone as of 31 December 2007. From that day, both land and marine borders of the 
Schengen area will be opened and Czech citizens as well as those of new member states 
will be allowed to cross the borders of all EU countries, except for Britain and Ireland, wi-
thout having to produce a passport and in March 2008 at the latest, airport checks will be 
cancelled. Letiště Ostrava, a. s. will be prepared for this important event and will provide 
corresponding services to its clients travelling to for work and leisure purposes. A part of 
Letiště Ostrava, a.s. long-term development plan in 2006 was the implementation of fur-
ther significant investments, namely construction of the parking facility amounting to CZK
14.3 million and extension of security access systems amounting to CZK 2 million.
In the coming years, development investments will be made in accordance with a key 
strategic document – the General Development Plan of Letiště Ostrava, a. s. until the year 
2015, which was approved by the Regional Assembly of the Moravian Silesian region in 
2006. In particular, these investments include an improvement of the airport’s operation 
under low visibility conditions, extension of the cargo handling facility, refurbishment of the 
North Gate, construction of a new security centre, upgrade of IT systems, as well as an 
envisaged construction of a rail connection of the airport, including a transit terminal for 
passengers and rail vehicles to the rail network.
The management of Letiště Ostrava, a. s. has begun intensive preparation for co-finan-
cing the planned investments from EU structural funds, which will afford a crucial and  
one-of-a-kind opportunity to partially finance the planned investments from public resour-
ces, in particular, the Regional Operational Programme and the Operational Transport Pro-
gramme, or as the case may be, other subsidy programmes, which will be actively sought 
out on an ongoing basis and effectively utilized to finance the development projects of
Letiště Ostrava, a. s.

Investments
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2.6. Řízení bezpečnosti, jakosti a certifikace letiště

Řízení bezpečnosti je obdobou řízení jakosti, ale vychází ze specifických požadavků zákona
o civilním letectví. Novelizovaný zákon o civilním letectví vyžaduje, aby provozovatelé le-
tišť zpracovali letištní příručku, která popisuje základní činnosti, spolupráci, zodpovědnosti, 
reguluje provozní záležitosti letiště a popisuje i systém řízení bezpečnosti provozovatele 
letiště.
Společně se zavedením systému řízení bezpečnosti chce vedení společnosti připravit dokumen-
taci tak, aby byla použitelná i pro následující získání certifikátu kvality dle řady ISO 9000. 

Základním předpokladem pro vytvoření systému řízení bezpečnosti a systému řízení jakosti 
je pevná a jasná organizační struktura společnosti s jasně vymezenými kompetencemi pro 
zaměstnance společnosti. Celý rok 2006 probíhal proces přestavby organizační struktury 
společnosti, který skončil v prosinci 2006, kdy představenstvo společnosti  schválilo novou 
organizační strukturu a další sadu navazujících předpisů (organizační řád, katalog prací, 
metodiku pro stanovování osobního hodnocení a prémií atd.).
Současně s dokončováním organizačních změn ve společnosti vypracovalo představenstvo 
plán tvorby letištní příručky a sjednalo externího konzultanta pro tvorbu letištní příručky, 
který má zároveň zkušenosti i se zaváděním systému řízení kvality ISO. V prvních měsících 
roku 2007 byla zahájena intenzivní práce na tvorbě letištní příručky a předpokládané zahá-
jení certifikačního procesu ze strany ÚCL je v červnu 2007.

2.6. Security Control, Quality Control and Certification

Security control is analogous to quality control; but the former is based on specific requi-
rements of the Civil Aviation Act. The amended law on civil aviation requires that airport 
operators develop an Airport Operations Manual which describes basic activities, coope-
ration, responsibilities, operations of the airport, as well the security management system 
applied by the airport operator. 
Along with the application of the security management system, the Company management 
intends to develop the Company’s documentation in such a manner as to be usable in ob-
taining the quality certificate according to ISO 9000 standards in the future.
A prerequisite to creating the security control system and quality control system is a solid 
and transparent organizational structure with clearly defined responsibilities and duties for
the Company’s employees. Throughout the year 2006, the process of transformation of 
the Company’s organizational structure was under way  and culminated in December 2006 
when the Board of Directors of the Company approved the new organizational structure 
and a further set of follow-up regulations, including  the organization manual, job catalo-
gue, methodology for employee bonus and reward assessment, etc.
Concurrently with the completion of organizational changes within the Company, the Board 
of Directors developed a plan for creation of the Airport Operations Manual and contracted 
an outside consultant for this purpose who at the same time has experience in creating 
such a document and application of a quality control system in compliance with ISO stan-
dards. In the first months of 2007, intensive efforts were made to start work on the Airport
Operations Manual, with the beginning of the certification process on the part of UCL plan-
ned for June 2007. 
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2.7. Řízení lidských zdrojů společnosti

Rok 2006 byl v personální oblasti rokem přípravy nového systému odměňování. Proces 
tvorby nové organizační struktury a nového systému řízení je postaven na souladu odpo-
vědnosti, pravomoci a motivace. Nový systém odměňování zavedený počátkem roku 2007 
proto obsahuje vyšší míru motivace a silnější provázanost mzdy na výsledcích práce. Sou-
časně se zavedením nového mzdového systému byla ve společnosti změněna i pravidla  
v sociální oblasti. Byla  uvedena do praxe pravidla „Zaměstnaneckých výhod“. V této oblasti 
zaměstnavatel vynakládá prostředky zejména do oblasti stravování, rekreace, pracovních 
výročí a penzijního připojištění.

Celkový průměrný evidenční stav zaměstnanců ke konci roku 2006 činil 154 osob. V po-
rovnání s předchozím rokem se zvýšil o 11 osob, což v relativním vyjádření znamená růst  
o 7,6 %. Stavy zaměstnanců rostly především v útvaru odbavení cestujících a letadel, ostra-
hy a bezpečnosti letiště, a to z důvodu naplňování cílů společnosti a  zajištění bezpečného 
a plynulého provozu. Meziroční růst mezd činil 12,5 %. Díky růstu mezd a díky pokračování 
realizace sociálního programu se podařilo stabilizovat personální obsazení společnosti. 
Vzdělávání zaměstnanců bylo zaměřeno především na jazykové znalosti a na získávání 
odborných dovedností potřebných k výkonu práce.

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

2.7. Human Resources Management

In labour relations, the year 2006 was a period of preparing a new remuneration system. 
The process of creating a new organizational structure and a new management system is 
based on the synergy between responsibilities, powers and motivation. Therefore, the new 
remuneration system introduced at the beginning of 2007 involves a higher level of moti-
vation and establishes a greater link between pay and job performance. The introduction of 
the payroll system brought along changes in the social sphere - a new employee benefits
policy was adopted. In this area, the employer expends resources, in particular, on meal 
service, recreation, service anniversaries, and supplementary pension schemes.  

The total average number of employees at the end of 2006 was 154 persons. Compared to 
the previous year, the headcount rose by 11 persons, which represents a relative increase 
by 7.6 percent. The headcount was rising mainly at the Passenger Check-in and Ramp Han-
dling Departments, as well as the Security Department on account of fulfilling corporate
goals and ensuring safe and smooth operations. The annual payroll growth reached 12.5 
percent. Thanks to the payroll growth and ongoing implementation of the social program-
me, the Company managed to stabilize the personnel structure of the Company. 
Employee education and training focused on developing language skills and acquiring the 
expertise necessary for the performance of job duties. 

In labour and social relations, Letiště Ostrava, a. s. proceeds in accordance with the appli-
cable legislation and the valid Collective Bargaining Agreement.
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2.8. Životní prostředí a ekologie

V oblasti životního prostředí se snaží Letiště Ostrava, a. s. dodržováním platné legislativy   
a prevencí minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí. Toto se daří – dopady na 
životní prostředí se nezvyšují ani při rostoucím provozu na letišti.  
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  mohou přistávat a vzlétat pouze letadla vybavená 
pohonnými jednotkami v souladu s legislativou Evropské unie. Výjimky povoluje Minister-
stvo dopravy České republiky.
Nakládání s nebezpečnými odpady
Letiště Ostrava, a. s. je také producentem nebezpečných odpadů. Nejpodstatnější část tvo-
ří odpad z letadel, zařazený z důvodu potencionálního rizika infekčnosti mezi nebezpečné 
odpady. Likvidace nebezpečných odpadů je zajištěna v souladu se zákonnými předpisy.
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.
V roce 2006 byl uveden do zkušebního provozu nový střední zdroj znečišťování ovzduší 
– plynová kotelna pro vytápění nové odbavovací haly. Měření emisí bude provedeno  
v I. čtvrtletí 2007 a poté bude požádáno o povolení trvalého provozu. Vzhledem k  moderní 
technologii vytápění tento zdroj nijak vážně nezatěžuje životní prostředí.
Vodní hospodářství
V roce 2006 bylo na základě požadavků připojení průmyslové zóny Mošnov na kanalizaci 
Letiště Ostrava, a. s. provedeno vyhodnocení stávajícího provozu ČOV autorizovanou oso-
bou. Vzhledem k potřebám zvýšení kapacity bude nutné ČOV rekonstruovat. Tato rekon-
strukce začala v únoru 2007 s termínem dokončení v květnu 2007.
V říjnu 2006 Letiště Ostrava, a. s. podepsala smlouvu s SmVaK Ostrava a. s. o provozování 
veřejného vodovodu. 

2.8. 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. This effort has achieved success – adverse environmental effects do not 
worsen even though the volume of air traffic is on the rise.
Noise
Letiště Ostrava, a. s. had a noise survey conducted on the impact of noise generated by 
aircraft on the surrounding environment. The noise study indicates that imposing restricti-
ons on air operations and noise levels in the future will not be necessary. At Leoš Janaček 
Ostrava  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. 
Hazardous Waste Disposal
Letiště Ostrava, a. s. produces hazardous waste. Its largest part comes from aircraft and is 
classified as hazardous due to its potential infectiousness. Disposal of hazardous waste is
conducted in compliance with the applicable legislation.
Air Protection
Letiště Ostrava, a. s. operates only small and medium-sized sources of air pollution, spe-
cifically, 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 the function of waste gas ducts (small-sized) on a regu-
lar basis. All the sources comply with the applicable environmental legislation.
In the year 2006, a new medium-sized air pollution source, a gas fired boiler facility for the
heating of the new terminal, was put into trial operation. The emission measurement will 
be carried out in the first quarter of 2007 and subsequently an application for permission of
permanent operation will be submitted. With respect to the advanced heating technology 
used, this source does not aversely affect the environment in a significant way.
Water Resources Management
In 2006, on the basis of requirements concerning the connection of the Mošnov industrial 
zone to the Letiště Ostrava, a. s. sewage system, an assessment of the current operation 
of the waste water treatment plant was made by an authorized person. With respect to the 
need to increase the capacity of the waste water treatment plant, its reconstruction will 
be necessary. The reconstruction project began in February 2007 and is scheduled to be 
completed in May 2007.
In October 2006, Letiště Ostrava entered into a contract with SmVaK Ostrava, a. s. (North 
Moravian Water Supply and Sewerage) covering the operation of a public water supply 
system.
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2.9. Významné události po rozvahovém dni

Dne 21. 12. 2006 Rada kraje v působnosti valné hromady odvolala na základě návrhu 
zastupitelstva kraje Ing. Libora Seidlera a Ing. Zdeňka Haničince z funkce členů předsta-
venstva společnosti Letiště Ostrava, a. s. s účinností ke dni 31. 12. 2006. Zároveň zvolila 
Rada kraje na základě návrhu zastupitelstva kraje Ing. Leoše Lišku a Ing. Radovana Kouřila 
členy představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. a to ke dni 1. 1. 2007. Toto 
rozhodnutí o odvolání a zvolení členů představenstva se řídí ustanovením § 190 zákona  
č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2.9. Significant Events After the Balance Sheet Day

On 21 December 2006, the Regional Council acting in the capacity of the General Meeting 
dismissed, based upon the proposal of the Regional Assembly, Ing. Libor Seidler and Ing. 
Zdeňek Haničinec as members of the Board of Directors of Letiště Ostrava, a. s. with ef-
fect from 31 December 2006 and at the same time appointed, based upon the proposal of 
the Regional Assembly, Ing. Leoš Liška and Ing. Radovan Kouřil members of the Board of 
Directors, Letiště Ostrava, a. s. as of 1 January 2007. This decision on dismissal and ap-
pointment of board members is governed by the provisions of Art. 190, Act No. 513/1991 
Coll., Labour Code, as amended.

2.10. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku za 
účetní období roku 2006: 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 Obchodního zákoníku ovládána jejím jediným akcioná-
řem Moravskoslezským krajem.

Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v účetním období r. 2006 a jejich hodnocení:
 
- Smlouva o poskytnutí  neinvestiční  účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve 
výši 11.300 tis. Kč, dle smlouvy č. 00385/2006/DSH ze dne 7. 3. 2006. Finanční prostředky 
budou použity na úhradu nákladů prokazatelně spojených se zajištěním  bezpečnostní kon-
troly a ostrahy letiště Ostrava - Mošnov.
- Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
ve výši 11.200 tis. Kč, dle smlouvy č. 00824/2006/DSH ze dne 23. 5. 2006. Finanční  pro-
středky budou  použity na úhradu nákladů prokazatelně spojených se zajištěním hasičské 
záchranné služby letiště Ostrava - Mošnov.
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako investiční do-
taci ve výši 12.000 tis. Kč, dle smlouvy č. 01982/2006/DSH,  ze dne 22. 11. 2006.  
Finanční prostředky určené k zajištění bezpečnosti letištní plochy – výstavba okružní ob-
služné komunikace a výstavba nového oplocení letiště Ostrava - Mošnov.
- Smlouva o závazku veřejné služby v letecké dopravě na rok 2006 ve výši 22.500 tis. Kč, dle 
smlouvy č. 01332/2006/DSH ze dne 26. 7. 2006. 
Navýšení závazků o 17.000 tis. Kč dle dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 21. 12. 2006.
Závazek veřejné služby bude provozovatelem plněn v roce 2006 provozováním letecké linky 
Ostrava - Vídeň.

2.10. Report on Relations Between Related Parties
Pursuant to Art. 66, para. 9 of the Commercial Code for the accounting period ended  
31 December 2006: 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 De-
cember 2006 and their evaluation:

- Agreement for granting a special purpose non-investment subsidy amounting to CZK 
11,300 thousand allocated from the budget of the Moravian Silesian region, pursuant to 
Contract No. 00385/2006/DSH dated 7 March 2006. The funds will be used to cover the 
costs demonstrably incurred in providing security checks and security guard services at 
Leoš Janáček Airport, Ostrava.
- Agreement for granting a special purpose non-investment subsidy amounting to 11,200 
thousand allocated from the budget of the Moravian Silesian region, pursuant to Contract 
No. 00824/2006/DSH dated 23 May 2006. The funds will be used to cover the costs demon-
strably incurred in providing the fire rescue service at Leoš Janaček Airport, Ostrava.
- Agreement for granting an investment subsidy amounting to 12,000 thousand allocated 
from the budget of the Moravian Silesian region, pursuant to Contract No. 01982/2006/
DSH dated 22 November 2006. The funds will be used to provide security for the landing 
areas of the airport – a perimeter service road and installation of the a new perimeter fen-
cing around Leoš Janaček Airport, Ostrava.
- Agreement for a public service obligation to provide an air service for the year 2006 
amounting to CZK 22.500 thousand, pursuant to Contract No. 01332/2006/DSH dated 26 
July 2006. 
An increase in the liabilities by CZK 17,000 thousand, pursuant to Amendment No. 1 to the 
Agreement dated 21 December 2006. 
The obligation to provide a public service will be fulfilled by the operator over the course of
2006 through operating an air service between Ostrava and Vienna. 
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Jiné relevantní právní úkony (např. ručení apod.) učiněné v zájmu propojených osob, jejich efek-
tivnost, závazky propojených osob, možnost vzniku újmy, její náhrady apod.: Nebyly učiněny.

Další opatření realizovaná mezi propojenými osobami na základě jiných skutečností (např. rozhod-
nutí valné hromady apod.), jejich hodnocení z hlediska výhodnosti či nevýhodnosti:
- Rada kraje rozhodla dne 23. 2. 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště 
Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 35.000 tis. Kč.
- Rada kraje rozhodla dne 8. 6. 2006 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapi-
tálu společnosti Letiště Ostrava, a. s. upsáním nových akcií, a to o částku 22.302 tis. Kč.

Dodatek č. 6 ze dne 23. 10. 2006 ke smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov:
- Dodatkem ke smlouvě o nájmu podniku byl vyřazen z nájmu podniku některý nepotřebný 
nemovitý majetek, o kterém rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usne-
sením č. 13/1180/1 ze dne 21. 9. 2006. Zastupitelstvo  rozhodlo o darování těchto nemovi-
tostí statutárnímu městu Ostrava pro účely vybudování průmyslové zóny Mošnov.  

Plnění poskytnutá ovládanou osobou a přijatá protiplnění: Nebyla učiněna.

Újma vzniklá ovládané osobě a údaj o tom, zda byla v daném účetním období újma uhra-
zena nebo byla uzavřena  smlouva o její úhradě.:

Újma ovládané osobě nevznikla.

V Mošnově  dne  21. 3. 2007

   ………………………………                                                    ..……………………………
     Ing. Lubomír Vavroš                                                             Ing. Leoš Liška
  předseda představenstva                                               místopředseda představenstva

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, compensati-
ons, etc.: None undertaken

Other measures implemented by the related parties on the basis of other provisions (e.g. decisi-
ons made at the General Meeting), evaluation of benefits and drawbacks of adopted measures:
- On 23 February, the Regional Council made a decision regarding the increase of the registered 
capital of Letiště Ostrava, a. s., through issuing new shares by CZK 35,000 thousand.
- On 8 June 2006, the Regional  Council acting in the capacity of the General Meeting made  
a decision regarding the increase of the registered capital of Letiště Ostrava, a. s. through is-
suing new shares by CZK 22,302 thousand.

Amendment No. 6 dated 23 October 2006 to the Lease Contract for the facility Letiště  
Ostrava - Mošnov:
- Pursuant to the amendment to the Lease Contract for the facility, some unneeded real pro-
perty was removed from the lease of the facility, based on Resolution No. 13/1180/1 of 21 Sep-
tember 2006 adopted by the Regional Assembly of the Moravian Silesian region. The Regional 
Assembly decided to donate said real property to the Corporate City of Ostrava for the purpose 
of construction of the Mošnov Industrial Zone.  

Performances rendered by the controlled entity and performances accepted in return: 
No performances were rendered or accepted. 

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. Leoš Liška
   Chairman of the Board                                                Deputy Chairman of the Board
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3. Finanční část 3. Financial section

3.1. Zpráva auditora 3.1. Auditor´s Report
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3.2. Rozvaha ke dni 31. 12. 2006 
(tis. Kč)

Označ. Aktiva Běžné účetní období Minulé období

a b Brutto Korekce Netto Netto

Aktiva celkem 1 425 056 -777 027 648 029 662 732

B. Dlouhodobý majetek 1 347 438 -770 370 577 068 618 355

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 013 -1 440 2 573 961

B.I.3. Software 4 013 -1 440 2 573 693

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 268

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 343 425 -768 930 574 495 617 394

B.II.1. Pozemky 163 711 163 711 152 704

B.II.2. Stavby 1 075 459 -689 413 386 046 445 645

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 96 278 -79 517 16 761 17 415

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 977 7 977 1 630

C. Oběžná aktiva 76 182 -6 657 69 525 43 217

C.I. Zásoby 1 570 1 570 837

C.I.1. Materiál 1 570 1 570 837

C.II. Dlouhodobé pohledávky 160 160 2 002

C.II. 8. Odložená daňová pohledávka 160 160 2 002

C.III. Krátkodobé pohledávky 24 367 -6 657 17 710 15 420

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 21 863 -6 657 15 206 13 484

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 2 443 2 443 1 865

C.III.8. Dohadné účty aktivní 13

C.III.9. Jiné pohledávky 61 61 58

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 50 085 50 085 24 958

C.IV. 1. Peníze 231 231 170

C.IV.2. Účty v bankách 49 854 49 854 24 788

D.I. Časové rozlišení 1 436 1 436 1 160

D.I.1. Náklady příštích období 1 435 1 435 1 159

D.I.3. Příjmy příštích období 1 1 1

3.2. Balance Sheet as at 31 December 2006 
(in CZK thousand)

Identifi-
cation

Assets Current accounting period Previous 
accounting period

a b Gross Adjustments Net Net

Total assets 1 425 056 -777 027 648 029 662 732

B. Fixed assets 1 347 438 -770 370 577 068 618 355

B.I. Intangible fixed assets 4 013 -1 440 2 573 961

B.I.3. Software 4 013 -1 440 2 573 693

B.I.8. Advances paid for intanglible assets 268

B.II. Tangible fixed assets 1 343 425 -768 930 574 495 617 394

B.II.1. Land 163 711 163 711 152 704

B.II.2. Constructions 1 075 459 -689 413 386 046 445 645

B.II.3. Equipment 96 278 -79 517 16 761 17 415

B.II.7. Tangible assets in the course of construction 7 977 7 977 1 630

C. Current assets 76 182 -6 657 69 525 43 217

C.I. Inventories 1 570 1 570 837

C.I.1. Raw materials 1 570 1 570 837

C.II. Long-term receivables 160 160 2 002

C.II. 8. Deferred tax receivable 160 160 2 002

C.III. Short-term receivables 24 367 -6 657 17 710 15 420

C.III.1. Trade receivables 21 863 -6 657 15 206 13 484

C.III.6. Goverment-tax receivables 2 443 2 443 1 865

C.III.8. Anticipated assets 13

C.III.9. Other receivables 61 61 58

C.IV. Current financial assets 50 085 50 085 24 958

C.IV. 1. Cash 231 231 170

C.IV.2. Bank accounts 49 854 49 854 24 788

D.I. Accruals and deferrals 1 436 1 436 1 160

D.I.1. Prepaid expenses 1 435 1 435 1 159

D.I.3. Accured income 1 1 1



Označ. Pasiva Běžné účetní období Minulé období

a b 5 6

Pasiva celkem 648 029 662 732

A. Vlastní kapitál 64 899 1 396

A.I. Základní kapitál 59 302 2 000

A.I.1. Základní kapitál 59 302 2 000

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

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

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -804 5 466

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

A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let (-) -6 270

A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -6 201 -6 270

B. Cizí zdroje 582 801 661 308

B.II. Dlouhodobé závazky 551 247 622 838

B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 041 9 281

B.II.9. Jiné závazky 546 206 613 557

B.III. Krátkodobé závazky 31 554 38 470

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 12 425 5 918

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 2 962 2 856

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 685 1 720

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 12 462 518

B.III.10. Dohadné účty pasivní 937 3 833

B.III.11. Jiné závazky 1 083 23 625

C.I. Časové rozlišení 329 28

C.I.1. Výdaje příštích období 7

C.I.2. Výnosy příštích období 329 21

Identification Liabilities Current accounting period Previous accounting period

a b 5 6

Total liabilities and equity 648 029 662 732

A. Equity 64 899 1 396

A.I. Registered capital 59 302 2 000

A.I.1. Registered capital 59 302 2 000

A.III. Reserve funds 200 200

A.III.1. Statutory reserve fund/non-distributable reserves 200 200

A. IV. Profit (loss) for the previous years -804 5 466

A.IV.1. Retained earnings 5 466 5 466

A.iV.2 -6 270

A.V.1. Profit or loss for the current period -6 201 -6 270

B. Liabilities 582 801 661 308

B.II. Long-term liabilities 551 247 622 838

B.II.4. Liabilities to shareholders / owners 5 041 9 281

B.II.9. Other payables 546 206 613 557

B.III. Current liabilities 31 554 38 470

B.III.1. Trade payables 12 425 5 918

B.III.5. Payables to employees 2 962 2 856

B.III.6. Payables to social security and health insurance 1 685 1 720

B.III.7. Goverment-tax payables and subsidies 12 462 518

B.III.10. Anticipated liabilities 937 3 833

B.III.11. Other payables 1 083 23 625

C.I. Accruals and deferrals 329 28

C.I.1. Accrued expenses 7

C.I.2. Deferred revenue 329 21

52 53



54

3.3. Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni 31. 12. 2006 
(tis. Kč)

Označ. Výkaz zisku a ztráty Skutečnost v běžném účetním období

Sledovaném Minulém

a b 1 2

I. Tržby za prodej zboží 11 986 7  358

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 11 884 7 291

+ Obchodní marže 102 67

II. Výkony 148 875 134 648

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 148 875 134 648

B. Výkonová spotřeba 108 657 67 743

B.1. Spotřeba materiálu a energie 26 652 18 719

B.2. Služby 82 005 49 024

+ Přidaná hodnota 40 320 66 972

C. Osobní náklady součet 61 164 54 228

C.1. Mzdové náklady 43 453 38 769

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 360 321

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 204 13 560

C.4. Sociální náklady 2 147 1 578

D. Daně a poplatky 189 187

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 080 23 407

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 12 110

III.2. Tržby z prodeje materiálu 212 110

F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 161 85

F.2. Prodaný materiál 161 85

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

3 878 -339

IV. Ostatní provozní výnosy 62 151 4 266

H. Ostatní provozní náklady 2  760 1  932

* Provozní výsledek hospodaření 9 451 -8 152

X. Výnosové úroky 97 20

XI. Ostatní finanční výnosy 209 1 040

O. Ostatní finanční náklady 1 000 1 216

* Finanční výsledek hospodaření -694 -156

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 2 556 -2 038

Q.1. -splatná 714

Q.2. -odložená 1 842 - 2 038

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 6 201 - 6 270

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 6 201 - 6 270

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 8 757 - 8 308
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3.3. Profit and Loss Account as at 31 December 2006
(in CZK thousand)

Identification Profit and Loss Account Values in Accounting Period

Current accounting period Previous accounting period

a b 1 2

I. Sales of goods 11 986 7  358

A. Cost of goods sold 11 884 7 291

+ Gross profit 102 67

II. Sale of production 148 875 134 648

II.1. Sale of own products and services 148 875 134 648

B. Cost of sale 108 657 67 743

B.1. Raw materials and consumables 26 652 18 719

B.2. Services 82 005 49 024

+ Added value 40 320 66 972

C. Staff costs 61 164 54 228

C.1. Wages and salaries 43 453 38 769

C.2. Emoluments of board members 360 321

C.3. Social security and health insurance costs 15 204 13 560

C.4. Other social cost 2 147 1 578

D. Taxes and charges 189 187

E. Depreciation of fixed assets 25 080 23 407

III. Sale of fixed assets and raw materials 2 12 110

III.2. Proceeds on sale of material 212 110

F. Net book amount of fixed assets and raw
materials sold

161 85

F.2. Materials sold 161 85

G. Increase(+) / reduction(-) in operating re-
serves and provisions and in complex prepaid 
expenses

3 878 -339

IV. Other operating income 62 151 4 266

H. Other operating expenses 2  760 1  932

* Profit or loss on operating charges 9 451 -8 152

X. Interest income 97 20

XI. Other financial income 209 1 040

O. Other financial expense 1 000 1 216

* Financial result -694 -156

Q. Tax on profit or loss from ordinary activities 2 556 -2 038

Q.1. - due 714

Q.2. - deferred 1 842 - 2 038

** Profit or loss on ordinary activities after
taxation

6 201 - 6 270

*** Net profit or loss for the financial period
(+/-)

6 201 - 6 270

**** Profit/loss before tax 8 757 - 8 308
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3.4. Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) ke dni 31. 12. 2006
(tis. Kč)

Označ. Text Skutečnost 
ve sledova-

ném účetním 
období

Skutečnost 
v minulém 
účetním 
období

P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního 
období

24 958 18 139

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

8 757 - 8 308

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 28 861 23 387

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

25 080 23 407

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 3 878 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 (-)

- 97 - 20

A.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace

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

37 618 15 079

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu - 12 466 22 097

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

- 5 581 - 3 650

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

- 6 152 26 103

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) - 733 - 356

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

25 152 37 176

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

A.4. Přijaté úroky (+) 97 20

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

- 2 556

(-)

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 22 693 37 196

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 16 207 - 6 349

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 16 207 - 6 349
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3.4. Cash Flow Statement as at 31 December 2006 
(in CZK thousand)

Identifica-
tion

Text In current accounting period In previous accounting 
period

P Cash and cash equivalents at the beginning of 
accounting period

24 958 18 139

Cash flow from operating activities

Z. Net profit/loss on ordinary activities before ta-
xation (does not include accounts 591 to 596

8 757 - 8 308

A.1. Adjustment for non-cash movements 28 861 23 387

A.1.1. Depreciation of fixed assets 25 080 23 407

A.1.2. Change in provisions 3 878  0

A.1.3. Profit/loss from disposal of fixed assets   0 

A.1.4. Dividend income

A.1.5. Net interests expense and income - 97 - 20

A.1.6. Adjustment for other non-cash movements

A.* Net cash flow from operating activities before
tax, changes in working capital and extraor-
dinary items

 37 618  15 079

A.2. Working capital changes - 12 466  22 097

A.2.1. Increase/decrease in receivables and prepay-
ments

- 5 581 - 3 650

A.2.2. Increase/decrease in short term payables and 
accurals

- 6 152  26 103

A.2.3. Increase/decrease in inventories - 733 - 356

A.2.4. Increase/decrease in short term financial
assets not classified under cash and cash
equivalents

A.** Net cash flow from ordinary activities before
tax and extraordinary items

 25 152  37 176

A.3. Interest paid

A.4. Interest received  97  20

A.5. Income tax on ordinary activities paid  - 2 556

A.6. Cash movements relating to extraordinary 
profit/loss including tax paid on extraordinary
income

A.7. Dividends received

A.*** Net cash flow from operating activities  22 693  37 196

Cash flows from investing activities

B.1. Acquisition of fixed assets  16 207 - 6 349

B.2. Proceeds from sale of fixed assets

B.3. Loans to related parties

B.*** Net cash flow from investing activities  16 207 - 6 349
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Označ. Text Skutečnost ve sledova-
ném 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

- 71 075 - 24 028

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostřed-
ky a peněžní ekvivalenty

 57 302    0

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

 57 302

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

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

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. (-)

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 13 773 - 24 028

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  25 127  6 819

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
konci období

 50 085  24 958
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Identifica-
tion

Text In current accounting 
period

In previous accounting 
period

Cash flows from financing activities

C.1. Change in long and short-term liabilities - 71 075 - 24 028

C.2. Changes in equity  57 302  0

C.2.1. Increase in cash and cash equivalents due to 
increases in registered capital share premium and 
capital reserves including advances paid

 57 302

C.2.2. Profit sharing and dividends paid to partners  0

C.2.3. Other cash contributions from partners and share-
holders

C.2.4. Loss covered by partners

C.2.5. Direct payments derived to reserves

C.2.6. Dividends paid and profit shares including withholding
tax paid relating to these demands and including set-
tlement with partners and general partners in limited 
partnership

Net cash from financing activities - 13 773 - 24 028

F. Net increase/decrease in cash and cash equivalents  25 127  6 819

R. Cash and cash equivalents at the end of accounting 
period

 50 085  24 958
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3.5. Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2006
(tis. Kč)

Označ. Počáteční 
zůstatek

Zvýšení Snížení Konečný 
zůstatek

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411)  2 000  57 302  59 302

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  59 302

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)  5 466  6 200  11 666

J. Ztráta účetních období (429  MD 431)  - 6 270  -6 270

K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění xxx xxx xxx

Vlastní kapitál celkem (součet C až K)  1 396  63 502  64 898
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3.5. Changes in shareholders‘ equity as at 31 December 2006  
(in CZK thousand)

Identification Opening 
balance

Increase Decrease Closing 
balance

A. Subscribed capital in Companies register 
entered (411)

 2 000  57 302  59 302

B. Subscribed capital in Companies register not 
entered (419)

C.1 Subscribed capital (411/-419)  2 000 xxx xxx xxx

C.2 Treasury stock (-252)

C. Subscribed capital (C.1  C.2) xxx xxx xxx  59 302

D. Share premium (412)

E. Legal reserves (421) 200   200

F. Other profit reserves (422, 423, 427)

G. Capital reserves (413)

H. Differences from revaluation not included in 
profit/loss

I. Retained earnings  profit for the period (428  
credit 431)

 5 466  6 200  11 666

J. Accumulated loss  loss for the period (429  
debit 431)

 - 6 270  -6 270

K. Profit/loss for the period after tax xxx xxx xxx

Equity in total (summation C to K)  1 396  63 502  64 898



62 63

3.6. Příloha k účetní závěrce za rok 2006

Čl. I. Obecné vysvětlivky k příloze
Tato příloha k účetní závěrce za rok 2006 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
Datum zahájení činnosti: 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: 59.302 tis. Kč, je splacen ze 100 %, je tvořen 20 ks kmenových akcií na jméno ve 
jmenovité hodnotě 100 tis. Kč v listinné podobě. 5.730 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě 
ve jmenovité hodnotě 10 tis. Kč. 2 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hod-
notě 1 tis. Kč.
                       
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
t) montáž měřidel

3.6. For the year ended 31 December 2006

Art. I  General Explanatory Note
The Notes on the Financial Statements for the year ended 31 December 2006 have been prepared in 
accordance with Regulation No. 500/2002 Coll. which provides implementation guidance on certain 
provisions of Act No. 563/1991 on Accounting, as amended, for accounting entities which are busi-
nesses 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. The registered capital of CZK 59,302,000, which has been fully paid, is comprised of 20 
registered ordinary shares held in certificated form, each with a nominal value of CZK 100,000; 5,730
registered ordinary shares held in certificated form, each with a nominal value of CZK 10,000, and fi-
nally, 2 registered ordinary shares held in certificated form, each with a nominal value of CZK 1,000.

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
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 pur-
chase, 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
t) installation of measuring devices
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3. Jména a příjmení členů statutárních orgánů k 31. 12. 2006
Představenstvo:

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

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 základní 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 2006 byly provedeny tyto změny v obchodním rejstříku:
- zápis o změně základního kapitálu: Rada kraje rozhodla dne 23. 2. 2006 o zvýšení základního kapi-
tálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 35.000 tis. Kč.  Rada kraje 
rozhodla dne 8. 6. 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., upsáním 
nových akcií, a to ve výši 22.302 tis. Kč.
- doplněny činností předmětu podnikání obchodní společnosti: 1. montáž měřidel

7. Popis změn členů představenstva: 
Rada kraje dne 21. 12. 2006 vzala na vědomí odstoupení Ing. Libora Seidlera a Ing. Zdeňka Hani-
čince z funkce členů představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., s účinností ke dni  
31. 12. 2006. Rada kraje zvolila na základě návrhu zastupitelstva kraje Ing. Leoše Lišku a Ing. 
Radovana Kouřila za členy představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., a to ke dni  
1. 1. 2007 

8. Ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku:
Společnost neuzavřela žádnou ovládací smlouvu nebo smlouvu o převodu zisku. Společnost nezpra-
covává zprávu o vztazích dle ustanovení § 66a Obchodního zákoníku.

3. First names and surnames of members of statutory bodies as of 31 December 2006
Board of Directors:

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

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 capita:
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 2006: 
- entries concerning changes in the registered capital:
On 23 February 2006, the Regional Council made a decision regarding an increase in the registered 
capital of Letiště Ostrava, a.s. through issuing new shares by CZK 35,000 thousand. On 8 June 2006, 
the Regional Council made a decision regarding an increase in the registered capital of Letiště Ostra-
va, a.s. through issuing new shares by CZK 22,302 thousand. 
- an addition of a new activity to the Company’s scope of business: 1. installation of measuring de-
vices

7. Description of changes in the Supervisory Board:
On 21 December 2006, the Regional Council acknowledged the resignation of Ing. Libor Seidler and 
Ing. Zdeněk Haničinec from the posts of members of the Board of Directors of Letiště Ostrava, a.s., 
effective as of 31 December 2006.  Based on the proposal made by the Regional Assembly, the Regi-
onal Council appointed Ing. Leoš Liška and Ing. Radovan Kouřil as members of the Board of Directors 
of Letiště Ostrava, a.s., as of 1 January 2007. 

8. 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. 
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9. Zaměstnanci:

Průměrný počet 
zaměstnanců v roce 
2006

Z toho řídících Osobní náklady v tis. Kč Z tohoto řídícím 
zaměstnancům   

Další odměny ostat-
ních členů statutárních 
a dozorčích orgánů 
v tis. Kč

153 8 60.804 5.140 360

10. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky akcionářům, společníkům a členům statutárních, dozorčích  
a řídících orgánů:

Druh plnění Plnění ve prospěch společní-
ků v tis. Kč

Jméno a příjmení Plnění ve prospěch ostatních 
řídících zaměstnanců v tis. Kč

Půjčky 0 0 0

Úvěry 0 0 O

Záruky 0 0 0

Jiná plnění 0 0 0

Čl. III. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způso-
bech 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 ne-
hmotný majetek vlastní činností

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

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Způsob oceňování derivátů a části majetku a závazků zajiš-
těné deriváty

cenou pořízení tyto položky účetní jednotka neeviduje

d) příchovků a přírůstků zvířat: účetní jednotka zvířata neeviduje

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

účetní jednotka nepoužila v roce 2006 při ocenění majetku reprodukční pořizovací cenu

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

9. Employees:

Average number of 
employees during the 
year

Incl. management 
staff

Personnel costs in CZK 
thousand

Out of which paid to 
management staff

Bonuses to other 
members of statutory 
and supervisory bodies 
in CZK thousand

153 8 60.804 5.140 360

10. Loans, credit facilities, and guarantees granted to the shareholders, partners, members of the 
statutory and supervisory bodies and the management:

Provision Provision in favour of part-
ners 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 O

Guarantees 0 0 0

Others 0 0 0

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:

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 entity records no such items

d) acquisition of livestock: Accounting entity records no such items

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 2006



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:
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Náklady související s pořízením zásob Náklady zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni 
vlastních nákladů

Poštovné Žádné

Balné Žádné

Přepravné Žádné

4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejí-
címu 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 způsobů oceňování a postupů účtování ve sledo-
vaném 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 dlou-
hodobý 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 vyhlašova-
ných 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 ze zákonem oceňují 
reálnou hodnotou:

Způsob stanovení reálné hodnoty

účetní jednotka reálnou hodnotu při oceňování majetku nepoužila

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

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 provi-
sions

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. 



Čl. IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
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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 2006:
V průběhu roku 2006 nebyly předepsány doměrky daně z příjmů, ani nebylo podáno dodatečné při-
znání k dani z příjmů.

b) Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky:

Tvorba v roce 2004 36.661,-

Změna stavu zaúčtování v r. 2005 2.038.428,-

Odložená daňová pohledávka k 31. 12. 2005 2.001.767,-

Změna stavu zaúčtování  v r. 2006 1.842.039,-

Odložená daňová pohledávka k 31. 12. 2006 159.728,-

Odložená daň zúčtována z titulu: 
Odložená daňová ztráta z titulu rozdílu mezi zůstatkovou účetní a zůstatkovou daňovou cenou dlouho-
dobého majetku ve výši 342.744,- Kč a odložená daňová pohledávka z titulu tvorby opravných položek  
a pohledávkami, které jsou u soudu ve výši 502.472,- Kč.

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

Banka poskytující úvěr Zůstatková výše úvěru 
k 31. 12. 2006 v tis. Kč

Roční úroková sazba Způsob zajištění úvěru

Není čerpán

d) Poskytnuté dotace na investiční a provozní účely:

Poskyt.částka dotace účel dotace

1. 11.300 tis. Kč provozní Dne 23. 2. 2006, dotace na úhradu nákladu spojených se zajištěním 
bezpečnosti v oblasti bezpečnostní kontroly a ostrahy letiště Ostrava 
- Mošnov

2. 11.200 tis. Kč provozní Dne 4. 5. 2006, dotace na úhradu nákladu spojených  se zajištěním 
záchranné služby Letiště Ostrava - Mošnov

3. 22.500 tis. Kč provozní Dne 22. 12. 2005, závazek veřejné služby a to provozování let. linky 
Ostrava - Vídeň

4. 17.000 tis. Kč provozní Dne 23. 11. 2006, závazek veřejné služby a to provozování let. linky 
Ostrava - Vídeň

5. 12.000 tis. Kč investiční Dne 21. 9. 2006, dotace na úhradu výdajů spojených se zajištěním 
bezpečnosti letištní plochy, okružní obslužná komunikace a výstavba 
nového oplocení letiště Ostrava - Mošnov

Art. IV. Additional Information on the Balance Sheet and Profit and Loss Account:

1. Important items in the Balance Sheet and Profit and Loss Account, 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 2006:
In the course of 2006, no additional income tax was due and no additional income tax return was 
submitted.

b) Breakdown of deferred tax liabilities or assets:

Creation in 2004 36,661

Change posted in 2005 2,038,428

Deferred tax asset as of 31 December 2005 2,001,767

Change posted in 2006 1,842,039

Deferred tax asset as of 31 December 2006 159,728

Deferred tax recognized:
The deferred tax loss due to a difference between the net book value and the net tax value of the 
fixed assets in the amount of CZK 342,744 and the deferred tax asset due to creation of provisions
and receivables referred to the court, amounting to CZK 502,472. 

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 2006 
in CZK thousand

Annual interest rate Method of securing the loan

None used

d) subsidies granted for investments and operations:

Amount granted Subsidy Purpose of subsidy

1. CZK 11,300 thousand Operations 23 February 2006
A subsidy to cover expenses related to providing security in the area 
of security control at Ostrava Mošnov  Airport

2. CZK 11,200 thousand Operations 4 May 2006 
A subsidy to cover expenses related to providing a rescue service at 
Ostrava Mošnov Airport

3. CZK 22,500 thousand Operations 22 December 2006
A public service obligation made to operate the Ostrava – Vienna 
service 

4. CZK 17,000 thousand Operations 23 November 2006
A public service obligation made to operate the Ostrava –
 Vienna service

5. CZK 12,000 thousand Investment 21 September 2006
A subsidy to cover expenses related to providing security at the lan-
ding areas, construction of a perimeter service road and installation 
of a new fence around Ostrava Mošnov Airport
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Manka na zásobách v Kč Přebytky na zásobách v Kč

Nebyly zjištěny Nebyly zjištěny

2. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem (31. 12. 2006) a okamžikem sestavení 
účetní závěrky v souladu s § 19 odst. 5 zákona o účetnictví 

a) Představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a. s. dne 9. 1. 2007 zvolilo Ing. Leoše Lišku místopřed-
sedou představenstva společnosti Letiště Ostrava, a. s.

3. Další informace s ohledem na princip jejich významnosti
a) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
Rozpis hlavní skupiny nemovitého majetku, 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 dlou-
hodobý hmotný majetek:

Pozemky   163.711.458,76

Budovy, stavby, haly 1.075.458.504 689.412.862 386.045.642

Stroje, přístroje    51.719.180 39.775.255   11.943.925

Dopravní prostředky 41.949.017 37.750.303 4.198.714

Inventář       386.164 220.657 165.507

Drobný dlouhodobý majetek     2.223.501 1.771.277 452.224

Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku s odděleným uvedením pořizovací ceny a oprávek k to-
muto majetku:

Druh majetku Pořizovací ceny dlouhodobé-
ho nehmotného majetku v Kč

Oprávky dlouhodobého 
nehmotného majetku 
k 31. 12. 2006 v Kč

Zůstatková cena dlouhodo-
bého nehmotného majetku 
k 31. 12. 2006 v Kč

Účetní jednotka eviduje ne-
hmotný dlouhodobý majetek:
Software

4.013.027 1.439.751 2.573.276

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 neukon-
čených do 31. 12. 2006 v Kč

Uhrazené splátky 
k 31. 12. 2006 včetně záloh 
a akontací v Kč

Součet splátek splatných  
v roce 2007 v Kč

Součet splátek splatných po 
roce 2007 do konce platnosti 
leasingových smluv v Kč

18.980.453,66 7.050.492,87 4.439.484,84 7.490.475,95

e) Inventory shortages and surpluses:

Inventory shortages in CZK Inventory surpluses in CZK 

None found None found

Significant events which occurred between the balance sheet date (31 December 2006) and the date
of preparation of the financial statements, in accordance with Art. 19, para. 5 of the Accounting Act

a) On 9 January 2007, the Board of Directors of Letiště Ostrava, a.s. appointed Ing. Leoš Liška as the 
Deputy Chairman of the Board of Directors of Letiště Ostrava, a.s.

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:

Assets Acquisition cost (021,022) 
in CZK 

Adjustment (081,082) in CZK Net book value in CZK

Land 163,711,458.76

Buildings, halls, constructions 1,075,458,504 689,412,862 386,045,642

Machinery, equipment 51,719,180 39,775,255 11,943,925

Vehicles 41,949,017 37,750,303 4,198,714

Furniture and fixtures 386,164 220,657 165,507

Small fixed assets 2,223,501 1,771,277 452,224

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 Decem-
ber 2006 in CZK

Net book value as of 31 
December 2006 in CZK 

Intangible fixed assets carri-
ed by the accounting entity: 
Software

4,013,027 1,439,751 2,573,276

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 unex-
pired by 31 December 2006 
in CZK

Amounts paid as of 31 De-
cember 2006 incl. advances 
and down payments in CZK

Total lease payments due in 
2007 in CZK

Total lease payments due 
after 2007 until end of lease 
term in CZK 

18,980,453.66 7,050,492.87 4,439,484.84 7,490,475.95
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Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin :

Členění majetku Přírůstky dlouhodobého majetku  
k 31. 12. 2006

Úbytky dlouhodobého majetku 
k 31. 12. 2006

V pořizovacích cenách v tis. Kč V pořizovacích cenách v tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek (01) 2.482 0

Dlouhodobý hmotný majetek (02) 38.371 184.954

Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný (03) 19.776 8.768

Pořízení dlouhodobého majetku (04) 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek (05) 0 0

Dlouhodobý finanční majetek (06) 0 0

Opravné položky k dlouhodobému majetku (09) 0 0

CELKEM 60.629 193.722

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 bře-
menem, 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 tuzem-
sku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech
plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí:

Druh cenných papírů a podílů Počet cenných papír a účastí 
k 31. 12. 2006

Jmenovitá hodnota cenných 
papírů a účastí 
k 31. 12. 2006 v tis. Kč

Finanční výnosy plynoucí 
z cenných papírů a vkladů 
v roce 2006 v tis. Kč

Podílové cenné papíry a 
podíly v podnicích s rozhodu-
jícím vlivem:

0 0 0

Podílové cenné papíry a 
podíly v podnicích s podstat-
ným vlivem:

0 0 0

Ostatní cenné papíry a podíly 
účetní jednotka nedrží

0 0 0

CELKEM 0 0 0

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

Assets Fixed assets at beginning of 
period (as of 1 January 2006)

Fixed assets at end of period (as 
of 31  December 2006)

Acquisition cost in CZK thousand Acquisition cost in CZK thousand

Intangible fixed assets (01) 2,482 0

Tangible fixed assets (02) 38,371 184,954

Non-depreciated tangible fixed assets (03) 19,776 8,768

Acquisition of fixed assets (04) 0 0

Advances for fixed assets (05) 0 0

Long-term financial investments (06) 0 0

Provisions against fixed assets (09) 0 0

TOTAL 60,629 193,722

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 included 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: 

Type of security and owner-
ship interest

Number of securities and 
ownership interests as of 31 
December 2006

Nominal value of securities 
and ownership interests as of 
31 December 2006

Financial revenues from 
securities and ownership 
interests in 2006 in CZK 
thousand

Shares and ownership inte-
rests in subsidiaries

0 0 0

Shares and ownership inte-
rests in affiliates

0 0 0

Other securities and owner-
ship interests

0 0 0

Total 0 0 0
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b) Pohledávky

Souhrnná výše pohledávek z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti:

Pohledávky po lhůtě splatnosti Stav k 31. 12. 2005 tis. Kč Stav k 31. 12. 2006 tis. Kč

Po splatnosti více než 151 dnů 3.925 5.891

Po splatnosti více než 91 dnů 364 430

Po splatnosti více než 61 dnů 4 918

Pohledávky v konkursním řízení 938 948 

CELKEM 5.231 8.187 

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. 2006 splacený základní kapitál ve výši 59.302 tis. Kč. 
Rozdělení zisku
Za rok 2006 dosáhla účetní jednotka disponibilního zisku (výsledek hospodaření po zdanění) ve výši 
6.200.552,74 Kč. Příděl do zákonného rezervního fondu je navržen ve výši 310.000,- Kč.
Zbývající část zisku ve výši 5.890.552,74 Kč se navrhuje k úhradě ztráty minulého účetního období.

Vlastní kapitál k 31. 12. 2006 činí 64.898.329,55 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 Stav k 31. 12. 2006 tis. Kč

po splatnosti více než 365 dnů 0 0

po splatnosti více než 180 dnů 0 0

po splatnosti více než 90 dnů 0 0

CELKEM 0 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 546.205.629,76 Kč
- dlouhodobý závazek z převzetí majetku a věcí ve výši 5.040.765,32 Kč
- závazek z nájemného ve výši 942.708,- 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.

b) Receivables

Total outstanding trade receivables:

Outstanding receivables As of 31 December 2005 in  CZK thousand As of 31 December 2006 in  CZK thousand

More than 151 days overdue 3,925 5,891

More than 91 days overdue 364 430

More than 61 days overdue 4 918

Receivables from debtors in 
bankruptcy proceedings 

938 948 

Total 5,231 8,187 

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 2006, the accounting entity had fully paid-up registered capital amounting to CZK 
59,302 thousand. 
Distribution of profit:
In 2006, the accounting entity made a net profit (after-tax income) of CZK 6,200,552.74. The alloca-
tion to the legal reserve fund has been proposed in the amount of CZK 310,000.
The remaining portion of the profit amounting to CZK  5,890,552,74 has been proposed to be used to
cover the loss of previous fiscal years.

Shareholders’ equity as of 31 December 2006: CZK 64,898,329.55

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 in CZK thousand As of 31 December 2006 in CZK thousand

More than 365 days overdue 0 0

More than 180 days overdue 0 0

More than 90 days overdue 0 0

Total 0 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 546,205,629.76
- Long-term liability arising from transfer of the property amounting to CZK 5,040,765.32
- Liability arising from the rent amounting to CZK 942,708

Liabilities covered by lien, including the nature and form of such security in the event of non-payment:
The accounting entity does not have any liabilities covered by lien.
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 state-
ments. 
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e) Rezervy: Účetní jednotka rezervy netvoří.

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

Výnosy z běžné činnosti za rok 2006 
z tuzemska v tis. Kč

Výnosy z běžné činnosti za rok 2006 ze 
zahraničí v tis. Kč

Výnosy z běžné činnosti za rok 2006 
celkem v tis. Kč

223.530 0 223.530

g) Celkové výdaje vynaložené za rok 2006 na výzkum a vývoj:
Účetní jednotka nevynaložila žádné náklady na výzkum a vývoj.

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

ch) Neuhrazené závazky ze sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců a daňové závazky:
Veškeré tyto závazky účetní jednotka uhradila ve lhůtě splatnosti.

V Mošnově: 5. 4. 2007    

Vypracovala:
Zdenka Sochová

          Ing. Leoš Liška                Ing. Lubomír Vavroš
Místopředseda představenstva     Předseda představenstva

e) Provisions: The accounting entity does not create any provisions. 

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

Domestic revenues from ordinary activi-
ties in 2006 in CZK thousand

Foreign revenues from ordinary activi-
ties in 2006 in CZK thousand

Total revenues from ordinary activities 
in 2006 in CZK thousand

223.530 0 223,530

g) Total research and development costs incurred in 2006:
The accounting entity did not incur any research and development costs. 

h) Information on transformations:
The accounting entity did not take part in any transformation in the accounting period. 
 
ch) Outstanding liabilities for social security and health insurance and tax liabilities:
All these liabilities were paid by their due dates. 

In Mošnov, on the 5th day of April 2007

Prepared by:
Zdenka Sochová

          Ing. Leoš Liška                  Ing. Lubomír Vavroš
Deputy Chairman of the Board               Chairman of the Board



Kontakt:

Letiště Ostrava, a.s.
Mošnov, Letiště Ostrava č.p. 401, 742 51
Tel:   597 471 117
Fax:  597 471 105 
E-mail: airoport@airport-ostrava.cz
www.airport-ostrava.cz

Contact: 

Letiště Ostrava, a.s.
Mošnov, Letiště Ostrava č.p. 401, 742 51
Czech Republic
Phone:  +420 597 471 117
Fax:      +420 597 471 105
E-mail: airport@airport-ostrava.cz
www.airport-ostrava.cz


