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Svaz českého leteckého průmyslu (SČLP) roste a zvyšuje svůj podíl na exportu ČR 

Členové Svazu českého leteckého průmyslu (SČLP) v roce 2012 vykázali o čtvrtinu více tržeb za prodej 

leteckých výrobků a služeb (viz. tabulka), z čehož 3/4 tvoří export, který se meziročně zvýšil téměř o 

polovinu. Největšího nárůstu dosáhly tržby za prodej leteckých výrobků, vývojové práce a údržbu a servis 

letadlové techniky. Zisk leteckých firem se meziročně zpětinásobil na 340 mil. Kč. Základem významného 

růstu do budoucna je to, že firmy stejně jako o rok dříve dokázali uvolnit prostředky pro investice 3 krát 

větší než je jejich meziroční zisk, takže investice do výzkumu a vývoje vzrostly o 32% a činily 415 mil. Kč. 

Oproti roku 2010 firmy investovaly o 329 mil. Kč více a celkový objem investovaných prostředků činil za 

poslední 3 roky 2,5 mld. Kč. Počet zaměstnanců v letecké výrobě vzrostl o 11% na 3 280 lidí, přitom 

došlo k procentuálnímu nárůstu produktivity práce. Spolupráce mezi jednotlivými členy, která je jedním 

z hlavních cílů Svazu, se za 2 roky fungování zvýšila celkem o 75%. Oproti roku 2009 je zvýšení dokonce 

téměř trojnásobné (ze 140 na 393 mil. Kč). SČLP přispívá k posilování konkurenceschopnosti českého 

leteckého průmyslu, realizuje projekty v oblastech řízení lidských zdrojů a rozvoje dodavatelských 

kapacit, které mají přímý vliv na zvyšování HDP a zaměstnanosti. Členské firmy jsou dlouhodobě 

schopné získávat zakázky od významných zahraničních partnerů a nabídnout inovativní produkt, což 

dokazují tyto statistiky.  

Svaz českého leteckého průmyslu (SČLP) sdružuje 17 leteckých výrobců, 4 vysoké školy a 2 další 

instituce. Mezi hlavní činnosti členů SČLP patří výroba a integrace letadlových konstrukčních celků, vývoj 

a výroba pohonných jednotek civilních letadel, vývoj, výroba a opravy letadlové techniky, palubních 

přístrojů a letadlových systémů, výroba palubních kuchyní a interiéru letadel a výroba obráběných dílů. 

Významnými členy SČLP jsou AERO Vodochody, GE Aviation Czech, Driessen Aerospace CZ, LOM Praha a 

další, které patří k firmám s největším obratem v českém leteckém průmyslu.   

(tis.CZK) 2010 2011 2012 

CELKOVÉ TRŽBY 5 852 551 6 242 422 6 777 299 

TRŽBY ZA LETECKÉ VÝROBKY A SLUŽBY 4 780 778 4 793 841 5 966 626 

PŘIDANÁ HODNOTA 2 483 956 2 418 728 2 699 180 

PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 436 525 248 878 392 157 

EXPORT 3 071 167 3 297 058 4 523 582 

INVESTICE A VÝVOJ 581 089 959 420 923 876 

STAV ZAMĚSTNANCŮ  3 683 4 065 4 369 

TRŽBY ZA PRODEJ ČLENŮM SČLP 225 098 319 467 392 750 

           
 

                                        

                           

                                    


