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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE PODNIKU

Vážené dámy, vážení pánové, kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval o významných událostech v roce 2007 spojených s naším pod-
nikem LOM PRAHA s.p. 

Považuji za velmi potěšující, že mohu zhodnotit uplynulý rok jako z mnoha hledisek významný
a z jistého pohledu přelomový. Velmi mne těší, že mám možnost se po svém nástupu do funkce
ředitele podílet na transformaci LOM PRAHA s.p. v letecký podnik moderního typu.

Charakteristickým rysem roku 2007 bylo z velké části symbolické spojení obou leteckých divizí
s projektem daru dvanácti vrtulníků Armády ČR afghánské armádě. Za spoluúčasti a financování
NATO (SHAPE) vznikl ve velmi krátké době harmonogram realizace a ještě před koncem roku 2007 byly předány tři vrtul-
níky Mi-17 afghánské armádě. V souběhu s projektem ANA proběhla částečná změna orientace teritoriálního zaměření pod-
niku na zahraničí, a to vlivem postupně klesajícího objemu zakázek Armády ČR. Jsem si jist, že tato nově vytyčená orientace
bude znamenat pro LOM PRAHA s.p. odbytovou perspektivu v budoucích letech.

Zároveň úspěšně probíhá projekt modernizace vrtulníků Mi-171Š pořízených Armádou ČR v rámci deblokace ruského dluhu.

Dalším významným bodem minulého roku byla vysoká aktivita odštěpného závodu VTÚLaPVO při realizaci zakázek ve pro-
spěch zakladatele LOM PRAHA s.p. — Ministerstva obrany ČR. Jeho zásluhou se podařilo částečně kompenzovat nepříznivou
hospodářskou situaci způsobenou nedostatečným naplněním kapacit v roce 2006, která měla na loňský rok svůj vliv. 

Jako velmi příkladný a bezproblémový hodnotím chod Centra leteckého výcviku v Pardubicích, jež tvoří podstatnou část 
portfolia LOM PRAHA s.p. a je klíčem leteckého výcviku pilotů pro Armádu ČR.

Díky úsilí všech se tak podařilo zvrátit nepříliš příznivé hospodářské výsledky LOM PRAHA s.p. z minulosti. Progresivním 
faktem není pouze dosažení zisku na konci roku, ale i vstup do následujícího roku 2008 s dobrou zakázkovou naplněností
a rozpracovaností. Loňský rok dal podniku příležitost posílit sebevědomí a umožnil mu získat na tuzemském i zahraničním
leteckém trhu významnou pozici. Pevně věřím, že rok 2008 bude neméně příznivý, umožní nám navázat na pozitiva před-
cházejícího roku a dovolí vytvořit z LOM PRAHA s.p. nejvýznamnější český letecký podnik.

Soudím, že výše zmíněná fakta jsou pozitivní nejen pro LOM PRAHA s.p., ale mohou být v širším smyslu vnímána jako pří-
znaková pro obnovu silného českého leteckého průmyslu.

Detailnější popis aktivit jednotlivých organizačních složek LOM PRAHA s.p. v roce 2007 je předmětem této výroční zprávy.

Vážené dámy a vážení pánové, děkuji Vám za čas věnovaný předkládané výroční zprávě, která Vám poskytne celistvý pohled
na činnost a perspektivy podniku LOM PRAHA s.p. 

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.
ředitel podniku
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2. ZPRÁVA PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

Vyjádření předsedy dozorčí rady k výroční zprávě státního podniku za rok 2007

Vážení obchodní přátelé,

rok 2007 byl obdobím, které přineslo konsolidaci a perspektivní nasměrování českého leteckého
průmyslu, jehož nedílnou součástí je podnik LOM PRAHA s.p.

LOM PRAHA s.p., spolu s organizačními složkami a divizemi existujícími samostatně i před vytvo-
řením podniku, vždy představoval důležitého partnera Ministerstva obrany ČR a Armády ČR. 
LOM PRAHA s.p., včetně dceřiných společností, poskytuje široké spektrum služeb a produktů
Armádě ČR, a to jak vzdušným silám, tak pozemním složkám. Díky silné vrtulníkové flotile a plá-
novanému nasazování vrtulníků Mi-171Š v misích NATO role LOM PRAHA s.p. jako certifikova-
ného opravce a systémového integrátora s bohatou zkušeností s vrtulníky řady Mil dále vzrůstá. Lze
říci, že aktivity v LOM PRAHA s.p. spojené zejména s projektem daru dvanácti vrtulníků z majetku AČR afghánské armádě
zvýšily dobré jméno a prestiž podniku i v zahraničí. Věřím, že LOM PRAHA s.p. bude schopen této příznivé situace využít
pro další obchodní aktivity. 

Velmi podstatným projektem LOM PRAHA s.p. je také modernizace vrtulníků Mi-171Š pro Armádu ČR.

Činnost podniku samozřejmě nelze zužovat pouze na opravy a modernizace vrtulníkové techniky. Klíčovou roli pro AČR
představuje bezproblémově fungující Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, které připravuje nové piloty a umožňuje tak
AČR být v uvedené oblasti samostatnou. Letecký výcvik navíc dovoluje podniku rozšířit své portfolio a v případě plánované
změny zákona o ozbrojených silách nabízet výcvik i pilotům z jiných zemí, což by CLV v konečném důsledku přineslo sníže-
ní nákladů na výcvik pilotů AČR.

Nelze opomenout ani důležitou činnost odštěpného závodu VTÚLaPVO pro vzdušné a pozemní složky AČR. 

Věřím, že LOM PRAHA s.p. má před sebou úspěšnou budoucnost a bude nadále poskytovat svoje služby Armádě ČR.

genmjr. Ing. Ladislav Minařík
předseda dozorčí rady
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3. PROFIL PODNIKU

Obchodní název: LOM PRAHA s.p.
Právní forma: státní podnik
Sídlo: Praha 10-Malešice, Tiskařská 8
Identifikační číslo (IČ): 00000515
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00000515
Zakladatel: Ministerstvo obrany ČR
Zakládací listina (aktualizované znění) byla vydána Ministerstvem obrany ČR dne 4. prosince 2007, č. j.: 306-19/2007/DP-2697.
Do obchodního rejstříku je podnik zapsán u Městského soudu v Praze, v oddílu ALX, vložka 283.

1. HISTORIE

Začátky sériové výroby leteckých motorů jsou na našem území spojeny s více než devadesátiletou historií LOM PRAHA s.p. 

Důležitými roky ve vývoji podniku byly:
1915, kdy byl v leteckém oddělení známé firmy Breitfeld-Daněk vyroben první letecký pístový motor prodávaný pod znač-
kou HIERO. Rostoucí firma se postupně začlenila do Českomoravských strojíren;
1927, kdy se sloučily Českomoravské strojírny s Koncernem ČKD v Praze v Libni; 
1942, kdy se část výroby a oprav leteckého oddělení ČKD Praga přestěhovala do nově vybudovaných objektů v Maleši-
cích, které se později staly základem dnešního podniku;
1954, kdy byl podnik převeden pod správu Ministerstva národní obrany;
1989, kdy bylo rozhodnuto o právní formě podniku — byl zřízen státní podnik Letecké opravny Malešice;
2003, kdy byly Letecké opravny Kbely, s.p. sloučeny s LOM PRAHA s.p. a rovněž došlo k začlenění příspěvkové organi-
zace VTÚLaPVO do struktury LOM PRAHA s.p. (jako odštěpného závodu).

Předchůdci LOM PRAHA s.p. byli zaměřeni na opravy leteckých pístových motorů a později i na jejich výrobu, na opravy
motorů letadel zavedených do výzbroje československé a později české armády a motorů vrtulníků řady Mi. Zabývali 
se též montáží a opravami letadel — drakové části a agregátů, rovněž měli znalosti v oblasti výzkumu, vývoje a zku-
šebnictví v oblasti letectví. Podnik rozšířil v roce 2003 své aktivity o opravy, přestavby a modernizace vybraných typů 
letadel a vrtulníků.

LOM PRAHA s.p. v současné době přizpůsobuje svou skladbu portfolia aktuálním potřebám AČR. Od roku 2004 provádí 
ve prospěch ozbrojených sil základní a pokračovací letecký výcvik prostřednictvím Centra leteckého výcviku. VTÚLaPVO o.z.
vyvíjí, nabízí a dodává pro AČR systémy velení a řízení. 

2. HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

Předmětem podnikání LOM PRAHA s.p. jsou zejména tyto aktivity:
Opravy letecké techniky, zajiš�ování vývojových, výzkumných, výrobních, opravárenských a modernizačních úkolů a slu-
žeb ve prospěch aktuálních potřeb AČR s přednostní dodávkou pro obranu a bezpečnost státu.
Příprava a realizace praktického i teoretického výcviku pro letecký i pozemní personál, včetně projektování, výstaveb
a rekonstrukcí vojenských účelových zařízení, zajištění technické pomoci při osvojování výzbroje, provádění zkušební, veri-
fikační a certifikační činnosti, včetně vydávání příslušných osvědčení.
Využití moderních výsledků výzkumných a vývojových prací a poskytování souvisejících služeb, školící a poradenské čin-
nosti, využití zkušebních kapacit pro měření a zpracování dat a dalších činností, pro které má podnik kapacity a předepsa-
ná oprávnění. 
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3. PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

Opravy vrtulníků
Opravy pohonných jednotek pro vrtulníky
Opravy startovacích zařízení
Opravy agregátů letadel
Opravy leteckých proudových motorů
Modernizace letadel
Revize letadel 
Výroba, přestavby a opravy pístových motorů
Opravy leteckých vrtulí
Dodávky průmyslových technologických zařízení a investičních celků
Dodávky a instalace speciální techniky
Dodávky simulačních a výcvikových technologií
Konstrukční a technologická dokumentace
Programy informatizace a komunikační infrastruktury
Odborná školení
Obchodní činnost
Povrchové ochrany a strojní práce
Vyvažování rotačních dílů
Nedestruktivní zkoušení materiálů
Letecký výcvik
Údržba a servisní práce letecké techniky 

4. ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

LOM PRAHA s.p. a VTÚLaPVO o.z. jsou členy níže uvedených organizací:
Asociace obranného průmyslu
Asociace leteckých výrobců
Česká logistická asociace
Asociace výzkumných organizací

5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA LOM PRAHA S.P.

ŘEDITEL PODNIKU

Kancelář ředitele podniku

Úsek technicko-výrobní

Úsek řízení jakosti

Centrum 
leteckého výcviku

Úsek výzkumu, vývoje 
a zkušebnictví Obchodní úsek Ekonomický úsek

Divize letadel
Divize pohonných

jednotek
Divize pístových

motorů
Odštěpný závod

VTÚLaPVO
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4. LIDÉ V ČELE PODNIKU

MANAGEMENT

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.
Ředitel podniku

Absolvoval Vojenskou akademii v Brně, letecký elektrotechnický obor, kde se v roce 1989 stal kandidá-
tem technických věd v oboru měřicí technika. V roce 1992 se v tomto oboru habilitoval a získal titul
docent. V letech 1980—1985 pracoval jako důstojník — technik na letecké základně Brno-Tuřany, násled-
ně působil jako pedagog na VA v Brně. V letech 1996—2001 byl ředitelem o.z. VTÚLaPVO. V roce 2001
ukončil služební poměr v Armádě ČR v hodnosti plukovníka. Do roku 2003 byl vrchním ředitelem 
Národního úřadu pro vyzbrojování MO ČR. Od roku 2003 vedl Úřad pro civilní letectví ČR. 
Působí v řadě odborných orgánů a institucí. S platností od 1. listopadu 2007 byl jmenován ředitelem 
LOM PRAHA s.p.

Ing. Jiří Velíšek
Technicko-výrobní ředitel

Absolvoval ČVUT v Praze, obor přístrojová, automatizační a regulační technika a postgraduální studium
obor letecké motory na Vojenské akademii v Brně. Od roku 1981 do konce roku 2004 působil v tech-
nickém úseku LOM PRAHA s.p., naposledy jako ředitel pro produkci a jakost. V letech 2005—2007 půso-
bil ve společnosti Aircraft Industries a.s. na pozici technicko-výrobního ředitele. S platností od 1. 5. 2007
byl jmenován technicko-výrobním ředitelem LOM PRAHA s.p.

Bc. Petr Malý
Ředitel kanceláře ředitele podniku

Absolvoval Metropolitní univerzitu v Praze (Bc.), kde nyní dokončuje magisterské studium. Pracoval 
na MO ČR a AOP ČR. Během svého profesního života působil na zahraničních úřadech v Libyi, Iráku 
a na Filipínách. Do LOM PRAHA s.p. nastoupil koncem roku 2007, byl jmenován ředitelem kanceláře
ředitele podniku.

Ing. Helena Vlčková
Ředitelka pro jakost

Absolvovala Vysoké učení technické, fakultu strojní v Brně. Do LOM PRAHA s.p. nastoupila v roce 2004.
Od roku 2004 byla náměstkem pro produkci a jakost. S platností od 1. 8. 2007 byla jmenována ředitelem
pro jakost. 

Ing. Michal Geist
Finanční ředitel

Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, provozně ekonomickou fakultu. Od roku 2000 pra-
coval v Leteckých opravnách Kbely jako finanční manažer. Od října 2003 byl v LOM PRAHA s.p. vedou-
cím controllingu, později ředitelem pro controlling a investice. S platností od 1. 8. 2007 byl jmenován
finančním ředitelem.



Mgr. Martin Barák
Obchodní ředitel

Absolvoval právnickou fakultu UK v Praze. Do LOM PRAHA s.p. nastoupil 1. 6. 2006 a s platností 
od 1. 9. 2006 byl jmenován obchodním ředitelem LOM PRAHA s.p. 

Ing. Miroslav Brož
Ředitel Centra leteckého výcviku

Absolvoval Vojenskou akademii v Brně. Od roku 1974 do roku 2003 působil v aktivní vojenské službě.
Jako aktivní letec prošel různými zařazeními až po velitele letové skupiny v letech 1998—2003. S platnos-
tí od 1. 1. 2004 byl jmenován ředitelem Centra leteckého výcviku.

Ing. Viliam Holub, CSc.
Ředitel o.z. VTÚLaPVO

Absolvoval Vojenskou akademii v Brně, obor elektrotechnické inženýrství. Na Vojenské akademii úspěš-
ně ukončil interní vědeckou aspiranturu ve vědním oboru „Operační a bojové použití druhů vojsk, 
TTZ“. V roce 1985 nastoupil do VTÚLaPVO. S platností od 1. 8. 2006 byl jmenován ředitelem 
o. z. VTÚLaPVO.

Ing. Petr Prokop
Ředitel Divize pístových motorů

Absolvoval ČVUT v Praze, katedru letecké techniky, specializace letecké motory; v roce 2004 akademic-
ké studium na Sheffield Hallam University, School of Business and Finance. V letech 1990—1992 pracoval
v LOM PRAHA s.p. jako vedoucí konstrukce pístových motorů. V období 1992—2005 působil mimo sféru
letectví ve funkci obchodního ředitele. Do LOM PRAHA s.p nastoupil opět v roce 2005, s platností 
od 1. 1. 2006 byl jmenován ředitelem Divize pístových motorů.

Ing. Miroslav Komárek
Ředitel Divize letadel

Vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu se specializací na draky, motory a jejich systémy. V roce
1990 absolvoval postgraduální studium na Vojenské akademii Brno v letecké specializaci elektro-inženýr-
ské letecké zabezpečení. Do podniku nastoupil dne 1. 5. 2006 na pracovní pozici zástupce ředitele 
pro letadla. S platností od 1. 8. 2007 byl jmenován ředitelem Divize letadel.

Josef Vacek
Ředitel Divize pohonných jednotek

Absolvoval SVVŠ Říčany. Do LOM PRAHA s.p. nastoupil v roce 1969, od roku 2006 byl zástupcem
ředitele Divize pro pohonné jednotky. S platností od 1. 8. 2007 byl jmenován ředitelem Divize pohon-
ných jednotek.
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2. DOZORČÍ RADA

genmjr. Ing. Ladislav Minařík
Předseda dozorčí rady 
Zástupce velitele společných sil — velitel vzdušných sil

Ing. Michael Hrbata
Člen dozorčí rady
Poslanec Parlamentu ČR 

Ing. Tomáš Perutka
Člen dozorčí rady
Ředitel sekce ekonomické Ministerstva obrany ČR

Mgr. Jiří Staněk
Člen dozorčí rady
Ředitel sekce vyzbrojování Ministerstva obrany ČR z pověření
Ředitel odboru pořizování strategických zakázek, sekce vyzbrojování Ministerstva obrany ČR

Ing. Václav Absolon
Člen dozorčí rady
Vedoucí oddělení řízení organizací sekce správy majetku Ministerstva obrany ČR

Ing. Libor Květina
Člen dozorčí rady
Sekce podpory Ministerstva obrany ČR

p. Miroslav Adamec
Člen dozorčí rady
Letecký mechanik Divize letadel, LOM PRAHA s.p.

Ing. Miroslav Brož
Člen dozorčí rady
Ředitel Centra leteckého výcviku, LOM PRAHA s.p.

Ing. Pavel Pánek
Člen dozorčí rady
Vedoucí odboru technických útvarů, LOM PRAHA s.p.
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5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI A STAVU MAJETKU

I. EKONOMICKÝ VÝVOJ PODNIKU

Výsledky hospodaření LOM PRAHA s.p.
V roce 2007 využil LOM PRAHA s.p. nových příležitostí. Počátkem roku dokončil deblokaci ruského dluhu a souběžné pře-
skupení kapacit mu umožnilo zaměřit se na nové projekty. Výsledkem byl meziroční nárůst výkonů o 420 mil. Kč (o 42,5 %)
na 1 408 mil. Kč. 

Rozhodující byl růst objemu tržeb za poskytované výrobky a služby o 362,3 mil. Kč (o 38,3 %) na 1 308 mil. Kč. Tato dyna-
mika si vyžádala vyšší náklady spojené se zajištěním zakázek (materiál, kooperace, motivace). Růst objemu produkce s sebou
nesl i vyšší náročnost na financování významných projektů, které jsme v roce 2007 zahajovali.

Výsledek hospodaření po zdanění dosáhl výše 15,3 mil. Kč. To je nejvyšší hodnota od sloučení LOM PRAHA s. p. v roce 2003.

Struktura majetku
Aktiva LOM PRAHA s.p. meziročně vzrostla o 230 mil. Kč (o 20 %) na 1 388 mil. Kč, a to především vlivem růstu oběžných
aktiv. Jako důsledek rozpracování významné zakázky pro zahraničního odběratele vzrostl objem zásob. Struktura růstu zásob
je v přímé vazbě na podepsané kontrakty: nedokončená výroba vzrostla o 84 mil. Kč (o 138 %) na 145 mil. Kč, materiálové

Výkony a výkonová spotřeba

Provozní VH 15 035 -37 590 8 116

Finanční VH 218 -19 217 2 367

Daň z příjmů 4 782 -13 394 -5 974

VH před zdaněním 17 832 -54 747 9 352

VH po zdanění 13 050 -41 353 15 326

PPoolloožžkkaa//rrookk 22000055 22000066 22000077

SSttrruukkttuurraa  vvýýsslleeddkkuu  hhoossppooddaařřeenníí  ((ttiiss..  KKčč))

Zásoby 353 550 434 212 604 005

z toho:

materiál 247 259 279 077 338 143

nedokončená výroba 65 037 61 002 144 968

zálohy poskytnuté 18 041 60 894 103 284

PPoolloožžkkaa//rrookk 22000055 22000066 22000077

SSttrruukkttuurraa  zzáássoobb  kk  3311..  1122..  ((vv  ttiiss..  KKčč))
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zásoby o 59 mil. Kč (o 21 %) na 338 mil. Kč a poskytnuté zálohy na zásoby o 42 mil. Kč (o 70 %) na 103 mil. Kč. Krátko-
dobý finanční majetek meziročně vzrostl o 85 mil. Kč (o 113 %) na 160 mil. Kč.

V oblasti pasiv se při relativní stálosti vlastního kapitálu výrazně vyvíjely položky cizích zdrojů. Rezervy vzrostly o 28 mil. Kč
(o 170 %) na 45 mil. Kč, a to vlivem ošetření potenciálních obchodních rizik v roce 2008. Krátkodobé závazky vzrostly 
o 217 mil. Kč (o 136 %) na 377 mil. Kč zejména vlivem přijatých záloh spojených s rozpracovanými zakázkami. Bankovní
úvěry a výpomoci meziročně klesly o 43,5 mil. Kč (o 52 %) na 40 mil. Kč.

LOM PRAHA s.p. je jediným vlastníkem VR Group, a. s. a HEXAGON Systems, s. r. o. Nadále držel podíly ve společnos-
tech LD Aviation Prague, s.r.o. (34 %) a Aircraft Industries, a. s. (pod 1 %).

VR Group, a. s.
IČ: 25699091
Sídlo: Praha 9-Kbely, Toužimská 583
Základní kapitál: 1 000 000 Kč
Společnost je jedním z předních dodavatelů komplexních řešení v oblasti podpory výcviku a vzdělávání modelováním a simu-
lací, a to především v ozbrojených silách, bezpečnostních složkách a orgánech a složkách krizového řízení.

HEXAGON Systems, s. r. o.
IČ: 26787504
Sídlo: Praha 9-Kbely, Toužimská 583
Základní kapitál: 200 000 Kč
Společnost se zabývá vývojem, výrobou, implementací a integrovanou logistickou podporou trenažérů a simulátorů a komplex-
ních výcvikových systémů založených na bázi simulačních a trenažérových technologií, 3D vizualizaci a prvcích virtuální reality.

LD Aviation Prague, s. r. o.
IČ: 61504289
Sídlo: Praha 9-Kbely, Mladoboleslavská, Letiště Kbely
Základní kapitál: 211 120 000 Kč
Společnost se zabývá prodejem letadel a vrtulníků a s tím souvisejícími poradenskými a servisními službami. Specializuje se 
na prodej vrtulníků společností Eurocopter, Schweizer a použitých letadel.
Dalším společníkem je Czech Aviation Sales, a. s.

Financování podniku
Stav peněžních prostředků se výrazně zvýšil, a to zejména vlivem čistého peněžního toku z provozní činnosti (změna stavu
krátkodobých závazků). Financování významně ovlivnily přijaté krátkodobé zálohy. Jejich mimořádná výše 267 mil. Kč je roz-
hodující měrou ovlivněna zahraničními zakázkami.

I tak podnik v průběhu roku používal k zajištění potřeb externí zdroje krátkodobého charakteru. Na konci roku pokračovalo
externí financování v omezeném rozsahu 40 mil. Kč, ostatní případy externího financování bankovními domy byly korektně
uzavřeny.

Aktiva celkem 1 285 198 1 157 644 1 387 827

Vlastní kapitál 893 571 857 632 868 944

PPoolloožžkkaa//rrookk 22000055 22000066 22000077

AAkkttiivvaa  aa  vvllaassttnníí  kkaappiittááll  kk  3311..  1122..  ((vv  ttiiss..  KKčč))

Cizí zdroje 341 999 259 825 462 014

z toho:

rezervy 75 398 16 574 44 685

závazky obchodní 49 306 70 125 26 827

zálohy krátkodobé 16 046 23 866 266 594

bank. úvěry 0 83 540 40 000

PPoolloožžkkaa//rrookk 22000055 22000066 22000077

SSttrruukkttuurraa  cciizzíícchh  zzddrroojjůů  kk  3311..  1122..  ((vv  ttiiss..  KKčč))
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K financování podnik využil v průběhu roku, při dodržení platné legislativy, dotaci ze státního rozpočtu na vědu a výzkum 
ve výši 26 mil. Kč. Přes meziroční pokles objemu považujeme úkoly spojené s vědou, vývojem a výzkumem za prestižní 
záležitost.

2. OBCHODNÍ ČINNOST A PARTNEŘI

Podmínky na trhu
Dynamika v tradičních komoditách LOM PRAHA s.p. ve střední Evropě není uspokojivá. Lze zaznamenat nové význam-
né obchody, převážně generální opravy (GO) dynamických agregátů; jde ale spíše o příležitostné akce. Trh oprav letadel
v uvedeném prostoru se zužuje. To vede k posilování operací LOM PRAHA s.p. na jiných zahraničních trzích. Zde se set-
káváme se silnými protihráči. Ukazuje se, že jsme v otevřeném konkurenčním trhu schopni předložit zákazníkům zajímavé
nabídky a uzavřít obchodní kontrakty. Pohybujeme se tak nejen v oblastech, kde je naše značka známá, ale i v netradičních 
teritoriích.

Vstoupili jsme s novými aktivitami na trh jihovýchodní Asie a pokračujeme ve zpracovávání dalších obchodních příležitostí.
Realizují se zakázky v Africe, možnosti se ukazují i v zemích amerického kontinentu a na Dálném Východě. Vedle toho 
pracujeme na vhodném napojení na struktury nadnárodních leteckých firem. Splnění tohoto cíle přinese zákazníkům další 
zvýšení jakostních parametrů a vytvoří předpoklad k dosažení nové úrovně poskytovaných služeb. 

Obchodní zkušenosti uplynulého roku potvrzují, že zákazníci preferují komplexní služby a žádají certifikované a technologicky
zvládnuté opravárenské produkty. Tyto podmínky chceme plnit v rámci mezinárodních opravárenských projektů, v koopera-
ci s průmyslovými partnery v zemích zákazníků. Rovněž roste zájem o samostatné poskytování služeb. 

Při nejistém a stále se zužujícím trhu oprav pro AČR je pro další podnikatelský rozvoj podstatná orientace na široký trh, kde
naše bohaté portfolio představuje podnikatelskou výhodu. 

Opravárenské zakázky a modernizace
Objem opravárenských zakázek meziročně vzrostl u všech tří divizí, které se opravami letecké techniky zabývají. V Divizi
letecké techniky vysoké vytížení kapacit vyvolalo potřebu organizačních změn. Tento stav byl způsoben zejména plněním
zahraničních kontraktů. 

Podnik dále upevnil postavení spolehlivého posky-
tovatele oprav a modernizací ruské letecké techni-
ky, jehož kvalita a technická zdatnost je zcela při-
jatelná i pro standardy NATO. LOM PRAHA s.p.
úspěšně navázal na rok 2006, kdy byl vybrán 
za dodavatele GO a modernizace vrtulníků 
pro NATO/SHAPE s určením pro Afghánskou
národní armádu (ANA) a v roce 2007 předal
v rámci tohoto projektu první tři kusy oprave-
ných vrtulníku Mi-17.

Navázané vztahy, jako např. s organizacemi
NATO a USA v Afghánistánu, dávají předpoklad
pokračování dalšími projekty a uzavření dalších
přímých kontraktů na dodávky materiálu a služeb.

Otevření trhu v Africe — Nigerii pokračovalo zakázkami na GO vrtulníků Mi-24, dále GO motorů a dodávkami dílů a materi-
álu, opět s perspektivou dodávek i v dalším období.

AČR změnila na rok 2007 strukturu svých požadavků, a tak opravy letecké techniky pro AČR poklesly o cca 35%. 

Koncem roku 2007 pak podnik uzavřel významný kontrakt na projekt modernizace vrtulníků Mi-171Š pro AČR. Ten spolu
s projektem ANA tvoří klíčovou oblast produkce pro rok 2008.

5. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
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Další obchodní aktivity
V této oblasti měly aktivity zejména akviziční charakter s převažujícím charakterem kooperačních a komplexnějších projektů
s tuzemskými i zahraničními organizacemi. Trh pro produkty LOM PRAHA s.p., při výrobním zvládnutí požadavků včetně
potřebných certifikací a zabezpečení dodávek dílů pro GO, má vysoký potenciál ve vojenské i civilní sféře a jeho reálné 
využití je již podmiňováno kapacitními možnostmi LOM PRAHA s.p. v daném časovém období.

Obchodně významnou zakázkou bylo dokončení realizace první fáze dodávek technologie a služeb pro zavedení GO moto-
rů AI-25TL u vietnamského zákazníka. Na základě uzavřeného dodatku kontraktu bude projekt pokračovat i nadále v letech
2008—2009.

Znalosti systémů velení a řízení byly realizovány v zakázkách pro vybrané jednotky AČR. Vzrostl objem tzv. ostatních služeb
pro AČR, v roce 2007 to byly např. projekty palubního odpovídače a speciálního vybavení pro vrtulníky Mi-35 a Mi-171Š.

Na základě osvědčených principů pokračovalo v roce 2007 rovněž plnění projektů v rámci mandátních smluv uzavřených
s Ministerstvem obrany ČR.

Letištní technická služba
Úkolem letištní technické služby (LTS) je zajiš�ování záručního a pozáručního servisu. Největší objem prací byl tradičně pro-
veden v tuzemsku pro AČR. Některé servisní výjezdy směřovaly do zahraničí v rámci kompletního pokrytí potřeb zákazníků
např. v Nigérii, v Etiopii a v Rumunsku.

Činnosti LTS výrazně ovlivňuje pozitivní vztah uživatelů k produktům LOM PRAHA s.p. Spokojenost koncových uživatelů
a udržování osobních kontaktů nám pomáhá lépe poznat přání a názory zákazníků a reagovat na ně. Služby LTS nebyly v roce
2007 předmětem reklamací.

Nejvýznamnější obchodní partneři
LOM PRAHA s.p. klade v obchodní politice důraz na udržování a rozvíjení vztahů se svými dlouhodobými a tradičními zákaz-
níky v rámci zemí evropského společenství, zemí Afriky, Asie a Ameriky. Současně cíleně nabízí své technické, technologické
a jakostní prostředí a znalosti i novým zákazníkům.

V těchto aktivitách mají významnou pozici probíhající certifikační procesy na jednotlivé druhy typových oprav. Doplňováním
a rozšiřováním certifikací našich produktů zákazníkům můžeme oprávněně garantovat nejvyšší spolehlivost a kvalitu.

V roce 2007 patřili k hlavním tuzemským obchodním partnerům Armáda České republiky, Moravan Aviation s. r. o. a Aero
Vodochody, a. s.; v zahraničí NATO a další zákazníci z Nigerské republiky, Alžírské demokratické a lidové republiky, Sloven-
ské republiky, Polské lidové republiky, Ruské federace a Rumunska.

3. PRODUKTY

LOM PRAHA s.p. v roce 2007 těžil z dobré přípravy v závěru roku 2006 a naplněním uzavřených kontraktů vytvořil pod-
mínky ke stabilizaci. Tu pak dále využíval k posílení schopnosti prosazovat se na zahraničních trzích.

Potvrzuje se, že současné produktové portfolio je konkurenceschopné za předpokladu jeho trvalého ošetřování a selekto-
vání v návaznosti na měnící se zákaznická přání. Management podniku tento proces chápe jako jeden z nejaktuálnějších
úkolů.

I to je jeden z důvodů, proč počet vnitřních jednotek, zajiš�ujících produkci LOM PRAHA s.p. v roce 2007, vzrostl ze čtyř 
na pět. Místně a věcně odlišné části Divize letecké techniky byly převedeny do dvou samostatných divizí: Divize letadel 
(DLD) a Divize pohonných jednotek (DPJ). Další divize plnily plánované cíle v nezměněném členění: Centrum leteckého

89 74 15

z toho: z toho:
AČR: 51      Ost.: 23 AČR: 13      Ost.: 2

PPooččeett  sseerrvviissnníícchh  zzáássaahhůů  ——  zz  ttoohhoo:: PPllaacceennýýcchh NNeeppllaacceennýýcchh
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výcviku (CLV), Divize pístových motorů (DPM) a odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany
(VTÚLaPVO). Jednotlivé divize jsou představeny v krátkých portrétech.

Centrum leteckého výcviku
Centrum leteckého výcviku (CLV) bylo zřízeno 1. 1. 2004. Je dislokováno na letišti v Pardubicích. Divize měla k 31. 12. 2007
celkem 158 zaměstnanců.

Výlučným zákazníkem byla AČR. CLV zabezpečuje letecký výcvik pilotních žáků Univerzity obrany Brno a mladých pilotů
Vzdušných sil AČR. Divize provádí základní a pokračovací letecký výcvik na letišti Pardubice.

Letecký výcvik byl pravidelně kontrolován inspektory Velitelství
Společných sil AČR a inspektory Odboru vojenského letectví
MO. Při uvedených kontrolách ze strany AČR nebyly zjištěny
nedostatky ve výcviku a nedošlo k narušení metodiky výcviku.
Bezpečnost leteckého výcviku má trvalou prioritu a v průběhu
roku nedošlo k předpokladu letecké nehody z viny lidského
činitele. Leteckého výcviku se zúčastnilo celkem 86 pilotů AČR
a pilotních žáků Univerzity obrany Brno. 

V roce 2007 bylo u CLV zaznamenáno 16 předpokladů letecké
nehody (PLN). Posádky AČR a CLV všechny PLN řešily správ-
ně. Kladem leteckého výcviku v oblasti bezpečnosti letu je, že ani
jeden PLN nebyl z viny lidského činitele ze strany CLV. Preven-
tivní práce v rámci bezpečnosti letů je na požadované úrovni.

Při provozu letecké techniky bylo dosaženo těchto hodnot sledovaných parametrů spolehlivosti:

Letecký výcvik v roce 2007 byl prováděn na požadované profesionální úrovni. Tato skutečnost byla vždy kladně hodnocena
v rámci pravidelných kontrol činnosti CLV za strany kontrolních orgánů AČR.

Divize letadel
Divize letadel (DLD) vznikla v roce 2007 rozdělením Divize letecké techniky. Je dislokována v Praze-Kbelích. Pracoviště jsou
rozložena jak v základním závodě, tak v halách na letišti Praha-Kbely, kde působí ve spolupráci s 24. základnou dopravního
letectva AČR. Divize měla k 31. 12. 2007 celkem 235 zaměstnanců.

Pro Divizi letadel byla hlavním zákazníkem AČR. Významnými zákazníky jsou NATO/SHAPE (projekt ANA), Malvis Niger, 
Srí Lanka Air Force. Projektem ANA, na kterém se spolupodílí Divize pohonných jednotek, měly obě divize zajištěny základ-
ní zakázkové krytí i na rok 2008.

Provozuschopnost letecké techniky (%) 60,00 73,71

Nálet na jednu závadu celkem T0C (hod.) 15:00 20:34

Nálet na jednu závadu za letu T0L (hod.) 53:00 64:42

PPaarraammeettrr CCíílloovváá  hhooddnnoottaa DDoossaažžeennáá  hhooddnnoottaa

L-39 1 260 1 417,35 112,5

Z-142 1 067 1 120,35 105

Mi-2 682 694,45 102

L-410 260 240 92

Mi-17 289 289 100

Celkem 3 558 3 761,55 106

PPůůvvooddnníí  pplláánn  ((hh)) SSppllnněěnnoo  ((hh,,  mmiinn..)) PPrroocceennttaa  %%  ((ppůůvv..  pplláánn))

NNáálleett  hhooddiinn  pprroo  AAČČRR
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K posílení schopnosti řídit významné projekty byl zřízen
v rámci DLD samostatný úsek výzkumu, vývoje a zkušebnic-
tví, který zahrnuje konstrukci, technologie a vývojovou dílnu.

Základní výrobní programy:
částečné a generální opravy včetně údržby letadel a vrtul-
níků (L-39C, L-410, Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-24 a Mi-171)
opravy agregátů všech uvedených typů letecké techniky
zástavby avioniky a systémů pasivní ochrany na Mi-17,
L-39, AN-26 a W3-A Sokol
modernizace včetně rekonstrukce interiérů na všech
typech vrtulníků Mi
prodlužování meziopravních technických resursů vrtulní-
ků Mi-24/35
lakování letounů a vrtulníků

Divize pohonných jednotek
Divize pohonných jednotek (DPJ) vznikla v roce 2007 rozdělením Divize
letecké techniky. Je dislokována v Praze-Malešicích. Divize měla k 31. 12.
2007 celkem 243 zaměstnanců.

Hlavním zákazníkem v roce 2007 byla AČR. Významným zákazníkem byl
NATO/SHAPE, v roce 2007 divize začala provádět generální opravy 
AI-25TL pro civilní uživatele v USA.

Pro DPJ je současnou prioritou pokračování procesu získání certifikace 
od OAO Klimov na opravy motorů TV3-117 a reduktorů VR-14/VR-24. 
Certifikace umožní rozšířit nabídku do civilního sektoru, kde je jmenovaná
technika rovněž využívána.

V oblasti investic se v DPJ podařilo vybudovat a zahájit provoz kapilární
linky, která zvýší kvalitu prováděných defektoskopických kontrol.

Základní výrobní programy:
generální a částečné opravy AI-25TL, TV3-117, VR-14, VR-24,
AI-9
opravy leteckých motorových agregátů
galvanické práce — povrchové ochrany
vyvažování pro externí zákazníky
zavádění generálních oprav v zahraničí

Divize pístových motorů
Divize pístových motorů (DPM) vznikla v roce 2006 vyčleněním z Divize letecké techniky. Je dislokována v Praze-Malešicích.
Divize měla k 31. 12. 2007 celkem 36 zaměstnanců. 

DPM udržuje a buduje aktivní zákaznickou základnu, do níž patří Aeroklub České republiky, aerokluby na Slovensku, v Pol-
sku, Ma	arsku, Německu a Rumunsku. Významným klientem zůstává letecká škola alžírských vzdušných sil a řada indi-
viduálních majitelů letadel se zástavbou motorů LOM PRAHA s.p.

Divize se orientuje na zachovávání letuschopného stavu flotily leteckých motorů M 132 — M 337 všech verzí a M 462RF dle
platných pravidel daných agenturou EASA, a to nejen pro motory registrované a provozované v ČR, nýbrž ve všech ostatních
zemích světa tak, jak to ukládají povinnosti držitele typových certifikátů.
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V oblasti technické byla pozornost věnována ověření
podmínek a rozpracování pravidel pro provoz
motorů M na automobilní benzín s obsahem do 5%
bioethanolu. V oblasti logistiky byly uzavřeny kontrakty
s novými dodavateli náhradních dílů a skupin, kteří
poskytují dodávky za výhodnějších podmínek, než tomu
bylo u zdrojů stávajících.

V oblasti prodejů je patrná slábnoucí poptávka po gene-
rálních opravách, náhradních dílech i novo-výrobních
motorech, způsobená jednak růstem cen pohonných
a provozních hmot, ale i změnou výdajových priorit
konečných uživatelů na úkor nákladů na aktivity volné-
ho času, což je patrné především v západních zemích.
V Rusku se stále očekávaná konjunktura malého letectví posouvá v čase a trh není dostatečně vyspělý k masivní absorpci letec-
ké techniky v kategorii General Aviation. Oblast jihovýchodní Asie je pro produkty DPM stále uzavřená.

Proto je aktuální prodejní strategie zaměřena na tržní výklenek historických letadel a jejich replik, kam je možno instalovat
motory LOM PRAHA s.p. jako náhradu původních a často již obtížně provozovatelných motorů.

V průběhu tvorby strategie rozvoje v roce 2007 nebyla DPM zařazena do strategického produktového portfolia podniku; bylo
rozhodnuto o vyčlenění programu DPM mimo podnik.

Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany, o. z.
Odštěpný závod VTÚLaPVO byl, jako současné podnikové centrum výzkumu a vývoje, založen v roce 1922. Je dislokován
v areálu Praha-Kbely. K 31. 12. 2007 měl celkem 163 zaměstnanců.

Obchodní aktivity byly realizovány zejména pro různé složky MO ČR, vojenské útvary AČR, vojenská zařízení a další zákazníky.

VTÚLaPVO o.z. se vedle tradičního zaměření na vojenské letectví a PVO
profiluje stále více na výzkum, vývoj a dodávky komunikačních a infor-
mačních systémů, oblast operačně-taktických systémů velení a řízení
vzdušných a pozemních sil, bezpilotní průzkumné prostředky (UAV), 
prostředky pro letecké návodčí, zapisovače letových dat a poskyto-
vání služeb v oblasti letecké logistiky, tribodiagnostiky, pozemních letec-
kých zařízení, řízení letového provozu apod. Řeší i speciální úpravy 
techniky pro účast v zahraničních misích, např. pancéřovaná vozidla
TATRA 815 SOT, telemetrické průzkumné systémy do tropických oblas-
tí (vrtulníky SR 20), zástavbu lafet pro kulomet na vojenská vozidla, úpra-
vy techniky pro Vojenskou policii a další práce dle požadavků zákazníků.

Ve VTÚLaPVO o.z. pracuje od r. 2000 Distribuční informační středis-
ko (DIS) ČR — NATO/RTO (Research and Technology Organization).
Nově vedoucí DIS je i národním koordinátorem RTO. Zaměstnanci
odštěpného závodu VTÚLaPVO působí v NAFAG (NATO Air Force
Armaments Group) a odborných panelech NATO RTO. Některé akce
RTO byly úspěšně pořádány s podporou DIS a jiných subjektů v ČR.

Zkoušení záchranných prostředků a padákové techniky bylo podloženo
v červenci úspěšnou reakreditací zkušební laboratoře (L 1220) od České-
ho institutu pro akreditaci, o.p.s. Oprávnění od ÚCL má také zkušebna 
letadel (jejich výkonů a vlastností). Dalšími významnými pracovišti jsou labo-

ratoř tribologické diagnostiky a zkušebna software, které umožňují vytvářet polygon a prostředí pro ochranu utajovaných informací
podle charakteru jednotlivých řešených projektů do úrovně TAJNÉ. Jako první pracoviště v ČR zvládl odštěpný závod VTÚLaPVO
zpracování technické dokumentace svých produktů (např. kompletu UAV) podle mezinárodního standardu ASD S1000D. 
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V rámci VTÚLaPVO o.z. jsou prováděna nezávislá šetření leteckých nehod a předpokladů leteckých nehod a zabezpečovány
expertizy. Tyto práce jsou prováděny pro MO ČR, Velitelství společných sil i pro civilní sektor.

Zaměstnanci odštěpného závodu dlouhodobě při řešení výzkumných, vývojových, výrobních a zkušebních úkolů tradičně spolu-
pracují s mnoha významnými akademickými pracovišti, průmyslovou sférou i s příslušníky ozbrojených sil z ČR, ale i z členských
států NATO a dalších vyspělých zemí celého světa při plném respektování platné legislativy, smluv a zájmů zúčastněných stran.

4. LIDSKÉ ZDROJE

Vývoj počtu a skladby zaměstnanců
Fyzický počet zaměstnanců LOM PRAHA s.p. k 31. 12. 2007 dosáhl
950 osob. Meziroční zvýšení počtu zaměstnanců o 21 bylo spojeno
především se zvýšenými nároky na kapacity odštěpného závodu
a částečně též Divize letadel. Extenzivní způsob zajištění produkce
byl spíše doplňkovým opatřením souvisejícím s optimalizací struktu-
ry zaměstnanců.

V roce 2007 bylo přijato 112 zaměstnanců, 91 zaměstnanců ukon-
čilo pracovní poměr. K plnění krátkodobých a mimořádných úkolů
bylo uzavřeno 132 dohod o práci konané mimo pracovní poměr.

Péče o zaměstnance
LOM PRAHA s.p. 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 legislativně ošetřené periodickým přezkoušením nebo přeškolením.

V roce 2007 byla na vzdělávání zaměstnanců vynaložena částka 1,2 mil. Kč. Rozvojové a vzdělávací aktivity byly zaměřeny
především na získání osvědčení k údržbě techniky a kurzy z oblasti tzv. regulovaných činností. Značný podíl představuje také
jazyková příprava zaměstnanců zajiš�ovaná v souvislosti s rozvojem zahraničních aktivit podniku. Byla zahájena příprava roz-
sáhlého vzdělávacího projektu zaměřeného na všechny zaměstnance podniku, kteří při své pracovní činnosti využívají softwa-
rové produkty MS Office. Projekt je plánován na období let 2008 až 2010.

V roce 2007 byla na podnět odborové organizace vyhlášena veřejná zakázka na zajištění stravovacích služeb. Od 1. září 2007
poskytuje zaměstnancům v Malešicích stravovací služby společnost GASTRO FANTA s.r.o. Změna dodavatele přinesla 
zřetelné zvýšení kvality poskytovaných služeb a přispěla ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců. 

Benefity
LOM PRAHA s.p. v rámci vytváření pozitivních zaměstnaneckých vztahů poskytuje zaměstnancům výhody pokrývající široké
spektrum jejich potřeb.

K nejvýznamnějším benefitům patří:
příspěvek na stravování
příspěvek na rekreaci zaměstnance a jeho dětí
sociální půjčky a výpomoci
odměny při životních a pracovních výročích
skupinové úrazové pojištění pro zvláš� rizikové profese
příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění

Vztahy státního podniku s odbory
V LOM PRAHA s.p. působí tři základní organizace ČMOSA, ve kterých je odborově organizováno 256 zaměstnanců, 
tj. 26,95% jejich celkového počtu. Dobrou úrovní úpravy pracovněprávních vztahů, odměňování a benefitů podnik vytváří
předpoklady pro udržení sociálního smíru. Výsledkem shody mezi podnikem a odbory je Kolektivní smlouva na rok 2008,
podepsaná 14. listopadu 2007.
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Spolupráce se školami
Podnik dlouhodobě spolupracuje s několika středními školami a učilišti. Prostřednictvím personálního útvaru byly uzavřeny
smlouvy například se SOŠ a SOU Odolena Voda, se SŠ elektrotechniky a strojírenství v Praze 10, se SPŠ v Praze 10, s VOŠ
a SPŠ elektrotechnickou v Praze 1 a VOŠ a SPŠ dopravní v Praze 1. Podnik umožnil ve školním roce 2006/2007 absolvová-
ní odborné praxe 59 studentům a žákům.

5. STRATEGICKÉ ZÁMĚRY

Pro dosažení zvolených strategických cílů v následujícím období provede podnik nezbytná opatření v oblasti manažerského i eko-
nomického řízení podniku. Pro budoucnost podniku je nezbytná jeho transformace, a to cestou redislokace do jedné lokality
s cílem optimalizovat strukturu a velikost výrobních kapacit, nákladů a lidských zdrojů. S tím je spojeno zavedení projekto-
vého řízení a optimalizace portfolia na základě ekonomických ukazatelů. Produkty a služby, které budou identifikovány jako eko-
nomicky nevýhodné, budou v případě jejich nezbytnosti zajiš�ovány formou outsourcingu. V oblasti obchodu a naplňování výrob-
ních kapacit budou vyhledávány nové příležitosti a podnik se více zaměří na poskytování produktů s vyšší přidanou hodnotou.
Dokončením již započatého procesu certifikace oprav letecké techniky jejich výrobci a konstrukčními kancelářemi získá podnik
jedinečné postavení mezi státy EU/NATO a nezanedbatelnou konkurenční výhodu na světovém trhu.

Poslání podniku
Základní poslání podniku vychází ze zakládací listiny podniku a jeho statutu. Hlavním cílem podniku je nabídnout skladbu 
produktů a služeb k uspokojení strategických zájmů zakladatele. Jedná se zejména o zabezpečení životního cyklu letecké 
techniky AČR, zajištění komplexního výcviku leteckého a pozemního personálu, rozvoj systémů velení, řízení a komunikace
a rozvoj výzkumu a vývoje.

Strategické cíle
být strategickým podnikem MO ČR
dosáhnout ekonomické prosperity
stát se moderním, respektovaným a certifikovaným leteckým podnikem

Zákaznické cíle
udržet vysokou kvalitu a spolehlivost poskytovaných produktů a služeb
nabízet komplexní služby na světové úrovni
poskytovat profesionální podporu a servis k produktům a službám

Cíle k uspokojování potřeb zakladatele
zvyšování hodnoty podniku a prosperity společnosti
uspokojování potřeb zakladatele v požadovaném čase a kvalitě
jednoznačně a srozumitelně prezentovat podnikatelské aktivity a záměry

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

LOM Praha s.p. trvale věnuje ochraně životního prostředí náležitou péči a upřednostňuje cestu minimalizace rizik a preven-
ce znečiš�ování. V roce 2007 pokračoval trend snižování emisí do všech složek životního prostředí, čímž podnik dosáhl 
vyřazení z A i B skupiny zákona 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Kontrolními orgány státní správy bylo v r. 2007
provedeno 5 kontrol a místních šetření v jednotlivých složkách životního prostředí a nebyly shledány žádné závady. S podni-
kem nebylo v r. 2007 vedeno žádné správní řízení, které by se týkalo ochrany životního prostředí.

Ochrana vod
Na základě rozhodnutí správních orgánů byl i v roce 2007 prováděn pravidelný monitoring a sanace podzemních vod 
v areálech Stará Boleslav a Kbely. Náklady na sanace v roce 2007 činily celkem 1,3 mil. Kč. Pro areály ve Kbelích byly 
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vypracovány a orgány státní správy schváleny plány protihavarijních opatření při úniku závadných látek do vod a půdy. Kvalita
vypouštěných odpadních vod byla pravidelně sledována a během roku nedošlo k překročení povolených limitů zbytkového zne-
čištění.

Odpadové hospodářství
V roce 2007 podnik vyprodukoval celkem 160 tun odpadů, z toho 72 tun z kategorie nebezpečných. Produkce nebezpeč-
ných odpadů klesla proti předchozímu roku o 27%, a to především vlivem důslednější separace a třídění odpadů. K odstra-
ňování odpadů využíval podnik oprávněné externí organizace. Náklady na likvidaci odpadů včetně dopravy činily 1,6 mil. Kč.

Emise do ovzduší
V celém podniku bylo v roce 2007 provozováno 16 středních a 9 malých zdrojů znečiš�ování ovzduší. Poplatky za znečiš�o-
vání ovzduší za rok 2007 dosáhly 28 tis. Kč a náklady příslušných měření emisí činily 65 tis. Kč.
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Zpráva nezávislého auditora pro zakladatele státního podniku

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku státního podniku

LOM PRAHA s.p.
se sídlem v Praze 10-Malešice, Tiskařská 8, IČ 00000515,
tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 a přílohu této účetní závěrky,
včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán státního pod-
niku LOM PRAHA s.p. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplat-
ňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem
o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České repub-
liky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvede-
ných v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsa-
huje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrh-
nout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti pou-
žitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace státního podniku LOM PRAHA s.p.
k 31. 12. 2007 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.

Tuto zprávu auditora vypracoval jménem společnosti HZConsult s.r.o. (Osvědčení KA ČR č. 312) Ing. Miloš Havránek
(Osvědčení KA ČR č. 1211), jednatel společnosti HZConsult, s. r. o.

V Praze dne 17. dubna 2008

Ing. Miloš Havránek — auditor
osvědčení o zápisu do seznamu auditorů

KAČR č. 1163

6. ZPRÁVA AUDITORA
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AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67 001 2 142 948 755 121 1 387 827 1 157 644

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 1 256 481 741 843 514 638 523 493

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 55 999 48 917 7 082 10 193

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 17 499 17 074 425 1 563

Software 007 34 534 28 779 5 755 7 107

Ocenitelná práva 008 3 835 2 933 902 1 523

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 131 131

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 1 189 872 692 926 496 946 502 690

Pozemky 014 120 876 120 876 120 847

Stavby 015 589 130 290 289 298 841 306 237

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 407 270 356 747 50 523 53 455

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 60 097 45 890 14 207 7 925

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 11 253 11 253 8 243

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 1 246 1 246 5 983

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 10 610 10 610 10 610

Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 3 613 3 613 3 613

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 6 797 6 797 6 797

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 200 200 200

Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 833 096 13 278 819 818 554 527

Zásoby (ř. 33 až 38) 032 611 132 7 127 604 005 434 212

Materiál 033 345 270 7 127 338 143 279 077

Nedokončená výroba a polotovary 034 144 968 144 968 61 002

Výrobky 035 7 428 7 428 24 064

Zboží 037 10 182 10 182 9 175

Poskytnuté zálohy na zásoby 038 103 284 103 284 60 894

Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 14 421 14 421 8 446

Odložená daňová pohledávka 047 14 421 14 421 8 446

Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 48 005 6 151 41 854 36 826

Pohledávky z obchodních vztahů 049 26 986 6 151 20 835 20 422

Pohledávky — ovládající a řídicí osoba 050 180

Stát — daňové pohledávky 054 9 610 9 610 5 939

Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 716 716 1 110

Jiné pohledávky 057 10 693 10 693 9 175

Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 159 538 159 538 75 043

Peníze 059 1 221 1 221 1 548

Účty v bankách 060 158 317 158 317 73 495

Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 53 371 53 371 79 624

Náklady příštích období 064 5 145 5 145 5 058

Příjmy příštích období 066 48 226 48 226 74 566

Kontrolní součet (ř. 01 až 66) 999 8 518 421 3 020 484 5 497 937 4 550 952

AAkkttiivvaa ČČíísslloo  řřááddkkuu BBěěžžnnéé  úúččeettnníí  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  úúččeettnníí  oobbddoobbíí

BBrruuttttoo KKoorreekkccee NNeettttoo NNeettttoo

Rozvaha — Aktiva (k 31. 12. 2007)
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Rozvaha — Pasiva (k 31. 12. 2007)

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 067 1 387 827 1 157 644

Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 868 944 857 632

Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 576 100 576 100

Základní kapitál 070 576 100 576 100

Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 184 926 184 897

Ostatní kapitálové fondy 075 184 926 184 897

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
(ř. 79 + 80) 078 64 093 62 518

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 39 774 39 774

Statutární a ostatní fondy 080 24 319 22 744

Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83) 081 28 499 75 470

Nerozdělený zisk minulých let 082 28 499 75 470

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
[ř. 001 — (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)] 084 15 326 -41 353

Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 462 014 259 825

Rezervy (ř. 87 až 90) 086 44 685 16 574

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 3 168 12 883

Ostatní rezervy 090 41 517 3 691

Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 377 329 159 711

Závazky z obchodních vztahů 103 26 827 70 125

Závazky k zaměstnancům 107 178 147

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 11 519 10 737

Stát — daňové závazky a dotace 109 25 855 4 056

Krátkodobé přijaté zálohy 110 266 594 23 866

Dohadné účty pasivní 112 26 403 32 136

Jiné závazky 113 19 953 18 644

Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 40 000 83 540

Krátkodobé bankovní úvěry 116 40 000 83 540

Časové rozlišení (ř. 119 + 120) 118 56 869 40 187

Výdaje příštích období 119 49 460 12 063

Výnosy příštích období 120 7 409 28 124

Kontrolní součet (ř. 67 až 120) 999 5 479 113 4 631 742

PPaassiivvaa ČČíísslloo  řřááddkkuu BBěěžžnnéé  úúččeettnníí  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  úúččeettnníí  oobbddoobbíí
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Výkaz zisku a ztráty — druhové členění (k 31. 12. 2007)

Tržby za prodej zboží 01 103 306 627 596

Náklady vynaložené na prodané zboží 02 72 956 624 319

Obchodní marže (ř. 01 - 02) 03 30 350 3 277

Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 1 407 502 987 487

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 1 308 491 946 150

Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 67 329 3 759

Aktivace 07 31 682 37 578

Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 942 261 703 954

Spotřeba materiálu a energie 09 622 191 464 798

Služby 10 320 070 239 156

Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11 495 591 286 810

Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 412 156 389 745

Mzdové náklady 13 297 503 280 914

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 103 204 97 818

Sociální náklady 16 11 449 11 013

Daně a poplatky 17 2 908 4 078

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 48 777 41 362

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 6 879 45 948

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 3 097 23 535

Tržby z prodeje materiálu 21 3 782 22 413

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22 2 030 12 968

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 22 1 536

Prodaný materiál 24 2 008 11 432

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 27 955 -59 630

Ostatní provozní výnosy 26 28 072 42 569

Ostatní provozní náklady 27 28 600 24 394

Provozní výsledek hospodaření 
[ř. 11 - 12 - 17 - 18 +19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (- 29)] 30 8 116 -37 590

Výnosové úroky 42 2 309 629

Nákladové úroky 43 9 738 4 676

Ostatní finanční výnosy 44 56 321 12 735

Ostatní finanční náklady 45 46 525 27 905

Finanční výsledek hospodaření [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 
- 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + ( - 46 ) - ( - 47 )] 48 2 367 -19 217

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 -5 974 -13 394

— odložená 51 -5 974 -13 394

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 16 457 -43 413

Mimořádné výnosy 53 724 4 280

Mimořádné náklady 54 1 855 2 220

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) 58 -1 131 2 060

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 60 15 326 -41 353

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 9 352 -54 747

Kontrolní součet (ř. 01 až 61) 99 6 536 182 5 706 376

TTeexxtt ČČíísslloo  řřááddkkuu SSkkuutteeččnnoosstt  vv  úúččeettnníímm  oobbddoobbíí

bběěžžnnéémm mmiinnuulléémm
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Příloha k účetní závěrce roku 2007

1. Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
Obchodní firma: LOM PRAHA s.p.
Sídlo: Praha 10-Malešice, Tiskařská 8, PSČ: 100 38
Právní forma: státní podnik
Identifikační číslo (IČ): 00000515
Zakladatel: Ministerstvo obrany ČR
Rozhodující předmět činnosti: Provádění oprav speciální letecké techniky
Datum vzniku společnosti: 30. června 1989

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %:

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
ředitel:
Ing. Lubomír Němejc, r. č.: 550720/1810
Praha 5, Živcových 445, PSČ: 150 00
Den vzniku funkce: 2. března 2006
Den zániku funkce: 31. prosince 2006
Zapsáno: 3. dubna 2006
Vymazáno: 28. května 2007

ředitel:
Ing. Michal Smrž, r. č.: 640210/1376
Praha 10, Novorossijská 890/10, PSČ: 100 00
Den vzniku funkce: 1. ledna 2007
Den zániku funkce: 30. ledna 2007
Zapsáno: 28. května 2007
Vymazáno: 10. července 2007

1. zástupce ředitele:
Ing. Libor Š�astný, CSc., r. č.: 461001/479
Praha 9-Střížkov, Děčínská 464/3, PSČ: 190 00
Den vzniku funkce: 3. března 2006
Den zániku funkce: 30. ledna 2007
Zapsáno: 3. dubna 2006
Vymazáno: 28. května 2007

2. zástupce ředitele:
Ing. Milan Hrdina, r. č.: 620307/0148
Brandýs nad Labem — Stará Boleslav, V olšinkách 1735, PSČ: 250 01
Den vzniku funkce: 7. března 2006
Den zániku funkce: 30. ledna 2007
Zapsáno: 3. dubna 2006
Vymazáno: 28. května 2007

Ministerstvo obrany ČR Praha 6, Tychonova 1 úplný 100 úplný 100

JJmméénnoo  ffyyzziicckkéé  oossoobbyy,, BByyddlliiššttěě,,  ssííddlloo SSlleeddoovvaannéé  úúččeettnníí  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  úúččeettnníí  oobbddoobbíí

nnáázzeevv  pprráávvnniicckkéé  oossoobbyy PPooddííll ttjj..  %% PPooddííll ttjj..  %%
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ředitel:
Ing. Milan Hrdina, r. č.: 620307/0148
Brandýs nad Labem — Stará Boleslav, V olšinkách 1735, PSČ: 250 01
Den vzniku funkce: 5. dubna 2007
Den zániku funkce: 31. října 2007
Zapsáno: 10. července 2007
Vymazáno: 19. prosince 2007

1. zástupce ředitele:
Ing. Milan Hrdina, r. č.: 620307/0148
Brandýs nad Labem — Stará Boleslav, V Olšinkách 1735, PSČ: 250 01
Den vzniku funkce: 30. ledna 2007
Den zániku funkce: 5. dubna 2007
Zapsáno: 28. května 2007
Vymazáno: 10. července 2007

ředitel:
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., r. č.: 560112/0591
Praha 5, Volutová 2522, PSČ: 155 00
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2007
Zapsáno: 19. prosince 2007

1. zástupce ředitele:
Ing. Jiří Velíšek, r. č.: 561129/0113
Praha 1-Nové Město, Ve Smečkách 603/13, PSČ: 110 00
Den vzniku funkce: 1. června 2007
Zapsáno: 18. července 2007

2. zástupce ředitele:
Ing. Libor Š�astný, CSc., r. č.: 461001/479
Praha 9-Střížkov, Děčínská 464/3, PSČ: 190 00
Den vzniku funkce: 30. ledna 2007
Den zániku funkce: 1. května 2007
Zapsáno: 28. května 2006
Vymazáno: 10. července 2007

2. zástupce ředitele:
Ing. Viliam Holub, CSc., r. č.: 551208/6294
Hovorčovice, Mezi Zahradami 486, PSČ: 250 64
Den vzniku funkce: 1. června 2007
Zapsáno: 18. července 2007

zástupce ředitele:
Ing. Viliam Holub, CSc., r. č.: 551208/6294
Hovorčovice, Mezi Zahradami 486, PSČ: 250 64
Den vzniku funkce: 1. května 2007
Zapsáno: 10. července 2007
Vymazáno: 18. července 2007

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 došlo v souladu s pořebami státního podniku ke změnám organizační struktury.

K nejvýznamnější změně došlo rozdělením Divize letecké techniky (DLT) na dvě samostatné divize:
Divizi pohonných jednotek (DJP) — ředitelem byl jmenován p. Josef Vacek a Divizi letadel (DLD), do jejíhož čela byl jmeno-
ván ředitelem Ing. Miroslav Komárek.

Provozovny:
Toužimská 583, Praha 9-Kbely; Stará Boleslav — Hlavenec; Pardubice — letiště
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Odštěpný závod:
VTÚLaPVO, Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely

Do obchodního rejstříku je podnik (včetně odštěpného závodu VTÚLaPVO) zapsán u Městského soudu v Praze, v oddílu
ALX, vložka 283.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
Statutární orgány:
Ředitel podniku od 1. 1. 2007 do 30. 1. 2007: Ing. Michal Smrž
Ředitel podniku od 5. 4. 2007 do 31. 10. 2007: Ing. Milan Hrdina
Ředitel podniku od 1. 11. 2007: doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

Složení dozorčí rady v roce 2007:
genmjr. Ing. Ladislav Minařík
Předseda dozorčí rady od 27. 11. 2007
Člen dozorčí rady od 12. 3. 2004 do 26. 11. 2007
Zástupce velitele společných sil — velitel vzdušných sil, Velitelství společných sil AČR

Pavel Mašek
Předseda dozorčí rady od 2. 5. 2006 do 9. 11. 2007
Náměstek ministra pro personalistiku, MO ČR

Ing. Pavel Pánek
Zástupce předsedy dozorčí rady od 12. 3. 2004 dosud
Vedoucí odboru technických útvarů, LOM PRAHA s.p.
Vedoucí odboru technických útvarů pro pohonné jednotky
(znovu zvolen do DR)

Ing. Tomáš Perutka
Člen dozorčí rady od 2. 2. 2005 dosud
Ředitel sekce ekonomické, MO ČR

Mgr. Jiří Staněk
Člen dozorčí rady od 2. 2. 2005 dosud
Ředitel odboru pořizování strategických zakázek, sekce vyzbrojování, MO ČR

Ing. Jiří Grebeníček
Člen dozorčí rady od 1. 8. 2006 do 23. 7. 2007
Vedoucí oddělení řízení organizací, sekce správy majetku, MO ČR

pplk. Ing. Libor Květina
Člen dozorčí rady od 23. 7. 2007 dosud
Zástupce ředitele odboru — vedoucí oddělení sekce podpory MO ČR

Ing. Bohumil Hájek
Člen dozorčí rady od 1. 8. 2006 do 26. 11. 2007
Správní rada sekce správy majetku, MO ČR

Miroslav Adamec
Člen dozorčí rady od 12. 3. 2004 dosud
Letecký mechanik — oprava elektrohydraulických agregátů, LOM PRAHA s.p.
(znovu zvolen do DR)

Ing. Martin Dien
Člen dozorčí rady od 12. 3. 2004 do 12. 3. 2007
Vedoucí odbornosti avionických zbraňových a speciálních systémů letadel, LOM PRAHA s.p.
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Ing. Miroslav Brož
Člen dozorčí rady od 12. 3. 2007 dosud
Ředitel Centra leteckého výcviku, LOM PRAHA s.p.

Ing. Václav Absolon
Člen dozorčí rady od 27. 11. 2007 dosud
Vedoucí oddělení řízení organizací MO ČR

Ing. Michael Hrbata
Člen dozorčí rady od 12. 11. 2007 dosud
Poslanec PSP ČR

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
Majetková spoluúčast vyšší než 20 %:
HEXAGON Systems, s. r. o., IČ: 26787504 — 100 %
VR Group, a. s., IČ: 25699091 — 100 %
LD Aviation Prague, s. r. o., IČ: 61504297 — 34 %

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady — v tis. Kč

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění — v tis. Kč

Průměrný počet zaměstnanců 924,22 932,24 13,63 26,75

Mzdové náklady v tis. Kč 297 503 280 914 12 914 23 253

z toho:

Odměny členům statutárních orgánů společnosti 83 302 83 302

Odměny členům dozorčích orgánů společnosti 49 68 0 0

Náklady na sociální zabezpečení 103 204 97 818 4 477 8 070

Sociální náklady 11 449 11 013 500 733

Osobní náklady celkem 412 156 389 745 17 891 32 056

JJmméénnoo  ffyyzziicckkéé  oossoobbyy,, ZZaamměěssttnnaannccii  cceellkkeemm ZZ  ttoohhoo  řřííddiiccíícchh  pprraaccoovvnnííkkůů

nnáázzeevv  pprráávvnniicckkéé  oossoobbyy SSlleeddoovvaannéé  úúčč..  oobb.. PPřřeeddcchhoozzíí  úúčč..  oobb.. SSlleeddoovvaannéé  úúčč..  oobb.. PPřřeeddcchhoozzíí  úúčč..  oobb..

Půjčky a úvěry 0 0 0 0 0 0

Poskytnuté záruky 0 0 0 0 0 0

Důchodové připojištění 0 0 146 204 195 418 0 0

Bezplatné užívání os. auta 0 0 0 0 0 0

Jiné 0 0 0 0 0 0

Celkem 0 146 204 195 418 0 0

DDrruuhh  ppllnněěnníí SSttaattuuttáárrnníícchh ŘŘííddiiccíícchh DDoozzoorrččíícchh

BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí

VVýýššee  ppeenněěžžnnííhhoo  aa  nnaattuurráállnnííhhoo  ppllnněěnníí  ssttáávvaajjííccíímm  ččlleennůůmm  oorrggáánnůů

Půjčky a úvěry 0 0 0 0 0 0

Poskytnuté záruky 0 0 0 0 0 0

Důchodové připojištění 19 300 0 30 730 0 0 0

Bezplatné užívání os. auta 0 0 0 0 0 0

Jiné 0 0 0 0 0 0

Celkem 19 300 0 30 730 0 0 0

DDrruuhh  ppllnněěnníí SSttaattuuttáárrnníícchh ŘŘííddiiccíícchh DDoozzoorrččíícchh

BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí

VVýýššee  ppeenněěžžnnííhhoo  aa  nnaattuurráállnnííhhoo  ppllnněěnníí  bbýývvaallýýmm  ččlleennůůmm  oorrggáánnůů
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2. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opat-
ření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku
Zásoby
— Účtování zásob
Prováděno způsobem A evidence zásob
Výdej zásob ze skladu je účtován: metodou FIFO

— Ocenění zásob
oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: 

Ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících:
přímé náklady
výrobní režii
zásobovací režii

oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
Ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:

cenu pořízení
vedlejší pořizovací náklady:

dopravné
clo
provize
pojistné
jiné

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení:

přímé náklady
výrobní režie
zásobovací režie

DNM byl oceňován vlastními náklady ve složení:
přímé náklady
výrobní režie
zásobovací režie

Ocenění cenných papírů a podílů
Cenami pořízení

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce k následujícím změnám:
(postupy odpisování, uspořádání položek účetní závěrky, způsobů oceňování, postupů účtování apod.)

4. Opravné položky k majetku
a) Opravné položky byly tvořeny k následujícím druhům majetku:

Žádný majetek nebyl oceněn touto cenou Nebyla použita reprodukční pořizovací cena

DDrruuhh  mmaajjeettkkuu  oocceenněěnnýý  vvee  sslleeddoovvaannéémm  úúččeettnníímm  oobbddoobbíí  rreepprroodduukkččnníí  ppoořřiizzoovvaaccíí  cceennoouu ZZppůůssoobb  ssttaannoovveenníí  rreepprroodduukkččnníí  ppoořřiizzoovvaaccíí  cceennyy

Daňové odpisy Nedošlo 0 0 0

Účetní odpisy Nedošlo 0 0 0

ZZmměěnnaa DDůůvvoodd  zzmměěnnyy PPeenněěžžnníí  vvyyjjááddřřeenníí  zzmměěnnyy  nnaa

MMaajjeetteekk ZZáávvaazzkkyy HHoosspp..  vvýýssll..
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b) Stav opravných položek v tis. Kč:

5. Odpisování
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že 
za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů. U nově zařazovaného hmotného dlouhodobého majetku
měsíční účetní odpisy odpovídají 1/12 sazby podle zatřídění majetku dle určené životnosti. U majetku pořízeného a zařaze-
ného k 1. 1. se účetní a daňové odpisy nerovnají, nebo� zahájení účetního odepisování je od následujícího měsíce po zařa-
zení majetku. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z ustanovení §32a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Daňové a účetní odpisy se rovnají.

Daňové odpisy — použita metoda:
Lineární

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

DDHM s pořizovací cenou do Kč 40 000,— měsíčně 18 měsíců, účtuje se na účet 022 s analytikou 800 — Drobný dlouho-
dobý hmotný majetek

SDDHM s pořizovací cenou do Kč 40 000,— měsíčně 18 měsíců, účtuje se na účet 029 s analytikou 380 — Spec. přípravky 
s pořizovací cenou do 40 tis. Kč

DDNM typu software s pořizovací cenou do Kč 20 000,— měsíčně 18 měsíců, účtuje se na účet 013 s analytikou 300 — DNM
ostatní software do 20 tis. Kč

DDNM typu software s pořizovací cenou nad Kč 20 000,— a do Kč 40 000,— měsíčně 18 měsíců, účtuje se na účet 013 
s analytikou 200 — DNM software odepisovaný od 20 tis. do 60 tis. Kč

DDNM typu software s pořizovací cenou nad Kč 40 000,— a do Kč 60 000,— měsíční odpis dle doby používání, účtuje se 
na účet 013 s analytikou 200 — DNM software odepisovaný od 20 tis. do 60 tis. Kč

DDNM typu licence a ocenit. práva s pořizovací cenou do Kč 60 000,— měsíčně 18 měsíců, účtuje se na účet 014 s analyti-
kou 100 — Ocenitelná práva

DDNM typu výzkum a vývoj s pořizovací cenou do Kč 60 000 ,— měsíčně 18 měsíců, účtuje se na účet 012 s analytikou 100
— Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

DDNM typu ostatní s pořizovací cenou do Kč 60 000,— měsíčně 18 měsíců, účtuje se na účet 019 s analytikou 100 — Ostat-
ní dlouhodobý nehmotný majetek

6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: Aktuální denní kurz vyhlášený ČNB

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

Zásobám Standardní cena materiálu navrženého k fyzické likvidaci z důvodu fyzického Řádná roční inventura
a morálního opotřebení a předpokládaná ztráta mezi standardní a prodejní 

cenou zásob DPM

Pohledávkám % v závislosti na marně uplynuté době po splatnosti Saldokonto

DDrruuhh  oopprraavvnnéé  ppoolloožžkkyy  kk ZZppůůssoobb  ssttaannoovveenníí ZZddrroojj  iinnffoorrmmaaccíí  oo  uurrččeenníí  vvýýššee  OOPP

Dlouhodobému majetku 0 0 0 0 0 0 0 0

Zásobám 0 0 7 128 0 0 0 7 128 0

Finančnímu majetku 0 0 0 0 0 0 0 0

Pohledávkám — zákonné 4 237 7 160 0 0 3 619 2 923 618 4 237

Pohledávkám — ostatní 9 196 7 079 0 3 228 3 662 1 111 5 534 9 196

OOpprraavvnnéé  ppoolloožžkkyy  kk:: ZZůůssttaatteekk  kk  11..  11.. TTvvoorrbbaa ZZúúččttoovváánníí ZZůůssttaatteekk  kk  3311..1122..

BBěěžžnnéé  oobbdd.. MMiinnuulléé  oobbdd.. BBěěžžnnéé  oobbdd.. MMiinnuulléé  oobbdd.. BBěěžžnnéé  oobbdd.. MMiinnuulléé  oobbdd.. BBěěžžnnéé  oobbdd.. MMiinnuulléé  oobbdd..
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3. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
Žádný doměrek

Dlouhodobé bankovní úvěry
Žádný dlouhodobý úvěr

Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
Odložená daňová pohledávka ve výši 14 420 721,90 Kč je vypočtena z rozdílu zůstatkových cen dlouhodobého majetku, oprav-
ných položek k pohledávkám a materiálovým zásobám, rezervy na daňové účinné náklady v následujících období a zůstatku 
neuplatněné daňové ztráty.

Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
Viz bod č. 8

2. Významné události po datu účetní závěrky

Rozhodnutím ministryně obrany ze dne 24. ledna 2008, č. j. 1322-16/2006/DP-2697 bylo uloženo řediteli LOM PRAHA s.p.
zabezpečit ke dni 1. února 2008 převod části státního podniku v rámci privatizačního projektu číslo 63245 ev. č. 2002 —
Rekreační zařízení Dobřejice — na Ministerstvo financí České republiky. Dne 29. února byl proces předání a převzetí 
privatizovaného majetku ukončen Zápisem včetně příloh, potvrzeným nabyvatelem, zástupcem státního podniku 
a zástupcem MF ČR. Privatizovaná část majetku státního podniku Rekreační zařízení Dobřejice nebyla k 31. lednu 2008 
součástí vymezeného určeného majetku státního podniku. Na základě toho k 31. lednu 2008 nedošlo ke změně kmeno-
vého jmění LOM PRAHA s.p.

Rozhodnutím ministryně obrany ze dne 21. března 2008, č. j. 306-26/2007/DP-2697 bylo uloženo řediteli LOM PRAHA s.p.
zabezpečit ke dni 1. dubna 2008 převod části státního podniku v rámci privatizačního projektu číslo 63245 ev. č. 2001 — Rekre-
ační zařízení Janov nad Nisou — na Ministerstvo financí České republiky. Proces předání a převzetí privatizovaného majetku
bude ukončen Zápisem včetně příloh, potvrzeným nabyvatelem, zástupcem státního podniku a zástupcem MF ČR v termínu
do 30. dubna 2008. Privatizovaná část majetku státního podniku Rekreační zařízení Janov nad Nisou nebyla k 31. březnu 2008
součástí vymezeného určeného majetku státního podniku. Na základě toho k 31. březnu 2008 nedošlo ke změně kmenové-
ho jmění LOM PRAHA s.p.

2005 0

2006 0

2007 0

Celkem 0

RRookk  ssppllaattnnoossttii ÚÚvvěěrryy  cceellkkeemm

31. 1. 2008 Privatizace RZ Žádný Žádný 0

31. 3. 2008 Privatizace RZ Žádný Žádný 0

DDnnee OObbssaahh  zzmměěnnyy VVlliivv  zzmměěnnyy  nnaa  úúddaajjee  uuvveeddeennéé  VVlliivv  zzmměěnnyy  nnaa  úúddaajjee  uuvveeddeennéé  PPeenněěžžnníí  vvyyjjááddřřeenníí  zzmměěnn

vv  RRoozzvvaazzee  kk  3311..  1122..  22000077 vvee  VVýýkkaazzuu  zziisskkůů  aa  zzttrráátt  kk  3311..  1122..  22000077

0 0

Celkem 0 0

DDůůvvoodd  ddoomměěrrkkuu VVýýššee  ddoomměěrrkkuu
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3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku — v tis. Kč

Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku — v tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu — v Kč

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze — v tis. Kč

Pozemky 120 876 120 847 0 0 120 876 120 847

Budovy a haly 511 554 506 123 248 702 237 579 262 852 268 544

Stavby 77 576 76 672 41 587 38 999 35 989 37 693

Samostatné movité věci 
a soubory m. věcí 407 270 409 552 356 747 356 098 50 523 53 454

Jiný DHM — spec. přípr. 60 096 48 754 45 890 40 828 14 206 7 926

Nedokončený DHM 8 243 11 253 0 0 8 243 11 253

SSkkuuppiinnaa  mmaajjeettkkuu PPoořřiizzoovvaaccíí  cceennaa OOpprráávvkkyy ZZůůssttaattkkoovváá  cceennaa

BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí

Software 34 534 31 903 28 779 24 796 5 755 7 107

Ocenitelná práva 3 835 3 835 2 933 2 312 902 1 523

Výsledky vědecké čin. 17 499 17 499 17 074 15 936 425 1 563

Jiný DNM 131 131 131 131 0 0

Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 0

SSkkuuppiinnaa  mmaajjeettkkuu PPoořřiizzoovvaaccíí  cceennaa OOpprráávvkkyy ZZůůssttaattkkoovváá  cceennaa

BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí

765 443 LS 1400162 FORD TRANSIT -21 255,00 21 255,00 0 0 0 0

765 446 LS 3300353 ŠROUBOVÝ KOMPRESOR ATMOS -37 275,00 12 780,00 0 1 065,00 0 -24 495,00

765 541 VZV DIESEL R 70-40 -27 072,00 27 112,00 40,00 0 0 0

765 542 AUTOJEŘÁB AD10/MAN -334 050,00 334 050,00 0 0 0 0

765 543 FORD RANGER -103 530,00 103 530,00 0 0 0 0

765 544 LS 1502349406 OCTAVIA -169 874,10 169 874,10 0 0 0 0

765 545 LEASING MAN LE 18.220 1. CISTERNA -2 116 554,00 2 116 554,00 0 192 414,00 0 0

765 546 LEASING MAN LE 18.220 2. CISTERNA -2 311 308,00 2 311 308,00 0 192 609,00 0 0

765 547 LEASING LS 3500218 KOMPRESOR + SUŠÁRNA -460 400,85 128 484,00 0 10 707,00 0 -331 916,85

765 548 LEASING LS 3500252 VZV LINDE -405 684,00 270 456,00 0 22 538,00 0 -135 228,00

765 549 LEASING LS 4600004 DELL POWEREDGE 1855 2 KS -219 825,00 105 516,00 0 8 793,00 0 -114 309,00

765 550 LEASING LS 261259 FABIA COMBI 1,4 ELEG. -406 106,20 152 292,00 0 12 691,00 0 -253 814,20

765 551 LEASING KARUS. TRYSK. ZAŘÍZENÍ 0 26 483,50 1 271 208,00 26 483,50 1 271 208,00 -1 244 724,50

765 552 LEASING ŠKODA OCTAVIA 2.0 TDI 0 108 147,36 847 211,48 21 733,68 0 -739 064,12

765 999 SPOJOVACÍ ÚČET 6 612 934,15 2 118 459,48 5 887 841,96 1 271 208,00 489 034,18 2 843 551,67

765 LEASINGY AUTOMOBILŮ PODROZVAHA 0 8 006 301,44 8 006 301,44 1 760 242,18 1 760 242,18 0

ÚÚččeett NNáázzeevv  úúččttuu RRookk  PPSS RRookk  MMDD RRookk  DD OObbddoobbíí  MMDD OObbddoobbíí  DD KKSS

Drobný dlouhodobý majetek 222 277 Drobný dlouhodobý majetek 212 267

Celkem 222 277 Celkem 212 567

BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí

NNáázzeevv  mmaajjeettkkuu PPoořřiizzoovvaaccíí  cceennaa NNáázzeevv  mmaajjeettkkuu PPoořřiizzoovvaaccíí  cceennaa
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Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Běžné období:

Česká spořitelna, a. s., Budějovická 1912, 140 00 Praha 4:
Výše zajiš�ovaného úvěru dohodnutého v úvěrové smlouvě České spořitelny, a. s. činí 400 000 000 Kč.

Zajištění úvěru je následující:
— hmotný majetek
LOM PRAHA s.p. má zástavu na nemovitosti č. ZN/1645/07/LCD ze dne 13. 7. 2007. Jedná se o nemovitosti v katastru Hla-
venec v celkové pořizovací ceně 48 854 497 Kč a zůstatkové ceně ve výši 22 590 743 Kč ke dni 31. 12. 2007.

— zásoby
Na základě vzniku zástavního práva ze dne 20. 7. 2007 jsou zastavené zásoby materiálu na opravu letadel a vrtulníků a jiné
zásoby zúčtované v bilanci zástavce v místě, kde se věc nachází v nebytových prostorách na adrese: Toužimská 583, Praha
9-Kbely a Tiskařská 8, Praha 10-Malešice, z toho materiál na skladě ve výši 291 955 067,59 Kč, výrobky na skladě ve výši 15
019 300,93 Kč a Zboží na skladě ve výši 5 544 751,32 Kč. Celkem 312 519 119,84 Kč ke dni 31. 12. 2007.

— pohledávky
Na základě úvěrové smlouvy ze dne 29. 6. 2007 jsou zastavené pohledávky LOM PRAHA s.p. ve výši 2 314 924,25 Kč 
ke dni 31. 12. 2007.

— ostatní
Zastavené budoucí pohledávky LOM PRAHA s.p. pro jištění úvěrů u České spořitelny, a. s. ve výši 59 231 067 Kč bez DPH
ke dni 31. 12. 2007

COMMERZBANK, Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2:
Výše zajiš�ovaného úvěru dohodnutého v úvěrových smlouvách Commerzbank ve výši 230 000 000 Kč.

Zajištění úvěru je následující:
— ostatní
Kontokorentní úvěr ve výši 80 000 000 Kč a úvěr s pevnou úrokovou sazbou ve výši 50 000 000 Kč tj. celkem 130 000 000 Kč,
jsou zajištěny budoucí pohledávkou za projekt s názvem ANA ve výši 18,484.033,00 USD.

Blankosměnky
LOM PRAHA s.p. je výstavcem Blankosměnky č. S/1645/07/LCD u České spořitelny, a. s., Olbrachtova č. 1929/62, 140 00
Praha 4, která zajiš�uje poskytnuté úvěry.

LOM PRAHA s.p. je výstavcem Blankosměnky — v Praze, 31. května 2007 na řad COMMERZBANK, pobočka Praha, 
se sídlem 120 21 Praha 2, Jugoslávská 1, která zajiš�uje poskytnuté úvěry.

Ručitelské prohlášení a slib odškodnění
Na základě smlouvy o kontokorentním úvěru uzavřené dne 19. 6. 2007 reg. č. PR/01/KTK/01/26787504 Bankou jako věři-
telem a HEXAGON Systems, s. r. o., IČ: 26787504 jako dlužníkem. Banka za podmínek stanovených ve Smlouvě o úvěru
poskytne úvěr až do výše 4 500 tis. Kč. LOM PRAHA s.p. je ručitelem tohoto úvěru.

Minulé období:
Majetek nebyl zatížen zástavním právem

Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
Není
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Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

4. Vlastní kapitál
Použití zisků, resp. úhrady ztrát

Kmenové jmění
Zapsané do obchodního rejstříku: 576 100 000 Kč
Nezapsané do obchodního rejstříku: není

5. Pohledávky a závazky
Pohledávky po lhůtě splatnosti — v tis. Kč

Závazky po lhůtě splatnosti — v tis. Kč

HEXAGON Systems, s. r. o. Toužimská 583, Praha 9 200 100

VR Group, a. s. Toužimská 583, Praha 9 1 000 100 100 ks/10 000,—

Aircraft Industries, a. s. Na Strži 28/241, Praha 4 200 0,09 10 ks/20 000,—

LD Aviation Prague, s. r. o. Mladoboleslavská — letiště Kbely, Praha 9 211 34

Celkem 1 611

NNáázzeevv  ssppoolleeččnnoossttii SSííddlloo PPooddííll  vv  ttiiss..  KKčč PPooddííll  vv  %% PPooččeett  aakkcciiíí//

nnoommiinnáállnníí  hhooddnnoottaa  KKčč

BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí

Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění — ztráta -41 353 057,73

a) příděl do rezervního fondu (10 % z hospodářského výsledku) 0,00

b) příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % mzdových prostředků 5 618 274,00

c) převod zisku z nerozděleného zisku minulých let -46 971 331,73

RRoozzdděělleenníí  zziisskkuu  ——  zzttrrááttyy  zz  ppřřeeddcchháázzeejjííccííhhoo  úúččeettnnííhhoo  oobbddoobbíí  ((rr..  22000066)) KKčč

ZZttrrááttaa  zz  rrookkuu  22000066  bbyyllaa  kk  3311..  1122..  22000077  vvyyppoořřááddáánnaa  nnáásslleeddoovvnněě::

Hospodářský výsledek — zisk — celkem 15 325 934,45

a) příděl do rezervního fondu (10 % z hospodářského výsledku) 1 532 594,00

b) příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % mzdových prostředků 5 950 052,00

c) příděl do nerozděleného zisku minulých let 7 843 288,45

RRoozzdděělleenníí  zziisskkuu  bběěžžnnééhhoo  úúččeettnnííhhoo  oobbddoobbíí  ((rr..  22000077)) KKčč

NNáávvrrhh  nnaa  rroozzdděělleenníí  zziisskkuu  bběěžžnnééhhoo  oobbddoobbíí::

Do 30 1 795 0 2 151 0

30—60 0 0 0 0

60—90 1 068 0 1 148 0

90—180 644 0 1 750 0

180 a více 13 428 0 17 153 0

PPooččeett  ddnnůů SSlleeddoovvaannéé  oobbddoobbíí PPřřeeddcchhoozzíí  oobbddoobbíí

ZZ  oobbcchhooddnnííhhoo  vvzzttaahhuu OOssttaattnníí ZZ  oobbcchhooddnnííhhoo  vvzzttaahhuu OOssttaattnníí

Do 30 977 0 296 0

30—60 0 0 0 0

60—90 4 0 22 0

90—180 -2 0 -16 0

180 a více -69 0 6 0

PPooččeett  ddnnůů SSlleeddoovvaannéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí

ZZ  oobbcchhooddnnííhhoo  vvzzttaahhuu OOssttaattnníí ZZ  oobbcchhooddnnííhhoo  vvzzttaahhuu OOssttaattnníí
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Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině — v tis. Kč

Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajiš�ovacího práva

Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Rizika:
U krajského obchodního soudu v Ostravě probíhá soudní spor na náhradu škody z kupních smluv č. 210-3283 a č. 210-3284
uzavřených s firmou Bohemia T.T.W. Správce konkursní podstaty uplatňuje náhradu škody, zástupce Leteckých opraven
Kbely, s.p. podal dne 30. 11. 2000 obchodnímu soudu v Ostravě návrh na prohlášení obou smluv za neplatné. Vzhledem 
k probíhajícím soudním sporům je velmi obtížné vyčíslit přesněji hodnotu rizika. Do doby rozhodnutí soudu je toto riziko
zachyceno v podrozvahové evidenci.

Ostatní:
V podrozvahové evidenci je uveden cizí majetek — materiál MOČR — převzatý za účelem provedení konzervace. Akce 
proběhne v 1. Q. 2008.

Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva

6. Rezervy — v tis. Kč

Nejsou 0 0

PPooppiiss  nneejjiissttéé  sskkuutteeččnnoossttii OOvvlliivvňňuujjííccíí  ffaakkttoorryy OOddhhaadd  ffiinnaannččnnííhhoo  ddooppaadduu

Zákonné rezervy 75 398 0 62 515 12 883 0 9 715 3 168

Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní rezervy 0 3 691 0 3 691 38 096 270 41 517

Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 75 398 3 691 62 515 16 574 38 096 9 985 44 685

MMiinnuulléé  oobbddoobbíí BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí

DDrruuhh  rreezzeerrvvyy ZZůůssttaatteekk  kk  11..  11.. TTvvoorrbbaa ČČeerrppáánníí ZZůůssttaatteekk  kk  3311..  1122.. TTvvoorrbbaa ČČeerrppáánníí ZZůůssttaatteekk  kk  3311..  1122..

Pohledávky kryté zástavním právem 0 0

Závazky kryté zástavním právem 0 0

Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní) 0 0

BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí

0 0 0 0 0 0

BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí

VVěěřřiitteell ČČáássttkkaa SSppllaattnnoosstt VVěěrriitteell ČČáássttkkaa SSppllaattnnoosstt

ZZáávvaazzkkyy  kk  ppooddnniikkůůmm  vvee  sskkuuppiinněě

0 0 0 VR GROUP 180 30. 6. 2005

BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí

DDlluužžnnííkk ČČáássttkkaa SSppllaattnnoosstt DDlluužžnnííkk ČČáássttkkaa SSppllaattnnoosstt

PPoohhlleeddáávvkkyy  kk  ppooddnniikkůůmm  vvee  sskkuuppiinněě
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7. Výnosy z běžné činnosti — v tis. Kč

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj — v tis. Kč

Tržby za prodej zboží 103 306 103 303 3 627 596 620 374 7 222

Tržby z prodeje vl. výr. 659 434 490 264 169 170 395 422 350 514 44 908

Tržby z prodeje služeb 649 057 545 679 103 378 550 728 492 796 57 932

Čerpání rezerv 0 0 0 0 0 0

Ostatní výnosy 193 316 193 192 1 124 147 498 0 147 498

Celkem 1 605 113 1 332 438 273 675 1 721 244 1 463 684 257 500

SSlleeddoovvaannéé  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  oobbddoobbíí

CCeellkkeemm TTuuzzeemmsskkoo ZZaahhrraanniiččíí CCeellkkeemm TTuuzzeemmsskkoo ZZaahhrraanniiččíí

tržba 14 261 tržba
Vázané zakázky, ostatní aktivity závodu materiál 194 Ostatní aktivity podniku materiál

služba 2 služba
tržba 3 797 tržba 265 050

Komunikační a infrastrukturní systémy materiál 21 Komunikační a infrastrukturní systémy materiál 222 982
služba 115 služba 14 803
tržba 25 520 tržba 38 160

Věda a výzkum materiál 2 930 Věda a výzkum materiál 11 726
služba 6 487 služba 8 039
tržba 113 527 tržba

Infrastrukt. komunik. a informační systémy materiál 52 292 Služby v oblasti software, kom. a hard. materiál
služba 45 306 služba
tržba 327 598 tržba

SW, HW, OTS velení a řízení materiál 219 970 Expertní a zkušební servis materiál
služba 12 333 služba
tržba 4 884 tržba

Tribologie materiál 257 Tribologie materiál
služba 7 služba
tržba 12 540 tržba

Verifikace, expertízy, servis, zkoušky, školení materiál 1 349 Služby a servis v oblasti vybav. let. techniky materiál
služba 625 služba
tržba 17 445 tržba

Logické zabezpečení techniky letectva materiál 474 UAV systémy materiál
služba 3 626 služba
tržba 58 519 tržba

Systémy UAV materiál 29 550 Standardizace a služby DIS materiál
služba 1 236 služba
tržba 0 tržba

Konstrukční a projekční laboratoř materiál 0 Nezařazeno materiál
služba 0 služba
tržba 9 237 tržba

Standardizace, předpisy, služby DIS materiál 21 materiál
služba 1 404 služba
tržba 2 148 tržba

Vnitropodnik, nezařazené materiál 82 materiál
služba 57 služba

Celkem TRŽBY tržba 589 476 Celkem TRŽBY tržba 303 210
Materiál materiál 307 140 Materiál materiál 234 708
Služby služba 71 198 Služby služba 22 842
Celkem NÁKUP 378 338 Celkem NÁKUP 257 550

BBěěžžnnéé  oobbddoobbíí  rrookk  22000077 MMiinnuulléé  oobbddoobbíí  rrookk  22000066

DDrruuhh  vvýýzzkkuummnnéé  ččiinnnnoossttii VVýýddaajjee  ((vv  ttiiss..)) DDrruuhh  vvýýzzkkuummnnéé  ččiinnnnoossttii VVýýddaajjee  ((vv  ttiiss..))



6. Zpráva auditora

36

CASH FLOW (v celých tisících Kč)

P Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 01 75 043

Hospodářský výsledek za účetní období 02 15 326

Odpisy dlouhodobého majetku 03 48 777

Vyloučení zisku (-), ztráty (+) z prodeje dlouhodobého majetku 04 -3 075

Změna stavu rezerv 05 28 111

Změna stavu časového rozlišení a dohadných účtů 06 37 202

Změna stavu zásob 07 -169 793

Změna stavu pohledávek krátkodobých i dlouhodobých 08 -11 003

Změna stavu krátkodobých závazků 09 223 351

Zvýšení krátkodobých úvěrů a finan. výpomocí 10 0

Snížení krátkodobých úvěrů a finan. výpomocí 11 -43 540

Změna stavu krátkodobého finančního majetku a cenných pap. 12 0

A Čistý peněžní tok z běžné a mimoř. činnosti (ř. 02 až 12) 13 125 356

Nabytí hmotného a nehmotného dlouh. majetku 14 -39 944

Nabytí dlouhod. finančního majetku 15 0

Výnosy z prodeje hmotného a nehm. dlouh. majetku 16 3 097

Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního maj. 17 0

B Čistý peněžní tok z investiční činnosti (ř. 14 až 17) 18 -36 847

Změna stavu dlouhodobých závazků 19 0

Zvýšení dlouhodobých úvěrů 20 0

Snížení dlouhodobých úvěrů 21 0

Změna stavu vlastního kapitálu z vybraných operací 22 -4 014

C Čistý peněžní tok z finanční činnosti (ř. 19 až 22) 23 -4 014

D Čistý peněžní tok (A + B + C) 24 84 495

C. IV. 1 + 2, b. o. Stav peněžních prostředků na konci účetního období (P + D) 25 159 538

OOzznnaačč.. PPoolloožžkkaa ŘŘáádd.. KKee  ddnnii  3311..  1122..  22000077

Stav na počátku účetního 
období -41 353 057,73 576 100 000,00 0,00 39 773 496,23 22 744 245,57 184 897 292,90 75 469 910,02 857 631 886,99

Změny:

Vyúčtování záloh na příděl 
do ostatních fondů -78 511,48 -78 511,48

Změna ost. kap. fondů 
účtováním o pozemcích 28 854,00 28 854,00

Příděl do rezervního fondu 0,00

Příděl fondům 5 618 274,00 -5 618 274,00 0,00

Užití fondů -3 964 491,08 -3 964 491,08

Převod do nerozděleného 
zisku minulých let 0,00

Další použití nerozděleného 
zisku minulých let 0,00

Úhrada ztrát minulých let 41 353 057,73 -41 353 057,73 0,00

Hospodářský výsledek 
běžného roku 15 325 934,45 15 325 934,45

Stav na konci účetního období 15 325 934,45 576 100 000,00 0,00 39 773 496,23 24 319 517,01 184 926 146,90 28 498 578,29 868 943 672,88

KKmmeennoovvéé  jjmměěnníí FFoonnddyy,,  zziisskkyy  aa  zzttrrááttyy  mmiinnuullýýcchh  lleett  aa  vvýýsslleeddeekk  hhoossppooddaařřeenníí

PPoolloožžkkyy  vvllaassttnnííhhoo  kkaappiittáálluu HHoossppooddáářřsskkýý ZZaappssaannéé RReezzeerrvvnníí OOssttaattnníí  ffoonnddyy KKaappiittáálloovvýý

vvýýsslleeddeekk ffoonndd zzee  zziisskkuu ffoonndd

ZZmměěnnyy  vvllaassttnnííhhoo  kkaappiittáálluu

PPřřeehhlleedd  oo  zzmměěnnáácchh  vvllaassttnnííhhoo  kkaappiittáálluu  zzaa  oobbddoobbíí  oodd  11..  11..  22000077  ddoo  3311..  1122..  22000077

ZZmměěnnyy
kkmmeenn..  
jjmměěnníí

VVýýsslleeddeekk  
hhoossppooddaařřeenníí
mmiinnuullýýcchh  lleett

ZZmměěnnaa  ssttaavvuu
vvllaassttnnííhhoo  
kkaappiittáálluu


