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Vážení obchodní partneři, vážení 
spolupracovníci!

Pro vedení podniku i všechny jeho zaměst-
nance byl rok 2011 velmi náročný, neboť 
jej negativně ovlivnilo zastavení leteckého 
výcviku na letounech L-39 v důsledku letecké 
nehody. Proto patřilo k prioritám roku 2011 
v rámci diverzifi kace činností produktového 
portfolia LOM PRAHA s.p. zahájit výcvik 
vojenského leteckého personálu pro zahra-
niční partnery. Tento výcvik úspěšně proběhl 
– jednalo se o plnění požadavků leteckého 
výcviku ve prospěch mezinárodních závazků 
České republiky. Výcvik proběhl na komerční 
bázi, na základě kontraktů s leteckými fi r-
mami USA. Je velmi cenné, že příslušný kon-
trakt s LOM PRAHA s.p. na letecký výcvik 
je víceletý. Pro Centrum leteckého výcviku 
v Pardubicích znamenal využití téměř 30 % 
jeho kapacit v roce 2011. Uvedený kontrakt 
byl uzavřen s podporou Ministerstva obrany 
ČR. LOM PRAHA s.p. bude tak sehrávat vel-
kou roli v rámci COE (Centre Of Excellence), 
centra výcviku leteckého personálu vrtulníků 
pro potřeby NATO.

Uplynulý rok byl významný i z hlediska 
dosažení vyšší kvality mezinárodních vztahů 
s ruskými obchodními partnery a vládními 
organizacemi. V rámci jednání mezivládní 
komise pro vojensko-technickou spolupráci 
ČR/RF byly potvrzeny dosažené korektní 
vztahy obchodní a technické spolupráce a po-
žadovaná úroveň certifi kovaných činností, 
které jsou prováděny na letecké technice. 
V samém závěru loňského roku byla pode-
psána mezivládní smlouva mezi ČR a RF, která 
potvrzuje, že LOM PRAHA s.p. je pověřenou 
organizací za Českou republiku a může své 
certifi kované činnosti při zajišťování životního 
cyklu vykonávat i pro třetí státy. LOM PRAHA 

s.p. tak představuje disponibilní kapacitu pro 
své spojence v rámci států NATO/EU a pod-
poruje rozvoj svých obchodních vztahů i v ze-
mích třetího světa. Uzavření této smlouvy 
představuje historický milník pro další mož-
nosti rozvoje našeho podniku. Bylo jej dosa-
ženo díky úsilí Vlády ČR, především však 
ministerstva obrany.

V druhé polovině roku 2011 proběhla 
v podniku kontrola stavu hospodaření (inde-
pendent business review) ve spolupráci 
zástupců ministerstva obrany a poradenské 
fi rmy KPMG. Na základě získaných analytic-
kých informací mohla být postupně přijímána 
opatření vedoucí k další ekonomické stabili-
zaci podniku. Na základě uvedeného auditu 
a vydané Bílé Knihy MO management podniku 
zpracoval Strategie rozvoje LOM PRAHA s.p 
na čtyřleté období. Tento strategický doku-
ment přijala dozorčí rada podniku a schválil jej 
zakladatel, MO ČR. Přijetí tohoto dokumentu 
otevřelo cestu pro celkovou restrukturalizaci 
a akceleraci rozvoje LOM Praha s.p. v násle-
dujícím období.

Podrobný obsah aktivit jednotlivých orga-
nizačních složek podniku je předmětem této 
výroční zprávy.

doc. ing. Jindřich PLOCH, CSc.
ředitel podniku
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Vážení zaměstnanci podniku 
a obchodní partneři,

rok 2011 byl náročný pro celou českou eko-
nomiku a nevyhnutelně též i pro hospodaření 
státních podniků Ministerstva obrany České 
republiky. LOM PRAHA s.p. jako jeden z nich 
reagoval na problémy řadou kroků, zejména 
pak snahou rozšířit své působení na meziná-
rodních trzích. Podnik musel přirozeně též 
přijmout řadu úsporných opatření. Omezují 
se zbytné režijní náklady, řeší se problém nad-
bytečných zásob atp. Kvalita práce a profesio-
nalita, která je dlouhodobě s činností státního 
podniku spojována, nebyla opatřeními reali-
zovanými v roce 2011 dotčena a je i nadále 
základní devizou pro rozvíjení spolupráce 
s ministerstvem obrany a při získávání dalších 
zakázek jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Letecké opravny zůstávají strategickým 
podnikem ministerstva obrany. V důsledku 
snižování rozpočtů na obranu a s tím souvise-
jícího snižování poptávky ze strany leteckých 
sil AČR však není v možnostech zakladatele 
plně využívat celou kapacitu podniku. MO 
proto všestranně podporuje snahu podniku 
uplatnit se na zahraničních trzích. Podařilo 
se nám uzavřít dodatkový protokol k me-
zivládní smlouvě s Ruskem z roku 2007. Tato 
dodatková smlouva by měla podniku otevřít 
cestu k novým mezinárodním obchodním 
příležitostem. MO také prosazuje projekt 
Mnohonárodního centra leteckého výcviku 
na bázi CLV. Tento záměr bude na summitu 
NATO v Chicagu přijat mezi prioritními pro-
jekty v rámci iniciativy výstavby společných 
schopností „Smart Defence“. 

Vzhledem k určitým pochybnostem 
ohledně řízení, hospodaření a budoucího 
směřování podniku, které dozorčí rada vyja-
dřovala v průběhu roku, MO iniciovalo hloub-
kové prověření hospodářské situace podniku 
s cílem pomoci vytyčit na základě získaných 
zjištění další postupy strategického rozvoje 
LOM PRAHA s.p. Během procesu vyšly najevo 
některé problémy a nesrovnalostí v řízení 
a hospodaření podniku. S procesem prověřo-
vání a jeho závěry byla dozorčí rada průběžně 
seznamována a v souvislosti s tím vydala také 
řadu doporučení i pokynů pro vedení pod-
niku. Dozorčí rada také uložila novému ředi-
teli podniku, aby vypracoval detailní obchodní 
a fi nanční plán na rok 2012 s důrazem na 
razantní snižování nákladů a rozšiřování 
spektra podnikatelských aktivit a obchodních 
příležitostí. Dalším krokem ve strategii dlou-
hodobé stabilizace podniku může být jeho 
restrukturalizace. 

Věřím, že i přes dopady hospodářské krize 
a všechny překážky má LOM PRAHA s.p. per-
spektivu rozvoje. Dozorčí rada v této souvis-
losti vítá změny ve vrcholovém managementu 
podniku. Poděkování náleží odcházejícímu 
řediteli doc. J. Plochovi, jenž i v nelehkých 
dobách dokázal udržet LOM PRAHA s.p. 
na špičce ve svém oboru. Závěrem přeji za 
dozorčí radu našemu státnímu podniku, aby 
i nadále plnil své závazky vůči svému zakla-
dateli i všem obchodním partnerům, a přede-
vším aby se mu dařilo realizovat své vytyčené 
cíle. 

Jiří Šedivý, Ph.D.
předseda dozorčí rady
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Obchodní název: LOM PRAHA s.p.
Právní forma: státní podnik
Sídlo: Tiskařská 8, Praha 10
Identifi kační číslo (IČ): 00000515
Daňové identifi kační číslo (DIČ): 
CZ00000515
Zakladatel: Ministerstvo obrany ČR

Zakládající listina (aktualizované znění) byla 
vydána Ministerstvem obrany ČR dne 9. pro-
since 2010, č. j. 306-116/2007/DP-2697.
Zapsán u Městského soudu v Praze, v oddílu 
ALX, vložka 283.

HISTORIE

Historické kořeny LOM PRAHA s.p. jsou spo-
jeny s fi rmou Breitfeld-Daněk, která v roce 
1915 v Karlíně zahájila výrobu leteckých pís-
tových motorů typu HIERO a jako jediná na 
našem území tak v té době sériově vyráběla 
letecké motory. Rostoucí fi rma se postupně 
začlenila do Českomoravských strojíren 
a v roce 1927 se stala součástí koncernu 
Českomoravská-Kolben-Daněk. Část výroby 
a oprav leteckého oddělení ČKD Praga byla 
následně v roce 1942 přesunuta z Libně do 
nově vybudovaných objektů v Malešicích, 
které se jako jediné zachovaly po 2. světové 
válce a staly se základem dnešního podniku.

V roce 1954 se podnik osamostatnil a pře-
šel pod správu Ministerstva národní obrany. 
Skladba produktového portfolia se měnila 
a byla vždy odrazem typů letecké techniky 
provozovaných ve státních ozbrojených silách. 
V podniku se opravovaly především motory 
letounů řady L-29/39, MiG, Suchoj, později 
pohonné jednotky vrtulníků řady Mi. Součástí 
výroby vždy zůstávala produkce konstrukčně 
unikátních pístových motorů.

S účinností od 1. 7. 1989 byl zřízen státní 
podnik Letecké opravny Malešice a od 
roku 2003 se stal nástupnickou organizací 
Leteckých opraven Kbely, s.p. a příspěvkové 
organizace VTÚLaPVO, jejichž tradice byla rov-
něž úzce spojena s rozvojem českého letectví. 
O rok později podnik rozšířil nabídku svých 
služeb o výcvik leteckého personálu Armády 
ČR v nově vytvořeném Centru leteckého 
výcviku v Pardubicích. Dceřiná společnost VR 
Group, a.s., se věnuje vývoji leteckých a po-
zemních taktických simulátorů a simulačních 
technologií. Hlavním předmětem činnosti 
LOM PRAHA s.p. je zajišťování životního cyklu 
letecké techniky.

HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

Předmětem podnikání LOM PRAHA s.p. jsou 
tyto aktivity:
•  Opravy letecké techniky, zajišťování vývo-

jových, výzkumných, výrobních, opravá-
renských a modernizačních úkolů ve pro-
spěch potřeb a požadavků zákazníka.

•  Příprava a realizace praktického a teoretic-
kého výcviku pro letecký a pozemní per-
sonál, včetně projektování, výstaveb a re-
konstrukcí vojenských účelových zařízení, 
zajištění technické pomoci při osvojování 
výzbroje, provádění zkušební, verifi kační 
a certifi kační činnosti, včetně vydávání pří-
slušných osvědčení.

•  Poskytování služeb v rámci výzkumu a vý-
voje včetně školicí a poradenské činnosti, 
využití zkušebních kapacit pro měření 
a zpracování dat a dále ostatní činnosti, 
na něž má podnik kapacity a předepsaná 
oprávnění.

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

•  Generální opravy, opravy a údržba vrtul-
níků Mi-2/8/17/171/24/35 

•  Modernizace letounů a vrtulníků 
Mi-2/8/17/171/24/35, W-3A Sokol, L-39

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

•  Generální opravy, opravy a údržba turbo-
kompresorových motorů AI-25TL/TLM

•  Generální opravy, opravy a údržba starto-
vacích motorů AI-9V

•  Generální opravy, opravy a údržba reduk-
torů VR-14/24

• Opravy leteckých dílů, agregátů a zařízení
•  Zkoušení turbohřídelových a turbo-

dmychadlových motorů
•  Výroba, generální opravy, opravy a mo-

dernizace pístových motorů M132A/AK, 
M332A/AK/C, M137A/AZ, M337A/AK/C 

•  Výroba a opravy leteckých vrtulí V-341, V-541
•  Letecký výcvik pilotů, palubních inženýrů 

a členů pozemní obsluhy
 º  Základní výcvik (Z-142)
 º  Pokračovací a taktický výcvik (Mi-2/17, 

L-410, L-39)
 º  Simulační výcvik (Mi-2/17, L-39)
 º Taktický simulační výcvik (L-159, JAS-39)
 º Kurzy na míru
 º Výcvik pozemního personálu
• Aplikovaný výzkum a vývoj
 º  Vývoj a výroba bezpilotních systémů 

(MANTA, MAMOK)
 º Vývoj a výroba komunikačních systémů
 º Vývoj a výroba systémů velení a řízení

 º Vývoj a výroba aplikačního software
 º Speciální úpravy vojenské techniky

• Zahraniční obchod
• Servisní služby
• Povrchové úpravy materiálů a strojní práce
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• Vyvažování rotačních dílů
• Nedestruktivní zkoušení materiálů
• Odborná školení a certifi kace
• Logistické zabezpečení techniky letectva
• Speciální služby pro rezort obrany

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

LOM PRAHA s.p. a VTÚLaPVO o.z. jsou členy 
těchto organizací:
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
Asociace leteckých výrobců

Zaměstnanci LOM PRAHA 
s.p. dále působí v odborných 
orgánech NATO
NATO Research and Technology 
Organization (RTO)
NATO Air Force Armaments 
Group (NAFAG)
NATO Naval Armaments Group 
(NNAG)
NATO Army Armaments Group 
(NAAG)

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU

Ředitel podniku

Ekonomický úsek
Úsek výzkumu, 

vývoje 
a zkušebnictví

Úsek řízení jakosti
Úsek správy 

a personalistiky
Odbor podpory 
a komunikace

Závod letecké 
techniky

Centrum 
leteckého výcviku

Odštěpný závod
VTÚLaPVO

Odštěpný závod 
Letecké pístové 

motory

Praha-Kbely
Opravy draků a agregátů

VTÚLaPVO

Stará Boleslav
Testovací stanice těžkých 

agregátů

Pardubice
Centrum leteckého výcviku

Brno
VR Group

Praha-Malešice
Opravy motorů 

a reduktorů Rozmístění 
LOM PRAHA s.p.
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MANAGEMENT

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. Ředitel podniku

Absolvoval Vojenskou akademii v Brně (nyní Univerzita obrany v Brně), letecký elektrotechnický obor. Na Univerzitě úspěšně ukončil 
interní vědeckou aspiranturu ve vědním oboru měřicí technika a v roce 1992 získal titul docent. V letech 1996 – 2001 byl ředitelem 
příspěvkové organizace VTÚLaPVO. Poté vykonával funkci vrchního ředitele Národního úřadu pro vyzbrojování MO ČR. Od roku 
2003 vedl Úřad pro civilní letectví ČR. Působí v řadě odborných orgánů a institucí; je členem Rady pro bakalářský a magisterský 
studijní program Kybernetika a robotika na FEL ČVUT. S platností od 1. listopadu. 2007 byl jmenován ředitelem LOM PRAHA s.p. 
Dnem 28. dubna 2009 byl zvolen prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, ve funkci prezidenta Asociace 
působil dva roky.

Mgr. Petr Malý Ředitel úseku pro správu a personalistiku

Absolvoval magisterské studium na Metropolitní univerzitě v Praze. Pracoval na MO ČR jako tajemník pro spolupráci s obranným 
průmyslem a později v Asociaci obranného průmyslu ČR jako poradce prezidenta. Během svého profesního života působil na 
Zastupitelských úřadech ČR v Libyi, Iráku a na Filipínách v pozici fi nančního attaché. V roce 1997 pracoval jako ředitel kanceláře HK 
ČR v Londýně. Do LOM PRAHA s.p. nastoupil koncem roku 2007, ke dni 1. 1. 2008 byl jmenován do funkce ředitele Kanceláře ředitele 
podniku. Od 1. 1. 2011 zastával funkci ředitel pro správu a personalistiku, z této funkce byl dnem 3. 11. 2011 odvolán.

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 
náměstkyní pro produkci a jakost. S platností od 1. 8. 2007 byla jmenována ředitelkou pro jakost.

Ing. Michal Geist Finanční ředitel

Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, provozně ekonomickou fakultu. Od roku 2000 pracoval v Leteckých oprav-
nách Kbely jako fi nanční manažer. Od října 2003 byl v LOM PRAHA s.p. vedoucím controllingu, později ředitelem pro controlling 
a investice. S platností od 1. 8. 2007 byl jmenován fi nančním ředitelem. 
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Ing. Miroslav Brož Ředitel Centra leteckého výcviku

Absolvoval Vojenskou akademii v Brně (nyní Univerzita obrany v Brně). Od roku 1974 do roku 2003 působil v aktivní vojenské 
službě. Jako aktivní letec prošel v letech 1998 – 2003 různými zařazeními až po velitele letové skupiny. S platností od 1. 1. 2004 byl 
jmenován ředitelem Centra leteckého výcviku.

Ing. Viliam Holub, CSc. Ředitel výzkumu, vývoje a zkušebnictví

Absolvoval Vojenskou akademii v Brně (nyní Univerzita obrany v Brně), obor elektrotechnické inženýrství. Na Vojenské akademii 
úspěšně 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. Dnem 1. 1. 2009 byl Ing. Viliam 
Holub, CSc. odvolán z uvedené funkce a týmž dnem byl jmenován do funkce ředitelem výzkumu, vývoje a zkušebnictví státního 
podniku. 

Václav Irovský Ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO

Absolvoval gymnázium a střední průmyslovou školu se zaměřením na informační technologie. Před svým nástupem působil 
v komerční sféře v oblasti IT a v poradenských službách. Dnem 1. 1. 2009 byl jmenován do funkce ředitele odštěpného závodu 
VTÚLaPVO.

Ing. Petr Prokop, MBA Ředitel odštěpného závodu Letecké pístové motory

Absolvoval ČVUT v Praze, katedru letecké techniky, specializace letecké motory; v roce 2004 akademické studium na Sheffi eld 
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. Ke dni zřízení odštěpného 
závodu byl z této funkce odvolán a jmenován do funkce ředitel odštěpného závodu Letecké pístové motory.
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Jiří Linka Výkonný ředitel – ředitel závodu letecké techniky

Studuje Vysokou školu Karla Engliše, a.s., obor ekonomika a management. Do podniku nastoupil 8.12.1988, zkušenosti získával 
postupně na několika různých pracovních místech. Od 1.1.2009 se jako vedoucí oddělení výrobního dispečinku stal zástupcem 
technicko-výrobního ředitele. Dnem 1. 1. 2010 byl jmenován do funkce ředitel divize pohonných jednotek, po sloučení výrob-
ních divizí byl dnem 1. 1. 2011 jmenován výkonným ředitelem-ředitelem závodu letecké techniky.
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DOZORČÍ RADA

Jiří Šedivý Ph.D.
Předseda dozorčí rady od 25.2.2011
1. náměstek ministra obrany 
Jmenován do funkce od 15.2.2011

Tomáš Kladívko
Člen dozorčí rady
Senátor Parlamentu České republiky
Jmenován do funkce od 15.2.2011

Ing. Michael Hrbata
Člen dozorčí rady
Náměstek ministra obrany pro personalistiku

Mgr. František Nadymáček
Člen dozorčí rady
Zástupce ředitele odboru řízení vyzbrojování, 
výzkumu a vývoje – vedoucí oddělení sys-
tému vyzbrojování MO

brig. gen. Ing. Jiří Verner
Člen dozorčí rady
Zástupce velitele společných sil – velitel 
vzdušných sil
  
Mgr. Jiří Staněk
Člen dozorčí rady
Ředitel sekce vyzbrojování Ministerstva 
obrany ČR z pověření
Ředitel odboru pořizování strategických 
zakázek sekce vyzbrojování Ministerstva 
obrany ČR 
Dnem 1.2.2011 skončilo jeho funkční období 

Mgr. František Fidler
Člen dozorčí rady
Odbor správy majetku a akviziční politiky 
SSM MO
Vedoucí oddělení správy majetku
Dnem 14.2.2011 byl odvolán z dozorčí rady

plk. Ing. Libor Květina
Člen dozorčí rady
Ředitel odboru majetku a služeb sekce logis-
tiky MO ČR

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

Jiří Linka
Člen dozorčí rady 
Výkonný ředitel-ředitel závodu letecké tech-
niky, LOM PRAHA s.p.

Ing. Martin Dien
Zástupce předsedy dozorčí rady 
Ředitel úseku techniky letectva, o.z. 
VTÚLaPVO, LOM PRAHA s.p.

LOM PRAHA s.p. je Ministerstvem obrany 
ČR považován za strategický podnik České 
republiky a byl založen za účelem uspoko-
jování potřeb resortu obrany. Jeho poslání 
vyplývá ze zakládací listiny podniku a jeho 
statutu. Podnik realizuje zejména programy 
a projekty zakladatele, především zabezpe-
čení životního cyklu letecké techniky, vývoj, 
výrobu a implementaci trenažérových a simu-
lačních technologií, aplikační vývoj, výrobu 
a implementaci systémů velení a řízení, komu-
nikačních a informačních systémů a bezpilot-
ních monitorovacích systémů, jakož i základní 

a pokračovací výcvik pilotů. Dále pak zajišťuje 
a provádí zkušební, verifi kační a certifi kační 
činnosti při vývoji, výrobě, nákupu a pro-
vozu techniky letectva a protivzdušné obrany 
včetně ověřování výkonů a vlastností letecké 
techniky v mezních podmínkách letu, čin-
nosti palubního vybavení letounů a vrtulníků, 
zbraňových systémů, záchranných systémů 
osádky a padákové techniky, ověřování pro-
vozuschopnosti a přesnosti prostředků PVO 
a pozemního a radiotechnického zabezpe-
čení leteckého provozu. Volné kapacity pak 
podnik využívá k realizaci podnikatelské čin-

nosti na světovém trhu opravárenství letecké 
techniky. Rozsáhlé odborné zaměření LOM 
PRAHA s.p. podpořené řadou certifi kátů pro 
realizaci jedinečných odborných aktivit z něj 
pak dělá strategický podnik Ministerstva 
obrany ČR a ve specifi ckých činnostech i vý-
znamný podnik NATO.

POSLÁNÍ PODNIKU





4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI A STAVU MAJETKU
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K nejvýznamnějším předmětům podnikání 
patří opravy, údržba a modernizace vrtulníků 
řady Mi, opravy proudových motorů, posky-
tování leteckého výcviku a aplikovaný výzkum 
a vývoj. Podrobný popis předmětu podnikání 
je uveden v obchodním rejstříku.

EKONOMICKÝ VÝVOJ PODNIKU

Výsledky hospodaření LOM PRAHA s.p.
Výkony a přidaná hodnota vykazují meziročně 
mírný nárůst. Osobní náklady vlivem úspor-
ných opatření od roku  2010 klesají a dostaly 
se pod úroveň roku 2008. Ukazatel přidaná 
hodnota na zaměstnance roste o 11%. 
Výsledky roku 2011 negativně ovlivnila havá-
rie L-39 v jejímž důsledku byl přerušen letecký 
výcvik na tomto typu letounu. Negativně se 
projevil také meziroční mírný pokles zakázek 
od MO ČR, který se v krátkém čase nedařilo 
plně vykrýt zakázkami pro jiné zákazníky. 

Struktura majetku
Aktiva LOM PRAHA s.p. klesla o 161 mil. Kč 
(tj. o 9,3 %) na 1 562 mil. Kč. Stálá aktiva 
stoupla o 34 mil. Kč (tj. o 5,3 %) na 676 
mil. Kč. Tento pohyb je způsoben otevřením 
Taktického simulačního centra (TSC) v Pardu-
bicích, kterým jsme doplnili služby leteckého 
výcviku o zákaznicky dostupnější variantu 
kvalitní simulace.
Dynamičtější vývoj se odehrál v oblasti oběž-
ných aktiv, která meziročně klesla o 196 mil. 
Kč  (tj. o 18,3 %) na 877 mil. Kč. Z toho v ob-
lasti zásob došlo k řízenému poklesu o 99 mil. 
Kč (tj. o 11,9 %) na 733 mil. Kč. Většina zaká-
zek pro klienty byla dokončena v rámci kalen-
dářního roku. To se odrazilo v poklesu nedo-
končené výroby o 47 mil. Kč (tj. o 26,6 %) na 
131 mil. Kč.
Dlouhodobé pohledávky vzrostly vlivem 
odložené daňové pohledávky o 5 mil. Kč (tj. 
o 33,3 %) na 20 mil. Kč. Krátkodobý fi nanční 
majetek klesl o 109 mil. Kč (tj. o 84,5 %) na 
20 mil. Kč.

V oblasti pasiv byl snížen objem vlastního 
kapitálu o 54 mil. Kč (tj. o 6,5 %) na 772 mil. 
Kč. Rozhodující položkou je ztráta roku 2011.
Cizí zdroje klesly o 134 mil. Kč (tj. o 15,1 %) na 
756 mil. Kč. Krátkodobé závazky klesly o 451 
mil. Kč (tj. o 60,7 %) na 292 mil. Kč, zejména 
vlivem poklesu krátkodobých přijatých záloh 
(souvisí mj. s významnou zakázkou MO na 
přelomu let 2010/2011). Současně stouply 
bankovní úvěry o 273 mil. Kč (tj. o 198 %) na 
411 mil. Kč.
Závazky z obchodních vztahů klesly o 96 mil. 
Kč (tj. o 54,9 %) na 79 mil. Kč.

V roce 2011 obsahují bankovní úvěry též 
dlouhodobý úvěr ve výši 47 mil. Kč, ze kte-
rého byla fi nancována výstavba TSC.

LOM PRAHA s.p. je jediným vlastníkem VR 
Group, a. s. a ve společnosti LD Aviation 
Prague, s. r. o. má obchodní podíl 34 %.

Tab. Struktura výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Položka/rok 2007 2008 2009 2010 2011

Tržby za prodej zboží 103 306 110 785 188 566 201 719 266 679

Obchodní marže 30 350 22 578 46 268 40 603 30 151

Výkony 1 407 502 1 497 627 1 374 177 1 054 352 1 064 395

Výkonová spotřeba 942 261 880 973 815 827 622 589 611 524

Přidaná hodnota 495 591 639 232 604 618 472 366 483 022

Osobní náklady 412 156 501 267 521 250 485 889 459 994

Provozní výsledek hospodaření 8 116 63 682 37 068 -36 628 -58 224

Finanční výsledek hospodaření 2 367 -40 299 -12 129 -23 746 -11 272

Daň z příjmu -5 974 14 702 5 706 -12 521 -5 655

 z toho splatná 0 2 025 3 544 1 977 126

 odložená -5 974 12 677 2 162 -14 498 -5 781

Výsledek hospodaření před zdaněním 9 352 22 833 23 388 -62 800 -71 033
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VR Group, a. s.

IČ: 25699091
Sídlo: Praha 9 – Kbely, 
 Toužimská 583
Základní kapitál: 1 000 000 Kč

K nejvýznamnějším předmětům podnikání 
společnosti patří vývoj nových produktů pro 
výcvik pozemních a vzdušných sil dle aktuál-
ních požadavků na techniku a vedení bojo-
vých i nebojových operací, vývoj simulačních 
systémů pro výcvik bezpečnostních složek 
včetně příslušníků a štábů Integrovaného 
záchranného systému a obecně řešení 
projektů z oblasti výzkumu a vývoje pro 
Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu ČR.

LD Aviation Prague, s. r. o.

IČ: 61504297
Sídlo: Praha 9 – Kbely, 
 Mladoboleslavská 
 – letiště Kbely
Základní kapitál: 211 120 000 Kč

Společnost poskytuje poradenské a servisní 
služby a zajišťuje opravy letecké techniky. 
Dalším společníkem je Czech Aviation Sales, 
a. s.

Financování podniku
Podnik fi nancoval produkci pro zákazníky 
s podporou spolupracujících bank. Uvolnění 
téměř 100 mil. Kč prostředků z oblasti zásob 
umožnilo pozvolnější růst provozních úvěrů 
ve srovnání s poklesem přijatých záloh. Objem 
cizích zdrojů klesl o 134 mil. Kč (tj. o 15, 1 %) 
na 756 mil. Kč.
Platební schopnost v roce 2011 lze hodnotit 
jako dobrou. 

Tab. Aktiva a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Položka/rok 2007 2008 2009 2010 2011

Aktiva celkem 1 387 827 1 798 206 1 444 052 1 722 937 1 561 586

Vlastní kapitál 868 944 870 486 881 812 825 649 771 543

Tab. Struktura cizích zdrojů (v tis. Kč)

Položka/rok 2007 2008 2009 2010 2011

Cizí zdroje 462 014 904 351 527 217 889 692 756 474

z toho rezervy 44 685 59 915 67 905 7 878 53 246

 závazky obchodní 26 827 94 891 64 851 174 713 79 102

 zálohy krátkodobé 266 594 93 002 12 124 388 696 121 549

 bankovní úvěry 40 000 583 980 296 389 137 725 410 652
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II. OBCHODNÍ ČINNOST A PARTNEŘI

POSTAVENÍ LOM PRAHA s.p. NA TRHU

Produktové portfolio podniku komplexně 
pokrývá požadavky vojenského i civilního trhu 
v oblasti zabezpečení životního cyklu vrtulníků 
Mi. Společnost je jako jediná na trhu schopna 
zajistit vlastními silami kompletní podporu 
životního cyklu vrtulníků i jejich těžkých agre-
gátů (motory, reduktory), přičemž všechny 
služby jsou plně certifi kovány konstrukčními 
kancelářemi jednotlivých produktů (MVZ Mil, 
OAO Klimov, FED Charkov). V roce 2011 pod-
nik získal od Úřadu civilního letectví ČR certi-
fi kát PART 145 na údržbu vrtulníků Mi-8/17 
civilního určení a rozšířil oprávnění na gene-
rální opravy motorů a reduktorů vojenského 
určení od konstrukční kanceláře Klimov. 

V oblasti výcviku v loňském roce společnost 
získala prvního zahraničního zákazníka a dále 
rozšířila nabízené služby o taktický simulační 
výcvik pro piloty stíhacích letounů. Nabyté 
zkušenosti, které podnik získal při poskyto-
vání výcvikových služeb zahraničním pilotům 
a palubním inženýrům, vedou k upevnění 
postavení LOM PRAHA s.p. na trhu výcviku. 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PARTNEŘI 
LOM PRAHA s.p.

Nejvýznamnějším tuzemským obchodním 
partnerem v roce 2011 byla Armáda ČR, pro 
kterou podnik zajišťoval modernizace letecké 
techniky, opravy, logistické zabezpečení a vý-
cvik. Pokračovalo plnění smluv uzavřených 
v roce 2010, které se týkaly modernizace tří 
vrtulníků Mi-171Š, dodávek kontrolně měřicí 
techniky, dodávek náhradních dílů pro moder-

nizované vrtulníky, výzkumných a vývojových 
projektů k zabezpečení letového provozu, 
zástaveb avioniky do vrtulníků W-3A Sokol 
a Mi-24/35, oprav těžkých agregátů pro vrtul-
níky, leteckého výcviku a též víceletých servis-
ních smluv k technické a logistické podpoře 
provozu techniky v zahraničí. V roce 2011 byl 
současně završen prodej čtyř vrtulníků Mi-17 
soukromé společnosti. 

Ze zahraničních obchodních partnerů roku 
2011 byl v oblasti leteckého výcviku významný 
kontrakt s fi rmou Honeywell Technology 
Solutions Inc. týkající se výcviku zahraničních 
pilotů. V programu oprav vrtulníků a těžkých 
agregátů byla s německým privátním zákaz-
níkem uzavřena první smlouva v historii pod-
niku na opravu civilního vrtulníku dle před-
pisů EASA v Německu. Byly zahájeny opravy 
většího množství reduktorů pro Alžírsko. 
Mezi další významné zahraniční partnery 
patří Polsko, Lotyšsko, Slovensko a Litva, se 
kterými byly realizovány generální a částečné 
opravy těžkých a ostatních agregátů letecké 
techniky. 

Pro bangladéšského partnera byly prove-
deny generální opravy motorů AI-25TL včetně 
školení technického personálu. Pokračovaly 
dodávky a kalibrace zkušeben, které souvisí 
s vybudováním opravárenské linky leteckých 
motorů ve Vietnamu. Australskému zákazní-
kovi byly dodány letecké pístové motory M-
337 po generální opravě. Nezanedbatelné 
obchodní aktivity byly úspěšně realizovány 
i s dalšími zahraničními partnery. 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKTY 
LOM PRAHA S.P. V ROCE 2011

Tuzemsko
Pro AČR byla dokončena modernizace 2 ks 
vrtulníků Mi-171ŠM (třetí kus s přepadem 
do r. 2012), provedena zástavba avioniky do 
4 ks vrtulníků W-3A Sokol a 1 ks vrtulníku 
Mi-35. Dále byly pro Armádu ČR zabezpečeny 
dodávky kontrolně měřicí techniky a dodávky 
náhradních dílů na vrtulníky Mi-8, Mi-17, 
Mi-171Š, Mi-24 a W-3A Sokol. Průběžně bylo 
realizováno více než 40 výzkumných a vývo-
jových projektů k zabezpečení letového pro-
vozu a zajištěn letecký výcvik na vrtulnících 
a letadlech, včetně výcviku na pozemních 
simulátorech.

Celkem pro Armádu ČR byly v roce 2011 
provedeny čtyři generální opravy motorů, 
tři částečné opravy motorů a dvě generální 
opravy reduktorů. Dle dohodnutých podmí-
nek probíhal výcvik pilotů. Završen byl prodej 
čtyř vrtulníků Mi-17 civilní fi rmě.

Zahraničí
Pro zahraniční zákazníky bylo provedeno cel-
kem 10 generálních oprav leteckých motorů, 
jedna částečná oprava motoru, 31 generál-
ních oprav reduktorů, tři částečné opravy 
reduktorů a generální opravy lehkých agre-
gátů, byly prodány náhradní díly a poskyt-
nuty servisní služby. Dále pokračovaly opravy 
motorů pro přední leteckou přehlídkovou 
skupinu Breitling Jet Team. Pro společnost 
Honeywell Technology Solutions Inc. byly 
úspěšně dokončeny dva kurzy výcviku zahra-
ničních pilotů. V oblasti generálních oprav 
draků je největším kontraktem smlouva na 
opravu a modernizaci vrtulníku Mi-8T privát-
ního německého zákazníka. 
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III. PRODUKTY
 

ZÁVOD LETECKÉ TECHNIKY

Závod letecké techniky vznikl 1. 1. 2011 spoje-
ním dvou samostatných divizí, a to divize leta-
del a divize pohonných jednotek (historicky 
LOK a LOM). Pracoviště se nacházejí v lokali-
tách Kbely, Malešice a Stará Boleslav. 

Rok 2011 byl pro Závod letecké techniky 
zlomovým kvůli zahájení procesu restruktura-
lizace výrobních a logistických procesů. Byla 
zahájena optimalizace výrobních procesů, 
která je úzce spjata s novým prostorovým 
uspořádáním. Všechny tyto kroky zajišťují 
zvýšení efektivity nově vytvořeného závodu. 

S naší činností je úzce svázána certifi kační 
politika podniku. Proto dalším významným kro-
kem roku 2011 bylo získání osvědčení a certifi -
kací pro výrobu v celém rozsahu portfolia ZLT:
•  Oprávnění k opravám vrtulníků Mi-8 

a Mi-17 vojenského určení 
•  Oprávnění k opravám vrtulníků Mi-8 

a Mi-17 civilního určení 
•  Osvědčení o shodě systému k údržbě 

motorů TV3-117MT/VM/V/VMA a reduk-
toru VR-14/24

•  Osvědčení ÚCL pro opravy a údržbu Mi-8 
a 17 vč. pohonných jednotek

•  Obhájili jsme certifi káty ISO, OVL, ZSOJ

Tato osvědčení a certifi káty výrazně rozši-
řují schopnosti podniku a možnosti komerč-
ního uplatnění na trhu vojenských i civilních 
oprav v Evropě i ve světě.

Pro ZLT byl tradičně významným zákazní-
kem MOČR, a to díky modernizacím Mi-171Š 
a opravě velkého počtu agregátů. 

Další významní zákazníci ZLT v roce 2011 
byli PAMCO, SARL a WZL.

Významná činnost ZLT rovněž spočívá 
v podpoře výcviku CLV, a to údržbou letecké 
techniky a zapůjčením učebních pomůcek.

Základní výrobní programy
•  GO, opravy a údržba vrtulníků Mi-2, Mi-8, 

Mi-17 a Mi-24/35
•  GO, opravy a údržba motorů AI-25
•  GO, opravy a údržba motorů TV3-117 

všech verzí
•  GO, opravy a údržba reduktorů VR-14/24 

a start. motorů AI-9V
•  Opravy a údržba letounů L-39
•  Opravy a údržba agregátů všech uvede-

ných typů letecké techniky
• Modernizace letecké techniky
• Lakování letecké techniky
• Výroba dílů
• Galvanické práce, povrchové ochrany
• Vyvažování rotačních dílů
• Nedestruktivní defektoskopie
•  Konstrukce a výroba zkušebních a testova-

cích zařízení
•  Kalibrace měřicí techniky

ÚSEK VÝZKUMU, VÝVOJE 
A ZKUŠEBNICTVÍ

Úsek výzkumu, vývoje a zkušebnictví meto-
dicky řídí oblast výzkumu, vývoje a zkušeb-
nictví v rámci LOM PRAHA s.p. (vyjma o. z. 
VTÚLaPVO) a zabezpečuje projektovou čin-
nost podniku ve smyslu leteckých předpisů, 
především u vrtulníků typu Mi-2, Mi-8, Mi-17, 
Mi-171 a Mi-24/35.

Hlavní činnost úseku je zaměřena na tyto 
oblasti:
•  vývoj, projektování, prototypová výroba, 

zkoušky, instalace pro modifi kace a kon-

strukční změny konstrukce draku a avio-
nických systémů vojenských letadel a po-
zemního vybavení pro vojenskou leteckou 
techniku,

•  tvorba projektové řídicí dokumentace pro 
přidělené programy,

•  zpracování studií, projektů, návrhů tech-
nického řešení,

•  zpracování technických podkladů pro zpra-
cování smlouvy se zákazníkem pro obchodní 
úsek,

•  zpracování technických požadavků, tech-
nických specifi kací, technických podmínek 
a jejich schválení,

• návrh předpisové základny a její schválení,
•  zpracování konstrukční, technologické 

a technické dokumentace v celém rozsahu 
a její udržování po celý životní cyklus,

•  návrh a řízení procesů validace a verifi kace 
navržených řešení vývoje letecké techniky, 

•  schválení řešení vývoje změn a konstrukce 
letecké techniky u příslušné certifi kační 
autority (civilní nebo vojenské) při použití 
postupů daných platnou legislativou a po-
žadavky certifi kační autority,

•  řízení a provádění první (prototypové) reali-
zace navržených řešení úprav, změn a mo-
difi kací letecké techniky,

•  spolupráce na zavedení schváleného kon-
strukčního řešení vyprojektovaných částí 
letecké techniky a modifi kací letecké tech-
niky do sériové výroby s pověřeným reali-
zátorem sériové výroby.

V roce 2011 byla činnost zaměřena na tyto 
typy modifi kací:
•  komunikační systémy,
• navigační systémy,
• identifi kační systémy,
• schopnosti v oblasti nočního vidění,
• záchranné systémy,
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• systémy multifunkčních zobrazení,
• systémy vlastní ochrany,
• balistická ochrana,
• ochrana motorů v prašném prostředí.

CENTRUM LETECKÉHO VÝCVIKU

Jedná se o unikátní výcvikové centrum, které 
je schopno zabezpečit potřeby výcviku jak 
v oblasti  letecké, tak i v oblasti simulační 
techniky

a) Letecký výcvik pro AČR
Centrum leteckého výcviku provádělo v roce 
2011 letecký výcvik výkonných vojenských 
letců podle požadavku vzdušných sil AČR. 
Letecký výcvik byl ovlivněn zákazem pro-
vozu letounů L-39 po letecké nehodě tohoto 
typu v prosinci 2010. Z důvodu dlouhodo-
bého zákazu si AČR objednala pro piloty L-39 
náhradní letecký výcvik na letounech Z-142. 
Leteckého výcviku se zúčastnilo více než 60 
pilotů AČR a někteří piloti prováděli výcvik na 
více typech letadel. V listopadu 2011 zabez-
pečilo CLV pro čtyři piloty AČR výcvik v roz-
sahu 21 hodin a 35 minut na letounu L-39 
z AERO Vodochody a.s.

Mladí piloti byli cvičeni v rozsahu základního 
a pokračovacího výcviku v souladu se schvále-
nými Osnovami letové přípravy. Piloti AČR byli 
cvičeni v rozsahu základního, pokračovacího 
a bojového výcviku na všech typech letadel.

Původní plán náletu hodin pro AČR na rok 
2011 byl stanoven na 2 825 hodin. CLV v roce 
2011 pro AČR zabezpečilo nálet celkem 3 465 
hodin 10 minut.

b) Letecký výcvik pro zahraniční ozbro-
jené síly
Na základě smlouvy s Honeywell Technology 
Solutions Inc. byly v roce 2011 provedeny dva 
kurzy pro zahraniční armády. První kurz byl pro-
veden v měsících srpen a září a druhý kurz byl 
proveden v měsících listopad a prosinec. 

Celkem CLV v těchto kurzech zabezpečilo 
splnění náletu 240 hodin. Uvedeného výcviku 
se účastnilo 12 pilotů afgánské armády a po-
licie a čtyři palubní technici. 

Celkem CLV za rok 2011 provedlo 8 122 letů 
a nalétalo 4 646 hodin. Uvedená data zahr-
nují nálet pro piloty AČR, pro zahraniční piloty 
a nálet pilotů CLV.

c) Taktické simulační centrum
Výstavba Taktického simulačního centra byla 
zahájena v květnu 2011 a v listopadu 2011 
ministr obrany ČR slavnostně zahájil jeho 
provoz v rámci první etapy, která zahrnuje 
provoz v neutajovaném režimu a plnění úkolů 
Air to Air. Do konce roku proběhly celkem tři 
týdenní výcvikové kurzy simulovaného taktic-
kého výcviku pro piloty a GCI AČR. 

Dále pokračuje výstavba v rámci druhé 
etapy projektu Taktického simulačního centra 

– získání certifi kace NBÚ na stupeň utajení 
„TAJNÉ“ a rozšíření jeho schopností o posky-
tování služby FAC a plnění úkolů třídy Air To 
Ground. Do budoucna se předpokládá využití 
nejen pro potřeby AČR, ale i pro širokou škálu 
zahraničních zákazníků.

Jedná se o výjimečné zařízení na špičkové 
technické úrovni.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD VTÚLaPVO

Vojenský technický ústav letectva a PVO o. z. 
je součástí LOM PRAHA s.p. od roku 2003 
a do této podoby se transformoval rozhodnu-
tím zakladatele z původní stejnojmenné pří-
spěvkové organizace. Ke dni 31. 12. 2011 měl 
závod 139 kmenových zaměstnanců, pře-
vážně vědeckých a vývojových pracovníků.

Snížení počtu zaměstnanců ve srovnání 
se stavem na konci roku 2010 je výsledkem 
cíleného zeštíhlování organizace a snižování 
nákladů na správní činnosti tak, jak to bylo 
deklarováno ve výroční zprávě za rok 2009. 

Nálet hodin CLV v roce 2011

AČR

Zahraniční zákazník

Instruktoři CLV
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Podle plánu byla realizována restrukturali-
zace produkčních útvarů i správy a tato opat-
ření se příznivě projevila ve snížení vlastních 
režijních nákladů a současně se již projevilo 
zlepšení v řízení jednotlivých projektů, a to 
hlavně v důsledku posílení rolí vedoucích jed-
notlivých produkčních útvarů. Správní útvary 
po soustředění do Střediska sdílených služeb 
zvládly změny v náplni práce a kompetencí 
a plně zajistily ekonomickou, administrativní 
a evidenční podporu jak projektů vědy a vý-
voje, tak výrobních projektů. 

Odbornými útvary závodu jsou Úsek tech-
niky letectva, Úsek speciálních zástaveb a bez-
pilotních prostředků, Úsek komunikačních 
a informačních systémů a Úsek vědy a per-
spektivních programů. V rámci řešení pro-
jektů výzkumu a vývoje je implementované 
projektové řízení v maticové struktuře. Úsek 
informačních systémů a technologií je režijním 
útvarem závodu. Jeho pracovníci se podílí pře-
devším na správě podnikového informačního 
systému a modernizaci technického vybavení 
sítí, ale jejich odbornost je využívána i při rea-
lizaci projektů výzkumu a vývoje. VTÚLaPVO 
trvale zajišťuje činnost Distribučního informač-
ního střediska (DIS) NATO RTO v celé České 
republice. Činnost a struktura je zveřejněna na 
internetovém portálu LOM PRAHA s.p.

Úsek techniky letectva svým odborným 
portfoliem pokrývá tři základní pilíře zabez-
pečení vojenského/civilního letectva, bez kte-
rých nelze leteckou techniku provozovat. 

Je to 
a)  Inženýrsko-letecké zabezpečení provozu 

letecké techniky (ILZ), 
b)  Letecké radionavigační zabezpečení (LRNZ) 

včetně zabezpečení stanovišť řízení letec-
kého provozu (ŘLP), 

c)  Letištní provozní technické zabezpečení 
(LPTZ).
Akreditovaná a autorizovaná činnost letec-

kých specialistů ÚTL je podložena certifi káty 
a osvědčeními ČIA, OVL MO, ÚCL, ale také 
tuzemskými a zahraničními výrobci letecké 
techniky.

Úsek speciálních zástaveb a UAV (ÚSZ) 
zabezpečoval v průběhu roku 2011 kon-
strukční a zástavbové práce ve prospěch 
ostatních úseků VTÚLaPVO a zároveň stabilně 
řeší projekty vědy a výzkumu. Základním nos-
ným prvkem bylo dokončení výroby proto-
typu Komunikačního a informačního modulu 
pro 50 účastníků (KIM50) včetně pracoviště 
IEG. Současně ÚSZ vyvinul a zrealizoval spe-
ciální Velitelsko-štábní vozidlo (VŠMP) pro 
Policii ČR, přičemž v roce 2011 byly dodány 4 
kusy II. generace těchto vozidel pro uživatele 
Krajských velitelství PČR (celkově bylo v letech 
2010 – 2011 dodáno 8 kusů VŠMP). Pro PČR 
byla taktéž vyvinuta a realizována zástavba 
mikrovlnného spoje pro bezdrátový přenos 
obrazové informace mezi Mobilním monito-
rovacím centrem a VŠMP. V tomto roce byla 
zpracována a přijata nabídka na dodávku spe-
ciálního vozidla pro poříční oddíl Policie ČR 
s realizací v roce 2012. 

Úsek komunikačních a informačních sys-
témů zabezpečuje vývoj operačně taktických 
a taktických komunikačních a informačních 
systémů pro AČR, s důrazem na jednotky 
pozemních a vzdušných sil, a to v provedení 
jak stacionárním, tak i mobilním. Provádí také 
verifi kaci SW.

K výrobkům dodává bezpečnostní doku-
mentaci dle platné legislativy ČR. Programátoři 
úseku KIS realizují vlastní speciální aplikační 
programové vybavení (SW) k informačním 

systémům a podle potřeb zákazníka integrují 
již provozovaný SW.

Úsek KIS zabezpečuje výrobu speciálního 
zařízení k propojení utajovaných informač-
ních systémů (pracovních stanic) s různým 
stupněm utajení a výrobu speciálního zařízení 
k obousměrnému přenosu neutajovaných 
informací do a z utajovaných systémů.

V roce 2011 ÚKIS dokončil projekt obran-
ného vývoje – komunikační a informační 
modul pro 50 účastníků KIM 50 s modulovou 
architekturou. Jednotlivé podmoduly zabezpe-
čují komunikační a informační podporu v mi-
sích v závislosti na různých podmínkách půso-
bení. Významným podmodulem je Information 
Exchange Gateway (IEG), zabezpečující nepře-
tržité utajené propojení s NATO.

Úsek vědy a perspektivních programů je 
odborně zaměřen především na realizaci pro-
jektů obranného výzkumu a vývoje v oblasti 
vojenské techniky, systému velení a řízení, 
programu na podporu realizace schopností 
NEC a simulační a trenažérové technolo-
gie, a to vše s důrazem na aktuální potřeby 
resortu MO ČR.

V oblasti obranné standardizace úsek rea-
lizuje analytické, podpůrné a překladatelské 
práce, tvorbu a revize Českých obranných 
standardů.

ÚVPP odpovídá za odborné zahraniční akti-
vity v NATO, EDA, ESA.

ÚVPP je gestorem odborné spolupráce s ci-
vilními i vojenskými vysokými školami.

ÚVPP má gesci za řešení všech projektů 
výzkumu (zákon č. 130/2002 Sb.) v rámci 
ÚVPP i v rámci celého o. z. VTÚLaPVO.

Pro potřeby OVL MO úsek zabezpečuje 
podporu procesu schvalování typové způsobi-
losti, dohled nad vývojem, účast při závislém 
a nezávislém ověřování shody.
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ODŠTĚPNÝ ZÁVOD LETECKÉ PÍSTOVÉ 
MOTORY

Program údržby a oprav leteckých pístových 
motorů je provozován bez přerušení od vlastního 
založení podniku, tvoří tedy více než 60-ti letou 
historii. Původně byl orientován pouze na typy 
motorů používaných v letectvu Československé 
armády (jako např. AŠ-82 instalované v letadlech 
IL-14 nebo vrtulníku Mi-4, Walter Minor 6-III 
a později M-137/M-337 používaných ve výcviko-
vých letadlech řady Zlín Trenér). Od 70. let byly 
poskytovány opravy motorů i pro civilní sektor 
a to v rámci vybraných zemí RVHP. Dále byly 
zavedeny generální opravy motorů M-462RF 
využívaných v zemědělských letadlech Z-37.   

V roce 1988, v rámci restrukturalizace auto-
mobilového průmyslu, byla uzavřena smlouva 
mezi podniky Letecké opravny Malešice 
a AVIA n. p. o delimitaci programu výroby 
motorů M137/M337 do provozovny v Male-
šicích. Vlastní delimitace probíhala do roku 
1992, kdy podnik Letecké opravny Malešice 
zahájil výrobu motorů.

K hlavním produktům patří:
•  Výroba, opravy a údržba motorů M132, 

M332, M137 a M337 všech verzí a motorů 
M462RF.

•  Výroba, opravy a údržba leteckých vrtulí 
V341, V541 a V546 všech verzí.

•  Výroba, opravy a údržba palivového čerpa-
dla Yh/Yc všech verzí.

•  Výroba a distribuce náhradních dílů k vy-
jmenovaným motorům a vrtulím.

•  Výroba a distribuce vybraného příslušen-
ství k motorům a vrtulím.

•  Udržování dokumentace k zachování letové 
způsobilosti v aktuálním stavu, distribuce 
bulletinů a servisních dopisů k uživatelům 
a agentuře.

•  Prodlužování provozní doby motorů 
v provozu.

Společnost LOM PRAHA s.p. je držitelem 
typových certifi kátů: 
•  k řadovým invertním leteckým motorům 

řady M132-337 všech verzí,
•  k hvězdicovému leteckému motoru M462RF,
•  k leteckým vrtulím V341, V541 a V546 

všech verzí.

Společnost LOM PRAHA s.p. je oprávněnou 
organizací pro: 
•  projektování motorů a vrtulí dle Part 21, 

odstavec J (EASA.21J.306),
•  výrobu dle Part 21, odstavec G 

(CZ.21G.0018),
•  údržbu dle Part 145 (CZ.145.0013).

Typové certifi káty spolu s uvedeným oprávně-
ním k činnostem umožňují zajišťovat životní 
cyklus motorů a vrtulí od konstrukčního návrhu 
až po udržování techniky v letuschopném stavu 
v rámci schopností pracovníků o. z. ZPM.

V období let 2002 až 2010 se program 
Leteckých pístových motorů orientoval 
výlučně na údržbu motorů v provozu a vý-
robu náhradních dílů. V roce 2011 se poda-
řilo po několika letech vývoje uzavřít rámcový 
víceletý kontrakt na dodávky nových motorů 
M337C pro letouny La-8, které vyrábí spo-
lečnost Aerovolga, RF. Od roku 2012 bude 
obnovena výroba motorů s výhledem expanze 
dodávek i jiným výrobcům letadel.

Zákaznické portfolio tvoří: 
•  Centrum leteckého výcviku v rámci LOM 

Praha s. p. 
•  Aerokluby České republiky, Rumunska 

a Polska 
• Letecké školy v České republice 
•  Letecké výcvikové a vzdělávací centrum v Ži-

lině, Slovensko 
•  Letecká škola vzdušných sil Alžírské demokra-

ticko-lidové republiky 
•  Společnost Aerovolga-Samara, RF
•  Regionální a soukromé aerokluby v ČR 

a v Evropě
•  Individuální majitelé letadel s instalovanými 

motory LOM. 
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IV. LIDSKÉ ZDROJE

VÝVOJ POČTU A SKLADBY 
ZAMĚSTNANCŮ

Fyzický počet zaměstnanců LOM PRAHA 
s.p. k 31.12.2011 činil 881 osob. V roce 2011 
bylo přijato 50 zaměstnanců, 90 zaměst-
nanců ukončilo pracovní poměr. Průměrný věk 
zaměstnanců podniku k 31.12.2011 byl 47,33 
roku; téměř pětina zaměstnanců (18,5%) byla 
ve věku do 35 let, více než polovina zaměst-
nanců (54,1%) byla ve věku mezi 36 a 55 
roky. Počet zaměstnanců s ukončeným stře-
doškolským vzděláním se blíží třem čtvrtinám 
(72,1%) z celkového počtu zaměstnanců, 
vysokoškolské vzdělání absolvovala více než 
čtvrtina zaměstnanců podniku (26,2%).

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

LOM PRAHA s.p. klade trvale důraz na celo-
životní vzdělávání svých zaměstnanců, na 
prohlubování a zvyšování jejich kvalifi kace, 
na péči o udržení a rozvoj jejich profesních 
schopností a dovedností. Vzdělávací a rozvo-
jové aktivity roku 2011 byly prioritně zaměřeny 
na odbornou kvalifi kaci klíčového personálu, 
na podporu znalostí a dovedností potřebných 
k zajišťování růstu efektivity pracovních čin-
ností a na rozvoj schopnosti komunikace v ci-
zích jazycích.

Povinná oblast vzdělávání zahrnovala 
vstupní školení nových zaměstnanců v rámci 
adaptačního procesu a dále periodická ško-
lení předepsaná příslušnými právními pře-
pisy. V roce 2011 bylo například opakovaně 
realizováno školení řidičů referentů, základní 
a periodické školení vazačů břemen-jeřábníků 
nebo školení vedoucích zaměstnanců o BOZP 

a PO. Konala se také další odborná školení 
pro obsluhu tlakových zařízení nebo ško-
lení vyhlášky 50/78 Sb., §6, §7 a §8. Značný 
podíl vzdělávacích aktivit představovala také 
příprava specializovaných odborností, kdy ve 
spolupráci s ministerstvem obrany byl napří-
klad realizován typový kurz na vrtulník W-3A 
Sokol nebo vrtulník Mi-24V/35. V souvislosti 
s rozvojem zahraničních aktivit podniku i s cí-
lem zvýšit jazykovou vybavenost zaměstnanců 
LOM PRAHA s.p. bylo vzdělávání směřováno 
také na jazykovou přípravu zaměstnanců. Ve 
spolupráci s ČSA byl pro piloty v CLV napří-
klad realizován specializovaný kurz technické 
angličtiny.

S cílem podpořit zvyšování kvalifi kace svých 
klíčových zaměstnanců v profi lových obo-
rech uzavřel LOM PRAHA s.p. v roce 2011 tři 
dohody o zvýšení kvalifi kace studiem vysoké 
školy, další čtyři zaměstnanci již v tomto 
roce studovali na základě dohod uzavřených 
v předcházejícím období. 

PÉČE O ZAMĚSTNANCE

I v roce 2011 pokračovala spolupráce s Ústa-
vem leteckého zdravotnictví, kde jsou kromě 
povinných prohlídek pilotů a létajícího perso-
nálu realizovány vstupní, periodické a mimo-
řádné preventivní prohlídky všech zaměst-
nanců LOM PRAHA s.p. Smluvně má dále 
LOM PRAHA s.p. na oddělení nemocí z po-
volání zajištěny periodické prohlídky zaměst-
nanců pracujících ve zdraví škodlivých pracov-
ních podmínkách.

Zaměstnanci podniku mají dlouhodobě 
možnost využívat rekreačních a krátkodo-
bých lázeňských pobytů v zařízeních VLRZ; 
smlouva o poskytování těchto pobytů zajiš-
ťující zaměstnancům podniku rekreaci za zvý-
hodněných podmínek byla opět uzavřena i na 
další rok.



27

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 STRANA 27

BENEFITY

LOM PRAHA s.p. v rámci vytváření pozitivních 
zaměstnaneckých vztahů poskytuje zaměst-
nancům výhody pokrývající široké spektrum 
jejich potřeb.

K nejvýznamnějším benefi tům patří:
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
•  příspěvek na rekreaci zaměstnance a jeho 

dětí
• odměny při životních a pracovních výročích
•  skupinové úrazové pojištění pro zvlášť rizi-

kové profese
•  příspěvek na penzijní připojištění a životní 

pojištění
• sociální půjčky a výpomoci
• bezplatné očkování proti chřipce

VZTAHY STÁTNÍHO PODNIKU S ODBORY

V LOM PRAHA s.p. působí tři základní organi-
zace ČMOSA. Dobrou úrovní úpravy pracov-
něprávních vztahů, odměňování a benefi tů 
podnik vytváří předpoklady pro udržení soci-
álního smíru. Výsledkem shody mezi podni-
kem a odbory je uzavřená Kolektivní smlouva 
na rok 2012.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

Podnik dlouhodobě spolupracuje s několika 
středními školami a učilišti formou exkurzí do 
odštěpného závodu VTÚLaPVO a vytvořením 
podmínek pro praktickou výuku studentů 
v LOM PRAHA s.p. Prostřednictvím personál-
ního útvaru byly uzavřeny smlouvy například 

se SŠ elektrotechniky a strojírenství v Praze 
10, s VOŠ a SPŠ elektrotechnickou F. Křižíka 
v Praze 1, s VOŠ a SPŠ dopravní v Praze 1 
a se SŠ letecké a výpočetní techniky Odolena 
Voda. Podnik umožnil v roce 2011 absolvo-
vání odborné praxe 40 studentům a žákům 
těchto středních škol.
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V. STRATEGICKÉ ZÁMĚRY

VIZE STÁTNÍHO PODNIKU

Základní dlouhodobou a trvalou vizí LOM 
PRAHA s.p. je být ekonomicky stabilním 
a prosperujícím podnikem, přičemž si klade za 
cíl mít i pozici perspektivního zaměstnavatele 
pro kvalifi kovanou pracovní sílu. S tím souvisí 
rovněž zaměření na optimalizaci výrobních 
nákladů a modernizaci podniku. Vizí s pod-
statným vlivem na další rozvoj je také dosažení 
významného postavení v oblasti European 
Helicopter Initiative a v oblasti poskytování 
služeb v rámci Centre of Excellence pro opravy 
vrtulníků a pro výcvik leteckého personálu 
států NATO a EU. Ve výcviku pilotů pak vidí 
LOM PRAHA s.p. potenciál stát se Aliančním 
centrem pro taktický výcvik na vrtulnících 
typu Mi. Další oblastí zájmu je podílet se na 

offsetových programech v rámci modernizace 
a obměny letecké techniky AČR, stejně tak 
jako snaha získat pro o. z. VTÚLaPVO posta-
vení projektové kanceláře státní správy s po-
sláním odborného a metodického dohledu za 
stranu zadavatele. Státní podnik tak stabilně 
zachovává vizi strategického podniku resortu 
Ministerstva obrany ČR a významného part-
nera v rámci států NATO/EU a dále i vizi roz-
šíření kooperace v mezinárodním měřítku 
obecně. 

STRATEGICKÉ CÍLESTRATEGICKÉ CÍLE

• být strategickým podnikem MO ČR
• dosáhnout ekonomické prosperity
•  stát se moderním, respektovaným a certifi -

kovaným leteckým podnikem
•  aktivně působit v projektech EU/NATO/OSN

ZÁKAZNICKÉ CÍLE

•  udržet vysokou kvalitu a spolehlivost 
poskytovaných produktů a služeb

•  poskytovat komplexní služby světové úrovně
•  poskytovat adekvátní profesionální pod-

poru a servis k produktům a službám

CÍLE K USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB 
ZAKLADATELE

•   zvyšování hodnoty podniku a prosperity 
společnosti

•  uspokojování potřeb zakladatele v poža-
dovaném čase a kvalitě

•  transparentní provádění podnikatelských 
aktivit a záměrů
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VI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

LOM PRAHA s.p. trvale věnuje ochraně 
životního prostředí náležitou péči a upřed-
nostňuje cestu minimalizace rizik a prevenci 
znečišťování.

OCHRANA VOD

Ochranné sanační čerpání a monitoring pod-
zemních vod v areálech Kbely a Stará Boleslav 
pokračoval kontinuálně i v r. 2011. Finanční 
náklady na ochranu půdního prostředí a pod-
zemních vod dosáhly 1 259 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí orgánů státní správy 
a poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na 
odstranění staré ekologické zátěže v areálu 

Stará Boleslav proběhla veřejná soutěž na 
dodavatele sanačních prací. Vítězem řád-
ného výběrového řízení se stala společnost 
DEKONTA, a.s., která zahájila přípravné práce 
pro realizaci sanace.

Kvalita odpadních vod byla pravidelně sle-
dována a za r. 2011 nedošlo v žádné z výpustí 
k překročení limitů zbytkového znečištění.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V roce 2011 vyprodukoval LOM PRAHA 
s.p. 103 tun ostatních odpadů a oprávněné 
osobě předal k likvidaci 26 tun nebezpečných 
odpadů, což představuje snížení množství 
odpadů o 50 % oproti loňskému roku.

EMISE DO OVZDUŠÍ

V rámci podniku bylo provozováno celkem 
15 středních a 7 malých zdrojů znečišťování 
ovzduší a ve všech případech byly emisní 
limity dodrženy. Emisní poplatky dosáhly 
26,8 tis. Kč.





5 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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Rozvaha v plném rozsahu – aktiva

Označ. AKTIVA
Číslo 
řádku

Běžné účetní období
Minulé 

účetní ob-
dobí

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+63) = ř. 67 001 2 978 286 1 416 700 1 561 586 1 722 937

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

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23) 003 2 001 373 1 324 973 676 400 641 938

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 114 617 61 809 52 808 56 189

B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 14 681 14 681 0 0

 3. Software 007 38 890 37 531 1 359 2 403

 4. Ocenitelná práva 008 3 299 3 280 19 53

 5. Goodwill 009 0 0 0 0

 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 54 843 6 317 48 526 42 258

  7. Nedokončený dlouhodobý nehmot. majetek 011 1 346 0 1 346 11 475

 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 1 558 0 1 558 0

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 1 876 846 1 263 164 613 682 575 839

B. II. 1. Pozemky 014 148 298 0 148 298 142 964

 2. Stavby 015 703 646 401 341 302 305 277 932

 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 851 724 772 269 79 455 102 789

 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0

 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0

 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 128 541 89 554 38 987 29 550

 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 26 841 0 26 841 11 324

 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 17 796 0 17 796 11 280

 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý fi nanční majetek (ř. 24 až 30) 023 9 910 0 9 910 9 910

B. III.  1. Podíly – ovládaná osoba 024 3 113 0 3 113 3 113

 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 6 797 0 6 797 6 797

 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0

 4. Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0

 5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 028 0 0 0 0

 6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 029 0 0 0 0

 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi nanční majetek 030 0 0 0 0
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C. Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58) 031 969 150 91 727 877 423 1 072 873

C.  I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 802 475 69 517 732 958 831 971

C. I. 1. Materiál 033 539 648 69 517 470 131 539 893

 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 131 137 0 131 137 178 523

 3. Výrobky 035 28 379 0 28 379 17 847

 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0

 5. Zboží 037 9 112 0 9 112 7 780

 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 94 199 0 94 199 87 928

C. II.  Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 20 377 0 20 377 14 598

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0

 2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0

 3. Pohledávky – podstatný vliv 042 0 0 0 0

 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0 0 0 0

 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 517 0 517 520

 6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0

 7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 0

 8. Odložená daňová pohledávka 047 19 860 0 19 860 14 078

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 126 051 22 210 103 841 96 980

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 92 730 22 210 70 520 72 196

 2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 0

 3. Pohledávky –  podstatný vliv 051 0 0 0 0

 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 0 0 0 0

 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0

 6. Stát – daňové pohledávky 054 2 763 0 2 763 0

 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 18 396 0 18 396 9 896

 8. Dohadné účty aktivní 056 450 0 450 8 663

 9. Jiné pohledávky 057 11 712 0 11 712 6 225

 C. IV. Krátkodobý fi nanční majetek (ř. 59 až 62) 058 20 247 0 20 247 129 324

 C. IV. 1. Peníze 059 1 744 0 1 744 1 558

 2. Účty v bankách 060 18 503 0 18 503 127 766

 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0

 4. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek 062 0 0 0 0

 D. I.   Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 7 763 0 7 763 8 126

 D. I. 1. Náklady příštích období 064 5 286 0 5 286 8 108

 2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0

 3. Příjmy příštích období 066 2 477 0 2 477 18

Kontrolní součet (ř. 01 až 66) 999 11 905 381 5 666 800 6 238 581 6 883 622
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Rozvaha – pasiva

Označ. PASIVA
Číslo 
řádku

Stav v běžném 
účet. období

Stav v minulém 
účet. období

a b c  5  6

PASIVA CELKEM (ř. 68+86+119) = ř. 001 067 1 561 586 1 722 937

A. Vlastní kapitál ( ř. 69+73+79+82+85) 068 771 543 825 649

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

A. I. 1. Základní kapitál 070 576 100 576 100

 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0

 3. Změny základního kapitálu 072 0 0

A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 78) 073 197 885 184 467

A. II. 1. Emisní ážio 074 0 0

 2. Ostatní kapitálové fondy 075 197 885 184 467

 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0

 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077 0 0

 5. Rozdíly z přeměn společností 078 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80+81) 079 68 893 71 039

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 43 887 43 887

 2. Statutární a ostatní fondy 081 25 006 27 152

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 83+84) 082 -5 957 44 322

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 083 44 322 44 322

 2. Neuhrazená ztráta minulých let 084 -50 279 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř. 001-(+69+73+79+82+86+119)]   085 -65 378 -50 279

B. Cizí zdroje (ř. 87+92+103+115) 086 756 474 889 692

B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) 087 53 246 7 878

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0 0

 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089 0 0

 3. Rezerva na daň z příjmů 090 0 0

 4. Ostatní rezervy 091 53 246 7 878

B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) 092 1 007 1 051

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 093 667 0

 2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 094 0 0

 3. Závazky – podstatný vliv 095 0 0

 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 096 0 0

 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0 0

 6. Vydané dluhopisy 098 0 0
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 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0 0

 8. Dohadné účty pasivní 100 0 0

 9. Jiné závazky 101 340 1 051

 10. Odložený daňový závazek 102 0 0

B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) 103 291 569 743 038

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 104 79 102 174 713

 2. Závazky-ovládaná nebo ovládající osoba 105 0 0

 3. Závazky-podstatný vliv 106 0 0

 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 0 0

 5. Závazky k zaměstnancům 108 62 200

 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 13 152 16 567

 7. Stát-daňové závazky a dotace 110 23 711 88 100

 8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 121 549 388 696

 9. Vydané dluhopisy 112 0 0

 10. Dohadné účty pasívní 113 27 480 43 341

 11. Jiné závazky 114 26 513 31 421

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) 115 410 652 137 725

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 31 249 0

 2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 379 403 137 725

 3. Krátkodobé fi nanční výpomoci 118 0 0

C. I. Časové rozlišení (ř. 120+121) 119 33 569 7 596

C. I. 1. Výdaje příštích období 120 31 710 5 057

 2. Výnosy příštích období 121 1 859 2 539

Kontrolní součet (ř. 67 až 121) 999 6 278 153 6 934 431



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011STRANA 38

Výkaz zisků a ztráty

Označení TEXT
Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

běžném minulém

a b c 1 2

I. Tržby za prodej zboží 01 266 679 201 719

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 236 528 161 116

+ Obchodní marže (ř. 01- 02) 03 30 151 40 603

II.  Výkony (ř. 05+06+07) 04 1 064 395 1 054 352

        II.     1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 1 056 819 858 214

                2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -36 854 73 361

                3. Aktivace 07 44 430 122 777

 B. Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 611 524 622 589

 B.            1. Spotřeba materiálu a energie 09 422 169 463 525

 B.            2. Služby 10 189 355 159 064

+ Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 483 022 472 366

 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 459 994 485 889

 C.            1.  Mzdové náklady 13 334 078 352 757

 C.            2.  Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0

 C.            3.  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 113 492 119 668

 C.            4.  Sociální náklady 16 12 424 13 464

 D. Daně a poplatky 17 14 546 5 521

 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 80 182 60 995

        III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21) 19 34 162 46 567

        III.    1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 7 103 27 022

                2. Tržby z prodeje materiálu 21 27 059 19 545

 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého  majetku a materiálu (ř. 23+24) 22 17 858 14 369

 F.            1.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 282 221

                2.  Prodaný materiál 24 16 576 14 148

 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 47 956 18 056

        IV. Ostatní provozní výnosy 26 68 087 55 417

 H. Ostatní provozní náklady 27 22 959 26 148

        V. Převod provozních výnosů 28 0 0

 I. Převod provozních nákladů 29 0 0

         * Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18 +19-22-25+26-27+(-28) -(-29)] 30 -58 224 -36 628

        VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0

 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0
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       VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku (ř. 34+35+36) 33 0 0

      VII.   1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0

                2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0

                3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fi nančního majetku 36 0 0

       VIII. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 37 0 0

 K. Náklady z fi nančního majetku 38 0 0

         IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0

 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0

 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti 41 0 0

           X. Výnosové úroky 42 84 121

 N. Nákladové úroky 43 11 706 17 652

           XI. Ostatní fi nanční výnosy 44 27 290 19 183

 O. Ostatní fi nanční náklady 45 26 940 25 398

          XII. Převod fi nančních výnosů 46 0 0

 P. Převod fi nančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření [ř. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46 )-(-47 )] 48 -11 272 -23 746

 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51) 49 -5 655 -12 521

 Q.           1. – splatná 50 126 1 977

                2. – odložená 51 -5 781 -14 498

   * * Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30+48-49) 52 -63 841 -47 853

         XIII. Mimořádné výnosy 53 3 838 10 386

 R. Mimořádné náklady 54 5 375 12 812

 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57) 55 0 0

 S.            1. – splatná 56 0 0

                2. – odložená 57 0 0

  * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54-55) 58 -1 537 -2 426

 T. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+ /-) 59 0 0

  * * * Výsledek hospodaření za účetní období (+ /-) (ř. 52+58-59) 60 -65 378 -50 279

* * * * Výsledek hospodaření před zdaněním (+ /-) (ř. 30+48+ 53-54) 61 -71 033 -62 800

Kontrolní součet (ř. 01 až 61) 99 5 418 614 5 326 251
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Příloha k účetní závěrce roku 2011

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Část II., Hlava IV., Uspořádání a obsahové vymezení 
vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, §39. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní 
doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.  Příloha je zpracována za účetní 
období počínající dnem 1. ledna 2011 a končící dnem 31. prosince 2011.
Obsah přílohy

Obsah přílohy

Všeobecné informace
1. Základní informace
1.1. Popis účetní jednotky
1.2. Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
2. Účetní postupy 
2.1. Způsob ocenění majetku a účtování o zásobách
2.1.1. Účtování o zásobách a ocenění zásob
2.1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
2.1.3. Ocenění majetkových podílů
2.2. Odpisování
2.3. Opravné položky k majetku
2.3.1. Opravné položky k pohledávkám
2.3.2. Opravné položky k zásobám materiálu
2.4. Tvorba rezerv
2.5. Přepočet cizích měn na českou měnu
2.6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
2.7. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
2.8. Státní podpora projektů výzkumu a vývoje

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
3. Dlouhodobý nehmotný majetek
4. Dlouhodobý hmotný majetek
5. Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
6. Zásoby
7. Pohledávky
8. Vlastní kapitál
8.1. Přehled vlastního kapitálu
8.2. Použití zisků, resp. úhrady ztrát
9. Rezervy
10. Závazky
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11. Výdaje příštích období
12. Úvěry a ostatní půjčky
12.1. Bankovní úvěry
12.2. Jištění bankovních úvěrů
12.3. Ostatní úvěry
13. Daň z příjmů
14. Členění výnosů podle činností
15. Státní podpora výzkumu a vývoje
16. Zaměstnanci
17. Transakce se spřízněnými stranami
18. Odměna auditorské společnosti
19. Leasingy
20. Následné události

Přehled o peněžních tocích za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011
Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011
 
Všeobecné informace

1. Základní informace 

1.1. Popis účetní jednotky
Název podniku: LOM PRAHA s.p.
Sídlo podniku: Tiskařská 8, 100 38 Praha 10-Malešice
Provozovny: Toužimská 583/24, Praha 19-Kbely
 Stará Boleslav-Hlavenec
 Pražská 100, Pardubice-Svítkov

Odštěpné závody:  o.z. VTÚLaPVO Mladoboleslavská 944, Praha 19-Kbely
 o.z. Letecké pístové motory Tiskařská 8, Praha 10-Malešice

Zakladatel: Ministerstvo obrany ČR
IČ: 00000515
DIČ: CZ00000515
http: www.lompraha.cz
Den vzniku: 1. července 1989
Do obchodního rejstříku je podnik zapsán u Městského soudu v Praze, v oddílu ALX, vložka 283. Datum zápisu do obchodního rejstříku: 
30. června 1989.

Hlavním předmětem podnikání je podle zakládací listiny provádění oprav speciální techniky a zajišťování vývojových, výzkumných, výrobních 
opravářských a modernizačních úkolů i nově vznikajících potřeb Armády ČR s přednostní dodávkou pro obranu a bezpečnost státu.
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K hlavním činnostem podniku patří zejména:

výroba a opravy letecké techniky
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994  Sb.
přeprava, nákup, prodej zbraní
nákup, prodej, přeprava střeliva
testování, měření a analýzy
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
překladatelská a tlumočnická činnost
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
zpracování dat, služby databank, správa sítí
 vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifi kace, zástavba, servis a konstrukční změny vojenských letadel, jejich součástí 
a výrobků vojenské letecké techniky
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
galvanizérství
 provádění oprav speciální techniky a zajišťování vývojových, výzkumných, výrobních, opravářských a modernizačních úkolů vojenské pozemní 
techniky
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

LOM PRAHA s.p. je držitelem příslušných živnostenských listů, koncesí a oprávnění, na jejichž základě provozuje svou činnost.

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

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo
Sledované účetní období Minulé účetní období

Podíl tj. % Podíl tj. %

Ministerstvo obrany ČR Praha 6, Tychonova  221/1 úplný 100% úplný 100%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
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Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku 

Ostatní skutečnosti
Vymazáno dne 7. května 2011
„Určený majetek dle § 2 odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku: Určeným majetkem jsou budovy a pozemky nacházející se 
v k.ú. Praha-Malešice, k.ú. Praha-Kbely a k.ú. Praha-Vysočany, jejich přesný výčet tvoří přílohu č. 1 rozhodnutí o změně zakládací listiny LOM 
PRAHA s.p. pod č.j. 306-5/2007/DP-2697 a letecká technika uvedená v příloze 1 rozhodnutí o změně zakládací listiny LOM PRAHA s.p. pod 
č.j. 306-29/2007/DP-2697.“

Zapsáno dne 7. května 2011
„Určený majetek dle § 2 odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku: Určeným majetkem jsou budovy a pozemky nacházející se v k.ú. 
Praha-Malešice, k.ú. Praha - Kbely, k.ú. Praha-Vysočany, k.ú. Popkovice, k.ú. Staré Jesenčany a movitý majetek, to vše specifi kováno a uvedeno 
v příloze č.1 zakládací listiny LOM PRAHA s.p. (úplné znění) pod č.j. 306-126/2007/DP-2697.“

Změny ve statutárních orgánech
1. zástupce ředitele od 18. července 2007 do 20. května 2011 Ing. Jiří Velíšek
1. zástupce ředitele od 20. května 2011 do 5. ledna 2012 Ing. Zdeněk Motyčka 
2. zástupce ředitele od 18. července 2007 do 5. ledna 2012 Ing. Viliam Holub, CSc.
3. zástupce ředitele od 20. května 2011 do 5. ledna 2012 Ing. Jiří Velíšek

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Z hlediska funkčního členění je podnik rozdělen na:
Podnikové ředitelství
Závod letecké techniky
Odštěpný závod Letecké pístové motory
Odštěpný závod VTÚLaPVO
Centrum leteckého výcviku

V průběhu sledovaného období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 došlo v souladu s potřebami podniku k následujícím zásadním změnám 
organizační struktury:

k 1. lednu 2011
Závod letecké techniky

 Vytvořila se nová divize – Závod letecké techniky (ZLT) – sloučením stávající divize letadel (DLD), divize pohonných jednotek (DPJ), obchodního 
úseku (OÚ), úseku logistiky (ÚLOG) a technicko-výrobního úseku (ÚTV), včetně vytvoření nových organizačních útvarů v rámci divize se 
zaměřením na logistiku, systémovou podporu a obchodně technické služby.

Úsek ředitele výzkumu, vývoje a zkušebnictví 
 Byla vytvořena nová divize v rámci úseku ředitele výzkumu, vývoje a zkušebnictví (ÚVVZ), přiřazením útvaru vývoje a konstrukce (OVK), který 
byl do 31. prosince 2010 součástí divize letadel (DLD).

•
•
•
•
•

•

•
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Úsek řízení jakosti
 V rámci úseku vznikly nové útvary související s technickou kontrolou letecké techniky (LT) a vstupní a výstupní kontroly.

k 1. dubnu 2011
O.z. VTÚLaPVO

Byl zrušen útvar Zkušební laboratoř (ZL), přičemž kompetence přejal útvar Záchranné prostředky a padáková technika (ZPT).

Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2011:

Statutární orgány

ředitel podniku
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. (den vzniku funkce: od 1. listopadu 2007)

1. zástupce ředitele
Ing. Zdeněk Motyčka (den vzniku funkce: od 8. dubna 2011)

2. zástupce ředitele 
Ing. Viliam Holub, CSc. (den vzniku funkce: od 1. června 2011)

ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO
Václav Irovský 

vedoucí odštěpného závodu Letecké pístové motory
Ing. Petr Prokop, MBA

Složení dozorčí rady
Jiří Šedivý, Ph.D. – jmenován od 15. února 2011, dne 25. února 2011 zvolen předsedou DR
Ing. Michael  Hrbata
Mgr. František Nadymáček  
brig. gen. Ing. Jiří Verner 
Mgr. Jiří Staněk – do 1. února 2011 – konec  funkčního období
plk. Ing. Libor Květina
Mgr. František Fidler – odvolán 14. února 2011  
Jiří Linka (zvolen zaměstnanci)
Ing. Miroslav Brož (zvolen zaměstnanci)
Ing. Martin Dien (zvolen zaměstnanci) – zástupce předsedy DR
Tomáš Kladívko – jmenován od 15. února 2011

•

•
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1.2. Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

Majetková spoluúčast vyšší než 20%:

VR Group, a.s., Toužimská 583/24,197 00 Praha 19-Kbely
IČ: 25699091, DIČ: CZ25699091

LOM PRAHA s.p. – jediný akcionář
Akcie: 100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
Základní kapitál: 1 000 000 Kč
Splaceno: 100 %
Výše vlastního kapitálu k 31. prosinci 2011: 8 045 tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období 2011: 342 tis. Kč

L D Aviation Prague, s.r.o., Mladoboleslavská – letiště Kbely 58, 197 21 Praha 19-Kbely
IČ: 61504297, DIČ: CZ61504297

LOM PRAHA s.p. – společník
Obchodní podíl: 34 %  
Vklad: 71 774 000 Kč
Splaceno: v plné výši

Výsledky hospodaření a hodnota vlastního kapitálu za rok 2011 doposud nejsou známy.
Výše vlastního kapitálu k 31. prosinci 2010: 178 747 tis. Kč, z toho 34% podíl činí 60 774 tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období 2010:  -4 067 tis. Kč 

Smluvní spoluúčast
LOM PRAHA s.p. neuzavřel ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku.
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2. Účetní postupy

Předkládaná účetní závěrka podniku byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a na základě 
vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

2.1. Způsob ocenění majetku a účtování o zásobách

2.1.1. Účtování o zásobách a ocenění zásob

Účtování zásob 
Je prováděno způsobem A evidence zásob. 
Výdej zásob ze skladu je účtován metodou FIFO.

Ocenění zásob

Zásoby nakupované
Jsou oceněny pořizovací cenou, včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Vedlejšími pořizovacími náklady se rozumí zejména dopravné, pojistné, 
náklady spojené s celním odbavením.

Zásoby vytvořené vlastní činností
Jsou oceněny vlastními náklady ve složení – přímý materiál, palivo, kooperace, přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní přímé náklady, 
výrobní režie, zásobovací režie.

Nedokončená výroba
Je oceněna vlastními náklady ve složení – přímý materiál, palivo, kooperace, přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní přímé náklady, 
výrobní režie, zásobovací režie.

Hotové výrobky
Jsou oceněny vlastními náklady ve složení – přímý materiál, palivo, kooperace, přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní přímé náklady, 
výrobní režie, zásobovací režie.

Zásoby pořízené bezplatně
Nalezené (přebytky zásob) zásoby, odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby jsou oceněny dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty. 
Odhad provádí externí znalec nebo pověřený (certifi kovaný) zaměstnanec podniku.
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2.1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Nakupovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Je oceněn pořizovací cenou včetně nákladů vynaložených v souvislosti s jeho pořízením (například doprava, clo, aktivované vnitropodnikové 
výkony, dále významné úroky z úvěrů a kurzové rozdíly atd.) do doby jeho zařazení do užívání.
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností
Je oceněn vlastními náklady ve složení – přímý materiál, palivo, kooperace, přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní přímé náklady, 
výrobní režie, zásobovací režie.
 
 
2.1.3. Ocenění majetkových podílů
K okamžiku uskutečnění účetního případu jsou podíly oceněny pořizovací cenou.

2.2. Odpisování 

Účetní jednotka sestavuje odpisový plán včetně jeho aktualizace podle průběhu používání a podle změn v průběhu používání majetku účetní 
jednotkou. Účetní jednotka zvolila v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účetní odpisy 
rozdílně od daňových odpisů. Účetní odpisy jsou stanoveny pro každý předmět samostatně, a to vždy při zařazení předmětu do používání, resp. 
uvedení předmětu do stavu způsobilého k používání. Všechny druhy nehmotného a hmotného majetku jsou účetně odpisovány rovnoměrně po 
celou dobu jejich ekonomické životnosti. Účetní odpisy se v podmínkách LOM PRAHA s. p. určují dle doby používání, s výjimkou DDHM a DDNM 
(mimo software s PC od 40 tis.Kč  do 60 tis. Kč), kde jsou odpisy rozloženy do 18ti měsíčních odpisových období.

Další výjimkou je DNM, který se odepisuje dle §32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Odpisy se účtují 
měsíčně jednou dvanáctinou roční odpisové sazby, počínaje následujícím měsícem od zařazení majetku do používání a konče měsícem jeho 
vyřazení.

Daňově je odpisován hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek rovnoměrným způsobem.  Účetní odpisy zachycuje účetní jednotka v účetnictví 
interním dokladem každý měsíc, a to počínaje následujícím měsícem, kdy byl předmět uveden do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým 
se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí 
a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Obdobně to platí pro technické zhodnocení.

Pořízený majetek je v účetnictví zachycen na příslušných majetkových účtech a v prvním roce daňového odpisování zatřídí účetní jednotka 
hmotný a nehmotný majetek do příslušných odpisových skupin podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
a zvolí způsob odpisování.

Jednou ročně, k 31. prosinci, jsou vypočítány daňové odpisy a vyčíslena daňová zůstatková cena majetku.
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy jsou promítnuty v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob a ve výpočtu odložené daně. 
Stejně tak je v daňovém přiznání zohledněn rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou při vyřazení majetku z používání.
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Přehled o době odpisování jednotlivých druhů majetku je uveden v následující tabulce:

počet let účetních odpisů

Dlouhodobý nehmotný majetek

software 3 až 4

ocenitelná práva 6

výsledky výzkumu 5

ostatní nehmotný majetek 6 až 10

Dlouhodobý hmotný majetek

budovy, haly 10 až 77

stavby 15 až 50

energetické a hnací stroje 4 až 15

pracovní stroje a zařízení 3 až 17

přístroje a zvláštní zařízení 2 až 12

dopravní prostředky 2 až 15

inventář (např. nábytek, televize 3 až 10

měřící technika VTUL 3

aktivace-energetické stroje a zařízení 5

speciální přípravky 3 až 15

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 1,5

2.3. Opravné položky k majetku 

2.3.1. Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky jsou tvořeny k nesplaceným pohledávkám po splatnosti delší než 1 rok ve výši 100%. U obchodních partnerů, u kterých je 
předpoklad zaplacení pohledávky v průběhu účetní závěrky nebo likvidace pohledávky vzájemným zápočtem, nejsou opravné položky tvořeny.

U pohledávek k rizikovým obchodním partnerům jsou tvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 100% bez ohledu na dobu po splatnosti 
pohledávek. 

O případných výjimkách při tvorbě opravných položek k pohledávkám, na návrh fi nančního ředitele, rozhoduje Ústřední inventarizační komise.

Podkladem pro stanovení opravné položky jsou účetní data k rozvahovému dni v saldokontu, podklady právního oddělení podniku o vedení 
soudních sporů s příslušnými obchodními partnery a dokladová inventarizace pohledávek a závazků k 31. prosinci 2011.
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2.3.2. Opravné položky k zásobám materiálu

Opravné položky k zásobám materiálu jsou vytvořeny k následujícím zásobám:
A. Na zásoby nepoužitelného materiálu dle nálezů dílčích inventarizačních komisí (DIK) ve výši 100%.
B. Na další zásoby zbytného materiálu kvalifi kovaným odhadem budoucí prodejnosti dle kriterií:
 •  na zásobu materiálu použitelného pro opravárenskou a výrobní činnost, která je však vyšší než předpoklad spotřeby zásoby tohoto 

materiálu v průběhu následujících tří let.
 • na zásobu materiálu, který patří do tlumeného opravárenského nebo výrobního programu
 •  k zásobě materiálu, který není přímo zahrnut do rozpadu položek pro výrobu resp. opravárenství, a který byl pořízen do 31. prosince 2008 

a současně v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 byla tato zásoba bez pohybu čerpáním do výrobního procesu, opravárenství 
nebo samostatným prodejem, tedy bez výdeje ze skladu materiálu.

  Uvedená kritéria výběru zásob materiálu, na které byla vytvořena opravná položka, se zjišťují samostatně. 

2.4. Tvorba rezerv
Podnik vytváří rezervy na garanční opravy, hrozící penále z dodávek, ztráty uhrazených záloh případně další hrozící náklady.

2.5. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu se používá aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

2.6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 
Ve sledovaném období nebylo provedeno ocenění reálnou hodnotou.

2.7. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám oceňování, odpisování a postupů účtování.

2.8. Státní podpora projektů výzkumu a vývoje
O.z. VTÚLaPVO byl v roce 2011 příjemcem neinvestiční státní podpory projektů výzkumu a vývoje prostřednictvím Ministerstva obrany, Ministerstva 
vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu. Projekty, které nebyly fi nancovány z 100% , podnik dále fi nancoval z vlastních doplňujících zdrojů. 
Státní podpora projektů atd. je účtována v rámci ostatních provozních výnosů.
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 

3. Dlouhodobý nehmotný majetek

(tis. Kč) 1. ledna 2011 Přírůstky Úbytky 31. prosince 2011

Pořizovací cena

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 15 789 1 108 14 681

Software 37 307 1 632 49 38 890

Ocenitelná práva 3 299 3 299

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 43 830 11 013 54 843

Nedokončený majetek 11 475 2 568 12 697 1 346

Poskytnuté zálohy  1 558  1 558

Celkem 111 700 16 771 13 854 114 617

Oprávky

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 15 789 1 108 14 681

Software 34 904 2 676 49 37 531

Ocenitelná práva 3 246 34 3 280

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 572 4 745  6 317

Celkem 55 511 7 455 1 157 61 809

Zůstatková hodnota 56 189   52 808

(tis. Kč) 1. ledna 2010 Přírůstky Úbytky 31. prosince 2010

Pořizovací cena

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 15 789 15 789

Software 36 230 1 511 434 37 307

Ocenitelná práva 3 299 3 299

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 3 182 42 133 1 485 43 830

Nedokončený majetek 23 342 31 786 43 653 11 475

Celkem 81 842 75 430 45 572 111 700

Oprávky

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 15 789 15 789

Software 31 846 3 492 434 34 904

Ocenitelná práva 3 173 73 3 246

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 045 2 012 1 485 1 572

Celkem 51 853 5 577 1 919 55 511

Zůstatková hodnota 29 989 56 189
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4. Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč) 1. ledna 2011 Přírůstky Úbytky 31. prosince 2011

Pořizovací cena

Pozemky 142 964 5 847 513 148 298

Budovy a stavby 606 149 99 083 1 586 703 646

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 851 280 25 288 24 844 851 724

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 106 690 21 851 128 541

Nedokončený majetek 11 324 167 587 152 070 26 841

Poskytnuté zálohy 11 280 72 304 65 788 17 796

Celkem 1 729 687 391 960 244 801 1 876 846

Oprávky

Budovy a stavby 328 217 74 710 1 586 401 341

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 748 491 48 623 24 845 772 269

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 77 140 12 414  89 554

Celkem 1 153 848 135 747 26 431 1 263 164

Zůstatková hodnota 575 839   613 682

(tis. Kč) 1. ledna 2010 Přírůstky Úbytky 31. prosince 2010

Pořizovací cena

Pozemky 120 388 22 663 87 142 964

Budovy a stavby 600 361 6 387 599 606 149

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 771 643 95 795 16 158 851 280

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 95 425 12 022 757 106 690

Nedokončený majetek 23 773 114 749 127 198 11 324

Poskytnuté zálohy 15 577 4 297 11 280

Celkem 1 611 590 267 193 149 096 1 729 687

Oprávky

Budovy a stavby 315 877 12 940 600 328 217

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 733 091 31 558 16 158 748 491

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 65 310 12 587 757 77 140

Celkem 1 114 278 57 085 17 515 1 153 848

Zůstatková hodnota 497 312 575 839
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5. Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Stav k 31. prosinci 2011

Počet akcií
Nominální 
hodnota

Pořizovací 
cena 

(tis. Kč)

Účetní 
hodnota 
(tis. Kč)

Podíl na 
základním 

kapitálu (%)

Výsledek 
hospodaření 
v roce 2011 

(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál 
(tis. Kč)

Příjem 
z dividend 
v roce 2011 

(tis. Kč)

VR Group, a.s. 100 10 000 3 113 1 000 100 342 8 045 0

LD Aviation Prague, s.r.o. *) 6797 71 774 34 *) *) 0

Celkem 72 774 0

Opravná položka   0   

Zůstatková hodnota   72 774    

*) ke dni zpracování Přílohy k ÚZ 2011 nebyly k dispozici výsledky společnosti LD Aviation Prague, s.r.o. za rok 2011

Stav k 31. prosinci 2010:

Počet akcií
Nominální 
hodnota

Pořizovací 
cena 

(tis. Kč)

Účetní 
hodnota 
(tis. Kč)

Podíl na 
základním 

kapitálu (%)

Výsledek 
hospodaření 
v roce 2011 

(tis. Kč)

Vlastní 
kapitál 
(tis. Kč)

Příjem 
z dividend 
v roce 2011 

(tis. Kč)

VR Group, a.s. 100 10 000 3 113 1 000 100 483 7 731 0

LD Aviation Prague, s.r.o   6 797 71 774 34 -4 067 178 747 0

Celkem    72 774    0

Opravná položka  0     

Zůstatková hodnota   72 774

 

6. Zásoby

(tis. Kč)
31. prosince 2011 31. prosince 2010

Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto

Materiál 539 648 69 517 470 131 608 629 68 736 539 893

z toho: Materiál na skladě 521 795 69 517 452 278 577 435 68 736 508 699

 Materiál na cestě 17 853 17 853 31 194 31 194

Nedokončená výroba 131 137 131 137 178 523 178 523

Výrobky 28 379 28 379 17 847 17 847

Zboží 9 112 9 112 7 780 7 780

Poskytnuté zálohy na zásoby 94 199 94 199 87 928 87 928

Celkem 802 475 69 517 732 958 900 707 68 736 831 971
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Přehled tvorby opravných položek (OP) k zásobám materiálu k 31. prosinci 2011 v tis. Kč:

(tis. Kč)
ZLT 

(draky letadel)

ZLT 
(proudové 
jednotky)

Závod 
pístových 
motorů

Centrum 
leteckého 
výcviku

VTÚLaPVO Celkem

Stav zásob mat. na skladě celkem 224 840 221 915 62 450 12 453 137 521 795

Zásoby bez tvorby opravné položky 188 065 174 984 2 209 12 453 137 377 848

A. Zásoby nepoužitelného materiálu dle nálezů DIK 840 16 0 0 0 856

OP k nálezům DIK 840 16 0 0 0 856

% OP k zásobám dle nálezů DIK 100% 100% 100%

B. Zásoby další s  tvorbou OP 35 935 46 915 60 241 0 0 143 091

OP k dalším zásobám 13 817 16 186 38 658 0 0 68 661

Průměrné % OP k  dalším zásobám s tvorbou OP 38% 35% 64% 0 0 48%

Interval % OP podle podrobnějšího výběru materiálu 30% - 80% 30% - 35% 20% - 99% 0 0 -

A. + B. Celkem zásoby materiálu na které je vytvořena OP 36 775 46 931 60 241 0 0 143 947

Celkem OP k zásobám materiálu A. + B. 14 657 16 202 38 658 0 0 69 517

Reálná hodnota zásob materiálu na skladě 210 183 205 713 23 792 12 453 137 452 278

Průměrné % OP k zásobám materiálu celkem 7% 7% 62% 0 0 13%

V zásobách materiálu na skladě jsou evidovány náhradní díly, agregáty, ostatní speciální materiály, všeobecně použitelný materiál, palivo atd.
 

Změna opravné položky k zásobám: 

(tis. Kč) 2011 2010

Počáteční zůstatek k 1. lednu 68 736 7 312

Tvorba opravné položky 69 517 68 736

Zrušení opravné položky -68 448 -7 312

Použití k odpisu zásob -288 0

Konečný zůstatek k 31. prosinci 69 517 68 736
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7. Pohledávky

(tis. Kč) Stav k 31. prosinci 2011 Stav k 31. prosinci 2010

Pohledávky z obchodních vztahů – do splatnosti 61 246 32 768

 – po splatnosti 31 484 59 831

Pohledávky z obchodních vztahů celkem 92 730 92 599

Ostatní pohledávky 33 321 24 784

Opravná položka k pochybným pohledávkám -22 210 -20 403

Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek 103 841 96 980

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů 517 520

Odložená daňová pohledávka 19 860 14 078

Dlouhodobé pohledávky celkem 20 377 14 598

Opravná položka k dlouhodobým pohledávkám 0 0

Zůstatková hodnota dlouhodobých pohledávek 20 377 14 598

Zůstatková hodnota pohledávek celkem 124 218 111 578

Ostatní pohledávky jsou tvořeny především dosud nezúčtovanými zaplacenými zálohami dodavatelům.

Změna opravné položky k pochybným pohledávkám:

(tis. Kč) 2011 2010

Počáteční zůstatek k 1. lednu 20 403 3 744

Tvorba opravné položky 2 990 16 746

Zrušení opravné položky -316 -40

Použití k odpisu pohledávek -867 -47

Konečný zůstatek k 31. prosinci 22 210 20 403
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8. Vlastní kapitál

8.1. Přehled vlastního kapitálu

(tis. Kč) Stav k 31. prosinci 2011 Stav k 31. prosinci 2010

Vlastní kapitál 771 543 825 649

Základní kapitál 576 100 576 100

Kapitálové fondy 197 885 184 467

z toho: ostatní kapitálové fondy 197 885 184 467

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 68 893 71 039

Zákonný rezervní fond 43 887 43 887

Statutární a ostatní fondy 25 006 27 152

z toho: FKSP 7 796 9 837

 Fond odměn 17 210 17 315

Výsledek hospodaření minulých let -5 957 44 322

Nerozdělený zisk minulých let 44 322 44 322

Neuhrazená ztráta minulých let -50 279 0

Výsledek hospodaření běžného účetního období -65 378 -50 279

Ostatní kapitálové fondy ve výši 197 885 tis. Kč tvoří kapitálové vklady, které nezvýšily základní kapitál podniku, zejména při sloučení LOM 
PRAHA s.p. a LOK PRAHA s.p. v roce 2003.

8.2. Použití zisků, resp. úhrady ztrát

Ve smyslu závěrů Dozorčí rady LOM PRAHA s.p. ze dne 20. prosince 2011 bylo otevřeno účetní období roku 2010 v návaznosti na změnu 
metodiky ocenění zásob materiálu a aktualizace výše ocenění hodnoty majetku.

Dne 29. prosince 2011 bylo provedeno zaúčtování dodatečných účetních operací do prosince 2010 a došlo tak ke změně účetní závěrky 
k 31. prosinci 2010. Ztráta z roku 2010 bude vypořádána v průběhu roku 2012.  Počáteční stavy za účetní období roku 2011 navazují na 
přepracovanou účetní závěrku roku 2010.

Vypořádání ztráty běžného účetního období (rok 2010) (tis. Kč)

Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění -50 279

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

b) příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2,1 % mzdových prostředků 7 408

c) použití nerozděleného zisku minulých let na doplnění fondů -44 322

d) převod na neuhrazenou ztrátu minulých let -13 365
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Návrh na vypořádání ztráty z roku 2011

Vypořádání ztráty běžného účetního období  (rok 2011) (tis. Kč)

Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění -65 378

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

b) příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2,1 % mzdových prostředků 7 016

c) použití nerozděleného zisku minulých let na doplnění fondů 0,00

d) převod na neuhrazenou ztrátu minulých let -72 394

 

9. Rezervy

(tis. Kč) Pokuty a penále
Opravy dlouhodobého 

majetku
Záruční opravy

Náklady ze záloh po 
lhůtě splatnosti

Celkem

Počáteční zůstatek k 1. lednu 2010 45 387 19 340 3 178 0 67 905

Tvorba rezerv 500 0 0 0 500

Zrušení rezerv 0 -19 340 -2 497 0 -21 837

Použití rezerv -38 009 0 -681 0 -38 690

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2010 7 878 0 0 0 7 878

Tvorba rezerv 8 148 0 5 436 32 224 45 808

Zrušení rezerv -73 0 0 0 -73

Použití rezerv -367 0 0 0 -367

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2011 15 586 0 5 436 32 224 53 246

Byly vytvořeny rezervy na záruční opravy, náklady z nevyúčtovaných záloh a smluvní pokuty:
 Rezerva ve výši 5 436 tis. Kč týkající se prodloužené záruky u vrtulníků Mi-171Š ve výši předpokládaných nákladů. K rozpuštění dojde po dvou 
letech, resp. po 500 letových hodinách (co nastane dříve).
 Rezerva ve výši 8 148 tis. Kč na penále od MO ČR – s odvoláním na uzavřenou smlouvu o dodání vrtulníků, ve znění pozdějších dodatků. 
K rozpuštění dojde v roce 2012.
 Rezerva ve výši 4 657 tis. Kč na náklady z nevyúčtovaných záloh (CHELTON Ltd.) – ve výši zůstatku saldokonta zaplacených záloh. K rozpuštění 
dojde po ukončení jednání s obchodním partnerem v roce 2012.
 Rezerva ve výši 27 567 tis. Kč na náklady z nevyúčtovaných záloh v režimu Foreign Military Sales – ve výši zůstatku saldokonta zaplacených 
záloh, po korekci o dosud zúčtované náklady v souvislosti s dodávkou zboží. K rozpuštění dojde po ukončení jednání s obchodním partnerem 
nejpozději do konce roku 2012.

 

•

•

•

•



59

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 STRANA 59

10. Závazky

(tis. Kč) Stav k 31. prosinci 2011 Stav k 31. prosinci 2010

Závazky z obchodních vztahů: – do splatnosti 67 363 68 540

 – po splatnosti 11 739 106 173

Závazky z obchodních vztahů celkem 79 102 174 713

Krátkodobé půjčky 0 0

Ostatní závazky celkem 212 467 568 325

Krátkodobé závazky celkem 291 569 743 038

Dlouhodobé půjčky 0 0

Jiné dlouhodobé závazky 340 1051

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů 667 0

Odložený daňový závazek 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 1 007 1 051

Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem 292 576 744 089

 

Ostatní závazky ve výši 212 467 tis. Kč jsou tvořeny především dosud nezúčtovanými přijatými zálohami od odběratelů a složenou jistinou u Cel-
ního úřadu.

11. Výdaje příštích období

(tis. Kč) Stav k 31. prosinci 2011 Stav k 31. prosinci 2010

Výdaje příštích období 31 710 5 057

Nárůst v položce Výdaje příštích období je ovlivněn novelou Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
s platností od 1. dubna 2011, s odvoláním na § 73, kde je uvedena časová podmínka existence daňového dokladu k uplatnění odpočtu daně do 
příslušného období, tzn. že veškeré náklady náležející do účetního období 2011 z dokladů vystavených na přelomu účetních období, které došly 
po 31. prosinci 2012, je nutno časově rozlišit. Před novelou existovala možnost směrování faktur do období dle data zdanitelného plnění.
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12. Úvěry a ostatní půjčky 

12.1. Bankovní úvěry

(tis. Kč)  Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2010

Bankovní úvěry dlouhodobé 31 249 0

z toho: Úvěr na Taktické simulační centrum 31 249 0

Krátkodobé bankovní úvěry 379 403 137 725

z toho: Úvěr na Taktické simulační centrum 15 624 0

Ostatní úvěry 363 779 137 725

Bankovní úvěry a výpomoci celkem 410 652 137 725

Úvěry dle jednotlivých bank:

Název peněžního ústavu Měna
Druh 
úvěru

Úvěrový rámec 
k 31. prosinci 2011

Výše čerpaného úvěru 
k 31. prosinci 2011

Výše čerpaného úvěru 
k 31. prosinci 2010

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 CZK provozní 300 000 91 200 55 565

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, 
Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2

CZK provozní 180 000 0 80 960

CZK provozní 280 000 232 129 1 200

CZK investiční 46 873 46 873 0

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě  858/20, 
113 80 Praha 1

CZK provozní 423 200 40 450 0

Celkem 1 230 073 410 652 137 725

Investiční úvěr ve výši 46 873 tis. Kč tvoří dlouhodobý bankovní úvěr související s výstavbou Taktického simulačního centra v Pardubicích, přijatý 
v roce 2011 od COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha. Úvěr je splácen pevnými splátkami v prosinci příslušného kalendářního roku 
s konečnou splatností v roce 2014.

Provozní bankovní úvěry ve výši 363 779 tis. Kč podnik využívá k fi nancování pracovního kapitálu, zajištění běžného provozu a k fi nancování 
vybraných bankovních produktů (bankovní a celní záruky, akreditivy). Splácení poskytnutých úvěrů je prováděno v závislosti na věcném plnění a 
fakturaci pohledávek z jednotlivých obchodních případů.
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12.2. Jištění bankovních úvěrů

Směnky
Podnik je výstavcem vlastní blanko směnky na řad České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, která zajišťuje 
splnění pohledávek České spořitelny, a.s. vyplývajících z úvěrové smlouvy.

Podnik je výstavcem dvou vlastních blanko směnek na řad COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská  1, 
PSČ 120 21, které zajišťují poskytnuté úvěrové rámce ve výši:
100 000 000 Kč (10. 5. 2010 navýšený na 180 000 000 Kč), vystavené 31. května 2007
190 000 000 Kč (15. 4. 2009 navýšený na 280 000 000 Kč), vystavené 25. dubna 2008

Pohledávky z obchodního styku
Bankovní úvěry byly k 31. prosinci 2011, spolu s výše uvedeným zajištěním, zajištěny postoupením existujících a budoucích pohledávek vzniklých 
na základě vybraných obchodních kontraktů podniku.

Celková výše zastavených pohledávek k 31. prosinci 2011 u 
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha činí: 327 968 tis. Kč;
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. činí: 110 937 tis. Kč

Zástavní právo
Dne 27. dubna 2011 Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, provedl na základě oznámení České spořitelny, a.s., 
o vzdání se zástavního práva k nemovitostem, změnu na listu vlastnictví 165 k.ú. Hlavenec (638960), na němž jsou evidovány všechny nemovi-
tosti v právu hospodařit LOM PRAHA s.p. nacházející se v tomto katastrálním území, kterou bylo vymazáno zástavní právo ve prospěch České 
spořitelny, a.s.
Od výše uvedeného dne jsou veškeré pozemky a budovy evidované na listu vlastnictví 165 k.ú. Hlavenec (638960) bez jakéhokoli zápisu o ome-
zení vlastnického práva.
K rozvahovému dni nevykazuje podnik zástavní právo jako jištění poskytnutých úvěrů.

12.3. Ostatní úvěry 

Podnik přijal v roce 2010 úvěr od UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14/3201, 150 05  Praha 5 ve výši 1 800 tis. Kč k fi nancování výrobního 
zařízení. Úvěr je v rozvaze vykázán jako součást jiných závazků. K zajištění tohoto úvěru podnik vystavil vlastní blanko směnku. 

(v tis. Kč) stav k 31.12.2011 stav k 31.12.2010

Jiné závazky (dlouhodobé) 340 1 051

z toho: UniCredit Leasing CZ 340 1 051

Jiné závazky (krátkodobé) 26 513 31 421

z toho: UniCredit Leasing CZ 629 700

Ostatní krátkodobé závazky 25 884 30 721

UniCredit Leasing CZ celkem 969 1 751



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011STRANA 62

13. Daň z příjmů

Přehled daňových nákladů:

(tis. Kč) Stav k 31. prosinci 2011 Stav k 31. prosinci 2010

Splatná daň 0 0

Odložená daň -5 781 -14 497

Úprava daňového nákladu předchozího období podle skutečně podaného daňového přiznání 126 1 976

Daňový náklad celkem -5 655 -12 521

Splatná daň je vypočítána následovně:

(tis. Kč) Stav k 31. prosinci 2011 Stav k 31. prosinci 2010

Zisk před zdaněním -71 034 -62 799

Částky zvyšující základ daně dle § 23 0 2 718

Daňově neuznatelné náklady 52 178 81 926

Rozdíl, o který odpisy dlouhodobého majetku v účetnictví převyšují odpisy daňové 4 374 0

Částky snižující základ dle § 23 0 -43 284

Rozdíl, o který daňové odpisy dlouhodobého majetku převyšují odpisy v účetnictví 0 -33 767

Dopad dodatečného přiznání v roce 2009 0 -13 230

Daňový základ -14 482 -68 436

Daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %  0 0

Výpočet odložené daňové pohledávky:

(tis. Kč) Stav k 31. prosinci 2011 Stav k 31. prosinci 2010

Odložený daňový závazek z titulu: 

Rozdíl zůstatkových cen dlouhodobého majetku (účetní, daňové) -16 193 -17 328

Realizovatelné cenné papíry 0 0

Zajištění peněžních toků 0 0

Ostatní zdanitelné přechodné rozdíly 0 0

Odložený daňový závazek celkem -16 193 -17 328

Odložená daňová pohledávka z titulu:

Rezervy a opravné položky 20 207 18 063

Realizovatelné cenné papíry 0 0

Zajištění peněžních toků 0 0

Ostatní odčitatelné přechodné rozdíly 92 340

Daňové ztráty minulých let 15 754 13 003

Odložená daňová pohledávka celkem 36 053 31 406

Čistá odložená daňová pohledávka 19 860 14 078

Odložená daň je vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2010 a následující).
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Očekává se, že odložená daň bude reálně využita v letech 2012 až 2015, kdy se předpokládá obchodně ekonomický růst po provedení 
restrukturalizace podniku a uzavření zásadních kontraktů se zahraničními partnery na opravy vrtulníkové techniky.

 

14. Členění výnosů podle činností

(tis. Kč) 2011 2010

Obchodní činnost Závod letecké techniky a Správa podniku

– zahraničí 74 265 97 350

– tuzemsko 579 932 282 358

Obchodní činnost Závod pístových motorů

– zahraničí 6 672 15 686

– tuzemsko 6 896 6 681

Obchodní činnost VTÚL a PVO

– zahraničí 0 0

– tuzemsko 165 680 177 027

Obchodní činnost Centrum leteckého výcviku

– zahraničí 32 985 0

– tuzemsko 190 388 279 112

Celkem podnik

– zahraničí 113 922 113 036

– tuzemsko 942 897 745 178

Prodej vlastních výrobků a služeb celkem 1 056 819 858 214

Prodej zboží – letecké díly

– zahraničí 5 382 650

– tuzemsko 261 297 201 069

Prodej zboží celkem 266 679 201 719

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu     34 162 46 567

Ostatní provozní výnosy 68 087 55 417

z toho: čerpání státní podpory projektů výzkumu a vývoje 63 418 49 234

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 7 576 196 138

Výnosy z provozní činnosti celkem 1 433 323 1 358 055
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15. Státní podpora projektů výzkumu a vývoje

Přijatá státní podpora na výzkum a vývoj byla v roce 2011 poskytnuta o 14 184 tis. Kč vyšší ve srovnání s rokem 2010 a ve skutečnosti dosáhla 
v o.z. VTÚLaPVO výše 63 418 tis. Kč. 

Stav k 31. prosinci 2011 Stav k 31. prosinci 2010

Ostatní provozní výnosy 68 087 54 436

z toho: Státní podpora projektů výzkumu a vývoje 63 418 49 233

 Ostatní sledované provozní výnosy 4 669 5 203

Skutečné náklady na řešení projektů výzkumu a vývoje dosáhly výše 72 328 tis. Kč, z toho 8 905 tis. Kč byly náklady fi nancovány z vlastních 
zdrojů.

Nosným projektem fi nancovaný státní podporou byl projekt KIM 50, jemuž byla přidělena 100% státní podpora z Ministerstva obrany v roce 
2011 ve výši 39 800 tis. Kč. Jedná se o vývoj prototypu „Komunikační a informační modul mise pro 50 účastníků“. Projekt TAKTIK rovněž 100% 
fi nancovaný Ministerstvem obrany v objemu 5 781 tis. Kč, který řeší „Výzkum metod a nástrojů modelování, simulace a vyhodnocení v taktickém 
výcviku jednotek letectva v rámci taktických úkolů“. Oba projekty jsou jako projekty výzkumu a vývoje fi nancovány od roku 2009 jako strategický 
úkol pro potřeby AČR.

Z celkového limitu poskytnuté státní podpory na projekty výzkumu a vývoje ve výši 77 605 tis. Kč bylo za rok 2011 vráceno jako nečerpaná část 
podpory celkem 26 tis. Kč.

Přehled státní podpory projektů výzkumu a vývoje, příjemce o.z. VTÚLaPVO – tis. Kč:

Poskytovatel státní podpory Limit státní podpory Skutečnost čerpání Čerpání vlastních zdrojů

MO ČR 54 749 56 506 1 757

MPO 4 449 9 245 4 796

MV ČR 4 225 6 577 2 352

Celkem 63 423 72 328 8 905

Přehled poskytnuté státní podpory spoluřešitelům – tis. Kč:

Poskytovatel státní podpory Limit státní podpory Uznatelné náklady (skutečnost)

MO ČR 696 1 393

MPO 5 428 6 675

MV ČR 8 058 8 058

Celkem 14 182 16 126
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Rekapitulace poskytnuté státní podpory na výzkum a vývoj a její čerpání – tis. Kč:

Poskytnutá státní podpora Vratka nečerpané státní podpory Skutečnost čerpání

Celkem 77 605 -26 77 579

z toho: o. z. VTÚLaPVO 63 423 -5 63 418

16. Zaměstnanci

2011 2010

Počet členů statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci k 31. prosinci 2011 4 4

Průměrný přepočtený počet ostatních členů vedení 6 10

Počet členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci k 31. prosinci 2011 3 3

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců 878 950

Počet zaměstnanců celkem 891 967

(tis. Kč) Vedení* Ostatní Celkem

2011

Mzdové náklady a odměny 14 937 319 141 334 078

Náklady na sociální zabezpečení 3 740 109 752 113 492

Ostatní sociální náklady 0 12 424 12 424

Osobní náklady celkem 18 677 441 317 459 994

Odměny členům dozorčí rady z fondu odměn 69 35 104

2010

Mzdové náklady a odměny 17 202 335 555 352 757

Náklady na sociální zabezpečení 5 953 113 715 119 668

Ostatní sociální náklady 0 13 464 13 464

Osobní náklady celkem 23 155 462 734 485 889

Odměny členům dozorčí rady z fondu odměn 42 49 91

*) Vedení podniku zahrnuje ředitele státního podniku a jemu přímo podřízené řídící pracovníky.
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Stávajícím členům řídících orgánů bylo poskytnuto důchodové připojištění:

(tis. Kč)
Statutární orgány Řídící orgány Dozorčí orgány

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Důchodové připojištění 144 127 315 204 65 61

Celkem 144 127 315 204 65 61

Bývalým členům řídících orgánů nebyla v roce 2011 ani 2010 poskytnuta peněžitá či jiná plnění. 

17. Transakce se spřízněnými stranami

Podnik vykazoval následující zůstatky s dceřinou společností VR Group, a.s.:

(tis. Kč) Stav k 31. prosinci 2011 Stav k 31. prosinci 2010

Pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů 646 618

Ostatní pohledávky

Poskytnuté půjčky

Celkem 646 618

Závazky

Závazky z obchodních vztahů 0 1 127

Ostatní závazky

Přijaté půjčky

Celkem 0 1 127

V roce 2011 proběhla dodávka technologie ve výši 1 530 tis. Kč pro Taktické simulační centrum v Centru leteckého výcviku v Pardubicích. Veškerá 
plnění byla poskytnuta za obvyklých obchodních podmínek.

18. Odměna auditorské společnosti 

Celková odměna auditorské společnosti BENE FACTUM a.s.:

(tis. Kč) 2011 2010

Povinný audit účetní závěrky 400 450

Jiné ověřovací služby 45 35

Jiné neauditorské služby 0 0

Odměna auditorské společnosti celkem 445 485
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19. Leasingy

Leasingové splátky ze smluv o fi nančním leasingu jsou souhrnně následující:

(tis. Kč)
Součet splátek po celou 

dobu pronájmu
Skutečně uhrazené splátky 

do 31. prosince 2011
Rozpis částky budoucích 

plateb  pronájmu
Z toho splatné 

do 365 dnů
Z toho splatné 
nad 365 dnů

Leasing – stroje a zařízení 32 926 25 312 7 614 4 420 3 194

Leasing – automobily 13 842 8 302 5 540 2 209 3 331

Celkem 46 767 33 613 13 154 6 629 6 525

20. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2011. Došlo však ke změnám 
ve složení statutárních orgánů a k následným krokům, které výrazně ovlivní zaměření a další vývoj podniku:

Změny ve složení statutárních orgánů:
ředitel  podniku  odvolán k 31.1.2012 doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. 
ředitel  podniku  jmenován k 1.3.2012 Ing. Roman Planička
výkonný ředitel  jmenován k 1.3.2012 Ing. Pavel Beran, FCCA

Základním úkolem nově jmenovaných manažerů je provést v podniku restrukturalizaci a zajistit rozvoj podniku do budoucích let s důrazem na 
vybudování a další rozvoj obchodních příležitostí v zemích třetího světa s ohledem na strategické záměry AČR a MO ČR.
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