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SVAZ ČESKÉHO LETECKÉHO PRŮMYSLU 
 

 

 

 

 

 

 

 
„SČLP rozvíjí ekonomickou spolupráci mezi členy a spolupráci zaměřenou na získávání nových zakázek, 

podporuje nové vývojové projekty s průmyslovou aplikací, podporuje a propaguje vzdělávání pro letecký 

průmysl, působí na usměrňování podmínek podnikání a posiluje konkurenceschopnost českého leteckého 

průmyslu.“ 

 

   

 

 

 
Proudový cvičný letoun L-39, AVA a.s. 

 

Historie 
SČLP odráží dlouhodobou tradici letecké výroby v České republice. 

 byl založen dne 9. 6. 2011 

 jako síť leteckých firem, jejímž klíčovým posláním je společně zvyšovat hodnotu pro své zákazníky, vlastníky, 

zaměstnance a společnost. 

Svaz sdružuje společnosti, které patří mezi přední výrobce letecké techniky v ČR a které 

se rozhodly aktivně se podílet na rozvoji vzájemné spolupráce, zvyšovat svoji odbornost, specializaci, přispívat ke 

zvýšení konkurenceschopnosti a vzdělávání pro letecký průmysl. 

Založením SČLP reaguje český letecký průmysl na změny v oblasti letecké výroby a definuje nové priority a akční 

plány s cílem nabídnout svým aktuálním i potenciálním zákazníkům a partnerům, efektivní a spolehlivou výrobu 

a vývoj. 

SČLP představuje síť 21 leteckých výrobců, 4 vysokých škol a 2 dalších institucí. 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 kompozitních a obráběných dílů včetně povrchových úprav. 
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Naše vize 

Výcvik a školení, Lloyds registered 

Integrujeme letecký průmysl a vytváříme prestižní, atraktivní, dynamické a konkurenceschopné odvětví českého 

průmyslu, které bude spolehlivým partnerem pro zákazníky po celém světě. 

Svaz (SČLP) je uznávaný a vlivný představitel českého leteckého průmyslu a důvěryhodný partner pro všechny 

zúčastněné strany. Prioritou SČLP je zvýšení výroby v leteckém průmyslu, tržeb, zaměstnanosti a exportu. 

 

 

 

 

Naše cíle 
Vesmírné komponenty, maxmechanik 

Svaz českého leteckého průmyslu má tyto prioritní cíle: 

1. Posilovat konkurenceschopnost českého leteckého průmyslu 

2. Rozvíjet výrobní spolupráci a zvyšovat know-how 

3. Řešit problematiku vzdělávání a zajistit dostatek kvalifikované pracovní síly 

4. Zajistit podporu leteckého průmyslu na úrovni světových standardů 

Cílem SČLP je zajistit podmínky pro realizaci stávajících projektů, rozvíjet schopnosti českého leteckého 

průmyslu a připravit podmínky pro získávání nových zakázek. 

SČLP prosazuje změny ve finanční podpoře/grantové politice, založené na čtyřech principech: 

1. Princip hodnocení dle společensky prospěšných kritérií (vytvořená přidaná hodnota, export, pracovní 

místa, placené daně, příliv know-how) 

2. Princip garance podpory (udělení podpory je nárokovatelné po splnění jednoznačně stanovených 

podmínek) 

3. Princip zpětného postihu (vrácení poskytnutých prostředků při nedodržení deklarovaných přínosů) 

4. Princip časové flexibility při přidělování a čerpání finančních prostředků 

Při udělování grantů dále SČLP předpokládá nestrannost vůči všem subjektům, které splňují kritéria pro získání 

státní podpory, a to nejen v oblasti vývoje, ale například i propagace. 
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Stav v roce 2013 
Díly pro vrtule, Charvát AXL                     

 21 leteckých firem, 6 asociovaných členů 

 Tržby: 7.394 mil. CZK (letecké činnosti) v r. 2013 

 Zaměstnanci: 3.781 leteckých specialistů, 1.087 ostatních zaměstnanců 

 2013/2012: +23,9% nárůst tržeb z komplexních leteckých činností 

 2013/2012: +50,6% nárůst tržeb v letecké výrobě 

 2013/2012: +15,3% nárůst leteckých zaměstnanců 

 Tržby z prodeje: (za rok 2013) 

 Leteckých výrobků 5.695 mil. CZK 

 Leteckých oprav 1.343 mil. CZK 

 Jiných leteckých služeb 550 mil. CZK 

 Investice: 738 mil. CZK v r. 2013 

 Export: 5.661 mil. CZK (letecký export) 

 Hospodářský výsledek: 1.512mil. CZK       

 Provozní zisk: 1770 mil. CZK v r. 2013                                     Kabelové svazky, Ray Service 

 

 

 

 

            
Testování, Skyleader          Testování, ČVUT Praha 
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Přehled členů 

Členové Svazu jsou vnímáni pro svoji výkonnost a efektivitu výrobních procesů jako nepostradatelní partneři v 

dodavatelských řetězcích významných zahraničních firem. Společnosti získali kvalifikaci pro vývoj, výrobu a 

opravy letadlové techniky, která je prověřena leteckými certifikacemi a klíčovými partnery. Jejich technické a 

technologické schopnosti vycházejí z dlouhodobých zkušeností předávanými generacemi leteckých odborníků, 

zaběhnuté letecké „rutiny“ a z kooperačních programů. 

 

Aero Vodochody a.s. 

  

vedoucí představitel českého leteckého průmyslu 

letecká výroba od roku 1919 

partner OEM výrobců v oblasti aerostructures 

největší výrobce proudových cvičných letadel na světě 

vývoj konstrukce letadel a systémů 

ATG s.r.o. 

 

 poskytovatel komplexních služeb oblasti NDT 

zkoušení a vyhodnocení kvality materiálu, výrobků a konstrukčních celků 

vývoj, výroba zařízení a pomůcek pro NDT zkoušení 

CHARVÁT AXL, a.s. 

dlouholeté zkušenosti v oblasti letecké výroby (r.1952) 

výroba a servis podvozků letadel 

výroba sestav záchranných systémů letadel a obrábění přesných dílů 
   

ČVUT Praha (Fakulta strojní)  

Ústav letadlové techniky při Fakultě strojní 

Výuka leteckých předmětů od r.1929 

Úzká spolupráce s průmyslem – AERO, GE Aviation 
  

Česká zbrojovka a.s. 

Letecká divize reprezentuje výrobu dílů a sestav 

Výroba převodovek letadlových motorů a ozubených kol 

Zajišťuje povrchové a tepelné zpracování 
  

Zodiac Galleys Europe s.r.o.  

Součást Zodiac Aerospace 

Společnost zaměstnává 26.000 lidí v 80 lokalitách 

Přední výrobce interiéru (palubních kuchyní) civilních letadel 

Partner leteckých dopravců a výrobců letadel 

 

  

http://www.aero.cz/cs/
http://www.atg.cz/
http://www.axl.cz/
http://www3.fs.cvut.cz/web/
http://www.czub.cz/cz/catalog/300-nezbrojni-produkce.aspx
http://www.driessen.com/pub/aboutdriessen/companyprofile/index.html
http://www.aero.cz/cs/
http://www.atg.cz/
http://www.sclp.cz/wp-content/uploads/2011/08/AXL_mal%C3%BD.jpg
http://www3.fs.cvut.cz/web/
http://www.sclp.cz/clenove-docasna-stranka/czub-2
http://www.sclp.cz/wp-content/uploads/2011/08/Zodiac_mal%C3%BD.jpg
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GE Aviation Czech s.r.o. 

Součást GE Aviation, divize Business & General Aviation 

Vývoj a výroba rodiny turbovrtulových letadlových motorů 

V r. 2008 GEA převzalo výrobce letadlových motorů Walter 

Navazuje na tradice 37.000 kusů let. motorů vyrobených v ČR od r. 1911 

  

Inženýrská akademie ČR 

podporuje technické vědy a technické školství 

vytváří mosty mezi výzkumem a realizační sférou 

člen International Council of Academies of Engineering  
  

Jihlavan a.s. 

založen r. 1952 

partner pro vývoj a výrobu leteckých hydraulických systémů 

dodal hydraulické přístroje do více než 10.000 letadel 

výroba součástí letadlových motorů a mechanismů dveří 

BTP výroba hydraulických přístrojů pro A350, A400M, C295 

  

LA Composite, s.r.o. 

vznikla v r. 1995 na dlouholetých zkušenostech s testováním leteckých materiálů 

výroba kompozitů sekundární konstrukce a podsestav letadel 

poskytuje komplexní služby v oblasti kompozitních dílů 

od návrhu, vývoje, testování až po sériovou výrobu 

  

LOM Praha s.p. 

tradiční letecký podnik počátky v r. 1915 

poskytuje generální opravy letadel, vrtulníků, let.motorů 

zajišťuje komplexní modernizaci a přestavby vrtulníků 

schopnost integrace palubních a zbraňových systémů 

certifikován ruskými konstrukčními kancelářemi MVZ Mil a OAO Klimov 

vývoj a výroba simulátorů a bezpilotních systémů 

zajišťuje výcvik pozemního personálu 

  

Lloyd’s Register Quality Assurance Česká republika 

součást skupiny Lloyd’s Register s tradicí od r. 1760 

spolupracuje se 42.000 klienty v 51 zemích světa 

v ČR disponuje týmem leteckých odborníků 

poskytuje certifikační služby, výkonnostní audity a školení 

  

 

http://www.geaviation.cz/
http://www.ckto.cz/eacr/
http://www.jihlavan.cz/
http://www.lacomposite.com/
http://www.lompraha.cz/
http://www.lrqa.cz/default.aspx
http://www.geaviation.cz/
http://www.ckto.cz/eacr/
http://www.jihlavan.cz/
http://www.lacomposite.com/
http://www.lompraha.cz/
http://www.lrqa.cz/default.aspx
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maxmechanik s.r.o. 

dynamická firma specializující se na soustružené, vrtané a frézované díly 

zabývá se aviatikou, segmentem letecké obrany a zpracováním kovů i plastů 

švýcarští vlastníci a management firmy garantují partnerský přístup a spolupráci 
  

Quittner & Schimek s.r.o. 

založena v r. 1991 

návrh a výroba kabelových a elektronických sestav 

montáž kruhových konektorů podle standardů MIL 

dceřiná společnost SQS Vláknová optika 

 
 

SAAB Czech s.r.o. 

součást firmy SAAB AB 

akvizice společnosti E-COM 

komplexní řešení výcviku 

výroba leteckých simulátorů 

  

Skyleader Aircraft (Jihlavan airplanes s.r.o.) 

vývoj, výroba a údržba lehkých letounů (kategorie UL a LSA) 

výroba leteckých dílů a podsestav 

výroba strukturních částí dveří pro dopravní letadla 

partner ve výzkumném projektu ENFICA 

  

Speel Praha s.r.o. 

dlouholeté zkušenosti v automatizaci a letecké diagnostice 

vývoj, výroba, testování palubních záznamových systémů 

integrace systémů záznamu dat pro letouny a vrtulníky 

vývoj univerzálního programového vybavení pro analýzu letových dat 

  

Startech s.r.o. 

soukromá firma založená v r. 1996 

CNC obrábění v kusové, malo- a středně- sériové výrobě, montáže 

zkušenosti získané výrobou přesných dílů vědeckých přístrojů (elektronových 

mikroskopů, spektrometrů, atd.) 

výroba komponent leteckých motorů, servo a hydraulických systémů a skříní 

  

TL elektronic a.s. 

založena v r. 1995 

výzkum, vývoj a výroba certifikovaných přístrojů, leteckých palubních systémů 

partner významných leteckých firem (BAE Systems, Honeywell, EADS) 

vyvinula více než 45 leteckých palubních přístrojů za dobu její existence 

  

http://maxmechanik.eu/index.php?lang=de
http://www.qscomp.cz/
http://www.saabczech.cz/
http://www.skyleader.aero/
http://www.skyleader.aero/
http://www.speel.cz/
http://www.startech-ricany.cz/
http://www2.tl-elektronic.cz/index.php?page=about_us
http://maxmechanik.eu/index.php?lang=de
http://www.qscomp.cz/
http://www.saabczech.cz/
http://www.skyleader.aero/
http://www.speel.cz/
http://www.startech-ricany.cz/
http://www2.tl-elektronic.cz/index.php?page=about_us
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VUT v Brně (Fakulta strojního inženýrství)  

Letecký ústav Fakulty strojního inženýrství 

konstrukční návrhy letadel a jejich celků, aerodynamické analýzy, pevnostní 

analýzy, návrh a analýzy soustav letadel 

certifikovaná zkušebna letadlové techniky 
  

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s  

jedna z nejstarších soukromých VŠ v ČR 

nabízí studijní programy v oblasti letecké dopravy 

programy jsou zaměřeny na management a provoz 
  

Univerzita Obrany (Fakulta vojenských technologií) 

vzdělává studenty v oblasti letadlové obranné techniky, raketových, 

radiolokačních, komunikačních a navigačních systémů 

organizuje mezinárodní konference v obranném průmyslu a spolupracuje s 

prestižními pracovišti v zahraničí 
 

 

Zlín Aircraft a.s. 

vývoj a výroba letadel úspěšné značky ZLÍN od r. 1934 

zaměření na výcvik, akrobacii, speciální mise i zemědělství 

výroba podvozkových noh, brzd v rámci kooperací 

výroba částí a náhradních dílů pro jiné letecké programy 

  

Znojemské strojírny s.r.o. 

firma s 20ti letou tradicí – specialista na subdodávky a CNC obrábění 

osvědčený partner pro leteckou výrobu 

výroba komplexních dílů, podsestav a sestav 

zkušenosti s výrobou náročných dílců dle specifických potřeb zákazníka 

  

Česká letecká servisní a.s.  

Integrace, inženýring, zástavby, prodej a servis avioniky 

Společnost je certifikovaná podle EASA Part 21, Part 145, ISO 9001:2000 a AQAP 

2110    

Ray Service a.s. 

Soukromá výrobně obchodní společnost, založená v r. 1994 

Kompletní řešení v oblasti výroby kabelových svazků, elektromechanických 
celků, elektronických zařízení a dodávek kabelových komponent pro široké 
spektrum zákazníků 

Prototypová a sériová výroba kabelových svazků (metalická, optická kabeláž) 

   

 

 

http://lu.fme.vutbr.cz/
http://www.vsopraha.cz/
http://www.unob.cz/fvt/Stranky/default.aspx
http://www.zlinaircraft.eu/
http://www.strojirny.cz/index.htm
http://www.ceslet.cz/
http://www.rayservice.cz/
http://lu.fme.vutbr.cz/
http://www.vsopraha.cz/
http://www.unob.cz/fvt/Stranky/default.aspx
http://www.zlinaircraft.eu/
http://www.strojirny.cz/index.htm
http://www.ceslet.cz/
http://www.sclp.cz/wp-content/uploads/2011/08/RayService3.png
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Výroční zpráva o činnosti SČLP za rok 2013 
 

Tato zpráva o stavu Svazu, shrnuje činnost svazu za rok 2013.  

V roce 2013 se uskutečnilo 9 zasedání Svazu a na podzim byla změněna periodicita na jedno zasedání za dva 

měsíce. To by mělo za prvé zvýšit účast členů na zasedáních a za druhé umožnit pověřeným osobám praktické 

uskutečňování záměrů Svazu mezi zasedáními. 

Počet členů se v roce 2013 ustálil na počtu 26 po přistoupení firem Ray Service a.s. a ČLS a.s. To znamená, že 

SČLP reprezentuje zaměstnavatele leteckého průmyslu s celkovým počtem 4,861 zaměstnanců a celkovým 

obratem přes 8,7 miliard Kč což jsou zhruba 2/3 celkového leteckého průmyslu ČR.  

SČLP byl v roce 2013 aktivní v následujících oblastech: 

 

 

 

Výstavy a veletrhy 

V roce 2013 se SČLP účastnil následujících akcí:                              Vrtulník, LOM Praha 

 Paris Airshow prostřednictvím zastoupení na stánku Aera Vodochody 

Součástí prezentace byla panelová diskuze na téma Výzkum a vývoj v leteckém průmyslu, která se 

uskutečnila v úterý 18. 6. 2013 na stánku AERO pod záštitou SČLP a ambasády ČR a které se zúčastnili 

významní panelisté a hosté.   

 

Přínosem z Paříže bylo navázání spolupráce s AERO MONTREAL a Middlands Aerospace Alliance a 

možnost zapojení se do jejich programů rozvoje dodavatelů „MACH“ a „SC21“. Spolupráce s MAA 

vyústila v návštěvu pana Andrew Maira V ČR a jeho prezentaci na zářijovém zasedání Svazu. Andrew 

Mair představil záběr činnosti MAA a vyjádřil jasnou ochotu spolupracovat s SČLP, protože MAA a SČLP 

mají minimum překryvů a nejsou konkurenty. Je na SČLP, jak v budoucnu tuto nabídku uchopí. 

Minimálně bychom měli pro rok 2014 zvážit výjezd k MAA a snažit se o workshop, kde by se potkali naši 

členové se zájmem o vývoz do UK a členové MAA, kteří uvažují o outsourcingu. 

 

 MAKS prostřednictvím zastoupení na stánku LOM 

 

 Obchodní mise 

Bylo uvažováno o dvou zahraničních obchodních misích do Alenie a Embraeru – ani jedna se 

neuskutečnila z důvodu ne příliš velkého zájmu členů Je tedy do budoucna potřeba zvážit, jestli 

minimálně misi do Alenie nedotáhnout do konce, protože přínos Svazu by pro členy měl spočívat 

zejména v nápomoci při otvírání nových obchodních příležitostí. 

 

 Vyslání Petra Řehoře do komise pro výstavy a veletrhy při Svazu průmyslu a dopravy – praktickým 

dopadem pro budoucnost je zvýšená možnost networkingu. 

 



  Výroční zpráva o činnosti SČLP za rok 2013 
 

10 
 

Komunikace 

V oblasti komunikace byl Svaz poměrně akční, a projevilo se to na webových stránkách a svazovém videu.  

 Webové stránky 

 V roce 2013 prošly webové stránky faceliftem a byla přidána matice schopností jednotlivých členů.  

Statistika návštěvnosti webových stránek za rok 2013 zaznamenala 5,995 návštěv a z toho 3,805 byli 

unikátní návštěvníci (cca 60%) a průměrná doba návštěvy byla přes 3 minuty, což znamená poměrně 

slušnou návštěvnost s přihlédnutím k faktu, že stránky nejsou široce propagovány. Pozitivním aspektem 

je, že při vyhledávání leteckého průmyslu na Googlu jako první vyskočí odkaz na stránky Svazu. Je 

potřeba zvýšit aktivitu při updatování webových stránek o nové členy, statistiky a hlavně novinky. Zde 

SČLP by měl být mnohem aktivnější a požadovat spolupráci členů při publikování novinek na svazovém 

webu. 

 

 Svazové video 

Bylo vyrobeno svazové video, které se v srpnu 2013 použilo na veletrhu MAKS. Svazové video bude 

umístěno na stránky Svazu. 

 

 Video ostatní 

V prosinci 2013 byl v Nepálu testován letoun L410 UVPE20 poháněn motory H80 GE Aviation a obsahující 

podsestavy dalších členů SČLP. GE Aviation zpracovalo dvě videa, která poskytla společnostem Aircraft 

Industries, CzechInvest a SČLP k propagaci českého leteckého průmyslu: 

Video 1: http://www.youtube.com/watch?v=0UGT6bc6BLc 

Video 2: http://www.youtube.com/watch?v=EtapENY0cPc 

 

 

 Tiskové zprávy a Novinky 

Za rok 2013 bylo vydáno celkem 21 tiskových zpráv-novinek jak přímo SČLP nebo jednotlivými členy, 

které byly následně zveřejněny na webu SČLP. Nejpodstatnější zprávou, která je umístěna na webu SČLP 

byla zpráva vydaná v souvislosti se statistickými daty za rok 2012. 

 

Jednotlivé příspěvky v sekci Novinky dle členů:   

- SČLP  7  

- GE Aviation  6 

- Aero Vodochody  3 

- Zlín Aircraft  2 

- Jihlavan  1  

- Skyleader  1 

- Startech  1 

- Zodiac  1 

 

 

 

 

 Rozhovory pro tisk a televizní zpravodajství                 Z 242 L, Zlín Aircraft 

V roce 2013 probíhaly rozhovory s médii primárně na úrovni jednotlivých členů SČLP. Nejvíce příspěvků 

vygenerovalo Aero Vodochody a GE Aviation. Rozhovory byly provedeny a následně publikovány 

především pro celostátní média, např. E15, Hospodářské noviny, etc. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0UGT6bc6BLc
http://www.youtube.com/watch?v=EtapENY0cPc
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Zároveň se navázala pracovní spolupráce s  ČT (Ekonomika Plus) a zrealizovalo se několik rozhovorů a 

reportáží pro hlavní zpravodajství. Všechny reportáže poukazovaly na přínos leteckého průmyslu v ČR a 

jeho růst 

 

 Mezinárodní média 

Zásadním počinem bylo pozvání mezinárodních medií jako BART International, AviationWeek, AIN, Flight 

International do Prahy před květnovou výstavou EBACE společností GE Aviation. Při setkaní bylo 

představeno prostředí českého leteckého průmyslu, a to za účasti CzechInvestu. GE Aviation zároveň 

zprostředkovala přistání L410 v Letňanech a následnou prohlídku letounu. Tato návštěva následně 

vygenerovala několik pozitivních článků v „daily news“ v průběhu EBACE. 

 

 Veřejné diskuze 

5. března 2013 American Chamber of Commerce společně s GE uspořádal roundtable na téma Inovace. 

Klíčovými účastníky byl Ladislav Šimek, Aero Vodochody, a Milan Šlapák, GE Aviation, a při diskuzi kladli 

důraz na nutnost inovací, roli státu a státní podpory a spolupráci mezi firmami a vzdělávacím systémem. 

Výsledkem bylo opět několik výstupů v celostátním tisku. 

 

 Pracovní skupina pro komunikační strategii 

V listopadu 2013 byla ustanovena pracovní skupina pro komunikační strategii. Náplní skupiny je 

realizovat strategii, definovat komunikační kanály a vyhodnocovat jejich úspěšnost, rozhodovat o 

obsahu sdělení pro média a odsouhlasovat výstupy do tisku. K této skupině se přihlásili představitelé GE 

Aviation, AERO, Driessen a Jihlavanu.  

 

Lidské zdroje 

Komise pro řízení lidský zdrojů nově od února 2013 pod vedením Tomáše Vlčka. Komise v roce 2013 

navázala na svou práci z roku 2012, kdy analyzovala letecké vzdělávání v ČR a jeho budoucí potřeby. 

Komise pro řízení lidských zdrojů je velmi akčním orgánem SČLP a v roce 2013 se věnovala analýze HR 

problémů jednotlivých členů, analýze pohybu pracovníků, návrhu nápravných opatření pro zajištění 

lepšího pokrytí personálních potřeb členů a spolupráci s SŠ/VŠ v rámci propagace studijních programů 

pro cizince. Separátní Výroční zpráva Komise o činnostech v roce 2013 tvoří přílohu č. 1 této výroční 

zprávy. 

Rada Expertů SČLP 

V říjnu 2013 byla ustanovena Rada Expertů v následujícím složení: 

 

Strategická oblast Expert Členská firma 

Řízení lidských zdrojů Tomáš Vlček 
AERO Vodochody AEROSPACE 
a.s. 

Interní spolupráce mezi členy SČLP Milan Daněk Jihlavan a.s. 

Kvalita a školení Jindřich Znamenáček Lloyd´s Register 

Veřejná podpora Přemysl Hobza LA Composite, s.r.o. 

PR a propagace Milan Šlapák GE Aviation Czech s.r.o. 

Business Development 
Martin Balda, Roman 
Planička TL elektronic a.s., LOM Praha 

Výstavy a veletrhy Petr Řehoř 
AERO Vodochody AEROSPACE 
a.s. 
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Smyslem Rady expertů je za SČLP mít specialistu na danou oblast, který bude v případě potřeby ve „své“ oblasti 

zastupovat Svaz navenek. Zároveň by experti měli pracovat mezi jednotlivými zasedáními na úkolech určených 

po dohodě se Svazem a výsledky prezentovat členům v průběhu zasedání Svazu. V roce 2013 ještě nebyly žádné 

konkrétní výstupy z činnosti Rady expertů. 

 

 

 

 

 

Statistická data Svazu 
             Obráběné díly, Startech 

Svaz za rok 2013 opět sbíral data od svých členů, aby mohl pokračovat v tvorbě statistických výstupů. V dubnu 

2014 byl sběr dat ukončen a vytvořena statistická tabulka roku 2013. Na základě těchto dat Svaz disponuje 

informacemi o celkových tržbách, hospodářském výsledku, exportu, počtu zaměstnanců atd. Nejzásadnějším 

výstupe statistiky je vydání Tiskové zprávy SČLP dne 14. 5. 2014 – viz příloha č. 2 této výroční zprávy. 

 

Další oblasti, ve kterých se Svaz v roce 2013 také angažoval, jsou zejména:: 

Dotace na získávání leteckých certifikací 

SČLP přislíbil CzechInvestu pomoc při lobbyingu za možnost získávat dotace na získávání leteckých certifikací. 

Jednání s CzechInvestem se přesunulo do roku 2014 a za SČLP p. Znamenáček prezentoval  

důvody, proč podpořit letecký průmysl a jaké formy podpory by byly v rámci programu OPPIC nejvhodnější – 

konkrétně šlo o certifikace/autorizace a související vzdělávání. Nové vedení CzechInvestu vyjádřilo podporu a 

převzalo dokument, který byl za SČLP vypracován. 

 

Networking vůči státní správě 

Prosazení SČLP do „kontakt listů“ u HK a SPD, případně MPO, které organizují zahraniční obchodní cesty/mise, 

abychom o nich věděli s předstihem. Tento cíl byl v roce 2013 naplněn pouze částečně a zůstává úkolem pro 

nadcházející období. 

 

Svaz na konci roku zvýšil svoje úsilí při networkingu vůči státní správě a připravil seminář „Konkurenceschopnost 

leteckého průmyslu“ za účasti státní správy, který se úspěšně konal v lednu 2014. Účastnili se za představitelé a 

členové Svazu, zástupce sekce podpory podnikání MPO, zástupce MPO pro OPPIK, vedoucí oddělení koordinace 

SF EU za MPO, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, projektový manažer pro oblast lidské zdroje MPSV a 

další.   

 

Projekt společného outsourcingu SČLP 

Projektu SČLP na sjednocení přístupu v outsourcingu u třech největších výrobců v SČLP (AERO, GEA, 

Driessen). Cílem této koordinace je více pomoct ostatním členům integrovat se do výrobních programů těchto 

společností.  



Přílohy 
 
Příloha č. 1: Výroční zpráva o činnostech komise pro řízení lidských zdrojů 
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1. Poslání Komise 
 

Komise pro Řízení lidských zdrojů (původně Komise pro letecké vzdělávání) byla ustanovena 

Svazem českého leteckého průmyslu na základě potřeby zajistit dostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců pro udržitelnost a rozvoj tohoto odvětví. Jednotlivými členy jsou zástupci firem, 

leteckých kateder a státních institucí, kteří společně řeší problematiku leteckého vzdělávání.     

 

1.1 Vize 
 

Podporovat stabilní růst českého leteckého průmyslu prostřednictvím přílivu potřebného 

počtu kvalifikovaných leteckých specialistů a tím vytvořit podmínky pro realizaci stávajících i 

nových výrobních programů leteckého průmyslu. 

 

1.2 Mise 
 

Využitím synergie úsilí, znalostí a kontaktních sítí členů Komise pro Řízení lidských zdrojů (dále 

jen Komise) pomáhat naplňovat firemní strategie členů a cíle SČLP pomocí správného pokrytí 

potřeby lidských zdrojů. 
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2. Cíle Komise 

2.1 Strategické cíle 
 

1) Pokrýt krátkodobé a dlouhodobé personální potřeby leteckých podniků na území 

ČR  

2) Rozvíjet spolupráci mezi podniky a školami v zájmu zajištění provázanosti teorie s 

praxí  

3) Posílit marketing leteckých oborů ve vztahu k potenciálním studentům, 

zákazníkům a státu 

4) Spolupracovat na harmonizaci struktury vzdělávání v oblasti letectví dle 

požadavků průmyslu   

 

 

2.2 Operativní cíle pro 2013 
 

1) Detailní analýza HR problémů na úrovni jednotlivých členů  

2) Analýza stavu a pohybu lidí 

3) Definice návrhu nápravných opatření pro zajištění lepší pokrytí personální 

potřeby členů SČLP a implementace alespoň 2 z nich 

4) Propagace SČLP a leteckého průmyslu vůbec 

5) Spolupracovat se SŠ/VŠ v rámci propagace studijních programů pro cizince 
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3. Plnění operativních cílů pro 2013 
 

3.1 Detailní analýza HR problémů na úrovni jednotlivých členů 
 

Tento úkol si kladl za cíl dát odpověď na časté otázky typu: 

 Proč nám stále chybí dostatek kandidátů? 

 Proč nenabíráme jen kvalitní lidi? 

 Proč volná místa neobsazujeme absolventy? 

 Proč, když tento konstruktér dělal v letectví, ho nechceme najmout? 

 Co je těžkého na tom tyto pozice koupit, najmout či přetáhnout? 

 O jaké pozice vlastně se jedná a je ten problém skutečně u všech identický? 

 

Abychom mohli tyto otázky zodpovědět, museli jsme nejprve profese v leteckých podnicích 

rozdělit na dvě hlavní skupiny určit u nich společné rysy problémů s jejich obsazováním. 

 

1) Generalizace situace dělnických pozic 

Typické pozice s dlouhodobě nejrozšířenějším zastoupením* 

Nástrojář, Letecký mechanik, Strojní zámečník, Zámečník-drakař  

 

Problém současného trhu práce 

 Nedostatečný počet kvalitních uchazečů 

 Co znamená „kvalitních“?  

 S relevantní praxí 

 a/nebo alespoň s proaktivním -  pozitivním přístupem a ochotou se učit 

 U dělnických pozic se jedná častěji o „volume recruitment“, takže i ten objem sám o 

sobě bývá problémem (mnohdy na rozdíl od THP profesí) 

 Platová očekávání 

 Nedostatečné povědomí o pracovních příležitostech v leteckém průmyslu 

* - poptávaných typů profesí je samozřejmě daleko více. Tyto se však dále už výrazně liší podnik od podniku 
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Omezení na straně leteckých podniků 

 Výrazné a rychlé kapacitní výkyvy v požadavcích 

 Striktnost kapacitních omezení jednotlivých podniků 

 Objem požadovaných (specifických) kvalifikací 

 Relativně vysoké nároky na kvalitu a preciznost 

 Lokalita 

 

2) Generalizace situace THP pozic 

Typické pozice s dlouhodobě nejrozšířenějším zastoupením* 

Konstruktér, Výpočtář, Technolog, Kvalitář * 

 

Problém současného trhu práce 

 Nedostatečný počet kvalitních uchazečů 

 Co znamená „kvalitních“?  

 Úzká kvalifikace → vzdělání a dovednosti 

 Relevantní praxe  

 Jazykové znělosti 

 Platová očekávání 

 Většinou není omezení „Volume“, ale specializace 

 

Omezení na straně leteckých podniků 

 Vysoké a striktní nároky na specializace 

 Striktnost kapacitních omezení jednotlivých podniků 

 Lokalita 

 Horší postavení na trhu práce – ne tak silný Employment Branding 

 Kapacitní výkyvy dle náběhů jednotlivých programů (nejhorší jsou samozřejmě 

časové souběhy) 

 Platové návyky v rámci historie podniků 

* - poptávaných typů profesí je samozřejmě daleko více. Tyto se však dále už výrazně liší podnik od podniku 
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3) Odpovědi na otázky specifických problémů při saturaci personálních potřeb, Q&A 

 

 Proč volná místa neobsazujete absolventy? V určitém poměru ano, ale podniky 

potřebují pro své programy pracovníky s relevantní (a mnohdy i mezinárodní u THP) 

praxí – určitá populační křivka seniority požadavků.  Navíc každý absolvent potřebuje 

k sobě mentora, takže utilizace přijatého absolventa nese s sebou i daň v podobě 

„ztráty“ času seniora. Proto se vedoucí většímu počtu absolventů mnohdy i 

podvědomě brání. Obecně určitě absolventy chceme, ale je to středně-dlouhodobé 

řešení. Možné řešit koncepčními trainee programy, které ovšem rovněž vyžadují 

stávající lidské zdroje z řad seniorů. 

 Proč, když tento konstruktér dělal v letectví, ho nechcete najmout? Je to kvůli úzké 

specializaci, softwarovému prostředí a podobně. Motorář prostě není vhodný na drak 

a naopak. 

 Co je tak těžkého na tom tyto pozice koupit, najmou či přetáhnout? Protože jsou zde 

určitá omezení v počtu lidí, kteří jsou vůbec k dispozici. Najímání funguje, ale stejně 

máme k dispozici pořád ten samý omezený „pool“ lidí. Přetahování není systematické 

a ve výsledku je drahé. 

 O jaké pozice vlastně jde a je ten problém skutečně u všech identický? Viz výše. Jsou 

určité pozice, které jsou identické, ale stejně jsou situace firem různé. Někde programy 

končí, jinde začínají, někde již intenzivně běží. Jeden podnik má akutní nedostatek 

mechaniků a konstruktérů má akorát, jiné naopak a dále v různých kombinacích. 

 Neříkejte, že tuhle pozici nelze sehnat ani v zahraničí. Ale ano, jde to. Pomineme-li 

jazykovou bariéru, skončíme vážením poměru cena/výkon. Kolegové z ciziny si běžně 

řeknou 3 krát více + relokační balíčky pro sebe i rodinu apod. Rozhazují tak ekonomické 

parametry jak samotných business casů tak interních odměňovacích systémů. 
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4) Návrhy opatření 

 

Návrh opatření je dlouhodobějším úkolem Komise. Obecně aplikovaný přístup je: „Raději 

méně, ale něco konkrétního, co skutečně pomůže. Vedle paralelních snah o spuštění programů 

s aktivní podporou státu, definovat i nějaká konkrétní opatření, která jsou přímo v rukou členů 

SČLP“.   

 

Vytipovány byly: 

 Princip více pilířů: Nevsadit všechno na jedno řešení. Cílem je diverzifikace od 

rozšiřování základny studentů, přes sdílení současných kapacit a kandidátů, 

outplacement programy, řízené zvýšení počtu cizinců až po aktivity, které budou 

působit na zlepšení atraktivity leteckého průmyslu v ČR. 

 Princip Best Practice – Cook Book: Zpracování dokumentu, kde každá firma popíše 

řešení, které jí funguje a zkušenosti, ze kterých můžou ostatní čerpat. Příklad: AERO a 

jeho spolupráce se SŠLVT, sdílení kapacit s ČSA.  LOM a jeho spolupráce se SŠES. Career 

paths v GEA,  apod. 

 PR, Branding: Mezi příbuznými obory i na školách všech stupňů, ale i na veletrzích 

pracovních příležitostí či strojírenských veletrzích. 

 Kooperace se školami:  Vedle sdílení zkušeností mimo jiné vyplynulo, že určitá změna 

výukové osnovy je možná právě při nastavení individuálního studijního programu s 

konkrétním podnikem na jeho konkrétní požadavky. 

 Postupné přibližování platových úrovní požadavku trhu: Benchmark & Grading 
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3.2 Analýza stavu a pohybu lidí 
 

1) Základními cíli analýzy stavy a pohyby lidí byly zejména:  

a) Zmapovat toky zaměstnanců z a do leteckých společností  

b) Identifikovat zdroje nových zaměstnanců a důvody odchodů zaměstnanců let. 

společností 

c) Vytvořit podklad pro cílenou HR politiku a argumenty pro diskuzi s orgány státní správy 

 

Dotazníkového šetření za r. 2012 se účastnilo 8 firem (AERO, GEAC, LOM, ZODIAC, Charvát 

AXL, Jihlavan, Aircraf Industries, Startech).  

 

2) Výstupy statické analýzy 

 695 nástupů a 389 odchodů u 8 sledovaných firem v r. 2012  

 7,4% zvýšení počtu zaměstnanců (nárůst 4. 151 na 4.457) 

 23% nastupujících mělo VŠ vzdělání (výjimkou je GEAC (50%)) 

 76% nových zaměstnanců vystudovalo technický obor 

 66% nových zaměstnanců mělo předchozí neleteckou praxi  

 19% odchodů tvořili lidé s VŠ vzděláním 

 20% odchodů tvořily odchody do důchodů (odhad) 

 

3) Hlavní zjištění 

 Převažuje potřeba lidí se středoškolským technickým vzděláním 

 Společnosti upřednostňují zaměstnance s praxí a většina zaměstnanců přichází do 

podniku s jinou než leteckou praxí.     
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4) Nástupy a odchody v roce 2012 

 

 

 

Sledované kategorie nástupů: 

 Letecká praxe = počty zaměstnanců, kteří předtím byli zaměstnáni v leteckém 

průmyslu 

 Neletecká praxe = počty zaměstnanců, kteří přišli z odvětví mimo letecký průmysl 

 Absolventi = počet lidí, kteří přišli ze škol a neměli předcházející praxi 

 Letecká škola = škola, která vychovává specialisty pro letecký průmysl (SPŠ, obor 

letecký mechanik; VŠ – stavba letadel, údržba let. techniky) 
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5) Diagram toků v roce 2012 

 

 

 

6) Absolventi  

Letecké podniky nabraly 32 VŠ absolventů a 29 SŠ absolventů (což je 9% podíl na nástupech). 

Vzhledem k počtu absolventů se jedná o:  

 13% z dostupných absolventů čistě leteckých VŠ technických specializací  

 17% z disponibilních absolventů. se středním odborným leteckým vzděláním   
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Vývoj počtu absolventů 

Vývoj VŠ absolventů magisterského studia leteckých technických specializací: 

 

 

7) Zásadní zjištění 

Letecký průmysl v roce 2012 výrazně rostl 

 Letecký průmysl: Nárůst o 7,4% (306 zam.) na 4.457 v r. 2012 za sledované firmy 

 Pozn. dle statistik SČLP (za členy): Nárůst o 7,5% na 4.369 zam. v r. 2012 

 Pro srovnání data za automobilový průmysl: Nárůst o 0,52% (570 zam.) na 109.915 

 

Hlavním zdrojem zaměstnanců je neletecký průmysl 

 459 nových zaměstnanců (66%) přichází s praxí a to z neleteckých podniků 

 

Zájem je především o středoškoláky s praxí 

 494 nových nástupů mělo střední odborné vzdělání, ale pouze 27 byli absolventi 

 159 nových zaměstnanců s VŠ, z toho bylo 32 absolventů, ale pouze 7 z leteckých 

oborů 
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8) Závěry a další kroky 

 

Hlavním zdrojem nových pracovních sil jsou přechody zaměstnanců se zkušenostmi z 

jiných odvětví (tedy bez praxe v letectví): 

 Je zapotřebí zaměřit pozornost na možnosti rekvalifikací – stávající programy / dotační 

programy v dalším plánovacím období po roce 2014 

Počty přijatých absolventů (9%) potvrzují omezenou schopnost najímat pracovníky ihned po 

škole (z organizačních či nákladových důvodů), nicméně jsou k dispozici nástroje, jež tato 

omezení alespoň částečně zmírňují:  

 zpřístupnit (sdílet) informace o existujících dotačních možnostech pro zaměstnávání 

absolventů, a   

 „best practices“ ze spolupráce firma-škola (zajišťující lepší přípravu absolventů pro 

potřeby firem) 

 

3.3 Definice návrhu nápravných opatření pro zajištění lepší pokrytí 
personální potřeby členů SČLP a implementace alespoň 2 z nich 

 

Pro rok 2013 byla navržena tato vybraná opatření: 

1) CookBook – vytvořit dokument, který by nabízel Best Practice z oblasti řízení lidských 

zdrojů. V roce 2013 Cook Book nabídl členům 7 různých oblastí od tipů na efektivnější 

nábor zaměstnanců až po vytvoření tréninkového centra pro nové zaměstnance.  

2) Dále zesilovat spolupráci se školami – A to i na komerční bázi například formou 

motivačních či stipendijních programů. 

3) Individuální úkoly členů  - např.  rozšíření prostoru při plánu náborů, tak aby podniky 

mohly přijímat více studentů a absolventů.  

4) Rekvalifikační programy s podporou státu – aktivity na úrovni Svazu jsou plánovány 

až pro rok 2014. 
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3.4 Propagace SČLP a leteckého průmyslu vůbec 
 

Propagace Svazu probíhala zejména díky: 

1) Reklamním materiálům tištěným (leták – via příloha) 

2) Aktivní účastí na pracovních veletrzích či veřejných diskusních fórech (via příloha) 

3) Článkům do odborné literatury 

 

 

3.5 Spolupracovat se SŠ/VŠ v rámci propagace studijních programů pro 
cizince 

 

Tento úkol v roce 2013 nebyl realizován. 
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4. Akční plán pro 2014 
 

1) Primární cíle 

 Vyvíjet úsilí o získání finanční podpory pro rekvalifikace, adaptační programy a školení 

zaměstnanců členů SČLP 

 Pilotní projekt Aero Vodochody AEROSPACE – ČVUT: rozjet stipendijní motivační 

program pro studenty a koncept rozšířit i na další členy 

 

 

2) Cíle sekundární 

 Pokračovat ve sdílení Best Practice v rámci  HR členů SČLP 

 Statistky členů svazu: pokračovat s cílem získat Benchmark trhu a podklady pro taktické 

a strategické rozhodování 

 Dále rozvíjet podporu a PR leteckému průmyslu 

 Dále rozvíjet PR technického vzdělávání 
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5. Příloha 
 

1) Leták 

 

 
 

2) Pracovní veletrh For Industry 
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Příloha č. 2: Tisková zpráva SČLP, 14. 5. 2014 

Počet zaměstnanců, export i hospodářský výsledek členů SČLP za rok 2013 významně rostl 

Devatenáct firem ke konci roku 2013 sdružených do Svazu českého leteckého průmyslu („SČLP“) 

poskytlo svá finanční data pro účely vypracování statistiky SČLP a výsledkem je velice pozitivní obrázek o 

českém leteckém průmyslu! Všechny významné ukazatele jako export, tržby, hospodářský výsledek a 

počet zaměstnanců rostly a to i přes obecně nepříliš pozitivní ekonomické klima roku 2013. Tržby členů 

SČLP vzrostly o téměř 29 % a z toho samotná letecká výroba narostla o celých 51 %! Export členů Svazu 

narostl o 25 %. Skokanem roku se ovšem staly ukazatele provozního hospodářského výsledku a 

hospodářského výsledku, které dosáhly meziročního nárůstu o 351 %, respektive 344 %, což 

v absolutních číslech znamená 1,8 miliardy Kč, respektive 1,5 miliardy Kč. To je po pětinásobném růstu 

zisku z roku 2012 opět další více než trojnásobný růst. Společně s růstem zisku rostly i celkové tržby o 

téměř 29 % na 8,7 miliardy Kč. Počet zaměstnanců firem sdružených ve Svazu se zvýšil o 11 % na 4 861. 

Z toho 3 772 zaměstnanců bylo zařazeno přímo v letecké výrobě a což činí procentní nárůst celých 15 % 

oproti roku 2012. Z výše uvedených čísel vyplývá, že došlo i k významnému nárůstu produktivity práce. 

Za velmi pozitivní přínos SČLP můžeme považovat další zlepšení spolupráce mezi jednotlivými členy 

Svazu a díky tomu i zvýšení jejich vzájemných tržeb o 24,5 %. 

Svaz českého leteckého průmyslu (SČLP), sdružoval (k 31. 12. 2013)  19 výrobních firem angažovaných 

v leteckém průmyslu, 4 vysoké školy a 2 další instituce. Mezi hlavní činnosti členů SČLP patřila nadále 

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.  

 

 (údaje v tisících CZK) 2010 2011 2012 2013 

Celkové tržby 5 852 551 6 242 422 6 777 299 8 717 382 

Tržby za letecké výrobky a služby 4 780 778 4 793 841 5 966 626 7 394 033 

Provozní hospodářský výsledek 436 525 248 878 392 157 1 769 624 

Export 3 071 167 3 297 058 4 523 582 5 661 717 

Počet zaměstnanců 3 683 4 065 4 369 4 861 

Tržby za prodej členům SČLP 225 098 319 467 246 552 307 020 

 

 


