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ÚVODNÍ SLOVO
1.
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE PODNIKU

Vážení obchodní partneři, spolupracovníci a kolegové,

státní podnik LOM PRAHA představuje nejen dlouhodo-

bou tradici v  leteckém průmyslu, ale má i budoucnost 

a významnou měrou se podílí na zajišťování bezpečnos-

ti České republiky. Jsem hrdý na to, že náš podnik s více 

než stoletou tradicí udržuje, i přes všechny nám kladené 

překážky, uspokojivý trend meziročního rostoucího zis-

ku. Rok 2016 není výjimkou, a proto ho můžeme opět 

označit za ještě úspěšnější než roky předchozí. Neoddis-

kutovatelný podíl na tomto úspěchu nesou zaměstnanci 

podniku.

Hodnotím-li rok 2016, který reflektuje předkládaná výroční zpráva, mohu říci, že byl rokem úspěš-

ným, a to jak z  hlediska výsledku hospodaření podniku, tak i z  hlediska obchodního. Rok 2016 

byl zaměřený na proaktivní obchodní politiku a zahraniční trhy. Velký podíl na úspěších v oblasti 

obchodu měla naše stoprocentní dceřiná společnost LOM PRAHA TRADE a.s., která nám již více 

než rok pomáhá výrazně zlepšit situaci podniku v oblasti jeho konkurenceschopnosti na trhu. Stejně 

jako roky předchozí, byl i rok 2016 zaměřen na udržování a posilování dobrých vztahů s AČR, s rus-

kými i dalšími klíčovými obchodními partnery, a tak jsem přesvědčen, že LOM PRAHA s.p. i v roce 

2016 nadále plnil svou klíčovou roli, kterou je být strategickým podnikem Ministerstva obrany ČR.

Přes všechny překážky, se kterými se podnik musí vypořádávat, se podniku daří udržet to nejhod-

notnější aktivum, naše zaměstnance, díky jejichž kvalitě a profesionalitě mohl podnik i v roce 2016 

udržovat a rozšiřovat působnosti na domácím i mezinárodních trzích a kteří svou prací pokračují 

ve více než stoleté tradici. Mým přáním je, aby LOM PRAHA s.p. byl svými zaměstnanci, odbor-

nou i širokou veřejností vnímán jako perspektivní zaměstnavatel, a aby každý zaměstnanec byl hrdý 

na to, že je součástí podniku s tak bohatou historií a s velkým potenciálem do budoucna. Děkuji 

všem, kteří odvádí poctivou práci pro podnik a kterým není lhostejné úspěšné fungování a další 

rozvoj podniku. Poděkování patří samozřejmě také Ministerstvu obrany ČR, AČR a všem obchodním 

partnerům, kteří s podnikem spolupracují. 

 Ing. Roman Planička

 ředitel podniku
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ZPRÁVA PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

Vážení zaměstnanci podniku a obchodní partneři, 

z funkce předsedy dozorčí rady státního podniku mám opět tu povinnost zhodnotit rok 2016, který 

shrnuje tato výroční zpráva. Ačkoliv i rok 2016 z geopolitických důvodů nepatřil k těm nejjednoduš-

ším, jsem rád, že se podniku i přes tyto velké překážky podařilo pokračovat v proaktivní obchodní 

politice a zacílení na zahraniční trhy, to vše s velkou podporou stoprocentní dceřiné společnosti LOM 

PRAHA TRADE a.s. Významná část činnosti podniku byla zaměřena na kompletní výcvik pilotů nejen 

Armády České republiky, ale také zahraničních zákazníků v Centru leteckého výcviku v Pardubicích. 

Díky novým zakázkám, nejen v oblasti výcviku, a pracovnímu nasazení zaměstnanců se opět podaři-

lo výrazně zvýšit zisk, a to více než v letech předchozích.

Státní podnik v roce 2016 nadále plnil svou klíčovou roli a byl strategickým podnikem Ministerstva 

obrany ČR a uspokojoval strategické zájmy státu v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností 

Armády České republiky. Taktéž v roce 2016 představil možnosti a směry jeho dalšího rozvoje pro-

střednictvím jeho Střednědobé strategie 2016 – 2020.

Z pozice předsedy dozorčí rady tak mohu konstatovat, že přestože státní podnik LOM PRAHA prošel 

mnoha nelehkými situacemi, daří se mu udržet si perspektivu dalšího rozvoje a je připraven plnit bu-

doucí strategické úkoly. S pečlivostí plní své závazky vůči svému zakladateli, vytváří svým zaměstnan-

cům dobré pracovní prostředí a neustále jej zlepšuje a každým rokem je o něco známější a úspěšněj-

ší na domácím i mezinárodních trzích.

Jsem si vědom, že následující rok bude rokem změn a nových výzev, spojených zejména s novou 

vrtulníkovou platformou. Věřím však, že tato výzva, bude pro LOM PRAHA s.p., díky dobré přípravě, 

začátkem další úspěšné etapy a přeji podniku, aby i nadále významně plnil veškeré své závazky, tedy, 

aby byl nejen strategickým partnerem, ale také perspektivním a na trhu žádaným zaměstnavatelem.

 plk. Ing. Martin Zlatník

 předseda dozorčí rady
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PROFIL PODNIKU
2.

Obchodní název:   LOM PRAHA s. p.
Právní forma:    Státní podnik
Sídlo:     Tiskařská 270/8, Praha 10 – Malešice
Identifikační číslo (IČ):   00000515 
Daňové identifikační číslo (DIČ):  CZ00000515
Zakladatel:     Ministerstvo obrany ČR

Zakládající listina (úplné znění) byla vydána Ministerstvem obrany ČR dne 9. 3. 2016 

POSLÁNÍ

Posláním LOM PRAHA s.p., jako strategického podniku Ministerstva obrany ČR, je být prospe-
rujícím podnikem, spolehlivým a předvídatelným partnerem v oblasti vojenského a civilního 
letectví a sebevědomou organizací zvyšující svou hodnotu a konkurenceschopnost v produk-
tech zabezpečení životního cyklu letecké techniky a leteckého výcviku.

VIZE

Základní dlouhodobou a trvalou vizí LOM je:

Být dlouhodobým partnerem pro AČR v oblasti letecké techniky, výcviku a letišť, ale zároveň 
snížit závislost na AČR pod 50 %.

Zavést nový program postavený na západní technologii a diverzifikovat tak riziko závislosti 
na rusko-ukrajinské technice.

Dosáhnout rozhodujícího postavení v oblasti Multinational Aviation Training Centre v oblasti 
leteckého a pozemního výcviku a stát se top-of-the-art centrem poskytujícím vojenský letecký 
výcvik ve střední Evropě.

Být ekonomicky stabilním a prosperujícím podnikem, perspektivním zaměstnavatelem 
pro kvalifikovanou pracovní sílu, poskytovat podporu dalším menším firmám v  obranném 
sektoru v exportních aktivitách.
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HISTORIE LOM PRAHA S.P.

Historické kořeny LOM PRAHA s.p. se pojí s Karlínským podnikem Breitfield-Daněk, který v roce 1915 

započal výrobu leteckých motorů typu HIERO. V  této době se jednalo o jedinou sériovou výrobu 

leteckých motorů na území České Republiky. Tento rostoucí a prosperující podnik se později začlenil 

do Českomoravských strojíren a v roce 1927 se stal součástí koncernu Českomoravská-Kolben-Da-

něk, sídlící v Pražské Libni. Letecká část ČKD, se vlivem vybombardování během 2. světové války, roku 

1942, přesunula do Pražských Malešic, kde podnik ve své současné podobě sídlí dodnes.

Roku 1954 získal podnik samostatnost a byl začleněn pod správu Ministerstva národní obrany, čímž 

byl položen základ konceptu státního podniku, jakožto strategického partnera AČR. V  této době 

se podnik dále rozvíjel a jeho produktové portfolio vždy odráželo potřeby Vzdušných Sil AČR, 

mít strategického partnera pro komplexní zabezpečování opravárenských prací na v té době provo-

zovaných letounech MiG, Suchoj a L-29/39. Portfolio bylo v dalších letech rozšířeno o opravárenské 

práce na dynamických komponentech vrtulníků Mil, TV3-117 a reduktorů VR-14/24.

V roce 1989 došlo ke změně právní formy podniku, čímž vznikl státní podnik Letecké opravny Ma-

lešice s.p. Ten se nadále specializoval na zabezpečování opravárenských prací na vrtulnících a letou-

nech ve prospěch zakladatele, Ministerstva obrany ČR. Postupem času došlo v roce 2003 ke sloučení 

Leteckých opraven Malešice s.p. a Leteckých opraven Kbely s.p., které do té doby zabezpečovaly 

opravy draků letounů MiG, Suchoj, ale i vrtulníků Mil. 

O rok později, v roce 2004, vzniklo Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, které je součástí podni-

ku dodnes a nadále zabezpečuje výcvik budoucím taktickým, transportním a vrtulníkovým pilotům 

nejen AČR. Od roku 2011 dostal podnik povolení provádět opravárenskou činnost na vrtulnících 

Mi i pro zahraniční klientelu. Podnik má také dceřinou společnost VR Group, a.s., která je předním 

českým dodavatelem komplexních simulačních technologií pro výcvik a řešení pro ozbrojené síly. 

K 31. 12. 2012 byl převeden o.z. VTÚL a PVO do nově vzniklého státního podniku Vojenský technický 

ústav, který se stále více orientuje na vývoj, výrobu a zavádění komunikačních a informačních systé-

mů využívaných v oblasti velení a řízení, monitorování a navigace.

K 1. 10. 2013 přebírá LOM PRAHA s.p. severní část areálu 23. základny vrtulníkového letectva včetně 

letiště Přerov. Podnik získal od ÚCL povolení provozovat civilní mezinárodní neveřejné a vnitrostátní 

veřejné letiště.

K 1. 1. 2014 přebírá podnik zbytek areálu letiště Přerov. Součástí převodu je kromě nemovitého ma-

jetku také movitý majetek, který je nezbytný k provozu areálu.

Od roku 2014 vlastní podnik 100% dceřinou společnost LOM PRAHA TRADE a.s., která je zaměřena 

primárně na zahraniční obchod ve prospěch státního podniku.
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Uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů států v oblasti obrany a bezpečnosti a roz-

voje schopností Armády Česká republiky a dalších ozbrojených bezpečnostních sborů a integrova-

ného záchranného systému výkonem činnosti průmyslové a obchodní povahy při zajišťování dodá-

vek a služeb potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků 

vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Realizace hlavního předmětu podnikání představuje zejména:

• Výzkum, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, generální opravy, modifikace 

a konstrukční změny letecké techniky a leteckých pozemních zařízení

• Příprava a realizace praktického a teoretického výcviku pro letecký a pozemní personál včetně 

vydávání příslušných osvědčení

• Projektování, výstavba a rekonstrukce vojenských účelových zařízení

• Zajištění technické pomoci při osvojování výzbroje, provádění zkušební, verifikační a certifikační 

činnosti

• Provozování letišť, letecké služby, letové provozní služby, leteckých prací

• Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

• Generální opravy, opravy, údržba a modernizace vrtulníků Mi-2/8/17/171/24/35 a letounů 
L-39C

• Generální opravy, opravy, údržba a přestavby turbohřídelových motorů TV3-117MT/V/VM/
VMA

• Generální opravy, opravy a údržba turbokompresorových motorů AI-25TL

• Generální opravy, opravy a údržba startovacích jednotek AI-9V

• Generální opravy, opravy a údržba reduktorů VR-14/24

• Opravy leteckých dílů, agregátů a zařízení

• Zkoušení a diagnostika turbohřídelových a turbokompresorových motorů

• Generální opravy, opravy a modernizace pístových motorů M132A/AK, M332A/AK/C, 
M137A/AZ, M337A/AK/C

• Výcvik pilotů a palubních inženýrů

 • Základní výcvik (Z-142)

 •  Pokračovací a taktický výcvik (Mi-2/17, L-39, L-410)

 • Simulační výcvik (Mi-2/17/171, L-39)

 • Taktický simulovaný výcvik (JAS-39, L-159, L-39)

• Výcvik pozemního a technického leteckého personálu

• Povrchové úpravy materiálů

• Vyvažování rotačních dílů

• Logistické zabezpečení klienta i zahraničních operací

• Odborná školení

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
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Praha Kbely - Toužimská
Opravy draků,

věda & výzkum

Praha Malešice
Vedení podniku, opravy těžkých

dynamických komponentů,
výroba pístových motorů,
LOM PRAHA TRADE a. s.

Praha Letňany
Areál Staré Aerovky 

Praha Kbely - letiště
Elektrodílny, zálet, modernizace

MAPA PŮSOBNOSTI PODNIKU

Přerov
Letiště s infrastrukturou

vhodnou pro další
rozvojové aktivity podniku

Brno
Výzkum a výroba simulačních 
technologií (VR Group, a. s.)

Pardubice
Centrum leteckého výcviku

a Taktické simulační centrum

Stará Boleslav
Testovací stanice 

dynamických agregátů



ŘEDITEL
PODNIKU

ÚSEK BEZP. A
KRIZOVÉHO

ŘÍZENÍ

LETIŠTĚ
PŘEROV

EKONOMICKÝ
ÚSEK

ZÁVOD 
LETADEL

TECHNICKÝ 
ÚSEK

ÚSEK ŘÍZENÍ 
KVALITY

ÚSEK PRO
 OBCHOD 

A LOGISTIKU

ÚSEK PRO
SPRÁVU A

LIDSKÉ ZDROJE

ZÁVOD
POHONNÝCH

JEDNOTEK

CENTRUM 
LETECKÉHO 

VÝCVIKU

VÝKONNÝ
ŘEDITEL

SEKRETARIÁT
PODNIKOVÉHO 

ŘEDITELE

ŘEDITEL
PODNIKU

ÚSEK BEZP. A
KRIZOVÉHO

ŘÍZENÍ

LETIŠTĚ
PŘEROV

EKONOMICKÝ
ÚSEK

ZÁVOD 
LETADEL

TECHNICKÝ 
ÚSEK

ÚSEK ŘÍZENÍ 
KVALITY

ÚSEK PRO
 OBCHOD 

A LOGISTIKU

ÚSEK PRO
SPRÁVU A

LIDSKÉ ZDROJE

ZÁVOD
POHONNÝCH

JEDNOTEK

CENTRUM 
LETECKÉHO 

VÝCVIKU

VÝKONNÝ
ŘEDITEL

SEKRETARIÁT
PODNIKOVÉHO 

ŘEDITELE

1918

LIDÉ V ČELE
 PODNIKU

3.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



2120

Ing. Roman Planička

Ředitel podniku

Ing. Roman Planička je manažer s dlouholetou praktickou zkušeností 

v oblasti letectví. Začínal v LET Kunovice, kde s krátkou přestávkou praco-

val od dokončení studia v letech 1993 až 2001 v různých pozicích v ob-

chodním úseku a jako člen dozorčí rady. Následně měl na starosti zahra-

niční obchod v letecké divizi společnosti PAMCO INT. a. s. V letech 2004 

až 2008 působil na pozici výkonného ředitele a člena představenstva společnosti Aircraft Industries 

a. s. V letech 2008 až 2009 byl viceprezidentem pro techniku a členem představenstva Českých aero-

linií a od roku 2010 až 2012 zastával funkci generálního ředitele a člena představenstva společnosti 

Aircraft Industries Defense, a. s. Do funkce ředitele LOM PRAHA s. p. byl jmenován dnem 1. 3. 2012.

VEDENÍ PODNIKU

David Rod, MSc., LL.M.

Výkonný ředitel

Jedná se o profesionála v  oblasti letectví s mnohaletou praxí. Absolvo-

val BIBS / Nottingham Trent University, obor strategický management, 

kde získal titul MSc. a BIBS/Staffordshire University, obor Právo v manage-

mentu a podnikání. Před nástupem do LOM PRAHA s.p. působil například 

v ČSA Services na pozici finančního ředitele, kde realizoval projekt vyčle-

nění části Českých aerolinií do dceřiné společnosti a zavedení ekonomického a řídicího systému 

společnosti, nebo implementaci finančního systému, účetnictví a reportingu. Později zastával pozici 

finančního ředitele a člena představenstva v ČSA Technics, a.s., kde mj. řídil projekt vyčlenění opra-

várenské části Českých aerolinií do dceřiné společnosti, realizoval projekt zavedení ekonomického 

a řídicího systému společnosti nebo se zabýval řízením nákupního oddělení a skladového hospo-

dářství. V letech 2011-2015 pracoval na pozici finančního ředitele ve skupině Algotech zabývající 

se implementací ERP systémů, telekomunikačních řešení a službami datových center. Dnem 

1. 8. 2015 byl jmenován na pozici výkonného ředitele LOM PRAHA s.p.
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Ing. Michal Geist

Finanční ředitel

Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, provozně ekono-

mickou fakultu. Od roku 2000 pracoval v Leteckých opravnách Kbely 

jako finanční manažer. Od října 2003 byl v LOM PRAHA s. p. vedoucím 

controllingu, později ředitelem pro controlling a investice. S účinností 

od 1. 8. 2007 byl jmenován finančním ředitelem. 

Mgr. Petr Somol, MBA

Bezpečnostní ředitel

Absolvent University Karlovy v Praze, studijního programu MBA na No-

ttinhgam Trent University a studia na Singapore Aviation Academy. Bý-

valý bezpečnostní ředitel Českých aerolinií a následně korporátní bez-

pečnosti holdingového uspořádání ČSA, kde se během 7 let podílel 

na významných projektech privatizace a následně vytvoření holdingu. 

V roce 2009 řídil a restrukturalizoval dceřinou společnost ČSA Support. Dnem 1. 1. 2013 byl jmeno-

ván do funkce bezpečnostního ředitele LOM PRAHA s. p. 

Ing. Bc. Radomír Daňhel, LL.M.

Ředitel pro obchod a logistiku

Absolvoval fakultu týlového a technického zabezpečení na Vysoké vo-

jenské škole ve Vyškově a následně fakultu podnikatelskou na Vysokém 

učením technickém v Brně. Působil v řadě vedoucích funkcí v soukromém 

i veřejném sektoru, mimo jiné jako zástupce vedoucího oddělení platové 

politiky Ministerstva obrany a od roku 2012 jako náměstek ministra spra-

vedlnosti sekce ekonomické a investiční. Dnem 1. 10. 2013 byl jmenován ředitelem pro logistiku 

LOM PRAHA s. p. Od 1. 4. 2014 byl pověřen funkcí obchodního ředitele. Dnem 1. 3. 2015 byl jmeno-

ván ředitelem pro obchod a logistiku.

Mgr. Věra Polanecká, MBA

Ředitel pro správu a lidské zdroje

Absolvovala studium zaměřené na oblast andragogiky a řízení lidských 

zdrojů, několik let před nástupem do LOM PRAHA s. p. působila v oblasti 

personalistiky. Do podniku nastoupila v červnu 2009 na pozici vedoucí 

personální oddělení, dva roky zastávala pozici manažerky pro lidské zdro-

je, kde se komplexně věnovala oblasti řízení lidských zdrojů. V roce 2010 

úspěšně ukončila studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. se zaměřením na veřejné právo. 

Dnem 1. 9. 2013 byla jmenována ředitelem pro správu a lidské zdroje. 
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Ing. Jaroslav Chlad

Ředitel pro kvalitu

Absolvoval fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze. Do LOMu při-

šel v roce 1978, takže se řadí mezi podnikové veterány. V podniku pro-

šel spoustou pozic - od konstruktéra, přes vedoucího několika odborů 

až po vedoucího odboru systému řízení jakosti. Díky svým zkušenostem 

a velkému přehledu o podniku byl k 1. 11. 2014 jmenován ředitelem 

pro kvalitu.

Ing. Jiří Hlůže

Ředitel závodu pohonných jednotek

Absolvoval České vysoké učení technické v Praze, fakultu strojního in-

ženýrství, obor letadlová technika. Do podniku nastoupil v roce 1984, 

s několikaletým přerušením, kdy pracoval jako vedoucí manažer v sou-

kromých firmách. Od roku 2004 postupně působil v LOMu na různých 

odborných funkcích, např. jako vedoucího odboru Letištní technické služ-

by nebo na pozici ředitele Divize letadel. Dnem 29. 3. 2013 byl jmenován ředitelem závodu letecké 

techniky. S účinností od 1. 3. 2015 byl jmenován ředitelem závodu pohonných jednotek.

Ing. Milan Hrdina

Ředitel závodu letadel

Dnem 1. 3. 2015 byl jmenován na pozici ředitele závodu letadel. Jedná 

se o profesionála v oblasti letectví s mnohaletou praxí. Absolvoval České 

vysoké učení technické v Praze, obor přístrojová, regulační a automatizač-

ní technika. V LOM PRAHA s. p. působil od roku 1987, kdy se v průběhu 

dvaceti let vypracoval z pozice samostatného plánovače, přes pozici ve-

doucího provozu či ředitele divize závodu letecké techniky až k výkonu funkce ředitele státního pod-

niku LOM PRAHA. Od roku 2008 působil v ČSA a později v ČSA Technics na manažerských pozicích 

a v představenstvu ČSAT. 

Ing. Jiří Pavlas

Technický ředitel

Absolvoval strojní fakultu ČVUT, obor letadlová technika. Od roku 2007 

postupně působil v různých odborných funkcích jako např. test inženýr, 

výpočtář či vedoucí Projekční organizace ve společnostech VZLU, Pra-

ga letecká výroba, AgustaWestland či ZLIN AIRCRAFT. Dnem 1. 2. 2016

byl jmenován technickým ředitelem.
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Ing. Pavel Mareš

Ředitel centra leteckého výcviku

Absolvoval ČVUT v Praze, fakultu strojního inženýrství, obor ekonomika a 

řízení strojírenské výroby. Od roku 1997 do 2004 zastával funkce finanč-

ního ředitele ve společnostech PROKOP a.s. a VÚOS a.s. Od roku 2004 je 

zástupce ředitele CLV. Dnem 29. 3. 2013 byl jmenován ředitelem centra 

leteckého výcviku. 31. 12. 2016 byl odvolán z funkce ředitele centra le-

teckého výcviku.

Ing. Josef Jirka

Ředitel letiště Přerov

Absolvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, vo-

jenskou logistiku, obor ekonomika armády – vševojskový týl. Převážnou 

většinu života působil v Armádě ČR. V LOM PRAHA s. p. zastával funkci 

zástupce ředitele letiště Přerov pro provoz. Dnem 1. 8. 2015 byl jmeno-

ván do funkce ředitele letiště Přerov.
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DOZORČÍ RADA

plk. Ing. Martin Zlatník

Předseda dozorčí rady

Náčelník odboru zabezpečení letectva

Jmenován do funkce člena dozorčí rady k 9. 8. 2013

Ing. Marta Kopecká

Člen dozorčí rady

Ředitelka odboru řízení organizací 

Jmenována do funkce člena dozorčí rady k 17. 4. 2012

Mgr. Daniel Koštoval

Člen dozorčí rady

Náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO

Jmenován do funkce člena dozorčí rady k 22. 4. 2013

Ing. Tomáš Kuchta

Člen dozorčí rady

Náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO

Jmenován do funkce člena dozorčí rady k 20. 4. 2015

Dipl.-Ing. Miroslav Hejna

Člen dozorčí rady

Náměstek pro IT MF

Jmenován do funkce člena dozorčí rady 10. 2. 2016

brig. gen. Ing. Libor Štefánik

Člen dozorčí rady

Velitel vzdušných sil AČR

Jmenován do funkce člena dozorčí rady 10. 2. 2016

Ing. Pavel Mareš

Místopředseda dozorčí rady, zvolen z řad zaměstnanců

Ředitel Centra leteckého výcviku, LOM PRAHA s. p.

Zvolen do funkce člena dozorčí rady k 13. 3. 2013

Ing. Josef Krupička

Člen dozorčí rady, zvolen z řad zaměstnanců

Vedoucí provozu letadel

Zvolen do funkce člena dozorčí rady k 13. 3. 2013

Václav Sadílek

Člen dozorčí rady, zvolen z řad zaměstnanců

Vedoucí provozu pohonných jednotek

Zvolen do funkce člena dozorčí rady k 27. 6. 2013
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ZPRÁVA 
O PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI A STAVU 

MAJETKU
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EKONOMICKÝ VÝVOJ PODNIKU

K nejvýznamnějším předmětům podnikání státního podniku patří opravy, údržba a modernizace vr-

tulníků řady Mi, opravy proudových motorů a poskytování leteckého výcviku. Podrobný popis před-

mětu podnikání je uveden v obchodním rejstříku.

Výsledky hospodaření LOM PRAHA s.p.
V roce 2016 se opět podařilo, tak jako v minulých letech, meziročně zvýšit výsledek hospodaření 

a to na 96,7 mil. Kč před zdaněním. Tento výsledek znamená meziroční zvýšení o 132,3%. Uvedená 

hodnota je ovlivněna prodejem majetku, který se na ní podílel 44,5 mil. Kč. I tak dosáhl výsledek hos-

podaření před zdaněním, očištěný o tento vliv, 52,2 mil. Kč, což je opět nejvyšší hodnota v novodobé 

historii podniku LOM PRAHA s.p. a znamená to meziroční zvýšení o 25,3%.

Struktura majetku
Celková aktiva se zvýšila o 534,5 mil. Kč. Zvýšení aktiv bylo způsobeno především nárůstem pe-

něžních prostředků (o 170,8 mil. Kč), přeceněním podílů v ovládaných osobách (o 245,7 mil. Kč)  a 

pohledávek (o 109,8 mil. Kč).  Tento nárůst byl způsoben zvýšenou fakturací a následným inkasem 

koncem prosince 2016. Nárůst pohledávek byl realizován v kategorii do splatnosti a souvisí s běž-

nou ekonomickou činností podniku. Zároveň vzhledem k pokračujícímu turbulentnímu vývoji v ob-

lasti zajištění náhradních dílů pro výrobu z Ruské federace, došlo k dalšímu předzásobení a nárůstu 

zásob o 39,6 mil. Kč.  

Vlastní kapitál se, ve srovnání s rokem 2015, zvýšil o 308,8 mil. Kč, což bylo způsobeno především 

výsledkem hospodaření běžného účetního období a přeceněním podílů v  ovládaných osobách 

(o 245,7 mil. Kč).

Položka/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Meziroční 
změna  v 

tis. Kč

Výkony 1 054 352 1 064 395 1 145 342 1 147 920 1 141 695 1 326 263 1 513 399 187 136

Výkonová 
spotřeba

622 589 611 524 624 539 591 839 651 068 714 436 900 755 186 319

Přidaná hodnota 472 366 483 022 524 254 562 422 504 409 647 146 762 803 115 657

Osobní náklady 485 889 459 994 440 801 429 051 448 740 471 868 513 118 41 250

Provozní 
výsledek 
hospodaření

-36 628 -58 224 31 826 48 389 81 376 78 581 92 918 14 337

Finanční 
výsledek 
hospodaření

-23 746 -11 272 -21 570 -21 219 -49 819 -36 933 3 822 40 755

Daň z příjmu -12 521 -5 655 8 042 8 067 -224 11 588 18 958 7 370

z toho splatná 1 977 126 0 6 731 7 332 16 218 40 818 24 600

odložená -14 498 -5 781 8 042 1 336 -7 556 -4 630 -21 860 -17 230

Výsledek 
hospodaření 
před zdaněním

-62 800 -71 033 22 280 26 800 29 438 41 649 96 740 55 091

 Tab. Struktura výsledku hospodaření (v tis. Kč)
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Položka/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Změna 
v tis. Kč

Cizí zdroje 889 692 756 474 834 644 885 238 1 011 805 1 080 557 1 283 007 202 450

z toho rezervy 7 878 53 246 46 194 52 672 70 790 88 400 185 617 97 217

závazky obchodní 174 713 79 102 31 975 102 949 130 290 133 810 112 882 -20 928

zálohy krátkodobé 388 696 121 549 113 629 80 819 38 541 267 036 110 205 -156 831

bankovní úvěry 137 725 410 652 513 065 499 974 620 698 498 529 740 509 241 980

Tab. Struktura cizích zdrojů (v tis. Kč)

O 202,4 mil. Kč došlo k nárůstu cizích zdrojů. Především došlo k navýšení bankovních úvěrů o 242 

mil. Kč při souběžném snížení přijatých záloh o 156,8 mil. Kč. Z důvodu důsledného dodržování zá-

sad opatrnosti došlo k meziročnímu zvýšení nedaňových rezerv o 97,2 mil. Kč.

Majetkové účasti LOM PRAHA s.p.
LOM PRAHA TRADE a. s. 100%

IČ: 02881845

Sídlo: Praha 10, Tiskařská 270/8

Položka/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Změna 
v tis. Kč

Aktiva celkem 1 722 937 1 561 586 1 616 835 1 973 686 2 373 802 2 457 670 2 992 150 534 480

Vlastní kapitál 825 649 771 543 772 093 1 038 476 1 345 492 1 355 005 1 663 827 308 822

Tab. Aktiva a vlastní kapitál (v tis. Kč) Základní kapitál: 2 000 000 Kč

K nejvýznamnějším předmětům podnikání patří provádění zahraničního obchodu s vojenským ma-

teriálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb., v platném znění, přeprava, ná-

kup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva a nákup, prodej, půjčování, vývoj, výroba, opra-

vy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. 

VR Group, a. s. 100%

IČ: 25699091

Sídlo: Praha 10, Tiskařská 270/8

Základní kapitál: 1 000 000 Kč

K nejvýznamnějším předmětům podnikání společnosti patří vývoj nových produktů pro výcvik po-

zemních a vzdušných sil dle aktuálních požadavků na techniku a vedení bojových i nebojových ope-

rací, vývoj simulačních systémů pro výcvik bezpečnostních složek včetně příslušníků a štábů Integro-

vaného záchranného systému a obecně řešení projektů z oblasti výzkumu a vývoje pro Ministerstvo 

obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

L D Aviation Prague, s. r. o. 34%

V prosinci roku 2016 došlo k prodeji tohoto podílu. 

IČ: 61504297

Sídlo: Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská – letiště Kbely

Základní kapitál: 211 120 000 Kč

K nejvýznamnějším předmětům podnikání společnosti patří prodej, opravy, servis a modernizace le-

tecké techniky. Zajištění poradenství v oblasti letectví. Nabídka olejů a maziv, hydraulických kapalin, 
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pneumatik, přistávacích systémů, motorů, avioniky a dalšího příslušenství či náhradních dílů.

Financování podniku
Podnik financoval svoje potřeby a produkci pro zákazníky s podporou spolupracujících bank. Ban-

kovní úvěry byly čerpány v celkové výši 740,5 mil. Kč a meziročně došlo k jejich zvýšení o 242 mil. 

Kč při současném zvýšení peněžních prostředků o 170,8 mil. Kč. Platební schopnost v  roce 2016 

lze hodnotit jako výbornou. 
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Úvodní slovo
V roce 2016 pokračoval státní podnik LOM PRAHA v úspěšné obchodní strategii z roku 2015. 

I v tomto roce se zaměřoval především na zkvalitnění služeb a plnění závazků pro hlavního obchod-

ního partnera, kterým je MO ČR, rozšiřováním portfolia opravovaných agregátů s cílem eliminace 

geopolitických rizik (vztah Rusko – Ukrajina) a z nich vyplývajících problémů s plynulým materiálo-

vým zabezpečením výroby.

V roce 2016 byly marketingové aktivity zaměřeny převážně na organizaci akcí, na kterých se podnik 

prezentuje, starání se o významné zahraniční delegace, tvorbu a distribuci podnikového časopisu 

LOMnoviny, zajištění dostatku propagačních materiálů a jejich vhodnému využívání vstříc rozšiřo-

vání povědomí o podniku a celkově na posilování dobré pověsti podniku v tuzemsku i v zahraničí. 

Zúčastnili jsme se významných akcí a tradičních výstav, jako jsou například HeliRussia v Rusku, Farn-

borough v Londýně, MSPO Kielce v Polsku. Pozici hlavního strategického partnera jsme vloni poprvé 

převzali na největší bezpečnostní přehlídce ve střední Evropě, tedy na Dnech NATO v Ostravě. Dále 

se státní podnik stal hlavním partnerem pražské výstavy FUTURE FORCES FORUM 2016. Dobré jmé-

no podniku se povedlo šířit i prostřednictvím tiskových zpráv a aktualit na podnikových sociálních 

sítích, které informovaly o úspěšných projektech a akcích podniku.

Leden 2016

Podnik úspěšně předal po generální opravě jeden vrtulník Mi-171ŠM AČR, zároveň pokračovala 

realizace oprav vrtulníků Mi-24 rovněž pro AČR. Státní podnik LOM PRAHA tyto generální opravy 

provádí na základě certifikace Moskevského vrtulníkového závodu Mil a je jediným podnikem mimo 

OBCHODNÍ ČINNOST

Ruskou Federaci oprávněným k těmto opravám. 

Únor 2016

V únoru dále pokračoval projekt modernizace vrtulníků Armády České republiky. Současně začaly 

práce na GO vrtulníku Mi-17 pro AČR. Piloti Royal Thai Air Force podstoupili intenzivní týdenní výcvik 

na nejmodernějších taktických simulátorech JAS-39 Gripen v našem Taktickém simulačním centru. 

Testovací výcvik na letounech Z-142CAF zahájili v CLV dva piloti maďarských Vzdušných sil.

Březen 2016

Státním podnikem LOM PRAHA bylo předáno více jak deset kusů opravených dynamických agre-

gátů dceřiné společnosti LOM PRAHA TRADE. Dále byly úspěšně dokončeny a slavnostně předány 

dva vrtulníky Mi-17 po GO zákazníkovi z Afriky. 

Duben 2016

Testovací výcvik zdárně završili oba maďarští studenti CLV. Po ukončení výcviku odcestovali do Ka-

nady, kde se zapojili do programu „NATO Flying Training in Canada (NFTC)“. Na konci dubna se díky 

projektu LOM PRAHA s.p. "Návrat historických letadel do památných hangárů č.V a VI AERO v Letňa-

nech" financovanému z EHP a Norských fondů, veřejnosti otevřel areál Staré Aerovky. Po úspěšném 

jednání byl podepsán kontrakt na opravy motorů TV3-117 pro jihoamerického zákazníka. 
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Květen 2016

Delegace státního podniku LOM PRAHA se zúčastnila tradiční vrtulníkové výstavy Helirussia v Mo-

skvě. Díky velkému množství jednání mezi ředitelem podniku a našimi obchodními partnery se po-

dařilo vyřešit několik palčivých problémů a otevřít spoustu nových obchodních příležitostí. Předáním 

dalších pístových motorů do opravy pokračuje úspěšná spolupráce s Alžírskem.

Červen 2016

Společnost LOM PRAHA TRADE nasunula do opravy další vrtulník Mi-8, kterou bude provádět Závod 

letadel v pražských Kbelích.

Červenec 2016

Na konci července byly nasunuty 4 vrtulníky NSPA afghánských Vzdušných sil s bojovým poškoze-

ním. Dle smlouvy s africkým zákazníkem byl nasunut poslední ze tří vrtulníků na GO. Delegace stát-

ního podniku LOM PRAHA vystavovala po boku společnosti AERO VODOCHODY AEROSPACE a.s. 

na významném leteckém veletrhu v britském Farnborough.

Srpen 2016

První skupina iráckých pilotů slavnostně ukončila pilotní výcvik v  CLV Pardubice. LOM  PRAHA 

na tomto projektu spolupracoval se společností MPI Group. Pardubické TSC navštívil americký velvy-

slanec Andrew Schapiro.

Září 2016

Své schopnosti prezentoval LOM PRAHA s.p. na obranném veletrhu MSPO Kielce v Polsku. Na největší bez-

pečnostní přehlídce ve střední Evropě, tedy na Dnech NATO v Ostravě, převzal náš podnik poprvé pozici 

hlavního strategického partnera. Pokračují práce na opravách vrtulníků, agregátů a modernizace pro AČR. 

Říjen 2016

Státní podnik LOM PRAHA se stal hlavním partnerem veletrhu FUTURE FORCES FORUM. Začali práce 

na vrtulníku Mi-8 pro AČR. Povedlo se předat další motory a pomocné energetické jednotky LOM 

PRAHA TRADE. 

Listopad 2016

Dva vrtulníky Mi-17 byly předány po generální opravě americké společnosti SES. Pardubické TSC na-

vštívila delegace rakouských vzdušných sil v čele s českým velvyslancem v Rakousku Janem Sechtrem. 

Do opraven ve Kbelích byly nasunuty dva vrtulníky Mi-24 Armády České republiky na generální opravu.

Prosinec 2016

Proběhla finalizace oprav všech přisunutých drakových a motorových agregátů AČR. Rovněž byla 

dokončena první etapa GO u tří vrtulníků a druhá etapa GO u jednoho vrtulníku téhož zákazníka. 

V neposlední řadě byly podepsány smlouvy s několika významnými zahraničními partnery, jenž za-

jistí LOM PRAHA s.p. dostatečné vytížení kapacit v dalších letech.

Centrum leteckého výcviku (CLV) a Taktické simulační centrum (TSC)
Centrum leteckého výcviku v roce 2016 úspěšně podepsalo pokračující smlouvu na letecký výcvik 

pro našeho hlavního partnera – AČR. Letecký výcvik tedy mohl pokračovat, druhou fází pokračovala 

rozsáhlá modernizace TSC a zásadní modernizaci CPT simulátoru Mi-17 a L-39. 
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AČR

Výcvik pilotů AČR byl celkově splněn na 97,7%. Jedinou oblastí, kterou se splnit nepodařilo, byl vý-

cvik pilotů vrtulníků, který se dostal jen 88,8% plánu. Důvodem nesplnění výcviku na vrtulnících Mi-

17 byly hlavně problémy s řízením leteckého provozu (omezení počtu letadel ve vzduchu) a přísné 

dodržování předpisů výrobce vrtulníků pro provádění plánovaných prací a s tím spojený nedostatek 

vrtulníků k létání. Významnou podporou výcviku byla modernizace postupových simulátorů Mi-17 

a L-39. V Taktickém simulačním centru proběhla softwarová rekonstrukce, při které byla vyměněna 

terénní databáze, byly navýšeny schopnosti ovládání počítačově řízených entit a celkově se zvýšil 

komfort ovladatelnosti entit pro instruktora. Dále byly implementovány nové typy entit, jak pozem-

ních, tak i vzdušných. Nová (detailnější) terénní databáze napomohla k získání nové schopnosti 

a to výcviku předsunutého leteckého návodčího (FAC). Mimo AČR, která je hlavním zákazníkem TSC 

a která odebrala 12 týdenních kursů, se z domácích zákazníků ještě dvěma kursy podílel na využití 

TSC Vojenský technický ústav (VTÚ) s experimentálním měřením v rámci projektu EMOZA II.

Zahraniční výcvik

Letecký výcvik absolvovalo v roce 2016 celkem 255 osob. Letového výcviku se z tohoto počtu účast-

nilo 36 pilotů Mi-17 (31 Irák a 5 Polsko) a 4 piloti Z-142CAF (Maďarsko). Na postupovém simulátoru 

CPT Mi-2 se v týdenních kursech školilo z nouzových postupů celkem 140 polských pilotů. Výcviku 

techniků pro ošetřování vrtulníku Mi-17 se účastnilo 10 studentů. Taktickým simulačním centrem 

prošlo celkem 65 zahraničních pilotů, předsunutých leteckých návodčích a radarových řídících z Ra-

kouska, Iráku, Nigerie a Thajska. Nigerijští studenti si jako první v historii TSC vyzkoušeli novou schop-

nost, základní výcvik předsunutých leteckých návodčích (FAC).

V roce 2016 se úspěšně dařilo plnit obchodní strategii a dosáhnout významného počtu 

zakázek i nových zahraničních zákazníků. Podnik se díky osvědčené, efektivní a jednotné 

obchodní i marketingové strategii výrazně zviditelnil a upevnil si své místo na světovém 

trhu. Naši silnou pozici pomohla podpořit i obchodní činnost naší stoprocentně vlastněné 

dceřiné společnosti LOM PRAHA TRADE a.s.

I nadále nutnost postupovat v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

zásadním způsobem ztěžuje a komplikuje činnost podniku na trhu v silném konkurenčním 

prostředí. 

V roce následujícím podnik naváže na výsledky úspěšných let 2015 a 2016 s cílem získat 

nové obchodní příležitosti, udržet stávající, rozvíjet portfolio služeb a zvyšovat efektivitu 

plnění výrobních i výcvikových zakázek.
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ZÁVOD POHONNÝCH JEDNOTEK

„Spolehlivý, kvalitní, kvalifikovaný, plně certifikovaný dodavatel s vysokým stupněm společenské 

odpovědnosti, který pružně reaguje na požadavky zákazníků v minimálním možném čase a ma-

ximální dosažitelné kvalitě.“

Zaměření na zákazníka, ekonomická stabilita, péče o zaměstnance a modernizace určovaly směr 

aktivit a činností Závodu pohonných jednotek (dále jen ZPJ), s cílem udržení vysoké kvality odve-

dené práce, spolehlivosti opravených agregátů, zvyšováním produkce, podporou našich zákazníků 

a zvyšováním prosperity.

Minoritní částí portfolia je kompletní životní cyklus řadových pístových motorů řady M332-M337, 

kde je LOM PRAHA s.p. certifikován a oprávněn, pro civilní i vojenský sektor, provádět úlohu projek-

tanta (ADO), výrobce (APO) i opravce (AMO).    

Výkonnost produkce závodu ovlivňovalo v roce 2016 množství vnitřních, vnějších, pozitivních i ne-

gativních faktorů. Zlepšenou přípravou jednotlivých zakázek, kontrolou interních termínů a reorga-

nizací některých procesů se podařilo u motoru TV3-117 splnit stanovený roční cíl.

Produkce
Základní produkční portfólio

• Podpora životního cyklu (GO, opravy a údržba, likvidace) pohonných jednotek AI-25TL, AI-9V  

 ve spolupráci s AO Motor-Sich

• Podpora životního cyklu (GO, opravy a údržba, likvidace) motorů TV3-117 všech verzí 

 ve spolupráci s AO KLIMOV

• Podpora životního cyklu (GO, opravy a údržba, likvidace) reduktorů VR-14/24 ve spolupráci  

 s AO KLIMOV

• Prodlužování provozních meziopravních lhůt pohonných jednotek vrtulníků Mi 

• Podpora životního cyklu (GO, opravy a údržba, likvidace) agregátů všech uvedených typů 

 letecké techniky

• Strojní obrábění, výroba jednotlivých dílů a komponent 

• Galvanické práce, povrchové úpravy a ochrany 

• Vyvažování rotačních dílů

• Nedestruktivní defektoskopie a zkoušky materiálů

• Konstrukce a výroba zkušebních a testovacích zařízení

• Konstrukce a výroba přípravků

• Servisní služby u zákazníků
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Rok Proudové motory Pístové motory Hlavní reduktory Celkový objem oprav PJ*

2014 62 27 64 153

2015 49 23 53 125

2016 82 11 42 135

Vývoj počtu oprav Vývoj počtu oprav PJ*

Rozložení oprav proudových motorů a reduktorů

Pozn. *pohonná jednotka

Pozn. 1: *pohonná jednotka 
Pozn. 2: V počtu oprav nejsou zahrnuty částečné opravy v rámci řešení reklamace

Produkt
Měsíc

Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AI-25 1 1 2 2 1 1  1 1 10

AI-9 3 3 1 2 1 2 5 2 2 1 22

TV3-117  7 5 5 7 3 3 2 3 8 7 50

VR-14 1 6 1 1 2 1 1 4 1 3 21

VR-24  1 1 2 1 3 2 1 6 4 21

Celkový součet 2  18 11 4 10 9 7 9 11 10 18 15 124
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Spolehlivost 
Samotná podstata produktů, jejich technická složitost, technologická náročnost oprav, požadavky 

na spolehlivost a provozní prostředí jsou oblasti, kterými se musíme zabývat, vyhodnocovat i řídit. 

Základním parametrem hodnocení kvality naší práce je provozní spolehlivost. 

Na základě hodnocených ukazatelů spolehlivosti lze konstatovat, že rok 2016 je z hlediska kvali-

ty oprav pohonných jednotek srovnatelný s  rokem 2015. Počet reklamací i poměr vad zjištěných 

na zkušebnách vůči počtu opravených proudových motorů a reduktorů je stabilní.

Počet reklamací byl v roce 2016 ovlivněn 

• Degradací silikonového kroužku grafitového těsnění u motorů TV3-117

• Nekvalitními dodávkami opravovaných čerpadel NR3-VM-T v kooperaci u motorů TV3-117

• Falešnou signalizací výskytu kovových třísek v oleji hlavních reduktorů

• Výskytem kovových třísek v oleji u hlavních reduktorů v důsledku uložení pouzdra s menším  

 přesahem

• Ztrátou komprese na válcích pístových motorů

Uvedené závady byly řešeny ve spolupráci s konstrukční kanceláří a byla přijata řada odpovídajících 

nápravných opatření.

U motorů TV3-117 byla upřesněna materiálová konfigurace grafitového těsnění výrobcem, upřesně-

na technologie opravy konstrukční kanceláří. Reklamace hlavních reduktorů byly způsobeny chyb-

nou dokumentací od konstrukční kanceláře AO Klimov. Na základě této skutečnosti došlo k úpravě 

technologie v LOM PRAHA s.p.

Rozložení oprav proudových motorů po měsících
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Problematika ztráty komprese na válci pístového motoru vlivem nekvalitních dodávek pístních 

kroužků je řešena organizací DOA vývojem pístních kroužků ve spolupráci s výrobci. V reakci na vý-

skyt tohoto druhu závady byla také jako preventivní opatření zavedena 100% kontrolní remontáž 

motorů a byl proveden výrobkový audit u dodavatele pístních kroužků.

Zaměření na zákazníka
Prioritou státního podniku LOM PRAHA, vzhledem podstatě zakladatele MO ČR, je v maximální míře 

uspokojovat požadavky AČR. V souladu se strategií společnosti, jsou činnosti ZPJ prováděny a upra-

vovány tak, abychom byli konkurenceschopným podnikem i ve světovém měřítku a tím mohli zvy-

šovat objem zahraničních zakázek. Významným partnerem v oblasti obchodu je pro ZPJ již druhým 

rokem dceřiná společnost LOM PRAHA TRADE a.s., která zprostředkovává požadavky zahraničních 

právních subjektů. Jednoznačným trendem pro budoucnost je uplatnění výrobkového portfolia ZPJ 

na zahraničních trzích.

Problémy

• Přetrvávající rusko–ukrajinský konflikt, který se stále negativně promítá ve formě sankcí 

 do obchodních vztahů mezi EU a Ruskem, negativně ovlivňuje dostupnost náhradních dílů 

 a výši skladových zásob

• Reorganizace ruského trhu s náhradními díly a nová politika jejich prodeje vedla k nedostatku  

 náhradních dílů a výraznému nárůstu jejich ceny 

• Zákon 137/2006 o veřejných zakázkách a z něho plynoucí omezení, kdy je nastavena jako 

 prioritní cena a nikoliv kvalita dodávek (rozpor s leteckou legislativou a požadavky PART 145)  

 a zároveň neochota zahraničních výrobních podniků účastnit se ve výběrových řízeních kvůli  

 byrokracii

• Přetrvávající technologická závislost na zahraničních kooperacích, nízká spolehlivost některých  

 kooperovaných agregátů a dlouhé dodací lhůty

• Dlouhá reakční doba zákazníků při schvalování vícenákladů
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Vývoj zákaznického portfólia*

2015 2016

Pozn.: *oblasti, ze kterých byl požadavek obdržen, nikoliv cílová oblast provozování
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ZÁVOD LETADEL

Závod letadel LOM PRAHA s.p. (dále ZLD) je dislokován v Praze-Kbelích. Pracoviště jsou rozložena 

ve dvou lokalitách, a to hlavní závod – Toužimská ulice a provoz letiště – Mladoboleslavská ulice.  

V  hlavním závodě se nachází montážní provoz, kde jsou prováděny demontáže, opravy a  mon-

táže vrtulníků. Agregátový provoz pro opravy mechanických, hydraulických, palivových agregátů 

a opravy zbrojních systémů. Jsou zde také umístěna vybavená pracoviště na provádění nedestruktiv-

ní defektoskopie a laboratoř zvláštních procesů.

Na letišti Praha-Kbely jsou provozy – lakovna vrtulníků, provoz oprav elektro, radio a přístrojového 

vybavení, výroba kabeláže a zkušební letový provoz, kde se provádí příjem vrtulníků, a především 

příprava vrtulníků k záletu a předání zákazníkovi. V roce 2016 došlo k  fyzickému oddělení areálu 

LOM od 24. zDL.

Hlavním zákazníkem byly v uplynulém roce tradičně Vzdušné síly AČR. Významné je především po-

kračování v generálních opravách Mi-24/35. Ze zahraničních zakázek to byly opravy pro keňského 

zákazníka, bulharského zákazníka a zahájení spolupráce s NATO Support and Procurement Agency 

(NSPA) a Non-Standard Rotary Wings (NSRWA) na opravách Heavy damage vrtulníků Mi-17V5 Af-

gánských vzdušných sil. Vrtulníky převzala a přivezla naše výjezdní skupiny z Kábulu. Projekt je velmi 

důležitý pro ověření možné spolupráce na realizaci se subjekty Ruské Federace (RF) a NATO cestou 

LOM PRAHA s.p. 

Základní výrobní programy ZLD

• Údržba, revize, částečné a generální opravy letounů a vrtulníků 

 (L-39C, Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-24/35 a Mi-171) 

• Opravy agregátů všech uvedených typů letecké techniky po všech odbornostech

• Zástavby avionických a komunikačních systémů 

• Modernizace, včetně rekonstrukce interiérů na všech typech vrtulníků Mi 

• Prodlužování provozních lhůt meziopravních vrtulníků Mi ve spolupráci s OEM 

• Lakování letounů a vrtulníků
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Revize a generální opravy letadel a vrtulníků v roce 2016

• Mi-17 0832 GO + předání zákazníkovi

• Mi8MTV-1 404M03 5YSTA GO + předání zákazníkovi v Keni

• Mi8MTV-1 404M04 5YSFA GO + předání zákazníkovi v Keni

• Mi-171Š 9825 3. etapa GO

• Mi-17 0834 1. a 2. etapa GO

• Mi-17 0813 SESI 3. a 4. etapa GO + předání zákazníkovi

• Mi-17 0804 SESI 3. a 4. etapa GO + předání zákazníkovi

• Mi-24 3367 1. etapa GO

• Mi-24 7360 1. etapa GO

• Mi-171Š 9767 1.etapa GO

• Mi-8 0836 1.etapa GO

• L-39 0448 R3 + předání zákazníkovi 2016-17 rozpracováno

2016/17 rozpracováno

• Mi-8 10319 LZ-CAT

• Mi-8 MTV-1 404M01

• 4x Mi-17 V5 HR

• L-39 0113 R3 

• L-39 0115 R3

• L-39 0445 R3 

• Mi-24 7353 GO

• Mi-24 0981 GO

Rozpracované zakázky nebylo možné v  roce 2016 dokončit z  důvodu nedodání potřebných ND 

a agregátů z externích kooperací. V některých případech se jedná až o roční skluz v plánovaných 

dodávkách. Hlavní příčinou těchto skluzů jsou termíny a podmínky dodržení zákona o veřejných za-

kázkách, termíny vystavení dovozních a vývozních licencí, průběhové doby oprav v RF a v neposlední 

řadě dopady sankcí mezi EU a RF.

Opravy agregátů a údržba letadel
V roce 2016 provedl ZLD 662 ks oprav jednotlivých agregátů a dílčí údržby letadel. Z toho 61 pro cizí 

zákazníky např. (LPT-ARMA, STV GROUP, Technometra, Realprogres), 244 oprav pro Centrum letec-

kého výcviku LOM a 357 samostatných oprav pro našeho hlavního zákazníka AČR.



Nálet hodin po typech pro AČR za rok 2015
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CENTRUM LETECKÉHO VÝCVIKU

Rok 2016 byl pro Centrum leteckého výcviku (CLV) významným z  hlediska objemu zakázek. 

CLV v tomto roce dosáhlo historicky nejvyššího náletu v počtu 6338 hodin. Lví podíl na tom měl 

nálet na vrtulnících, především Mi-17, na nichž byl prováděn výcvik iráckých pilotů.

Letecký výcvik pro MO ČR – AČR
Centrum leteckého výcviku (CLV) provádělo v roce 2016 letecký výcvik výkonných vojenských letců podle 

požadavku vzdušných sil AČR. Leteckého výcviku se zúčastnilo celkem 14 posluchačů UO Brno a 54 pilotů 

AČR (11 z nich provádělo výcvik na více typech letadel). Dále z objednávky VeVzS prováděli výcvik 4 piloti 

maďarského letectva.

Mladí piloti byli cvičeni v rozsahu základního a pokračovacího výcviku v souladu se schválenými Osnovami 

leteckého výcviku. Ostatní piloti AČR byli cvičeni v rozsahu základního, pokračovacího a bojového výcviku 

na všech typech letadel.

Původní plán náletu hodin pro AČR na rok 2016 byl stanoven na 3608 hodin. Tento plán byl v průběhu 

roku navýšen na 3690 hodin a 45 minut. Navýšeny byly hodiny na letounech L-39C a Z-142, oproti tomu 

byl snížen plán hodin pro vrtulníky a letouny L-410. Z  takto upraveného plánu nebyl splněn nálet 77 

hodin a 10 minut na Mi-17, hlavně z důvodu výcviku iráckého letectva na vrtulnících. Částečnou příčinou 

byla i nepřítomnost pilotů AČR na výcvik Mi-17 v době volných kapacit CLV v průběhu roku a také ome-

zení létání na letišti LKPD. 
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Nálet hodin CLV v roce 2016
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Letecký výcvik pro zahraniční zákazníky
V roce 2016 byl prováděn zahraniční letecký výcvik na letadlech Z-142 a vrtulnících Mi-2 a Mi-17. Cel-

kový nálet pro zahraničního zákazníka na Z-142 byl 180 hodin (Maďarsko – z objednávky VzS pro AČR), 

na vrtulnících Mi-2 byl 563 hodin a 55 minut (Irák) a na Mi-17 byl 1321 hodin a 10 minut (Irák, Polsko). 

Uvedeného výcviku se zúčastnilo 36 pilotů (+ 4 piloti Maďarska, uvedení pod výcvikem AČR).

Výcvik na CPT pro zahraniční zákazníky
Pro výcvik na CPT Mi-2 létajícího personálu ozbrojených sil Polska bylo organizováno celkem 29 kurzů. 

Uvedeného výcviku se zúčastnilo 140 pilotů. Mimoto probíhal výcvik na CPT Mi-2 a Mi-17 v rámci probí-

hajícího leteckého výcviku na těchto typech piloty Polska a Iráku.

0 2 000 4 000 5 000 6 000 7 0003 0001 000

AČR 3 614

Instruktoři CLV 601

Civilní provoz 238

Celkem 6 338

Zahraniční zákazník 1 885

Celkem CLV za rok 2016 provedlo 15 540 letů a nalétalo 6 338 hodin.

Kurzy pozemního výcviku
V roce 2016 byly provedeny 2 týdenní kurzy typového přeškolení pro 21 pilotů Iráku na Mi-17. Dále 

byly provedeny 2 týdenní kurzy typového přeškolení 2 pilotů Maďarska na Z-142. V lednu byl usku-

tečněn kurz 5 techniků z Keni v rozsahu traťové údržby na Mi-17 v délce 4 týdnů a v závěru roku 

byl uskutečněn jeden týdenní zdokonalovací kurz na Mi-17 (motor) pro techniky z USA.

Letecká technika
CLV mělo k 31. 12. 2016 celkem 32 letadel, z toho 7 letounů L-39C, 8 letounů Z-142 CAF, 1 letoun 

EV-97, 1 letoun Z-142, 1 letoun Z-43, 2 letouny L-410 UVP, 6 vrtulníků Mi-2 a 6 vrtulníků Mi-17. 

Vzhledem k včasné údržbě a obnově provozních lhůt LT bylo k  létání přistavováno průměrně 8,9 

letadel. Preventivními prohlídkami bylo na zemi zjištěno a následně technický personál odstranil 

celkem 115 poruch. Za letu se vyskytlo a následně bylo odstraněno 61 poruch. Při hodnocení spo-

lehlivosti letecké techniky bylo dosaženo těchto hodnot:
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Průměrná provozuschopnost letadel byla 68,0 %, přičemž roční cílová hodnota (RCH) byla stanove-

na na 68 % (viz graf).

ToC = 31:36 hod (technický nálet hodin na 1 závadu celkem – na zemi i ve vzduchu), RCH je 20:00 hod.

ToL = 78:13 hod (technický nálet hodin na 1 závadu ve vzduchu). 

Zde byla RCH stanovena na 57:00 hod.
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Bezpečnost leteckého výcviku
V roce 2016 bylo u CLV celkem evidováno 19 incidentů (PLN). V osmi případech šlo o střet letadla 

s ptákem (netopýrem), 4x o provozní opotřebení, 2x technická závada na straně opravárenského 

podniku, 1x nasátí cizího předmětu, 1x nedodržení stanovených zásad posádkou, 1x jiná příčina 

a ve dvou případech se příčinu nepodařilo zjistit.

Všechny události v letovém provozu, které se staly u CLV, byly hlášeny dle RMO č. 13, byly řádně zdo-

kumentovány a s výsledky odborného zjišťování příčin událostí byl letecký personál v rámci zvlášt-

ních zaměstnání detailně seznámen.

Celková preventivní práce v rámci bezpečnosti letů u CLV za rok 2016 byla na požadované úrovni.

Taktické simulační centrum
V roce 2016 probíhal výcvik v TSC především se zákazníky, kteří, vedle AČR, využívají TSC opakovaně 

– Thajsko, Rakousko, Nigérie a Irák (AERO). Mimo to se TSC zapojilo do programu obranného vý-

zkumu a v rámci tohoto POV proběhly dva kurzy pro VTÚ – experimentální měření v rámci projektu 

EMOZA II.

Po rozsáhlé hardwarové modernizaci TSC v roce 2015 probíhala v roce 2016 softwarová moderni-

zace, kde došlo k výměně terénní databáze ČR, navýšení schopností pracoviště FAC, dále pak byly 

navýšeny schopnosti ovládání počítačově řízených entit a celkově se zvýšil komfort ovladatelnosti 

entit pro instruktora a byly implementovány nové typy entit jak pozemních, tak vzdušných.
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Navýšením schopností TSC v oblasti implementace nové terénní databáze a zvýšením schopností 

pracoviště FAC získalo TSC novou schopnost – provádět základní výcvik FAC. Tuto schopnost využila 

jako první Nigérie, pro kterou proběhl dvou týdenní základní kurz FAC.

Hlavním úkolem pro další období je stabilizace stávající zákaznické základny a další prezentace TSC 

za účelem oslovení a získání nových zákazníků.



6766

Certifikace systému
V roce 2016 LOM PRAHA s.p. udržel platnost všech stávajících 23 systémových certifikátů vydaných 

dozorovými českými i zahraničními akreditovanými orgány (CSQ-CERT, ÚřOSKSOJ, EASA, ÚCL ČR, AR 

MAK, OVL SDK MO, ÚVL SR). V oblasti osvědčení způsobilosti systému organizace údržby letecké 

techniky ze strany projekčních a výrobních organizací (OEM) se podařilo udržet v platnosti osvědčení 

pro oblast civilního letectví. Přes značné vynaložené úsilí managementu podniku se nepodařilo vli-

vem negativního postoje RF v oblasti vývozu vojenských technologií obnovit smluvně platnost dvou 

osvědčení způsobilosti LOM PRAHA s.p. pro opravy vrtulníků a jejich motorů a hlavních reduktorů 

určených pro vojenské užití.

LOM PRAHA s.p. absolvoval v roce 2016 celkem 21 dozorových auditů, při nichž bylo identifikováno 

71 zjištění a doporučení, avšak žádné z nich nevykázalo systémový charakter, který by vedl k odebrá-

ní, pozastavení nebo omezení platnosti vydaného certifikátu.

Ke všem zjištěním byly zpracovány plány nápravných opatření, z nichž bylo 60 opatření již realizová-

no a vypořádáno, zbývajících 11 má schváleno termín dokončení v roce 2017.

Interní audity
Podle schváleného plánu podnikových auditů pro rok 2016 byly realizovány 4 plošné systémové au-

dity a 15 tematických procesních auditů, při nichž bylo zjištěno celkem 61 dílčích neshod a navrženo 

20 doporučení ke zlepšení systému.

VÝROBNÍ KONTROLA

Oproti minulému období se počet zjištění výrazně nezměnil, rovněž úroveň plnění opatření v ter-

mínu zůstala obdobná. Celkově bylo 74 zjištění odstraněno, zbývajících 7 má termín plnění v roce 

2017.

Metrologie
LOM PRAHA s.p. je plně způsobilý zabezpečit metrologické služby podle zákona č. 505/1990 Sb., 

o metrologii, ve znění následných zákonů, a plném souladu s  požadavky QMS dle ČSN EN ISO 

9001:2009, ČOS 051622, PART/EMAR/AP 145 a PART 21. Kalibrace měřidel je v celém rozsahu na-

vázána na národní etalony.

Kvalita produkce
Počet reklamací má oproti minulým roků dále klesající tendenci. Oproti roku 2015 je celkový pokles 

o 27%.
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Oblast výrobní a technické kontroly je charakterizována maximálním úsilím o zachycení všech ne-

shodných meziproduktů i finálních produktů tak, aby byl minimalizován počet neshod zjištěných 

až u zákazníka.

Přestože celkový počet reklamací oproti minulému období má klesající tendenci, jejich nákladovost 

značně vzrostla. Nákladově zůstávají nejnáročnější reklamace, které s  sebou přinášejí nákladnou 

spotřebu PHM při opakovaných zkušebních bězích a zahraniční reklamace, které s sebou přinášejí 

i nákladné cestovní výlohy.

Vývoj počtu oprávněných reklamací
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INFORMACE O  PROJEKTU 
„STARÁ AEROVKA“

Jedinečný soubor historických budov areálu bývalé firmy AERO, který se nachází na letišti Praha-Let-

ňany, se podařilo zachránit díky dlouhodobému úsilí státního podniku LOM PRAHA. Cílem projektu 

byla celková rekonstrukce dvou nejohroženějších hangárů a vybudování muzejního komplexu, který 

přibližuje historii československého letectví.

Projekt „Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech“, financovaný 

z 80 % z EHP a Norských fondů, skončil dne 30. 4. 2016 v souladu s podmínkami grantu. Stavební 

práce v hangárech byly zcela dokončeny dne 31. 3. 2016, v hangárech č. V a VI jsou umístěny letou-

ny ze sbírky Vojenského historického ústavu (VHÚ) a byly dokončeny práce na budování expozice. 

Areál Staré Aerovky je jedním z  mála leteckých komplexů, který se dochoval do současné doby 

ve své celistvosti a je ukázkou architektury spojené jak s počátky československého letectví, 

tak s rozvojem letecké techniky v průběhu 2. světové války. Hangár č. V byl postaven v rámci budo-

vání nových prostor pro firmu AERO v letech 1940–1941 a momentálně je v něm umístěna expozi-

ce bombardovacích a bitevních letounů a stíhacích bombardérů ze sbírek Vojenského historického 

ústavu Praha od období od 2. světové války až do 80. let min. století. 

Hangár č. VI je historicky prvním hangárem firmy AERO k sestavování a zalétávání letadel. Po nedáv-

né náročné rekonstrukci se do něj přestěhovala expozice historie firmy Aero. 

Dne 12. 4. 2016 od 10:00 se, za účasti Norské velvyslankyně Siri Ellen Sletnerové a ministra obrany 

ČR Martina Stropnického, v areálu Staré Aerovky uskutečnila tisková konference k blížícímu se ukon-

čení projektu „Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech“. Dne 

30. 4. 2016 byly hangáry trvale zpřístupněny veřejnosti, v rámci zahájení 48. muzejní sezóny Letec-

kého muzea Kbely. Obojí za velké účasti médií. Dne 4. 6. 2016 uspořádal LOM PRAHA s.p. v areálu 

Den dětí pro zaměstnance podniku i širokou veřejnost.

Stará Aerovka v číslech:

• 22 898 722 Kč výše grantu (80%)

• 10 vystavených letadel, dalších 35 uloženo v depozitářích

• 70 000 návštěvníků za jeden rok od otevření (do 31. 10. 2016, kdy skončila výstavní sezóna)

• 5 vytvořených pracovních míst (DPČ)/ 20 zapojených dobrovolníků
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LIDSKÉ ZDROJE

Rok 2016 byl z hlediska vývoje lidských zdrojů pozitivní, o čemž svědčí i významné doplňování chy-

bějících kapacit, a to zejména v  oblasti výroby a technologie. Podniku se podařilo získat mnoho 

kvalifikovaných pracovníků a odborníků a tím pozitivně ovlivnit strukturu zaměstnanců i podnikové 

procesy. V roce 2016 podnik výrazně rozšířil spolupráci se školami a kromě středních škol se zaměřil 

i na odborné praxe a exkurze vysokých škol, např. ČVUT a UNOB. Díky těmto faktorům, ve spojení 

s nasazením zaměstnanců a spoluprací a podporou odborových organizací i zakladatele, Minister-

stva obrany ČR, byl tak rok 2016 rokem úspěšným. S ohledem na finanční stabilitu a provozní zisk 

mohl podnik vynaložit nemalé investice do personálu, v návaznosti na navyšování počtu zaměst-

nanců, jejich vzdělávání, rozvoj a péče o ně.

Vývoj počtu a skladby zaměstnanců

Lidské zdroje, potřebné pro zajištění podnikových činností a procesů, byly z hlediska kvantitativního 

a kvalitativního i z hlediska profesní struktury v rozhodujících oblastech průběžně zabezpečovány. 

Fyzický počet zaměstnanců podniku k 31. 12. 2016 činil 878 osob. K zajištění splnění pracovních 

úkolů bylo ve sledovaném období přijato do pracovního poměru 89 zaměstnanců, odešlo 73 za-

městnanců. K plnění krátkodobých a mimořádných úkolů byly uzavírány dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. Požadavky na doplnění personálu byly průběžně zabezpečovány. V grafu 

níže je uveden pohyb zaměstnanců (nástupy a výstupy) v  jednotlivých měsících a evidenční stav 

zaměstnanců k prvnímu dni příslušného měsíce.

Pohyb zaměstnanců leden až prosinec
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Ke zvýšení efektivity podnikových činností bylo v  roce 2016 realizováno 40 organizačních změn 

Z002, s dopadem na konkrétní pracovní místa v organizační struktuře.
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Vzdělávání zaměstnanců
Podnik klade trvale důraz na prohlubování a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Základní 

a povinnou oblastí jsou zákonná periodická školení realizovaná pro jednotlivé zaměstnance, kteří 

v rámci svého pracovního zařazení vykonávají činnosti, které jsou legislativně ošetřeny periodickým 

přezkoušením nebo přeškolením. 

Náklady na vzdělávání pro rok 2016 byly plánovány ve výši 4,2 mil. Kč. Rozvojové a vzdělávací aktivity 

byly v roce 2016 zaměřeny především na oblasti tzv. regulovaných činností, vstupní školení nových 

zaměstnanců a periodická školení zaměstnanců nejrůznějších odborností, předepsaná příslušnými 

právními přepisy. Značný podíl vzdělávacích aktivit představovala také příprava specializovaných 

odborností. Uskutečnily se plánované kurzy a školení v souladu s plánem 2016. Uskutečnil se napří-

klad kurz typového výcviku personálu ILS na Mi-24V/35 nebo kurz typového výcviku personálu ILS 

na Mi-17/171Š či kurzy letecké legislativy a PART 66. V návaznosti na v předchozích letech úspěšné 

nastavení jazykového vzdělávání i v roce 2016 probíhaly individuální i skupinové kurzy anglického 

a ruského jazyka. Dodavatelé jsou průběžně hodnoceni jako kvalifikovaní. 

S cílem podpořit zvyšování kvalifikace klíčových zaměstnanců v profilových oborech uzavřel podnik 

nové dohody o zvýšení kvalifikace studiem vysoké školy, další zaměstnanci již v tomto roce studovali 

na základě dohod uzavřených v předcházejícím období. 

Péče o zaměstnance a benefity
Benefity

Benefity poskytované zaměstnancům v předchozích letech, zůstaly zachovány i pro rok 2016, resp. 

došlo k  jejich rozšíření. Mezi zaměstnanecké výhody patří např. pracovní doba 37,5 hodin týdně, 

týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění, stravování či rekreace 

zaměstnance a jeho dětí, odměny při životních a pracovních výročích, příplatky a pracovní volno 

při některých důležitých osobních překážkách v  práci nad rámec zákoníku práce nebo například 

skupinové úrazové pojištění pro zvlášť rizikové profese. Zaměstnanci podniku mají dále dlouhodo-

bě možnost využívat rekreačních a krátkodobých lázeňských pobytů v  zařízeních VLRZ. Smlouva 

o poskytování těchto pobytů zajišťující zaměstnancům podniku rekreaci za zvýhodněných podmí-

nek byla opět uzavřena i na další období.

Pracovně lékařské služby

Stejně jako v  předchozích letech pokračovala spolupráce s  Ústavem leteckého zdravotnictví, 

kde podnik kromě povinných prohlídek pilotů a létajícího personálu realizuje vstupní, periodické 

a mimořádné preventivní prohlídky některých zaměstnanců podniku. Pro pracovníky, nacházející 

se v lokalitách Pardubice či Přerov, je pracovní lékařství a realizace těchto prohlídek smluvně zajiš-

těna s Nemocnicí Pardubického kraje a Fakultní nemocnicí Olomouc. Poskytování dalších pracovně 

lékařských služeb a periodické prohlídky zaměstnanců pracujících ve zdraví škodlivých pracovních 

podmínkách má podnik zajištěno v ÚVN, na oddělení nemocí z povolání.

„LOMnoviny“

LOMnoviny jsou stále vhodným prostředkem pro předávání informací a zajímavostí ze života pod-

niku jeho zaměstnancům. LOMnoviny vycházejí ve dvouměsíčních intervalech a pomáhají zlepšení 

vnitropodnikové komunikace.
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Odborové organizace
Na dobrou úroveň pracovně-právních vztahů, odměňování a benefitů dohlížely také v roce 2016 zá-

kladní organizace ČMOSA, působící v LOM PRAHA s.p. V roce 2016 byla založena nová odborová or-

ganizace Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády 

Centra leteckého výcviku (dále jen „ZO ČMOSA CLV“), která zahájila činnost od 1.3.2016. Dále byla 

založena Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády 

v Přerově (dále jen „ZO ČMOSA Přerov“). V podniku tedy v roce 2016 působily čtyři odborové orga-

nizace jako základní organizace v rámci Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 

armády.

Dne 21. 12. 2016 byla ředitelem podniku, Ing. Romanem Planičkou a předsedy odborových or-

ganizací, panem Miroslavem Adamcem, panem Milanem Hruškou, panem Michalem Krejčiříkem 

a panem Ing. Jiřím Šumpíkem podepsána „Kolektivní smlouva 2017“. Díky ní jsou i v roce 2017, 

dle ujednání zakotvených v této Kolektivní smlouvě, zachovány významné výhody pro zaměstnance 

podniku (např. týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, pří-

spěvek na rekreaci pro zaměstnance i jeho rodinné příslušníky, příspěvek na stravování, vyšší rozsah 

náhrady mzdy při důležitých překážkách v práci a další). Současně došlo k úpravě v oblasti odmě-

ňování, kterou je navýšení osobního ohodnocení. Novým benefitem, sjednaným v této Kolektivní 

smlouvě, je poukázka na zdravotní prevenci ve výši 1000 Kč. Dále došlo k výraznému navýšení pří-

platků za práci při odpolední a noční směně a také navýšení odměn při pracovním výročí.
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LOM PRAHA s.p. trvale věnuje ochraně životního prostředí náležitou péči a upřednostňuje cestu 

minimalizace rizik a prevenci znečišťování.

Ochrana vod
Monitoring podzemních vod v areálech provozoven Stará Boleslav a letiště Přerov pokračoval kon-

tinuálně i v roce 2016. Finanční náklady na ochranu půdního prostředí a podzemních vod dosáhly 

653 tis. Kč.

Kvalita odpadních vod byla pravidelně sledována a za rok 2016 nedošlo v žádné z výpustí k překro-

čení limitů zbytkového znečištění.

Odpadové hospodářství
V roce 2016 vyprodukoval LOM PRAHA s.p. 134 t ostatních odpadů, ze kterých bylo vytříděno 48% 

využitelných složek. Oprávněné osobě bylo předáno 84 t nebezpečných odpadů. Náklady na jejich 

odstranění činily 723 tis Kč.

Emise do ovzduší
V souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., byly provozovány 4 vyjmenované zdroje a emisní poplatky 

nebyly vyměřeny. Ve všech případech byly dodrženy emisní limity. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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STRATEGICKÉ ZÁMĚRY

Dlouhodobé poslání podniku vyplývá již ze zakládací listiny podniku a jeho statutu. Hlavním cílem 

dle tohoto dokumentu je poskytovat optimální skladbu portfolia produktů a služeb potřebných 

pro uspokojení strategických zájmů zakladatele.

Zásadním a otevřeným dokumentem, který odráží reálný stav podniku a definuje možnosti a smě-

ry jeho dalšího rozvoje v rámci všech stávajících organizačních jednotek, je Střednědobá strategie 

2016 – 2020. Shromážděné a analyzované poznání managementu podniku poslouží k navazujícím 

plánovacím činnostem a následné implementaci strategických postupů k dosažení vytyčených cílů 

celého podniku. Součástí je tabulka strategických iniciativ, která pojmenovává jednotlivé aktivity 

vedoucí k splnění strategických cílů. Je živým dokumentem, který bude v proběhu období odrážet 

změny cílů zakladatele vzhledem k  předmětu podnikání LOM  PRAHA s.p. Všechny iniciativy mají 

konkrétního vlastníka a termín splnění, zároveň ukazují vliv na plnění vize podniku a měřitelných 

cílů. Tato strategie má za úkol podpořit celkový rozvoj podniku. 

V rámci strategie podniku na období 2016 – 2020 je třeba

• Soustředit se na získávání nových zakázek v oblasti vojenské techniky od MO ČR a zahraničních  

 zákazníků, zvýšit úroveň zakázkového krytí

• Zajistit termínové plnění oprav letecké techniky, zefektivnit proces plánování a provádění oprav

• Zefektivnit proces nákupu materiálu a služeb

• Zvýšit zapojení v rámci AOBP a do multilaterálních projektů v rámci NATO a EU

• Posoudit možnost další optimalizace objemu a struktury majetku v právu hospodaření podniku 

 a jeho vymezení jako majetku určeného, nepotřebný majetek nabídnout prodeji

Podnik se dále ve Strategii 2016 – 2020 zaměřuje především na těchto 
5 strategických oblastí:

Ruská vrtulníková platforma

V průběhu předmětného období se musí podnik zaměřit na zefektivnění výrobních procesů, udr-

žení certifikací a schopností opravovat, aby byl na vysoce konkurenčním trhu schopen poskytovat 

adekvátní služby, jak z hlediska průběhových dob zakázek, tak zejména ceny, a tím zvýšil schopnost 

získávání dalších externích zákazníků.

Západní vrtulníková platforma

Připravit podnik na novou vrtulníkovou platformu západní provenience. V  první etapě se podnik 

zaměřuje především na určení rozsahu investic do nemovitého majetku, do technologií a personál-

ního zabezpečení souvisejících se zavedením této platformy v budoucnu.

Výcvik leteckého a pozemního personálu

Podporovat dosavadní prudký rozvoj výcvikového centra tak, aby i nadále bylo schopno v dlouhém 

horizontu plnit nejenom současné potřeby MO a AČR ale i potenciální potřeby s ohledem na západ-

ní platformu a rozšiřování podílu na trhu výcviku.
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Obchodní aktivity

Aktivně rozvíjet obchodní aktivity a přinášet zakázky mimo AČR prostřednictvím dceřiné společnosti 

LOM PRAHA TRADE a.s.

Ostatní aktivity

V předmětném období by podnik měl začít s útlumem aktivit, které přímo nesouvisejí s hlavními ob-

lastmi podnikání. Jedná se o aktivity, které rozšiřují portfolio služeb nad rámec podniku a nepřinášejí 

pozitivní finanční efekt.
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ZPRÁVA 
NEZÁVISLÉHO 

AUDITORA

5.
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Podle Sbírky 
zákonů vyhlášky č. 
500/2002 ze dne 
5. prosince 2002

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Účetní jednotka 
doručí účetní 
závěrku současně 
s doručením da-
ňového přiznání 
za daň z příjmů 
1x příslušnému 
finančnímu 
úřadu

LOM PRAHA s. p.    

(BILANCE)
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání 
liší-li se od bydliště:

v plném rozsahu Tiskařská 270/8 Praha 10 108 00

  ke dni 31. 12. 2016

(v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ

2016 12 00000515

Označ. AKTIVA Číslo 
řádku

Běžné účetní období
Minulé účetní 

období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 001 5 541 123 2 548 973 2 992 150 2 498 751

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 003 3 695 721 2 358 851 1 336 871 1 180 157

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 139 412 79 048 60 364 57 214

B. I.     1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 0 0 0 0

2. Ocenitelná práva 006 43 571 35 772 7 799 8 808

2.1. Software 007 28 038 24 340 3 698 2 041

2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 15 533 11 432 4 101 6 766

3. Goodwill 009 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 89 016 43 276 45 740 46 731

5. Poskytnuté zálohy na DNHM a nedokončený DNHM 011 6 825 0 6 825 1 675

5.1. Poskytnuté zálohy na DNHM 012 0 0 0 0

5.2. Nedokončený DNHM 013 6 825 0 6 825 1 675

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek 014 3 305 520 2 279 802 1 025 717 1 069 952

B. II.    1. Pozemky a stavby 015 2 013 686 1 112 027 901 658 918 244

1.1. Pozemky 016 607 040 0 607 040 614 690

1.2. Stavby 017 1 406 645 1 112 027 294 618 303 554

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 1 092 848 1 014 654 78 194 76 049

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 194 458 153 121 41 338 42 495

4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 0 0 0 0

4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 0 0 0 0

4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 194 458 153 121 41 338 42 495

5. Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM 024 4 528 0 4 528 33 164

5.1. Poskytnuté zálohy na DHM 025 600 0 600 5

5.2. Nedokončený DHM 026 3 927 0 3 927 33 159

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 027 250 789 0 250 789 52 991

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 250 789 0 250 789 46 194

2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0 0 0 0

3. Podíly - podstatný vliv 030 0 0 0 6 797

4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 0 0 0 0

5. Ostatní dlouhodobé CP a podíly 032 0 0 0 0

6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 0 0 0 0

7. Ostatní dlouhodobý FM 034 0 0 0 0

Označ. AKTIVA Číslo 
řádku

Běžné účetní období
Minulé účetní 

období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 0

7.1. Jiný dlouhodový FM 035 0 0 0 0

7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 0 0 0 0

 C. Oběžná aktiva 037 1 751 274 190 112 1 561 151 1 224 826

 C. I. Zásoby 038 1 167 753 146 410 1 021 343 981 704

 C. I.   1. Materiál 039 801 474 130 877 670 597 648 360

2. Nedokončená výroba a polotovary 040 268 668 15 533 253 134 261 536

3. Výrobky a zboží 041 63 723 0 63 723 63 379

3.1. Výrobky 042 42 646 0 42 646 29 110

3.2 Zboží 043 21 077 0 21 077 34 269

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 33 889 0 33 889 8 429

 C. II.  Pohledávky 046 285 709 43 712 241 997 116 137

 C. II.  1. Dlouhodobé pohledávky 047 44 530 0 44 530 22 670

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 0

1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0

1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0

1.4. Odložená daňová pohledávka 051 44 528 0 44 528 22 668

1.5. Pohledávky ostatní 052 2 0 2 2

1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0

1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 2 0 2 2

1.5.3 Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0

1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0 0 0

2. Krátkodobé pohledávky 057 241 179 43 712 197 468 93 467

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 177 807 43 712 134 095 57 632

2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0

2.3. Pohledávky podstatný vliv 060 0 0 0 0

2.4. Pohledávky - ostatní 061 63 372 0 63 372 35 836

2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0

2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0

2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 0 0 0 0

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 41 143 0 41 143 18 194

2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 15 321 0 15 321 11 057

2.4.6. Jiné pohledávky 067 6 909 0 6 909 6 585

C. III. Krátkodobý finanční majete 068 0 0 0 0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0

2. Ostatní krátkodobý majetek 070 0 0 0 0

C. IV. Peněžní prostředky 071 297 811 0 297 811 126 985

1. Peněžní prostředky v pokladně 072 1 986 0 1 986 1 851

1. Peněžní prostředky na účtech 073 295 826 0 295 826 125 135

D. Časové rozlišení 074 94 128 0 94 128 93 768

1. Náklady přístích období 075 3 964 0 3 964 4 333

2. Komplexní náklady příštích období 076 89 212 0 89 212 88 697

3. Příjmy příštích období 077 953 0 953 738
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Označ. PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 078 2 992 150 2 498 751

 A. Vlastní kapitál 079 1 663 827 1 396 086

 A. I. Základní kapitál 080 576 100 576 100

 A. I.   1. Základní kapitál                                         081 576 100 576 100

2. Vlastní podíly 082 0 0

3. Změny základního kapitálu 083 0 0

 A. II. Ážio a kapitálové fondy 084 969 824 769 783

 A. II.  1. Ážio 085 0 0

2. Kapitálové fondy 086 969 824 769 83

2.1. Ostatní kapitálové fondy 087 724 148 728 702

2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 245 676 41 081

3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089 0 0

4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090 0 0

5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091 0 0

 A. III. Fondy ze zisku 092 72 276 70 767

 A. III. 1. Ostatní rezervní fond 093 53 158 50 152

2. Statutární a ostatní fondy 094 19 118 20 616

 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 095 -32 155 -50 626

 A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 096 0 0

2. Neuhrazená ztráta minulých let 097 -30 809 -50 004

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 -1 346 -621

 A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období ( + / - ) 099 77 782 30 061

 A. V. 2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku ( - ) 100 0 0

 B. B + C Cizí zdroje 101 1 283 007 1 080 557

 B. I. Rezervy 102 185 617 88 399

 B. I.   1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0

2. Rezerva na daň z příjmu 104 0 0

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 1 049 1 049

4. Ostatní rezervy 106 184 568 87 351

C. Závazky 107 1 097 391 992 158

C. I. Dlouhodobé závazky 108 0 65

1. Vydané dluhopisy 109 0 0

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0

1.2. Ostatní dluhopisy 111 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 112 0 0

Označ. PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období

a b c 5 6

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0

4. Závazky z obchodních vztahů 114 0 0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 117 0 0

8. Odložený daňový závazek 118 0 0

9. Závazky ostatní 119 0 65

9.1. Závazky ke společníkům 120 0 0

9.2. Dohadné účty pasivní 121 0 0

9.3. Jiné závazky 122 0 65

C. II. Krátkodobé závazky 123 1 097 391 992 093

1. Vydané dluhopisy 124 0 0

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0

1.2. Ostatní dluhopisy 126 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 127 740 509 498 529

3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 110 205 267 036

4. Závazky z obchodních vztahů 129 112 882 133 810

5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 132 0 0

8. Závazky ostatní 133 133 795 92 718

8.1. Závazky ke společníkům 134 0 0

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0

8.3. Závazky k zaměstnancům 136 151 43

8.4. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 137 13 584 12 947

8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 76 210 32 565

8.6. Dohadné účty pasivní 139 15 472 21 761

8.7. Jiné závazky 140 28 377 25 402

D. Časové rozlišení 141 45 316 22 108

1. Výdaje příštích období 142 44 921 21 726

2. Výnosy příštích období 143 395 382
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Podle Sbírky zá-
konů vyhlášky 
č. 500/2002 ze 
dne 5. prosince 
2002 VÝKAZ  ZISKU A ZTRÁTY - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Účetní jed-
notka doručí 
účetní závěrku 
současně s 
doručením 
daňového při-
znání za daň 
z příjmů 1x 
příslušnému 
finančnímu 
úřadu

LOM PRAHA s. p.    

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání 
liší-li se od bydliště:

v plném rozsahu Tiskařská 270/8 Praha 10 108 00

  ke dni 31. 12. 2016

(v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ

2016 12 00000515
Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období

běžném minulém

a b c 1 2

I. Tržby za prodej výrobků a služeb 01 1 423 325 1 112 854

II. Tržby za prodej zboží 02 150 157 138 153

A. Výkonová spotřeba 03 900 755 817 271

1. Náklady vynaložené na prodej zboží 04 134 471 102 834

2. Spotřeba materiálu a energie 05 546 958 484 120

3. Služby 06 219 325 230 316

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 07 9 801 119 430

C. Aktivace 08 80 273 93 980

D. Osobní náklady 09 513 118 471 868

1. Mzdové náklady 10 373 811 344 665

2. Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. poj. a ostatní náklady 11 139 307 127 203

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 126 173 115 282

2.2. Ostatní náklady 13 13 134 11 921

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 102 356 93 907

1. Úpravy hodnot DNM a DHM 15 82 593 75 235

1.1. Úpravy hodnot DNM a DHM - trvalé 16 82 593 75 235

1.2. Úpravy hodnot DNM a DHM - dočasné 17 0 0

2. Úpravy hodnot zásob 18 12 851 0

3. Úpravy hodnot pohledávek 19 6 911 18 672

III. Ostatní provozní výnosy 20 133 276 67 993

1. Tržby z prodaného DM 21 62 458 5 132

2. Tržby z prodaného materiálu 22 19 626 19 895

3. Jiné provozní výnosy 23 51 192 42 967

F. Ostatní provozní náklady 24 187 687 70 784

1. Zůstatková hodnota prodaného DM 25 17 959 85

2. Zůstatková hodnota prodaného materiálu 26 13 670 13 503

3. Daně a poplatky 27 7 089 8 386

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období

běžném minulém

a b c 1 2

4. Rezervy v provozní oblasti a KNPO 28 96 702 12 784

5. Jiné provozní náklady 29 52 267 35 026

* Provozní výsledek hospodaření 30 92 918 78 582

IV. Výnosy z DFM - podíly 31 6 100 0

1. Výnosy z podílů ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

2 Ostatní výnosy z podílů 33 6 100 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 6 797 0

V. Výnosy z ostatního DFM 35 15 099 0

1. Výnosy z ostatního DFM - ovládaná nebo ovládající osoba 36 15 099 0

2. Ostatní výnosy z ost. DFM 37 0 00

H. Náklady související s ostatním DFM 38 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 0 134

1. Výnosové úroky a podobné výnosy ovládaná nebo ovl. osoba 40 0 0

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 134

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 7 368 9 875

1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaní nebo ovl. osoba 44 0 0

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 7 368 9 875

VII. Ostatní finanční výnosy 46 37 469 91 499

K. Ostatní finanční náklady 47 40 681 118 691

* Finanční výsledek hospodaření 48 3 822 -36 933

** Výsledek hospodaření před zdaněním 49 96 740 41 649

L. Daň z příjmu 50 18 958 11 588

1. Daň z příjmu splatná 51 40 818 16 218

2. Daň z příjmu odložená 52 -21 860 -4 630

** Výsledek hospodaření po zdanění 53 77 782 30 061

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 54 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období 55 77 782 30 061

* Čistý obrat 56 1 765 426 1 410 634
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Zpracováno
v souladu 

s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. 

a ČÚS

za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč) IČ 00000515

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky LOM PRAHA s. p.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Tiskařská 270/8, Praha 10,108 00

Položka Text
Skutečnost v účetním období

běžném minulém

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku  ( účet 411 )

A. 1. Počáteční stav 576 100 576 100

A. 2. Zvýšení 0 0

A. 3. Snížení 0 0

A. 4. Konečný zůstatek 576 100 576 100

B. Základní kapitál nezapsaný   ( účet 419 )

B. 1. Počáteční stav 0 0

B. 2. Zvýšení 17 709 30

B. 3. Snížení 17 709 30

B. 4. Konečný zůstatek 0 0

C. A.  + / -  B. se zohledněním účtu 252

C. 1. Počáteční zůstatek   A.  + / -  B. 576 100 576 100

C. 2. Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů 0 0

C. 3. Změna stavu účtu 252 0 0

C. 4. Konečný zůstatek účtu 252 0 0

C. 5. Konečný zůstatek     A.  + / -  B. 576 100 576 100

D. Emisní ážio

D. 1. Počáteční stav 0 0

D. 2. Zvýšení 0 0

D. 3. Snížení 0 0

D. 4. Konečný zůstatek 0 0

E. Rezervní fondy

E. 1. Počáteční stav 50 152 47 184

E. 2. Zvýšení 3 006 2 968

E. 3. Snížení 0 0
E. 4. Konečný zůstatek 53 158 50 152

F. Ostatní fondy ze zisku

F. 1. Počáteční stav 20 616 22 075

F. 2. Zvýšení 8 257 7 709

F. 3. Snížení 9 755 9 168

F. 4. Konečný zůstatek 19 118 20 616

G. Kapitálové fondy

G. 1. Počáteční stav 728 702 740 318

G. 2. Zvýšení 11 958 30

G. 3. Snížení 16 512 11 646

G. 4. Konečný zůstatek 724 148 728 702

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření

H. 1. Počáteční stav 41 081 0

H. 2. Zvýšení 204 595 41 081

H. 3. Snížení 0 0

H. 4. Konečný zůstatek 245 676 41 081

I. Nerozdělený zisk z minulých let

I. 1. Počáteční stav 0 0

I. 2. Zvýšení 0 0

I. 3. Snížení 0 0

I. 4. Konečný zůstatek 0 0

J. Neuhrazená ztráta minulých let

J. 1. Počáteční stav -50 626 -69 857

J. 2. Zvýšení 952 621

J. 3. Snížení 19 423 19 852

J. 4. Konečný zůstatek -32 155 -50 626

K. Zisk/Ztráta za účetní období po zdanění

K. 1. Počáteční stav x x

K. 2. Zvýšení x x

K. 3. Snížení x x

K. 4. Konečný zůstatek 77 782 30 061

Stav vlastního kapitálu na konci účetního období 1 663 827 1 396 086
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  PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2016 V KČ

Bod Položka Řádek v tis. Kč
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Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (výsledek hospodaření před zdaněním) 1 96 740

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 2 145 892

A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořován 
oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu(+/-)

3 82 593

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 4 116 980

A.1.3. Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů"+") 5 -43 802

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 6 -15 099

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové 
úroky (-)

7 7 368

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 8 -2 058

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 
mimořádnými položkami

9 242 722

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 10 -282 967

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohad-
ných účtů aktivních

11 -97 145

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení 
a dohadných účtů pasivních

12 -133 331

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 13 -52 491

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů

14 0

A.** Čistý peněžitý tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 15 -40 245

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) 16 -7 368

A.4. Přijaté úroky (+) 17 0

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) 18 -20 961

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek 
hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti

19 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 20 15 099

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 21 -53 475
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i B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 22 -76 911

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 23 68 558

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 24 0

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investičním činnosti 25 -8 354
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C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které 
spadají do oblasti finanční činnosti (například některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a 
peněžní ekvivalenty

26 241 915

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 27 -9 260

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, 
emisního ážia, popřípadě rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

28 0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 29 0

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 30 0

C.2.4. Úhrada ztráty za společníky (+) 31 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 32 -9 260

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené sráž. daně vztahující se k těmto 
nárokům (-)

33 0

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 34 232 655

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 35 170 826

P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 126 985

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 36 297 811
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