
Regionální letiště Přerov a. s.
údaje k 31.12.2013

Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno:           Regionální letiště Přerov a. s.
Sídlo:                              Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02
Právní forma:                 akciová společnost
IČ:                                  28572971

Společnost byla založena 08.09.2008. Následně proběhl zápis do Obchodního rejstříku, který nabyl 
právní moci dne 21.01.2009.

Hlavní předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona.
Provozování letiště Přerov.

Orgány společnosti a jejich složení k 31.12.2013

Statutární orgán – představenstvo:
- předseda - RNDr. Ivan Kosatík
- členové - Ing. Michal Symerský, Ing. Jiří Lajtoch, Michal Zácha, DiS., Mgr. Milan Filip, 

Ing. Bc. Pavel Kavan
Dozorčí rada:
- předseda - Ing. Pavel Hönig
- členové - Mgr. Hana Kamasová, Ing. Marian Jurečka, Mgr. Radovan Rašťák, Ing. Ivan

Machát, Ing. Radek Mádr, Libor Lukáš, Ing. Jiří Macháček, Ing. Jaroslav Drozd

V roce 2013 došlo, dle výpisu z Obchodního rejstříku k datu 06.05.2013, k obměně členů 
představenstva a členů dozorčí rady společnosti.

Zaměstnanci společnosti:
- Mgr. Petr Polášek - ředitel společnosti
- Ing. Jiří Kubala - technický náměstek ředitele
- Ing. Zdeněk Haničinec – vedoucí provozu
- Petra Hansmanová – asistentka ředitele
- Jitka Zappová – (mateřská dovolená) asistentka ředitele

Základní kapitál společnosti má hodnotu 3.000.000 Kč a je rozdělen na 300 kusů akcií na jméno, 
v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Statutární město Přerov vlastní 99 ks listinných 
akcií na jméno, což je 33 % akcií společnosti.

Hospodaření společnosti za rok 2013:
výnosy 4.699,0 tis. Kč
náklady 4.558,0 tis. Kč
hospodářský výsledek 141,0 tis. Kč

V roce 2013 vytvořila společnost účetní hospodářský výsledek, a to zisk, který po zdanění činil 141 
tis. Kč. 

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 19.06.2014 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2013
následovně:

nerozdělený zisk minulých let 141,0 tis. Kč
celkem 141,0 tis.Kč



Jak je uvedeno v účetní závěrce za rok 2013, investiční a neinvestiční náklady a náklady na provoz 
letiště byly pokryty zejména dotacemi, které společnost obdržela na základě smluv se statutárním 
městem Přerov, Olomouckým krajem a krajem Zlínským. Jejich podrobný přehled, včetně vyúčtování 
je součástí přílohy tohoto materiálu.

Činnost společnosti Regionální letiště Přerov a. s., byla do 30.09.2013 smluvně zajištěna s Armádou 
České republiky. V rámci možností daných zákonem o civilním letectví, a z něj vycházejících 
leteckých předpisů a nařízení, společnost poskytovala částečné služby v oblasti odbavení letadla           
a umožnila leteckým přepravcům provádět úkony v odbavovacím procesu pro svou potřebu. V tomto 
režimu bylo za poslední dva roky uskutečněno přibližně 1 000 ročních pohybů. Dále společnost 
zajišťovala civilní provoz letiště, poskytovala zázemí pro piloty a spravovala pronajaté a propůjčené 
pozemky a budovy.

Od 01.10.2013 je účast společnosti na provozu letiště založena na základě ,,Dohody o spolupráci         
a společném postupu při provozování letiště v Přerově“ (dále jen dohoda), uzavřené s provozovatelem 
letiště LOM PRAHA s.p. Na základě výše uvedené dohody se společnost připravuje na poskytování 
služby v tzv. ,,odbavovacím procesu“, pro který je potřeba splnit řadu podmínek. V pronajatých 
prostorách se připravuje minimalistická varianta. V případě rozhodnutí akcionářů bude realizována 
rekonstrukce hangáru č. 69. Po jejím dokončení by bylo k dispozici plnohodnotné odbavení letadel do                  
20 cestujících s možností hangárování letadla, což by pro akcionáře představovalo vynaložit částku 
cca 10 mil. Kč.

K 31.12.2013 měla společnost 5 zaměstnanců (z toho 1 zaměstnankyně na mateřské dovolené). Dle 
údajů uvedených ve výkazu zisku a ztráty k tomuto dni činily mzdové náklady nejvýraznější 
nákladovou položku, a to ve výši 2.506 tis. Kč, což je oproti roku 2012 nárůst o 154 tis. Kč. Druhou 
nejvyšší nákladovou položkou byla výkonová spotřeba ve výši 1.795 tis. Kč (služby, spotřeba 
materiálu a energie), kde došlo k meziročnímu nárůstu o 99 tis. Kč. Ve výnosech jsou mimo dotací 
zaúčtovány tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 230 tis. Kč, což je proti minulému 
období pokles o 42 tis. Kč a úroky z běžného účtu ve výši 2 tis. Kč.


