
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

O ČINNOSTI SČLP ZA ROK 2014 

 

 

 

 

 

 



  Výroční zpráva o činnosti SČLP za rok 2014 
 

2 
 

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 23 leteckých firem, 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. Mezi nevýrobní činnosti 

patří například i řízení letového provozu, školení leteckého personálu a jiné. 
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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 2014 
Díly pro vrtule, Charvát AXL      

                

 23 leteckých firem, 6 asociovaných členů 

 Tržby: 7.601 mil. CZK (z 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: 736 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 získaly 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 

vyvíjí 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 

BEKO Engineering, spol. s.r.o. 
 

poskytovatel komplexních služeb v oblasti CAD/CAM/CAE 

zabývá se dodávkou a podporou PLM řešení CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA 

poskytování služeb v oblasti engineeringu a školících služeb CATIA, NX 

vyhodnocení kvality materiálu, výrobků a konstrukčních celků 

 

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 

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 

  

http://www.aero.cz/cs/
http://www.atg.cz/
http://www.ceslet.cz/
http://www.axl.cz/
http://www3.fs.cvut.cz/web/
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.ceslet.cz/
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Česká zbrojovka a.s. 

letecká divize reprezentuje výrobu dílů a sestav 

výroba převodovek letadlových motorů a ozubených kol 

zajišťuje povrchové a tepelné zpracování 

  

Flying Academy s.r.o. 

přední letecká škola v České republice 

desítky vysoce kvalifikovaných pilotů každý rok 

mezinárodní letecká škola (CZ/ATO-014) vedená profesionálními piloty 

více než 10 let zkušeností v oblasti letectví 

Zodiac Galleys Europe s.r.o.  

součást skupiny Zodiac Aerospace 

společnost zaměstnává 26.000 lidí v 80 lokalitách 

přední výrobce interiéru (palubních kuchyní) civilních letadel 

partner leteckých dopravců a výrobců letadel 

 

  

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 
  

 

 

http://www.czub.cz/cz/catalog/300-nezbrojni-produkce.aspx
http://www.driessen.com/pub/aboutdriessen/companyprofile/index.html
http://www.geaviation.cz/
http://www.ckto.cz/eacr/
http://www.jihlavan.cz/
http://www.sclp.cz/clenove-docasna-stranka/czub-2
http://www.sclp.cz/wp-content/uploads/2011/08/Zodiac_mal%C3%BD.jpg
http://www.geaviation.cz/
http://www.ckto.cz/eacr/
http://www.jihlavan.cz/
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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, leteckých 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   

 

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 

  

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://www.lacomposite.com/
http://www.lompraha.cz/
http://www.lrqa.cz/default.aspx
http://maxmechanik.eu/index.php?lang=de
http://www.qscomp.cz/
http://www.rayservice.cz/
http://www.lacomposite.com/
http://www.lompraha.cz/
http://maxmechanik.eu/index.php?lang=de
http://www.qscomp.cz/
http://www.sclp.cz/wp-content/uploads/2011/08/RayService3.png
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Řízení letového provozu s.p. 

poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru České republiky a 

na českých letištích 

organizace a zajištění odborného výcviku a vzdělávání 

zajištění provozu a údržby infrastruktury pro poskytování služeb, 

poskytování letecké informační služby, 

poskytování pátrací a záchranné služby, 

organizace a řízení využívání vzdušného prostoru, 

SAAB Czech s.r.o. 

součást firmy SAAB AB 

výroba leteckých simulátorů 

akvizice české společnosti E-COM 

poskytuje komplexní řešení výcviku 

 

  

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://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://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 

 
 

 

 

  

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://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
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Výroční zpráva o činnosti SČLP za rok 2014 
 

Tato zpráva o stavu Svazu shrnuje činnost svazu za rok 2014.  

V roce 2014 se uskutečnilo pět zasedání Svazu, konala se řádná valná hromada a také listopadová konference 

pořádaná Svazem pod názvem „Boom leteckého průmyslu v Čechách“. Počet členů se v roce 2014 ustálil na 29 

subjektech po přistoupení čtyř nových členů -  firem maxmechanik s.r.o., BEKO Engineering, spol. s.r.o., Flying 

Academy s.r.o. a Řízení letového provozu s.p. To znamená, že SČLP reprezentuje zaměstnavatele leteckého 

průmyslu s celkovým počtem přes 5500 zaměstnanců a celkově reprezentuje stále větší část leteckého průmyslu 

ČR.  

SČLP byl v roce 2014 aktivní v následujících oblastech: 

 

 

 

Výstavy a veletrhy 

V roce 2014 se SČLP účastnilo následujících akcí:                              Vrtulník, LOM Praha 

 ILA 

Svaz se prezentoval na veletrhu ILA Berlín na společném stánku s Czechinvestem. Smyslem bylo 

zastoupit ty členy, kteří se veletrhu neúčastnili. Byl zájem ze strany účastníků o nové capability listy SČLP 

a zároveň o možnost subdodávek členům Svazu. Individuální poptávky byly předány jednotlivým členům 

Svazu. 

 

 Farnborough International Airshow 

Ve dnech 14. – 20. 7. 2014 proběhlo Farnborough International Airshow a český letecký průmysl byl 

důstojně zastoupen prostřednictvím společného stánku “Czech Aviation Industry”, který sdílely firmy 

Aero Vodochody, SČLP, Speel Praha, Aircraft Industries, Česká letecká servisní, Jihlavan a 

spoluvystavoval výrobce motorů Wiliams. Svaz se prezentoval na tomto společném stánku. 

Vzhledem k tomu, že Aero oznámilo uzavření smlouvy s firmou Draken na prodej až 28 bitevníků L-159 

a ve středu 16.7.2014 proběhala tisková konference ohledně plánů na výrobu L-39NG, nebyla na stánku 

o návštěvníky a dotazy nouze. Na úrovni Svazu proběhly bilaterální schůzky zejména se zástupci další 

národních svazů a s firmami, které zjišťovaly schopnosti a možnosti dodávek členů svazu a také naopak 

sondovaly možnosti do České republiky dodávat. Individuální poptávky generované na Farnborough byly 

předány dále jednotlivým členům. Tento veletrh považujeme za hlavní událost roku pro SČL z hlediska 

sebeprezentace, protože zde bylo soustředěno celé světové letectví.  

 

 Aviation Valley Expo Day 

Dne 6. května 2014 se konal Aviation Valley Expo Day v Polském Rzeszowě. Český letecký průmysl byl 

na tomto veletrhu reprezentován jednak samotným SČLP a také firmou Aero Vodochody Aerospace. 

Tento veletrh poskytoval především prostor pro B2B setkávání a seznámení s polským leteckým 

průmyslem. Z pohledu Svazu také poskytl pohled na větší zapojení svazových organizací, kdy 

pořadatelem veletrhu byl přímo svaz polského leteckého průmyslu s názvem Aviation Valley Association, 
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který navíc představuje důležitou instituci ve vzdělávání a motivaci nových zaměstnanců pro práci 

v leteckém průmyslu. 

 

 Konference Boom leteckého průmyslu v ČR 

Svaz českého leteckého průmyslu s podporu agentury Czechinvest pořádal dne 12. 11. 2014 celodenní 

konferenci Boom leteckého průmyslu v ČR. Její účastníci z řad odborníků a státní správy diskutovali 

zejména o efektivitě využívání dotačních prostředků a potřebě kvalifikované pracovní síly. K oběma 

tématům budou vytvořeny pracovní skupiny, v případě dotací při Radě vlády pro vědu, výzkum a 

inovace, v případě rekvalifikace spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí.  

  

V hlavním panelu konference zástupci členských firem Svazu diskutovali se zástupci ministerstev o 

potřebě podpory v oblasti financování projektů, rekvalifikací, zaměstnanosti a propagace v zahraničí. 

Paralelně probíhaly čtyři pracovní skupiny zaměřené na spolupráci členských firem Svazu na poli human 

resources, společného nákupu, efektivního využívání investičních pobídek a zavádění metodiky Lean v 

letectví.  

Na konferenci byly silně zastoupeny všechny relevantní resorty státní správy – Rada Vlády pro VVI 

prostřednictvím jejího místopředsedy Arnošta Markse, ministerstvo průmyslu a obchodu 

prostřednictvím náměstka pro zahraniční obchod Vladimíra Bartla a ředitele odboru inovačního 

podnikání Zbyňka Pokorného, ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím vrchního ředitele 

ekonomické sekce Ivana Jukla, ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím ředitele odboru 

realizace ESF Petra Koreckého, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím náměstka 

Jaroslava Fidrmuce, Technologická agentura ČR prostřednictvím člena představenstva pana Janečka. 

Agenturu CzechInvest na konferenci zastupoval její generální ředitel Karel Kučera.  

 

 

Komunikace 

V oblasti komunikace byl Svaz poměrně hodně aktivní, a projevilo se to především na webových stránkách 

Svazu a v leteckých časopisech.  

 Webové stránky 

V roce 2014 bylo cílem Svazu vytvořit z webových stránek funkční kanál komunikace mezi veřejností a 

členy Svazu a rovněž byl rozvíjen jeho informační charakter. Celkově se v novinkách na stránkách 

vystřídalo 15 příspěvků, většinou s vysokou informační hodnotou (tiskové zprávy, videa, novinky členů 

apod.). Kromě toho byly jednotlivé stránky webu také aktualizovány, aby lépe odpovídaly rozrůstání 

svazu a jeho současným aktivitám. Za zmínku stojí především umístění nového capability listu ke stažení 

a úprava statistických dat za rok 2013. Mimo webové stránky byl Svaz aktivnější také na sociálních sítích, 

především na Facebooku, kde dosáhl 84 fanoušků a začal fungovat jako další informační kanál. 

Údaje o návštěvnosti stránek také ukazují za zlepšující se image svazového webu. Za rok 2014 stránky 

www.sclp.cz navštívilo 7092 lidí, což představuje nárůst o 18,3 % oproti minulému roku. Rovněž vzrostl 

počet unikátních návštěvníků, a to na 4764, což značí nárůst o 25,2 % oproti minulému roku. Svazovým 

stránkám se tedy podařilo přitáhnout o 20 – 25 % lidí více než v minulém roce. Hlavními kanály pro vstup 

na stránky SČLP bylo vyhledávání na google.com a jiných, a to z 55,44 %. Zadáním přímého odkazu na 

stránky poté vstoupilo 23,04 % a z jiných stránek bylo odkázáno 18,47 % uživatelů (především ze stránek 

Aero Vodochody Aerospace – www.aero.cz). Zbytek (3,05 %) tvořily návštěvy zprostředkované 

sociálními sítěmi, především odkazy z Facebooku. Po vstupu na stránky Svazu činila průměrná doba 

setrvání zde 2:38 minuty a počet stránek na návštěvu 2,9. Tyto hodnoty znamenají relativně velmi dobrý 

http://www.sclp.cz/
http://www.aero.cz/
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stav stránek, vzhledem k tomu, že aktivní vnější (například reklamou tažená) podpora stránek praktiky 

neexistuje a vzhledem k tomu, že Svaz je nekomerční organizace spolkového typu. 

 

 Tiskové zprávy a Novinky 

Za rok 2014 byly vydány Svazem celkem 3 tiskové zprávy a 16 novinek členů a Svazu, které byly následně 

zveřejněny na webu SČLP. Nejpodstatnější sérii zpráv vytvořily příspěvky spojené s vydáním výroční 

statistiky a s konferencí Boom leteckého průmyslu v ČR. 

 

Jednotlivé příspěvky v sekci Novinky dle členů:   

- SČLP   11 

- Zodiac Galleys Europe  1 

- Quittner & Schimek  1 

- LA composite  1 

- Zlín Aircraft   1 

- Startech   1 

 

 

 

 

 Rozhovory pro tisk a televizní zpravodajství  

V roce 2014 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, MF Dnes atp. Prezident Svazu Ladislav 

Šimek několikrát úspěšně dostal Svaz do celonárodních tiskovin jako užitečnou platformu, která sdružuje 

letecké firmy a napomáhá integraci leteckého sektoru v ČR. 

 

 

 Mezinárodní média 

Zásadním počinem v této oblasti byl rozhovor pro Flight International, který v červnu 2014 vydal přílohu 

Czech Republic Special Report o leteckém průmyslu v České republice. V této příloze dostaly prostor 

firmy Aero Vodochody, GE Aviation, Aircraft Industries, ABS Jets,Evektor, LAA a také Svaz samostatně 

(text v rámečku na straně 27). Kopii celé přílohy přikládáme k této výroční zprávě.  

 

 Veřejné diskuze 

Konference Boom leteckého průmyslu v ČR konaná v listopadu 2014 byla vlastně diskuzí s veřejnou 

správou o zdrojích podpory pro letecký sektor, který roste navzdory ne příliš vstřícné politice státu 

v oblasti vzdělávání, dotací a příspěvků na rekvalifikaci. 

 

 

Lidské zdroje 

Komise pro řízení lidský zdrojů nadále fungovala v roce 2014 pod vedením Tomáše Vlčka. Komise v roce 

2014 navázala na svou práci z roku 2013, kdy hlavně 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. Největším počinem komise bylo opětovné zpracování statistiky toků zaměstnanců 

do leteckého průmyslu v ČR. Svaz vydal k tomuto tématu tiskovou zprávu dne 12. 11. 2014 – viz příloha 
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č. 1 této výroční zprávy. V závěru roku se začala formovat idea společného certifikovaného 

rekvalifikačního centra pod hlavičkou Svazu a probíhá sběr dat, která jsou pro stanovení strategie nutná. 

Příští rok ukáže, zda je tento projekt životaschopný a má podporu členské základny. V této souvislosti 

byla navázána spolupráce s náměstkem Ministryně práce a sociálních věcí, který se stal členem pracovní 

skupiny pro tuto oblast a přislíbil Svazu podporu. Výroční zpráva Komise pro řízení lidských zdrojů tvoří 

přílohu č. 4 této zprávy. 

 

Rada Expertů SČLP 

V roce 2014 fungovala 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 (do dubna 
2014) 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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Obráběné díly, Startech 

Projekt společného nákupu 

V roce 2014 pokračoval projekt společného nákupu u třech členů Svazu (AERO, Jihlavan a Znojemské strojírny) 

pod taktovkou Jihlavanu. Byly identifikovány 3 prioritní kategorie (běžná ocel, nářadí na obrábění a emulze) a 

stanoveni koordinátoři těchto kategorií. V závěru roku probíhala příprava na zahájení prvního společného 

výběrového řízení.  
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Statistická data Svazu 
              

Svaz za rok 2014 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 2014. Na základě těchto dat Svaz disponuje 

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

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

 

Networking vůči státní správě 

V roce 2014 Svaz navázal komunikační linku s Radou vlády pro Vývoj výzkum a inovace, která vyjádřila zájem o 

vytvoření sektorové pracovní skupiny pro letecký průmysl, jejímiž členy jsou některé členské firmy Svazu a Svaz 

koordinuje výstupy vůči radě vlády. První schůzka pracovní skupiny se konal na začátku roku 2015 a bude 

následovat předložení dokument „potřeby leteckého průmyslu v oblasti lidských zdrojů“, který bude prezentován 

Svazem zástupcům Ministerstva školství na jaře 2015. Poté bude následovat dokument Svazu o potřebách 

sektoru v oblasti výzkumu a vývoje. 

 

Svaz se také v roce 2015 účastnil několika kulatých stolů při Ministerstvu zahraničí, jejich smyslem bylo zvýšit 

podporu exportu českých leteckých a obranných firem a přispěl komentáři k připravovaným matriálům. 

 

Celkově se v roce 2014 zvýšené úsilí při networkingu vůči státní správě přineslo ovoce v dobře obsazené 

konferenci Boom leteckého průmyslu a navázání pracovních vztahů s Radou Vlády a několika ministerstvy  

 

 

Přílohy 
Příloha č. 1: TZ ČESKÝ STÁT VÍCE PODPOŘÍ LETECKÝ PRŮMYSL, 12. 11. 2014 

Příloha č. 2: TZ Počet zaměstnanců, export i hospodářský výsledek členů SČLP za rok 2013 významně rostl, 14. 5. 

2014 

Příloha č. 3: Příloha časopisu Flight International 

Příloha č. 4: Výroční zpráva komise pro řízení lidských zdrojů 
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ČESKÝ STÁT VÍCE PODPOŘÍ LETECKÝ PRŮMYSL 

Pracovní skupiny se zaměří na dotace a kvalifikovanou pracovní sílu 

 

Praha, 12. 11. 2014 – Svaz českého leteckého průmyslu s podporu agentury CzechInvest pořádal 

dnes celodenní konferenci Boom leteckého průmyslu v ČR. Její účastníci z řad odborníků a státní 

správy diskutovali zejména o efektivitě využívání dotačních prostředků a potřebě kvalifikované 

pracovní síly. K oběma tématům budou vytvořeny pracovní skupiny, v případě dotací při Radě 

vlády pro vědu, výzkum a inovace, v případě rekvalifikace spolu s ministerstvem práce a 

sociálních věcí. 

„Je neustále potřeba upevňovat stávající a budovat nové mosty mezi leteckým průmyslem a 

státní správou a tato konference ve své formální a neformální části tento účel splnila. 

S uspokojením zaznamenávám, že postoj jednotlivých institucí vůči leteckému průmyslu se 

zlepšuje a máme teď dvě velmi konkrétní oblasti spolupráce v podobě pracovních skupin 

s Radou vlády a MPSV,“ říká prezident Svazu českého leteckého průmyslu Ladislav Šimek. 

„Aerospace jako tradiční průmyslové odvětví České republiky patří mezi prioritní sektory, 

na které se při lákání investic zaměřujeme. Chceme a budeme jej podporovat i nadále, aby 

jeho dosavadní růst pokračoval,“ doplňuje generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera. 

V hlavním panelu konference zástupci členských firem Svazu diskutovali se zástupci ministerstev 

o potřebě podpory v oblasti financování projektů, rekvalifikací, zaměstnanosti a propagace 

v zahraničí. Paralelně probíhaly čtyři pracovní skupiny zaměřené na spolupráci členských firem 

Svazu na poli human resources, společného nákupu, efektivního využívání investičních pobídek a 

zavádění metodiky Lean v letectví. 

Na konferenci byly silně zastoupeny všechny relevantní resorty státní správy – Rada Vlády pro 

VVI prostřednictvím jejího místopředsedy Arnošta Markse, ministerstvo průmyslu a obchodu 

prostřednictvím náměstka pro zahraniční obchod Vladimíra Bartla a ředitele odboru inovačního 

podnikání Zbyňka Pokorného, ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím vrchního ředitele 

ekonomické sekce Ivana Jukla, ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím ředitele 

odboru realizace ESF Petra Koreckého, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

prostřednictvím náměstka Jaroslava Fidrmuce, Technologická agentura ČR prostřednictvím člena 

představenstva pana Janečka. Agenturu CzechInvest na konferenci zastupoval její generální ředitel 

Karel Kučera.  
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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 
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1. Poslání Komise 
 

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

Svazem českého leteckého průmyslu (dále jen SČLP) na základě potřeby zajistit dostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců pro udržitelnost a rozvoj tohoto odvětví. Jednotlivými členy 

jsou zástupci firem, vzdělávacích 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 2014 
 

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

školení zaměstnanců členů SČLP 

2) Pilotní projekt AERO Vodochody AEROSPACE – ČVUT: rozjet stipendijní motivační 

program pro studenty 

3) Spolupracovat na vytváření HR statistiky členů svazu  

4) Pokračovat ve sdílení Best Practice v rámci HR členů SČLP 

5) Propagace SČLP a leteckého průmyslu  
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3. Plnění operativních cílů pro 2013 
 

3.1 Vyvíjet úsilí směřující k získání finanční podpory pro rekvalifikace, 
adaptační programy a školení zaměstnanců členů SČLP 

 

Základem pro tuto aktivitu bylo najít konkrétní kontakt na dané ministerstvo, se kterým 

bychom mohli aktivně diskutovat naše potřeby a zároveň měli přímý přístup k aktuálnímu 

dění a stavu připravovaných dotačních projektů.  

Tímto kontaktem se stal Ing. Jiří Kabelka z Oddělení realizace ESF – adaptabilita z MPSV.  

Kontakt udržován na kvartální bázi, prošli jsme záměry budování tréninkových center i 

adaptačních programů. V roce 2014 bohužel ještě nedošlo ke schválení nového operačního 

programu (via níže), a proto tento úkol zůstává jako hlavní priorita pro rok 2015 – více 

v kapitole 4. - Akční plán. V průběhu roku 2014 šlo ještě žádat v rámci výzvy „Vzdělávejte se 

pro růst II“, k čemuž docházelo, ovšem ne na bázi Svazu, ale na bázi jednotlivých členských 

firem.  
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3.2 Pilotní projekt AERO Vodochody AEROSPACE (AVA) – ČVUT  
 

AERO prohloubilo spolupráci s ČVUT definovanou rámcovou smlouvou v roce 2013 a s cílem 

posílení spolupráce se školou připravilo stipendijní motivační program zejména pro studenty 

Fakulty strojní ČVUT se zájmem o budoucí uplatnění v leteckém průmyslu. 

V roce 2014 se do motivačního programu zapojili první 3 studenti následujících oborů: 

a) Fakulta strojní – obor Letadlová a kosmická technika 

b) Fakulta strojní – obor Výrobní a materiálové inženýrství 

Smyslem stipendijního programu je:  

a) podpora spolupráce školy a firem 

b) zvýšení atraktivity leteckého průmyslu jako budoucího zaměstnavatele  

c) doplnění teoretických znalostí studentů nabytých při studiu o praktické zkušenosti  

d) zavázat si studenta na pracovní poměr po ukončení studia 

 

3.3 Statistiky členů svazu, Analýza stavu a pohybu lidí 
 

Základním cílem analýzy stavy a pohyby lidí bylo mapovat toky zaměstnanců z a do leteckých 

společností a potvrzení trendu z předchozího období 

 

Dotazníkového šetření za r. 2013 se účastnilo 15 firem (8 v roce 2012).  

 

1) Výstupy statické analýzy 

 1144 (695) nástupů a 583 (389) odchodů u 12 (8) sledovaných firem v r. 2013  

 11% (7,4%) zvýšení počtu zaměstnanců SČLP 

 16,5 % (23 %) nastupujících mělo VŠ vzdělání, to je sice pokles oproti minulému roku 

ale v absolutních číslech se počet přijatých vysokoškoláků zvedl ze 159 na 189 

 16,5 % nových zaměstnanců mělo předchozí leteckou praxi 

 74 % nastupujících mělo vzdělání v technickém oboru, u odchodů již jen 63,5 % 
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* údaje v závorkách představují výsledky analýzy z minulého roku 2012 

 

2) Hlavní zjištění 

 Stále silně převažuje potřeba lidí se středoškolským technickým vzděláním 

 Přestože společnosti upřednostňují zaměstnance s praxí, většina zaměstnanců 

přichází do podniků s jinou než leteckou praxí – 71,3% 

 Roste populace (podíl zaměstnanců) s technickým vzděláním 

 

3) Nástupy a odchody v roce 2013 

 

 

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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4) Diagram toků v roce 2013 

 

 

 

 

5) Zásadní zjištění 

Letecký průmysl v roce 2013 výrazně rostl, a to jak obratem tak počtem zaměstnanců 

 Dle statistiky SČLP (za členy): Nárůst o 11 % (7,5%) na 4861 zaměstnanců v roce 2013 

 

Hlavním zdrojem zaměstnanců je neletecký průmysl 

 816 nových zaměstnanců (71,3 %) přichází s praxí z neleteckých podniků 

 

Zájem je především o středoškoláky s praxí 

 867 nových nástupů mělo střední odborné vzdělání a 65 z nich byli absolventi 
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6) Závěry a další kroky 

 

Potvrdilo se, že hlavním zdrojem nových pracovních sil jsou stále přechody zaměstnanců se 

zkušenostmi z jiných odvětví (tedy bez praxe v letectví) a tímto se potvrzuje i správnost 

zvolené cesty zaměření se na možnosti rekvalifikací a tréninkových center v roce 2015 i 

letech dalších. 

 

 

3.4 Pokračovat ve sdílení Best Practice (COOK BOOK) v rámci HR členů 
SČLP 

 

DokumentCook book vznikl jako jeden z výstupů činností Komise pro Řízení Lidských Zdrojů v 

rámci Svazu českého Leteckého Průmyslu. Představuje Best Practice vybraných oblastí, které 

napomáhají jednotlivým členům při efektivním naplňování svých kapacitních požadavků. 

V roce 2014 byla obsahem tato témata: 

 

 AERO Vodochody AEROSPACE: Grantová podpora školení 

 LOM Praha: CZ06 „Kulturní dědictví“ EHP a Norských fondů, v rámci programu CZ06 

Kulturní dědictví a současné umění  

 Voith: Disciplinární řízení 

 GE Aviation: HealthAhead, GE Volunteers, CSR 
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3.5 Propagace SČLP a leteckého průmyslu  
 

I v roce 2014 se členové HR komise účastnili několika PR akcí, kde vedle společností, které 

zastupují, aktivně propagovali i aktivity SČLP.  Jednalo se zejména o: 

 Profesia Days Bratislava (5.3.-6.3.14) 

 iKariéra ČVUT Praha (6.3.14) 

 iKariéra Plzeň (19.3.14) 

 Mezinárodním veletrhu pracovních příležitostí Ostrava (8.4.14) 

 For Industry Praha (15.4.-18.4.14) 

 90. let letiště Praha - Letňany (6.9.2014) 

 Burza práce a rekvalifikací Ostrava (9.9.14) 

 JobFair MSV Brno (2.10.14) 

 Den kariéry Ústí nad Labem (20.11.14) 
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4. Akční plán pro 2015 
 

 Sestavit odhad potřeb na roky 2015, 2016 a 2017 s cílem vytipovat nejméně 2 

profese, kde bychom mohli žádat o získání finanční podpory pro rekvalifikace, 

adaptační programy či školení zaměstnanců členů SČLP 

 Ve spolupráci s MŠMT vytvořit „revizi současného stavu a návrh zlepšení“ českého 

školství a to zejména v úrovních SŠ a VŠ technického zaměření 

 Nadále aktualizovat stav pohybů zaměstnanců v rámci SČLP 

 

 

 










