VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI SČLP ZA ROK 2015

Výroční zpráva o činnosti SČLP za rok 2015

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 22 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 2015
Díly pro vrtule, Charvát AXL





Tržby: 11.939 mil. CZK (z letecké činnosti) v r. 2014

Zaměstnanci: 4.777 leteckých specialistů, 1.461 ostatních zaměstnanců


2014/2013: +14,56% nárůst tržeb z komplexních leteckých činností





22 leteckých firem, 6 asociovaných členů

2014/2013: +8,48% nárůst tržeb v letecké výrobě
2014/2013: +14,27% nárůst leteckých zaměstnanců

Tržby z prodeje: (za rok 2014)
 Leteckých výrobků 6.260 mil. CZK
 Leteckých oprav 1.936 mil. CZK
 Jiných leteckých služeb 3.733 mil. CZK



Investice: 1.283 mil. CZK v r. 2014



Export: 10.515 mil. CZK (letecký export)



Hospodářský výsledek: 965 mil. CZK



Provozní zisk: 1.473 mil. CZK v r. 2014

Kabelové svazky, Ray Service
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Testování, Skyleader

Testování, ČVUT Praha

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 Aerospace 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
poskytování služeb v oblasti engineeringu a školících služeb CATIA, NX
vyhodnocení kvality materiálu, výrobků a konstrukčních celků
Česká letecká servisní a.s.
Integrace, engineering, zástavby, prodej a servis avioniky
Společnost je certifikovaná podle EASA Part 21, Part 145,
ISO 9001:2000 a AQAP 2110
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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
Česká zbrojovka a.s.
letecká divize reprezentuje výrobu dílů a sestav
výroba převodovek letadlových motorů a ozubených kol
zajišťuje povrchové a tepelné zpracování
Exova Metech, s.r.o.
pobočka mezinárodního dodavatele kompletních služeb v oblasti metrologie
poskytuje metrologickou podporu a akreditované kalibrační služby
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
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
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 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
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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
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)
Řízení letového provozu s.p.
poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru ČR
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
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zkušenosti získané výrobou přesných dílů vědeckých přístrojů (elektronových
mikroskopů, spektrometrů, atd.)
výroba komponent leteckých motorů, servo a hydraulických systémů a skříní
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
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
Mimořádní členové SČLP:
ČVUT Praha (Fakulta strojní)
ústav letadlové techniky při Fakultě strojní
výuka leteckých předmětů od r. 1929
úzká spolupráce s průmyslem – AERO, GE Aviation
Inženýrská akademie ČR
podporuje technické vědy a technické školství
vytváří mosty mezi výzkumem a realizační sférou
člen International Council of Academies of Engineering
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
poskytuje certifikační služby, výkonnostní audity a školení
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
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Výroční zpráva o činnosti SČLP za rok 2015
Tato zpráva o stavu Svazu shrnuje činnost svazu za rok 2015.
Počet členů se v roce 2014 ustálil na 28 subjektech po přistoupení nového člena - firmy Exova Metech s.r.o. a
vystoupení společnosti Zlin Aircraft a.s. a vyloučení společnosti TL Elektronic a.s. To znamená, že SČLP
reprezentuje zaměstnavatele leteckého průmyslu s celkovým počtem téměř 6,500 zaměstnanců a celkově
reprezentuje stále větší část leteckého průmyslu ČR.
V roce 2015 se uskutečnilo šest zasedání Svazu, v únoru 2015 se konala se řádná valná hromada. V prosinci 2015
se konalo setkání se studenty ČVUT pořádané Svazem pod názvem „Míříte vysoko? – Přijďte na diskusi se
špičkami českého leteckého průmyslu!.“
Svaz byl v roce 2015 aktivní v následujících oblastech:

Zasedání Svazu
V roce 2015 se uskutečnilo následujících šest zasedání Svazu:
17. 2. 2015

Zasedání představenstva v Tetčicích u Brna

18. 2. 2015

Valná hromada Svazu v Tetčicích u Brna

18.2.2. 2015

Zasedání Svazu v Tetčicích u Brna
Hostitelem únorového výjezdního zasedání byla firma Startech.

23. 4. 2015

Zasedání Svazu v Aero Vodochody Aerospace v Odolene Vodě

11. 6. 2015

Zasedání Svazu v GE Aviation Czech v Praze Letňanech

17. 9. 2015

Zasedání Svazu v LA Composite v Praze Letňanech u příležitosti 25. výročí založení firmy

15. 10. 2015

Zasedání Svazu v Zodiac Galleys Europe v Plzni

15. 10. 2015

Zasedání představenstva v Plzni
Hostitelem říjnového výjezdního zasedání byla firma Zodiac a SČLP se ujal večerního
programu.

16. 12. 2015

Zasedání Svazu v Praze na rektorátu ČVUT

16. 12. 2015

Panelová diskuse se studenty ČVUT v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze
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Výstavy a veletrhy
V roce 2015 se SČLP účastnilo následujících akcí:

Vrtulník, LOM Praha



Paris International Airshow
Ve dnech 15. - 21. června 2015 se uskutečnila letošní nejvýznamnější evropská letecká akce –
International Paris Air Show 2015. Česká účast na aerosalonu byla letos formou společné prezentace
celé České republiky v tzv. českém pavilonu, kde vystavovaly společně firmy sdružené ve Svazu českého
leteckého průmyslu i Asociace leteckých výrobců. Společná prezentace se uskutečnila díky koordinaci
s MPO, které na žádost SČLP, ALV a LAA zahrnulo Paříž do tzv. oficiálních účastí na rok 20015, což
znamená, že MPO akci finančně podpořilo. Ze svazových firem mělo největší zastoupení Aero
Vodochody společně s firmou LOM Praha a „ lead motivem“ jejich prezentace byl letoun L-39 NG. Dále
měly v pavilonu přímé zastoupení firmy Jihlavan a Speel Praha a za ALV společnosti Aircraft Industries,
Jihostroj, SEKO, Mesit Přístroje, Aero Trade a PBS Velká Bíteš. V pavilonu se prezentovalo společně
s agenturou CzechInvest také MPO a své zastoupení měl i Svaz a ALV. 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 byly předány dále jednotlivým členům. Tento veletrh považujeme za hlavní
událost roku pro SČLP z hlediska sebeprezentace, protože zde bylo soustředěno celé světové letectví.
Ve spolupráci s airZone.tv byly na web SČLP do novinek zařazeny informace z probíhajícího veletrhu ve
formě denních videí a rozhovorů. (Všechna videa naleznete po kliknutí na www.airzone.tv.)
Jako součást doprovodného programu panelová diskuse s názvem „Improving position of smaller
European aerospace industries“, jejímž cílem bylo upozornit na pozici leteckého průmyslu menších
evropských států. Diskuse se zúčastnili zástupci leteckých asociací Finska, Norska a dalších zemí a jedním
z výstupů bylo podtržení důležitosti koordinace a spolupráce mezi jednotlivými zeměmi.



Prezentace obranných a leteckých firem v Budapešti
Dne 14. 4. 2015 se na českém velvyslanectví v Budapešti konalo setkání českých a maďarských leteckých
a obranných firem, účelem kterého bylo prezentovat český obranný a letecký průmysl jako partnera pro
Maďarsko. Prezentaci spolupořádalo Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo obrany a Ministerstvo
průmyslu a obchodu a Svaz byl pozván, aby představil český letecký průmysl. Smyslem účasti Svazu bylo
prohloubit vztahy s ministerstvy a jednotlivými členskými a zejména nečlenskými českými leteckými a
obrannými firmami, které se akce účastnily.



Brněnský strojírenský veletrh 2015
Alice Undusová se za SČLP účastnila diskusního fóra, které v rámci veletrhu pořádal časopis Forbes a
Erste Corporate Banking pod názvem „Summit českého strojírenství“ dne 15. 9. 2015. Šlo o akci
k zviditelnění Svazu a jeho aktivit. V příloze uveřejněná informace o akci v říjnovém čísle magazínu
Forbes. Dále v průběhu veletrhu proběhlo několik schůzek se strojírenskými firmami, které projevily
potenciální zájem o členství ve Svazu.
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NATO Dny Ostrava
Ve dnech 19. a 20. září 2015 se na letišti v Mošnově konaly Dny NATO 2015. Tato akce se týkala převážně
vojenské a obranné techniky a proto ze členů SČLP měly své stánky ve VIP zóně firmy Aero Vodochody,
LOM Praha, Česká Zbrojovka a Saab Czech. SČLP se účasti prostřednictvím prezentace v rámci stánku
Aera Vodochody. Účast na akci byla užitečná z hlediska navazování osobních kontaktů s představiteli
AČR a zastoupených firem – např. Bell Helicopters, která se, jak doufáme, stane členem Svazu v roce
2016.



Setkání se studenty ČVUT
Dne 16. 12. 2015 od 15:30 proběhla v zaplněném Ballingově sále pod záštitou ČVUT diskuse se studenty
ČVUT, které se účastnilo šest firem ze Svazu českého leteckého průmyslu (Aero Vodochody Aerospace,
BEKO Engineering, Česká letecká servisní, GE Aviation Czech, Řízení letového provozu a Zodiac Galleys
Europe) a studenti ČVUT z fakulty strojní, elektro, dopravní, výpočetní techniky a jaderné. Po krátkém
představení panelistů proběhla živá diskuse, kde studenty nejvíce zajímala budoucnost a postavení
českého leteckého průmyslu ve světovém kontextu a možnosti jejich uplatnění v praxi. Mnoho studentů
na místě využilo nabídky firem na exkurzi do výroby – zejména byl zájem o návštěvu Aero Vodochody
Aerospace a GE Aviation Czech. Tyto exkurze budou SČLP organizovány a uskutečněny v lednu a únoru
2016. SČLP má nyní k dispozici pro další využití seznam studentů ČVUT, kteří na diskusi přišli a mají zájem
o letectví. Byl také navázán kontakt s několika profesory ČVUT, kteří by o spolupráci se Svazem měli
zájem.

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 2015 bylo cílem Svazu zvyšovat úroveň komunikativnosti webových stránek. Celkově se
v novinkách na stránkách vystřídalo 19 příspěvků.
Mimo webové stránky byl Svaz aktivnější také na sociálních sítích, především na Facebooku, kde dosáhl
126 fanoušků a začal fungovat jako další informační kanál. Nejúspěšnějším příspěvkem na Facebooku
byla informace o konání diskuze se studenty na ČVUT ke konci roku.
Údaje o návštěvnosti stránek také ukazují za zlepšující se image svazového webu. Za rok 2015 stránky
www.sclp.cz navštívilo 7723 lidí, což představuje nárůst o 8,9 % oproti minulému roku. Rovněž vzrostl
počet unikátních návštěvníků, a to na 5496, což značí nárůst o 15,4 % oproti minulému roku. Svazovým
stránkám se tedy podařilo přitáhnout o 10 – 15 % lidí více než v minulém roce. Hlavními kanály pro vstup
na stránky SČLP bylo vyhledávání na google.com a jiných, a to z 53,7 %. Zadáním přímého odkazu na
stránky poté vstoupilo 20,4 % a z jiných stránek bylo odkázáno 24,1 % uživatelů (především ze stránek
Aero Vodochody Aerospace – www.aero.cz a také ze stránek Charvát AXL – www.charvat-axl.cz). Zbytek
(1,9 %) tvořily návštěvy zprostředkované sociálními sítěmi, především odkazy z Facebooku. Podobně
jako u Facebooku platí, že největší zájem o stránky SČLP byl před konáním diskuze se studenty na ČVUT.
Po vstupu na stránky Svazu činila průměrná doba setrvání zde 2:03 minuty a počet stránek na návštěvu
2,35. Nárůst návštěv i unikátních návštěvníků znamená relativně velmi dobrý stav stránek, vzhledem
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k tomu, že aktivní vnější (například reklamou tažená) podpora stránek praktiky neexistuje a vzhledem
k tomu, že Svaz je nekomerční organizace spolkového typu.


Marketingové materiály
V roce 2015 Svaz vzhledem k doporučení pana Klímy, našeho experta na PR a propagaci, a z důvodu
důstojné prezentace na veletrhu v Paříži připravil novou brožuru – Profil Svazu a přepracoval také
capability list. Při vytváření obou dokumentů jsme spolupracovali se studiem Your Artilery, které
připravovalo grafický návrh. Nový profil i capability list byly vtištěny v tisícovém nákladu. V případě
potřeby je samozřejmě možný update a dotisk. Nový profilový materiál SČLP přikládáme jako přílohu
k této výroční zprávě.
Dále v roce 2015 byl připraven speciální leták – vlaštovka na podporu akce se studenty na ČVUT, který
byl vytištěn v nákladu 2,000 Ks a distribuován pomocí uniformovaných hostesek před fakultami strojní
a elektro a dopravní ČVUT. Fyzická distribuce letáčku prostřednictvím půvabných hostesek se ukázala
jako dobrý tah pro zvýšení povědomí a přilákání studentů na akci. Letáček přikládáme jako přílohu k této
výroční zprávě. Jinak byla diskuze samozřejmě prezentována pozvánkou na intranetu ČVUT a na
Facebooku.



Tiskové zprávy a Novinky
Za rok 2015 byly vydány Svazem celkem 2 tiskové zprávy a 19 novinek členů a Svazu, které byly následně
zveřejněny na webu SČLP. Nejpodstatnější sérii zpráv vytvořily příspěvky spojené s vydáním výročních
statistik.



Rozhovory pro tisk a televizní zpravodajství
V roce 2015 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. Dne 16. 12. 2015
poskytl prezident Šimek po diskusi se studenty rozhor pro ČT na téma budoucnost leteckého průmyslu
v ČR. V příloze této zprávy naleznete velký rozhovor Prezidenta pro Dopravní noviny.
Alice Undusová jako výkonná ředitelka Svazu poskytla v roce 2015 rozhovor pro časopis německé
obchodní komory, příspěvek do Dopravních novin, příspěvek na web ŘLP, rozhovor pro Český rozhlas –
Plus a rozhovor a komentář pro Hospodářské noviny (v příloze).



Veřejné diskuze
Akce setkání se studenty ČVUT bylo otevřenou veřejnou diskusí na téma budoucnost letectví a
příležitosti v letectví v České Republic.
Dne 16. 12. 2015 od 15:30 proběhla v zaplněném Ballingově sále pod záštitou ČVUT diskuse se studenty
ČVUT, které se účastnilo šest firem ze Svazu českého leteckého průmyslu (Aero Vodochody, BEKO
Engineering, Česká letecká servisní, GE Aviation Czech, Řízení letového provozu a Zodiac Galleys Europe)
a studenti ČVUT z fakulty strojní, elektro, dopravní, výpočetní techniky a jaderné. Po krátkém
představení panelistů proběhla živá diskuse, kde studenty nejvíce zajímala budoucnost a postavení
českého leteckého průmyslu ve světovém kontextu a možnosti jejich uplatnění v praxi. Mnoho studentů
na místě využilo nabídky firem na exkurzi do výroby – zejména byl zájem o návštěvu Aero Vodochody
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Aerospace a GE Aviation Czech. Tyto exkurze budou SČLP organizovány a uskutečněny v lednu a únoru
2016. SČLP má nyní k dispozici pro další využití seznam studentů ČVUT, kteří na diskusi přišli a mají zájem
o letectví. Byl také navázán kontakt s několika profesory ČVUT, kteří by o spolupráci se Svazem měli
zájem. Ohlas na ČVUT mezi studenty i profesory byl velice pozitivní.

Lidské zdroje
Komise pro řízení lidský zdrojů nadále fungovala v roce 2015 pod vedením Tomáše Vlčka. Komise v roce 2015
navázala na svou práci z roku 2014, kdy hlavně analyzovala letecké vzdělávání v ČR a jeho budoucí potřeby.
Největším počinem komise bylo opětovné zpracování statistiky toků zaměstnanců do leteckého průmyslu v ČR.
Svaz vydal k tomuto tématu tiskovou zprávu dne 16. 12. 2015 – viz příloha této výroční zprávy. Výroční zpráva
Komise pro řízení lidských zdrojů tvoří přílohu této zprávy.

Rada Expertů SČLP
V roce 2015 fungovala Rada Expertů v následujícím složení:

Strategická oblast

Expert

Členská firma

Řízení lidských zdrojů
Interní spolupráce mezi členy SČLP
Kvalita a školení
Veřejná podpora
PR a propagace
Výstavy a veletrhy

Tomáš Vlček
Milan Daněk
Jindřich Znamenáček
Přemysl Hobza
Richard Klíma
Petr Řehoř

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Jihlavan a.s.
Lloyd´s Register
LA Composite, s.r.o.
Řízení letového provozu s.p.
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.

Projekt společného nákupu
V roce 2015 byl dokončen projekt společného nákupu komunálního nářadí u čtyř členů
Svazu (AERO, Jihlavan, Startech a Znojemské strojírny), kdy bylo dosaženo
výhodnějších podmínek u hlavních dodavatelů. Zároveň členové Svazu sdíleli
zkušenosti a informace pro vlastní výběrová řízení na dodávky a servis emulzí.

Statistická data Svazu
Obráběné díly, Startech

Svaz opět sbíral data od svých členů za rok 2014, aby mohl pokračovat v tvorbě statistických výstupů. V květnu
2015 byl sběr dat ukončen a vytvořena statistická tabulka roku 2014. Na základě těchto dat Svaz disponuje
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informacemi o celkových tržbách, hospodářském výsledku, exportu, počtu zaměstnanců atd. Nejzásadnějším
výstupem statistiky je vydání Tiskové zprávy SČLP dne 2. 7. 2015 – viz příloha této výroční zprávy.

Networking vůči státní správě
V roce 2015 Svaz pokračoval ve spolupráci s Radou vlády pro Vývoj výzkum a inovace v rámci sektorové pracovní
skupiny pro letecký průmysl, jejímiž členy jsou některé členské firmy Svazu a Svaz koordinuje výstupy vůči radě
vlády. V březnu byl Svazem na žádost Rady vlády vypracován dokument „Potřeby leteckého průmyslu v oblasti
lidských zdrojů“, který obsahoval obšírné shrnutí potřeb leteckého průmyslu v oblasti vzdělávání a lidských
zdrojů na období následujících 3 let. Tento dokument byl vytvořen i ve spolupráci s ALV, takže podává přehled o
potřebách celého leteckého průmyslu. Závěry a informace obsažené v dokumentu a také závěry a výstupy ze
sektorové skupiny pro LETECKÝ PRŮMYSL byly využity při přípravě analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR
a dále zaneseny do návrhu Národní politiky VaVaI 2016 jako podklad pro debatu o zacílení národních i evropských
finančních zdrojů určených na podporu aplikovaného výzkumu. Přehled hlavních výzkumných témat za jednotlivé
sektory je uveden v přílohové části dokumentu jako základ pro další precizaci těchto témat, která by měla
probíhat v rámci příslušných orgánů Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst (RVKHR) a v rámci
RIS 3 strategie, za kterou rovněž zodpovídá Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. V současné
době dochází k propojení sektorových pracovních skupin s Národními inovačními platformami, které existují v
rámci RIS 3 strategie a kde probíhá tzv. „entrepreneurial discovery process“, tedy průběžné zjišťování potřeb v
oblasti výzkumu, vývoje a inovací a lidských zdrojů, definování cílů z pohledu podniků a získání zpětné vazby
prostřednictvím participace podnikatelů a výzkumníků. Takto prodiskutované priority v oblasti VaV budou
základem pro navázání konkrétních témat na finanční prostředky ze státního rozpočtu a evropských fondů. Na
rozdíl od sektorových pracovních skupin, se v rámci RIS 3 Inovačních platforem diskutuje rovněž se zástupci
akademického sektoru a státní správy. Očekávám, že v blízké době budeme jako sektorová pracovní skupina
vyzváni k účasti na Inovační platformě.
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 – viz
materiál MZV „mapa globálních oborových příležitostí“ a diskuse s MZV ohledně jednotného marketingového
materiálu propagujícího české letectví v zahraničí – „Czech Aviation“.
Celkově v roce 2015 Svaz dále vůči státní správě figuroval častěji jako partner k diskusi o letectví a zvýšilo se tak
povědomí o existenci a aktivitách Svazu.

Přílohy výroční zprávy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nový profilový materiál SČLP
Leták diskuze se studenty na ČVUT „vlaštovka“
Dopravní noviny rozhovor Ladislav Šimek
Časopis německé obchodní komory
Ihned.cz citace Alice Undusová
Tisková zpráva Pohyby zaměstnanců v leteckém průmyslu
Výroční zpráva Komise pro řízení lidských zdrojů
Tisková zpráva Statistická data leteckého průmyslu
Forbes informace o Summitu českého strojírenství
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