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ROK 2005

leden
Komise LOM PRAHA s.p. a Ministerstva obrany ČR provedla ve výrobním závodu Ulan Ude předběžnou kontrolní pro-
hlídku prvních šesti trupů vrtulníků Mi-171Š, dodávaných v rámci deblokace ruského dluhu. V průběhu roku následovaly
další včetně kontrolních prohlídek v Rostově na Donu (výrobce Mi-35).
Úspěšně proběhl certifikační audit CSQ-CERT podle ČSN EN ISO 9001.
Úspěšně proběhl prodlužovací audit provedený Úřadem civilního letectví ČR k oprávnění vývojové zkušebny pístových
motorů a vrtulí v lokalitě Malešice podle CAA-TI-012.

únor
LOM PRAHA s.p. prezentoval na mezinárodní výstavě IDEX 2005 v Abú Dhabi ve Spojených arabských emirátech vyba-
vení polních letiš�, radiový automobil letectva RAL-98 a automobil leteckého návodčího ALENA a schopnost přípravy spe-
ciálních verzí vrtulníků.
LOM PRAHA s.p. byl ve smyslu § 76 zákona č. 40/2004 Sb. zapsán do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který vede
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím informačního systému o zadávání veřejných zakázek.

březen
Úspěšně proběhl audit pro oblast výroby a údržby bezpilotního prostředku SOJKA ve VTÚLaPVO o. z.
Ředitelem státního podniku byl jmenován Ing. Libor Š�astný, CSc.
Mezi LOM PRAHA s.p., Ministerstvem obrany ČR a FGUP Rosoboronexport byla podepsána smlouva o zabezpečení vý-
cviku letového a pozemního personálu na vrtulníky Mi-171Š. 
Proběhl státní odborný technický dozor Ministerstvem obrany ČR v oblasti určených technických zařízení v lokalitě Par-
dubice v Centru leteckého výcviku.

duben
Deloitte Czech Republic zahájila forenzní audit LOM PRAHA s.p.
Odbor vojenského letectví MO vystavil pro podnik oprávnění MAA 052 k výrobě vojenské letecké techniky.
Proběhl následný audit odborem vojenského letectví MO v Divizi letecké techniky pro kontrolu odstranění nálezů z cer-
tifikačního auditu k oprávnění k údržbě vojenské letecké techniky — bylo vystaveno oprávnění MAA 053.
LOM PRAHA s.p. na mezinárodní výstavě TIF 2005 v Tripolisu v Libyi nabízel opravy a westernizace L-39.

květen
LOM PRAHA s.p. představil na mezinárodní výstavě IDET v Brně novou verzi bezpilotního průzkumného prostředku
SOJKA light a v rámci společné prezentace s dceřinými společnostmi simulační a trenažérová zařízení. 
Specialisté LOM PRAHA s.p. ukončili přeškolení na vrtulníky Mi-171Š v závodu Ulan Ude v Ruské federaci.
Vzdušným silám AČR byly předány první tři kusy vrtulníků Mi-35.

červen
LOM PRAHA s.p. se prostřednictvím Centra leteckého výcviku prezentoval na Aviatické pouti v Pardubicích a na leteckém
dnu E.V.A. v Hradci Králové.
Kolegiem ministra obrany byla odsouhlasena smlouva na letecký výcvik na rok 2006 s minimálním náletem 3275 hodin.
Na leteckou základnu v Pardubicích byly dodány první tři vrtulníky Mi-171Š.
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srpen
LOM PRAHA s.p. se zúčastnil mezinárodní výstavy letectví a kosmonautiky MAKS 2005 v Moskvě a Konference uživatelů
vrtulníků Mi-171Š.

září
Úspěšně proběhly certifikační audity k oprávnění k projektování pro oblast civilní letecké techniky podle PART 21 Hlava J
realizované inspektory Úřadu civilního letectví ČR z pověření EASA.
LOM PRAHA s.p. a VTÚLaPVO o. z. prezentovaly své produkty na mezinárodní letecké show CIAF 2005 v Brně.
Centrum leteckého výcviku se aktivně zúčastnilo cvičení složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje
na téma „Letecká nehoda letounu L-410“.

říjen
Úspěšně proběhl mimořádný recertifikační audit prováděný společností CSQ-CERT nad procesy realizovanými VTÚLaPVO o.z.
Certifikace byla rozšířena o oblasti dosud certifikované společností SGS. Od listopadu je podnik certifikován v rámci ISO 9001
pouze jednou společností, a to CSQ-CERT při České společnosti pro jakost.
V rámci oslav 90 let historie LOM PRAHA s.p. byl uspořádán Den otevřených dveří v prostorech podniku v lokalitách Ma-
lešice a Kbely.

listopad
LOM PRAHA s.p. prezentoval na mezinárodní výstavě Air Show Dubai 2005 ve Spojených arabských emirátech kompletní
pístový program, vybavení polních letiš� a speciální verze vrtulníků.

prosinec
Uskutečnila se první celopodniková konference k jakosti, která byla vstupem do tzv. Roku jakosti vyhlášeného vedením
podniku na rok 2006.
U příležitosti ukončení zakázky se ve VTÚLaPVO o. z. uskutečnilo slavnostní předání velitelsko-štábních vozidel vyrobe-
ných pro AČR.
Byla podepsána Kolektivní smlouva na rok 2006.

ROK 2006

leden
Po vytvoření nových podmínek pro opravy a výrobu pístových motorů vznikl další samostatný útvar — Divize pístových
motorů.
Úspěšně proběhl audit realizovaný Úřadem civilního letectví ČR podle předpisu CAA-TI-012-3/99 ve zkušebně letadel a ná-
vazných útvarech VTÚLaPVO o. z.

únor
Úspěšně proběhl periodický roční kontrolní audit k ČSN EN ISO 9001 realizovaný společností CSQ-CERT při České spo-
lečnosti pro jakost.
Vzdušným silám AČR byly předány poslední vrtulníky v rámci deblokace ruského dluhu. 
Projekty nově vyvíjeného pístového motoru M440 a Digitálního přenosového systému DATEX (dokončen prototyp) pro-
šly oponentním řízením.
Pro Centrum leteckého výcviku byl koupen ultralehký letoun od společnosti Evektor-Aerotechnik, a. s.; od dubna 2006
doplní kapacity leteckého výcviku.

březen
Ředitelem LOM PRAHA s.p. byl jmenován Ing. Lubomír Němejc.

1. HLAVNÍ UDÁLOSTI
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Obchodní název: LOM PRAHA s.p.
Právní forma: státní podnik
Sídlo: Praha 10-Malešice, Tiskařská 8
Identifikační číslo (IČ): 00000515
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00000515
Zakladatel: Ministerstvo obrany ČR
Zakládací listina (aktualizované znění) byla vydána Ministerstvem obrany ČR dne 29. března 2005, č. j.: 52160-55/2005/DP-2697.
Do obchodního rejstříku je podnik zapsán u Městského soudu v Praze, v oddílu ALX, vložka 283.

1. HISTORIE
Více než devadesátiletá historie LOM PRAHA s.p. je spojena se začátky sériové výroby leteckých motorů na našem území.

Základními mezníky ve vývoji podniku byly roky:
1942, kdy se část výroby a oprav leteckého oddělení ČKD Praga přestěhovala do nově vybudovaných objektů v Maleši-
cích; ty se později staly základem dnešního podniku.
1954, kdy byl podnik převeden pod správu Ministerstva národní obrany.
1989, kdy bylo rozhodnuto o právní formě podniku (státní podnik).
2003, kdy byly Letecké opravny Kbely, s.p. sloučeny s LOM PRAHA s.p. a zároveň došlo k začlenění příspěvkové orga-
nizace VTÚLaPVO do struktury LOM PRAHA s.p. jako odštěpného závodu. 

Produkce historických předchůdců LOM PRAHA s.p. byla zaměřena na opravy leteckých pístových motorů (např. HIERO,
BLESK, PERUN II, PRAGA, JUMO, ARGUS, AŠ-82) a později i na jejich výrobu (invertní čtyřválcové a šestiválcové motory řady
M 132, M 332, M 137 a M 337 všech variant), na opravy motorů letadel zavedených do výzbroje československé a později čes-
ké armády (motory k letadlům L-29, L-39, Su-7, Su-25, Su-22, MiG-19, MiG-21, MiG-23, MiG-29) a později i motorů vrtulní-
ků řady Mi. V roce 2003 podnik rozšířil své aktivity o opravy, přestavby a modernizace vybraných typů letadel a vrtulníků. 

V současné době LOM PRAHA s.p. přizpůsobuje skladbu svého portfolia novým potřebám AČR. Od roku 2004 provádí ve pro-
spěch ozbrojených sil základní a pokračovací letecký výcvik prostřednictvím Centra leteckého výcviku, VTÚLaPVO o. z. vyvíjí, na-
bízí a dodává pro Armádu ČR špičkové systémy velení a řízení a Centrum projektového managementu organizačně a profesio-
nálně zajiš�uje náročné komplexní projekty, jako byl např. Projekt pořízení nových vrtulníků v rámci deblokace ruského dluhu.

2. HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
Předmětem podnikání LOM PRAHA s.p. je zejména:

Provádění oprav speciální letecké techniky, zajiš�ování vývojových, výzkumných, výrobních, opravárenských a modernizačních
úkolů a služeb ve prospěch stávajících a nově vznikajících potřeb AČR s přednostní dodávkou pro obranu a bezpečnost státu. 
Realizace praktického i teoretického výcviku leteckého i pozemního personálu, projektování, výstavba a rekonstrukce vo-
jenských účelových zařízení, technická pomoc při osvojování výzbroje ve vojscích, provádění zkušební, verifikační a certi-
fikační činnosti a vydávání příslušných osvědčení. 
Využívání moderních výsledků výzkumných a vývojových prací a poskytování souvisejících služeb, školicí a poradenské čin-
nosti, využívání zkušebních kapacit pro měření a zpracování dat a dalších činností, pro které má podnik kapacity a přede-
psaná oprávnění.

PROFIL PODNIKU
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3. PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
Opravy vrtulníků
Opravy pohonných jednotek pro vrtulníky 
Opravy startovacích zařízení
Opravy agregátů letadel
Opravy leteckých proudových motorů 
Modernizace letadel 
Revize letadel L-410, L-39 
Výroba, přestavby a opravy pístových motorů
Opravy leteckých vrtulí
Dodávky průmyslových technologických zařízení a investičních celků
Dodávky a instalace speciální techniky
Dodávky simulačních a výcvikových technologií
Konstrukční a technologická dokumentace 
Programy informatizace a komunikační infrastruktury
Odborná školení 
Obchodní činnost 
Povrchové ochrany a strojní práce 
Vyvažování rotačních dílů
Nedestruktivní zkoušení materiálů 
Letecký výcvik
Údržba a servisní práce letecké techniky

4. ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
LOM PRAHA s.p. a VTÚLaPVO o. z. jsou členy:

Asociace obranného průmyslu
Asociace leteckých výrobců
Česká logistická asociace
Asociace výzkumných organizací

5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA LOM PRAHA S.P.

2. PROFIL PODNIKU
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Organizační struktura platná ke dni 31. 3. 2006

Úsek podnikového 
ředitele

Úsek řízení jakosti

Ředitel LOM PRAHA s.p.

Obchodní úsek Úsek personalistiky

Odštěpný závod 
VTÚLaPVO

Centrum 
leteckého výcviku

Divize 
pístových motorů

Divize 
letecké techniky

Úsek technického 
ředitele

Centrum projektového
managementu

Ekonomický úsek Úsek controllingu 
a investic

Ředitelství podniku

Divize



Vážení obchodní přátelé,

úspěšně zakončený rok 2005, do kterého náš podnik vstupoval po složitém jedenadva-
cetiměsíčním období transformačních procesů, se stal významným časovým úsekem
v jeho historii. Uplynulých dvanáct měsíců uzavřeného účetního období, kdy podnik po-
prvé ve své historii dosáhl v obchodním obratu hranice jedné miliardy Kč, lze vnímat jako
tzv. „nultý rok“, od kterého bude možné sledovat a vyhodnocovat výsledky a rozvoj již
plnohodnotně sloučeného státního podniku v dalších obdobích.

V průběhu uplynulého roku LOM PRAHA s.p. operativně reagoval na potřeby zákazní-
ků, z nichž nejvýznamnější co do objemu zakázek je již tradičně Armáda ČR. K význam-
ným zakázkám, které náš podnik pro tohoto zákazníka zabezpečoval, patřily dodávky vr-
tulníků Mi-171Š a Mi-35 v rámci deblokace ruského dluhu, navýšení počtu hodin

leteckého výcviku pilotů pro vzdušné síly AČR, dodávky nových velitelsko-štábních vozidel nebo systému řízení palby SFDC
realizovaných odštěpným závodem VTÚLaPVO.

Rozvíjet služby ve prospěch rezortu obrany zůstává úkolem našeho podniku i do budoucna. Z připravovaných projektů jme-
nuji např. rozšíření leteckého výcviku pro vzdušné síly AČR na vrtulnících Mi-17 nebo připravovaný náročný projekt  úpravy
nových vrtulníků v souladu se standardy NATO.

Rádi bychom nabídkou služeb uspokojili i civilní zákazníky. V druhé polovině roku 2005 jsme pracovali na projektu oživení vý-
roby leteckých pístových motorů, která byla v uplynulých dvou letech utlumena. Důvodem byla ztrátovost programu. Analýzy
trhu a poptávky po našich invertních pístových motorech ukázaly, že zákazníci mají o naše spolehlivé motory zájem, a bylo by
škoda tento produkt opustit. Proto byla k 1. lednu 2006 ve struktuře podniku nově vytvořena Divize pístových motorů. K tomu,
aby Divize splnila plánovaný objem zakázek pro rok 2006, bude potřebovat výraznější podporu dalších útvarů podniku. 

S rozvojem našich služeb klademe důraz na řízení systému jakosti v souladu s evropskými standardy. Za úspěšné považuji roz-
šíření certifikace v rámci ISO 9001 i na letecký výcvik a recertifikační audit realizovaný společností CSQ-CERT při České spo-
lečnosti pro jakost na ISO 9001. Dnes jsou tak všechny útvary LOM PRAHA s.p. certifikovány jednou certifikační společnos-
tí. Úspěšné zvládnutí auditů certifikačních společností, získávání dalších licencí pro rozvoj výroby podniku jsou našimi hlavními
úkoly i v roce 2006. Zároveň jsou pro nás nezbytnou podmínkou strategického rozvoje podniku a zajištění jeho konkuren-
ceschopnosti na světových trzích, na kterých se chceme výrazněji prosazovat. 

Kompletní opravy ruské vrtulníkové techniky, vývoj a implementace komunikačních, informačních a monitorovacích systémů pro
vojenský, ale i civilní trh jsou hlavními směry našeho strategického rozvoje. Chceme, aby se staly, spolu s rozvíjejícím se letec-
kým výcvikem, základními pilíři produkce LOM PRAHA s.p., podniku, který je pevnou součástí českého leteckého průmyslu.

Ing. Lubomír Němejc
ředitel podniku
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Výkonné vedení společnosti k 31. 3. 2006

MANAGEMENT

Ing. Lubomír Němejc
Ředitel státního podniku

Absolvoval ČVUT Praha, Fakulta strojní, dále postgraduální kurzy jako Management ekologie a investic.
Od roku 1989 působil v Pražských službách, a. s. Vypracoval se na pozici generálního ředitele a předse-
dy představenstva. Do LOM PRAHA s.p. nastoupil 11. 3. 2005 na pozici technického ředitele. Dnem 
2. 3. 2006 byl ministrem obrany jmenován do funkce ředitele LOM PRAHA s.p.

Ing. Libor Š�astný
Technický ředitel

Absolvoval Vojenskou akademii v Brně, obor letecký elektrotechnický. V roce 1991 obhájil kandidaturu
technických věd v oboru navigační a radiolokační techniky. Od roku 2002 působil  ve funkci ředitele
VTÚLaPVO. Do funkce ředitele LOM PRAHA s.p. byl jmenován ministrem k 9. 3. 2005. Na vlastní žá-
dost byl ministrem obrany z funkce ředitele podniku odvolán k 1. 3. 2006. Dnem 2. 3. 2006 byl jme-
nován do funkce technického ředitele.

Ing. Helena Vlčková
Představitelka vedení pro jakost 

Absolvovala Vysoké učení technické, fakulta strojní v Brně. Do státního podniku nastoupila v dubnu 2004
na úsek strategie a rozvoje. Dnem 1. 11. 2004 byla jmenována do funkce náměstkyně pro produkci a ja-
kost, kterou vykonávala do 11. 3. 2005. V souvislosti s organizačními změnami v podniku od března
2005 byla jmenována do funkce představitelky vedení pro jakost. 

Ing. Jan Pávek
Personální ředitel

Absolvoval Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši, obor protivzdušná obrana státu.
Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval studium Sociální politika a personální řízení.
Od roku 1990 pracuje v personální oblasti převážně na pozicích vedoucího personálního oddělení. Do
funkce personálního ředitele LOM PRAHA s.p. byl jmenován 1. 10. 2003.
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Ing. Michal Geist
Ředitel pro controlling a investice 

Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, Provozně ekonomickou fakultu. Od roku 2000 do
října 2003 působil v Leteckých opravnách Kbely, s. p. jako finanční manažer. V rámci probíhajícího pro-
cesu sloučení působil od října 2003 v LOM PRAHA s.p. ve funkci vedoucího controllingu, později fi-
nančního ředitele státního podniku. Dnem 16. 5. 2005 byl jmenován do funkce ředitele pro controlling
a investice.

Ing. Jan Tyl
Finanční ředitel

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1997 do září 2004 pracoval ve VTÚLaPVO
ve funkci ekonomického náměstka. V letech 2004 až 2005 působil v Českých aeroliniích, a. s., jako au-
ditor. Do funkce finančního ředitele LOM PRAHA s.p. byl jmenován dnem 16. 5. 2005.

Ing. Ivan Fojtík
Pověřen vedením obchodního úseku

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Byl dlouholetým zaměstnancem OMNIPOL, a. s., kde
zastával různé pracovní funkce. V roce 2003 nastoupil do LOM PRAHA s.p. Dne 3. 11. 2003 byl jme-
nován zástupcem obchodního ředitele. Pověřen vedením obchodního úseku je od 1. 3. 2006. 

Ing. Radek Novotný
Ředitel Centra projektového managementu

Absolvoval Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši, obor mikroelektronika a lasero-
vá technika a postgraduální studium, obor Elektrické a speciální vybavení letadel na Vojenské akademii
v Brně. Do roku 2000 pracoval ve VTÚLaPVO, následně na Ministerstvu obrany ČR. Od 1. 1. 2004 byl
jmenován do funkce ředitele Centra projektového managementu.

Ing. Miroslav Brož
Ředitel Centra leteckého výcviku

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

Ing. Milan Hrdina 
Ředitel divize letecké techniky

Absolvent ČVUT v Praze, obor přístrojová, automatizační a regulační technika. V podniku pracuje od
roku 1986. Do funkce ředitele Divize letecké techniky byl jmenován v roce 2003.

4. LIDÉ V ČELE PODNIKU
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Ing. Petr Prokop
Ředitel Divize pístových motorů

Absolvoval ČVUT v Praze, katedru letecké techniky, specializace letecké motory, v roce 2004 akade-
mické studium na Sheffield Hallam University, School of Business and Finance. Od roku 1990—1992 pra-
coval v LOM PRAHA s.p. jako vedoucí konstrukce pístových motorů. V období 1992—2005 působil
mimo sféru letectví ve funkci obchodního ředitele. Do podniku nastoupil opět v roce 2005 a dnem 
1. 1. 2006 byl jmenován do funkce ředitele Divize pístových motorů.

Ing. Radek Orsák
Ředitel o. z. VTÚLaPVO

Absolvoval Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši, obor mikroelektronika a lasero-
vá technika, o čtyři roky později postgraduální studium Pedagogika a psychologie. Od roku 1999 působí
ve VTÚLaPVO. V roce 2004 byl jmenován zástupcem ředitele odštěpného závodu pro strategii a řízení.
Do funkce ředitele byl jmenován 10. 3. 2005.

DOZORČÍ RADA

Pavel Mašek 
Předseda dozorčí rady 
Náměstek ministra obrany — ředitel Kanceláře Ministerstva obrany ČR

Ing. Pavel Pánek
Zástupce předsedy dozorčí rady
Vedoucí odboru technických útvarů LOM PRAHA s.p.

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

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

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

Mgr. Kateřina Nováková
Členka dozorčí rady
Správní rada sekce správy majetku Ministerstva obrany ČR
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brig. gen. Ing. Ladislav Minařík 
Člen dozorčí rady
Zástupce velitele společných sil — velitel vzdušných sil

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

Ing. Martin Dien
Člen dozorčí rady
Ředitel Divize techniky letectva VTÚLaPVO o. z., LOM PRAHA s.p.
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Vyjádření předsedy dozorčí rady k výroční zprávě státního podniku za rok 2005

Vážení obchodní přátelé,

skončil rok 2005, který byl druhým uceleným obdobím v nové organizační struktuře státního pod-
niku LOM PRAHA.

LOM PRAHA s.p. patří mezi tři strategické státní podniky rezortu obrany, které se konstituovaly
v návaznosti na koncepci transformace vojenských technických ústavů a vojenských opraváren-
ských podniků schválenou vládou ČR v závěru roku 2001. Na jejím základě byl k 1. dubnu 2003
do Leteckých opraven Malešice začleněn státní podnik Letecké opravny Kbely, k datu 30. 6. 2003
pak do LOM PRAHA s.p. přešel Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany. Došlo

tak k optimálnímu soustředění vzájemně navazujících pracoviš� a kapacit výzkumně-vývojových, výrobních, opravárenských
a zkušebních do jediného celku s jednotným řízením.

Realizace základních cílů podniku je součástí strategických úkolů transformace a specializace armády. Z toho důvodu překraču-
je hranice roku 2005. V uplynulém období došlo k zásadnímu přezbrojení a přeskupení leteckých sil. Tím byl vymezen prostor,
v němž si LOM PRAHA s.p. hledal optimální segment uplatnění. Bylo vytvořeno Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, Di-
vize letecké techniky, Centrum projektového managementu a odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzduš-
né obrany. Podnik osvědčil své schopnosti při zajištění komplexního projektu přebírání a úprav vrtulníků dodaných v rámci kom-
penzace ruského dluhu. Pozitivně lze hodnotit zajiš�ování výzkumných, vývojových, zkušebních a modernizačních úkolů a služeb
ve prospěch armády, zlepšila se nabídka v oblasti informačních technologií, hardware, software a systémů velení a řízení. 

Složitější byla situace v oblasti výrobní a opravárenské činnosti státního podniku. Postupným vyřazováním letecké techniky, na je-
jíž opravy byl podnik specializován, byl LOM PRAHA s.p. postaven před nutnost osvojit a podle potřeb trhu nově diverzifikovat
své výrobní a opravárenské schopnosti. Na základě marketingových analýz byla vytvořena divize pístových motorů. Cílem je sní-
žit závislost podniku na jediném odběrateli, rezortu obrany, kam v roce 2005 směřovalo až 90 % podnikových výkonů.

Přestože podnik v roce 2005 dosáhl zisku a finanční situace je i při nulovém úvěrovém zatížení stabilizovaná, je třeba pokra-
čovat v nastoupené cestě snižování režijních nákladů, odprodeji nevyužitého majetku a zejména zvýšit účinnost nabídky pro-
duktů a služeb. 

Za práci, která byla v roce 2005 ve prospěch státního podniku vykonána, si dovoluji vyjádřit poděkování všem pracovníkům
státního podniku LOM PRAHA.

Jsem přesvědčen, že se v tomto roce podaří pokračovat ve stabilizaci a rozvoji státního podniku, dále zvýšit jeho přínos pro
zajištění obranyschopnosti země a v neposlední řadě najít adekvátní a efektivní uplatnění nabízených výrobků a služeb státní-
ho podniku na trhu.

Pavel Mašek
předseda dozorčí rady
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ZPRÁVA 
O PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI A STAVU MAJETKU

6.

1. EKONOMICKÝ VÝVOJ PODNIKU
Rok 2005 byl prvním standardním plánovacím a zdaňovacím obdobím nově pojatého LOM PRAHA s.p. Z toho důvodu je
obtížné hledat historická srovnání. Ale i samotné pozitivní charakteristiky uplynulého období nás opravňují hledět na stanove-
né cíle následujících let s jemným optimismem a sebedůvěrou.

V roce 2005 v podniku proběhl forenzní audit, provedený firmou Deloitte Czech Republic. Závěry auditu byly rozpracovány 
do projektů v oblasti financování, nákupu a výroby s posláním zjednodušit procesy a optimalizovat diverzifikaci výrobního portfolia.

Finanční objemy, zachycené účetnictvím v roce 2005 v tržbách za zboží a nákladech za zboží, představují v podmínkách LOM
PRAHA s.p. vysoké částky. Jde o jednorázový vliv dodávky ruských vrtulníků AČR. Akceptování tohoto vlivu považujeme
v řadě případů za zavádějící. V komentáři se proto budou objevovat údaje očištěné: tyto údaje budou označeny (bd), čísla jsou
uváděna vždy s označením *.

Výnosy, náklady a zisk
Objem celkových výnosů v roce 2005 rostl a dosáhl úrovně 1 105* mil. Kč. Na této skutečnosti se podílely všechny části pod-
niku, výraznější měrou však byl růst spojen s činnostmi nově rozvíjenými po provedeném sloučení.

Ve srovnání s předchozím obdobím, kdy probíhal proces slučování, kleslo o 34,2 % ovlivnění výsledku hospodaření odpro-
dejem dlouhodobého majetku.

Celkové náklady jsou 1 087* mil. Kč. Jejich růst je spojen zejména s růstem objemu produkce v opravárenské části podniku, ale
i dalších divizích (Centrum leteckého výcviku, VTÚLaPVO o. z.) (bd). Zvýšený tlak na snižování režijních nákladů se mj. odráží
v poklesu režií v roce 2006. 

Zisk (před zdaněním) ve výši 17,8 mil. Kč představuje i ve srovnání s předchozím dlouhým zdaňovacím obdobím nárůst
o 25,7 %. Podílí se na něm zlepšený finanční výsledek hospodaření i mimořádný výsledek hospodaření. V obou případech
plyne pozitivní tendence ze snížení nákladové části výsledku. Dosažená výše zisku umožnila naplnění obligatorních fondů.

Struktura majetku
Po výrazných přesunech v předchozím období se rok 2005 vyznačoval v majetkové oblasti spíše stabilitou. Celková výše net-
to aktiv mírně stoupla (o 5 %, bd), a to vlivem růstu oběžných aktiv.

LOM PRAHA s.p. je nadále vlastníkem firem VR Group, a. s., a HEXAGON Systems, s. r. o., působících v oblasti systémů
pro simulaci komunikačních prostředků. Obě firmy se v roce 2005 podařilo stabilizovat a vytvořit tak podmínky pro jejich roz-
voj. Podíl státního podniku v Aircraft Industries, a. s., v návaznosti na změnu strategických záměrů klesl na 10 %. Podíl v ob-
chodní firmě LD Aviation Prague, s. r. o., zůstal beze změny (34 %).

Struktura nákladů v mil. Kč (bd)
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V oblasti pasiv se zvýšil podíl součtu vlastního kapitálu, rezerv a časového rozlišení. Cizí zdroje bez rezerv a časového rozli-
šení poklesly.

Ke dni roční účetní závěrky podnik neměl závazky po splatnosti vůči finančním úřadům, ani za sociální a zdravotní pojištění.

Financování podniku
LOM PRAHA s.p. pro financování svých potřeb používal v roce 2005 krátkodobých půjček a příležitostné čerpání kontoko-
rentního úvěru otevřeného u České spořitelny, a. s. V některých případech byly financovány vybrané projekty. Všechny pří-
pady externího financování byly korektně uzavřeny.

Finanční situaci roku 2005 lze hodnotit v souhrnu jako dobrou a zlepšující se. Pozitivní vývoj je vidět u krátkodobých pohle-
dávek (pokles o více než 50 %) i u zásob. Výše krátkodobého finančního majetku k 31. 12. 2005 umožnila LOM PRAHA s.p.
přenést i do roku 2006 dobrou platební morálku roku předchozího.

2. OBCHODNÍ ČINNOST A PARTNEŘI

Podmínky na trhu
Tržní příležitosti v tradičních komoditách LOM PRAHA s.p. v rámci střední Evropy se nerozvíjejí a spíše mají tendenci k po-
klesu. V těchto podmínkách dochází paradoxně k oslabování v předchozích letech avizované mezinárodní spolupráce.

Stále máme zájem si udržet dobré kontakty s obdobně orientovanými opravárenskými podniky v sousedních zemích. Naším
cílem je poskytovat zákazníkům nejen kvalitní služby, ale i nabízet pestřejší sortiment, spojený s naší činností v oblasti letectví.
Proto považujeme za nezbytné neomezovat se jen na původní sortiment, jednáme i v širším a pokud možno světovém kon-
textu. Na jedné straně jsme navázali užší kontakty v Asii a Africe,
na druhé straně se těmito novými kontakty necháváme inspirovat
k novým činnostem, které pak můžeme nabízet všem zákazníkům.

Obchod zůstává výrazně orientován na zajištění výrobních zaká-
zek, ale rok 2005 znamenal na tomto poli úspěchy, které přesahují
obvyklý rámec a které dále rozvíjíme v roce 2006.

Opravárenské zakázky
V roce 2005 došlo k meziročnímu nárůstu oprav letecké techniky —
rozhodující podíl měla tradičně AČR, dodávali jsme českým i zahra-
ničním aeroklubům, podařilo se nám však získat i významné zahra-
niční zakázky.

Podmínky, které jsme nabídli, zákazníky zaujaly a spolupráce po-
kračuje i v roce 2006. Mimo oprav vrtulníků řady Mi a jejich agre-
gátů se slibně rozvíjí situace v oblasti pístových motorů. S těmi
LOM PRAHA s.p. v předchozích letech slavil řadu úspěchů, na kte-
ré v nově vytvořených podmínkách navazujeme.

Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč)
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Další obchodní aktivity
Do této oblasti spadají akce spíše jednorázového charakteru, které často kladou zvýšené nároky na zabezpečení jejich hlad-
kého průběhu. V roce 2005 jsme např. dokončili dodávku záchranného systému letadel pro leteckou základnu v Náměšti
n. Oslavou v rámci její modernizace na standard NATO. Mezi jednorázové projekty, které jsme zajistili, patřila i deblokace
části ruského dluhu pro Ministerstvo obrany ČR.

S využitím osvědčeného know-how jsme i v roce 2005 pro Ministerstvo obrany ČR dle mandátních smluv zajistili plnění pro-
jektu FMF.

V uplynulém roce jsme otevřeli zcela novou obchodní komoditu — vývoz investičních celků a zařízení. Po úspěšných jedná-
ních jsme zahájili dodávku opravárenské technologie na generální opravy leteckých motorů pro vietnamského zákazníka. Sa-
mozřejmě se jedná o kompletní dodávku zahrnující široce pojaté doprovodné služby dle přání odběratele.

Velmi dobrou úroveň znalostí v oblasti systémů velení a řízení jsme dokázali proměnit v realizaci významných zakázek pro vy-
brané jednotky AČR. 

Letecký technický servis
Letecký technický servis neztrácí své tradiční poslání — být schopen rychlého zásahu přímo u zákazníka. Poskytování placené
technické pomoci se v návaznosti na nové aktivity LOM PRAHA s.p. rozšířilo i na servis a technickou podporu pro realizova-
né investiční celky a provádění odborných prací v zahraničí.

Nejvýznamnější obchodní partneři
Teritoriální rozložení obchodních aktivit LOM PRAHA s.p. se vyznačuje kontinuitou, která odpovídá zájmům dlouhodobé spo-
lupráce se zákazníky. Evropské obchodní styky jsou doplňovány dobrými kontakty v Severní Africe, Jižní a Jihovýchodní Asii
a v Severní Americe.

Nejvýznamnějším partnerem je Armáda České republiky, ze zahraničních to jsou Srí Lanka Air Force, polské letecké závody
WZL a vietnamské Ministerstvo obrany — opravárenský závod.

3. PRODUKTY
LOM PRAHA s.p. je výrazně orientován na hlavního zákazníka, kterým je Armáda ČR. Máme však řadu dalších významných
zákazníků v oblasti vojenské i civilní, jejichž spokojenost je pro nás motivující. Výsledkem úsilí plnit přání zákazníků je poměr-
ně široce diverzifikovaná produkce, jejíž nabídku zejména v posledních letech úspěšně inovujeme.

Produkci výrobků a služeb zajiš�ovaly v roce 2005 čtyři specializované vnitřní jednotky. Divize letecké techniky, Centrum pro-
jektového managementu, Centrum leteckého výcviku a odštěpný závod VTÚLaPVO. Spojuje je společná podniková vize
a politika.

Divize letecké techniky
Divize letecké techniky je srdcem LOM PRAHA s.p. Její současná úspěšná činnost v oblasti výroby a oprav letecké techniky
navazuje na tradice období leteckých pionýrů za Rakouska-Uherska. Divize letecké techniky představuje kapacitně největší část
podniku s nejširším výrobním portfoliem.

Hlavním zákazníkem je Armáda České republiky. Mezi tradiční vážené zákazníky patří mj. Srí Lanka Air Forces, Bangladesh Air
Forces a další. Dobrá spolupráce má letitou tradici s leteckými kluby ČR, ale i s AERO Vodochody, a. s.

Široký sortiment služeb Divize letecké techniky je rozdělen do dvou oblastí: na opravy draků a avioniky prováděné v lokalitě
Praha-Kbely a na opravy pohonných jednotek, které jsou prováděny v lokalitě Praha-Malešice.
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Základní výrobní programy:
Opravy motorů TV3-117 všech verzí, AI-25TL
včetně modernizace
Opravy vrtulníkových reduktorů VR-14, VR-24
Opravy spouštěcích jednotek Ai-9V
Opravy pístových motorů řady 332—337 všech
verzí, M 462RF
Částečné a generální opravy včetně údržby leta-
del a vrtulníků (L-39, L-410, Mi-2, Mi-8, Mi-17,
Mi-24)
Opravy agregátů výše uvedených typů
Lakování letadel a vrtulníků
Zástavby avioniky a systémů pasivní ochrany do
letadel L-39, An-26 a vrtulníků W-3A
Modernizace včetně rekonstrukce interiérů na všech typech vrtulníků Mi

Kvalitu produkce Divize letecké techniky v roce 2005 prověřilo 17 externích auditů. Byly úspěšně obhájeny certifikáty jakosti
ISO 9001, PART 21, PART 145 a dále oprávnění k údržbě motorů, oprávnění k výrobě motorů pro pístové motory, opráv-
nění zkušebny pístových motorů CAA-TI-012.

Tyto výsledky byly podpořeny průběžným zaváděním nových technologií, které mají posouvat dál kvalitu a rychlost provádě-
ných oprav pro zákazníka. Mezi nejvýznamnější patří:

Nová defektoskopická linka
Elektroerozivní obrábění
Ultrazvuková defektoskopie ojnic pro pístové motory
Zpracování technologie pro zkoušení čerpadel regulátorů NR-3VM a NR-3VMA

Mezi nejvýznamnější projekty Divize letecké techniky v roce 2005 patřil podíl na dodávce vrtulníků Mi-171Š a Mi-35 Armá-
dě České republiky v rámci kompenzace ruského dluhu. Celkem bylo zkontrolováno, převzato od ruského výrobce a ná-
sledně předáno zákazníkovi 26 vrtulníků.

Divize nově doplnila své portfolio o provádění revizí R1 L-39C Albatros.
Po kompletním přepracování a převedení technologie byl pro provádění
oprav a údržby nově vyškolen a certifikován potřebný počet zaměstnanců. 

V průběhu roku 2005 pracovala Divize letecké techniky na řadě projektů,
které přesahují rámec běžné provozní konstrukce. Jednalo se například o:

An-26 „Medevac“ (letoun byl na začátku března 2006 úspěšně uveden
do provozu)
modernizace avioniky An-26 a zástavba pasivní ochrany (návrh bude
realizován v roce 2006) 
zástavba avioniky do W3-A „Sokol“ (v současné době ve výrobě a pro-
cesu zkoušek)
modernizace L-39ZA (vývoj a montážní práce budou ukončeny po-
zemními a letovými zkouškami 2006)
podíl na modernizaci Mi-17 (avionika, pevnostní posudky, projekt ve výrobě)

Náročnost projektů a požadavky na efektivitu činnosti si vyžádaly soustře-
dění příslušných prostředků na jedno místo — tak vznikl v Divizi letecké
techniky samostatný útvar Středisko modernizace vojenských letounů
(SMVL). Mimo výše uvedené projekty středisko v roce 2005 pracovalo na
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pevnostních expertizách souvisejících zejména s vrtulníky řady Mi. V roce 2006 SMVL řeší projekty avioniky a pasivní ochra-
ny An-26, modernizaci L-39C a modernizaci Mi-171Š. 

K 1. 1. 2006 byl z Divize letecké techniky vyčleněn nový vnitropodnikový útvar — Divize pístových motorů. Posláním divize
je zajistit efektivní provádění oprav pístových motorů a rozvinout výrobu tradičních motorů LOM v nových podmínkách.

Centrum leteckého výcviku
Centrum leteckého výcviku zajiš�uje základní a pokračovací letecký výcvik pilotních žáků Univerzity obrany Brno a pilotů Vzduš-
ných sil AČR. Je jedinou částí podniku působící mimo hlavní město — sídlí na letišti Pardubice.

Přes pozitivní ohlasy ze zahraničí je zatím jediným zákazníkem Armáda České republiky, která dokáže plně vytížit kapacitu.

Po velmi dobrých výsledcích dosažených v prvním roce činnosti Centra leteckého výcviku byl plán náletu hodin pro rok 2005
stanoven na 4310. Na základě průběžných výsledků roku 2005 Velitel vzdušných sil AČR rozhodl o rozšíření zakázky, což
vedlo k meziročnímu nárůstu o více než 50 %. V roce 2005 Centrum leteckého výcviku pro AČR odlétalo celkem 4618 ho-
din a původní plán byl splněn na 107,15 %.

Pro udržení podmínek způsobilosti vlastního létajícího personálu a pro provedení záletů letadel nalétalo centrum dalších 403
hodin. Celkem tak bylo v roce 2005 provedeno 9411 letů s náletem 5021 hodin.

Dynamický nárůst činnosti byl podporován vysokou péčí o bezpečnost provozu. Letecký výcvik byl pravidelně kontrolován
inspektory Velitelství společných sil AČR a inspektory odboru vojenského letectví MO. Při uvedených kontrolách ze strany
AČR nebyly zjištěny nedostatky ve výcviku a nedošlo k narušení metodiky výcviku. V průběhu roku nedošlo k předpokladu
letecké nehody z viny lidského činitele.

Na základě vyhodnocení zkušeností po roce provo-
zu byly v roce 2005 upraveny osnovy letové přípra-
vy, podle kterých se  provádí letecký výcvik. Letec-
kého výcviku se zúčastnilo celkem 81 pilotů AČR
a pilotních žáků Univerzity obrany Brno.

Letecko-metodická práce probíhala ve stanovených
termínech a měla vysoce profesionální zaměření,
které odpovídá standardům zavedeným v AČR. Le-
tová dokumentace je vedena s vysokou kvalitou a je
udržován trvalý a aktuální přehled o metodice letec-
kého výcviku. Zvláštní shromáždění k bezpečnosti
letů byla prováděna pravidelně.

Nálet hodin Centra leteckého výcviku v roce 2005
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V roce 2005 bylo u CLV zaznamenáno 14 předpokladů letecké nehody. Nejvážnějším předpokladem bylo vysazení motoru
za letu na letounu Z-142 CAF z důvodů technické závady na motoru. Preventivní práce v rámci bezpečnosti letů je na poža-
dované úrovni.

Při provozu letecké techniky bylo dosaženo vynikajících hodnot sledovaných parametrů spolehlivosti (viz graf).

Na bezpečnosti provozu se podílí i kvalita údržby a technického zabezpečení provozu letadel. CLV se v oblasti letištně tech-
nického zabezpečení osamostatnilo vybudováním vlastních kapacit. V průběhu roku 2005 bylo do provozu uvedeno 6 speci-
álních vozidel a kompresor pro zabezpečení provozu letadel.

Centru leteckého výcviku se profesionálním přístupem daří plnit přání zákazníka v objemu i kvalitě. Současně se daří zvyšovat
efektivitu provozu, takže smlouva, uzavřená již v roce 2005 na rok letošní, umožnila nabídnout zákazníkovi zajímavou cenu.
Výsledky Centra leteckého výcviku byly kladně hodnoceny v rozboru ministra obrany ČR.

V dalším období bude Centrum letecké techniky dále rozvíjet poskytované služby — půjde např. o výstavbu moderního učeb-
ního bloku a modernizaci letecké techniky používané pro letecký výcvik.

Centrum projektového managementu
Centrum projektového managementu rozšiřuje a zkvalitňuje služby poskytované zákazníkům vybudováním schopnosti kvalit-
ního projektového řízení složitých a strategických projektů řešených v LOM PRAHA s.p.

Centrum dojednalo kontrakty s FGUP Rosoboronexport a s Ministerstvem obrany ČR na dodávky vrtulníků Mi-35 a Mi-171Š
a souvisejících služeb. Od ledna 2005 bylo pověřeno řízením Projektu deblokace ruského dluhu v rámci podniku LOM
PRAHA s.p. ve všech jeho dílčích oblastech, zahrnujících mj.:

management podpory
výcvik personálu pro přejímku
předběžné kontrolní prohlídky (PKP)
záruční servis
zpracování podkladů pro katalogizaci
zabezpečení součinnosti a podpory všech proce-
dur WBS (Work Breakdown Structure)

Řídicí schopnosti Centra projektového manage-
mentu doplnily zkušenosti zaměstnanců Divize le-
tecké techniky. Na všech dodávaných vrtulnících
byla provedena předběžná kontrolní prohlídka tru-
pu a předběžná kontrolní prohlídka vrtulníku jako
celku po ukončení jeho kompletace a zkoušek v zá-
vodech výrobců. První dodávka vrtulníků proběhla
v měsíci dubnu 2005, poslední dodávka v lednu

Parametry spolehlivosti letadel CLV 2005
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2006. Ke dni 12. prosince 2005 byly všechny vrtulníky Mi-171Š — 16 ks a ke dni 9. února 2006 byly všechny vrtulníky Mi-
35 — 10 ks předány Ministerstvu obrany ČR. Aktivním zapojením všech součinnostních složek podniku se Centru projekto-
vého managementu podařilo zkrátit dodací lhůty o 8 měsíců vůči termínům uvedeným v kontraktech při plné spokojenosti
zákazníka.

Paralelně s touto činností bylo centrum od srpna 2005 pověřeno koordinací činností v projektu Modernizace vrtulníku 
Mi-171Š. V současné době zpracovává Projektovou dokumentaci a vede intenzivní jednání s partnery a subdodavateli.

VTÚLaPVO, odštěpný závod
Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany je druhou částí podniku, která se pyšní kontinuitou vývoje od první
poloviny 20. století. Dnes se v postavení odštěpného závodu LOM PRAHA s.p. profiluje jako tvůrce komunikačních a infor-
mačních systémů využívaných v oblasti velení a řízení, monitorování a navigace. Je gestorem výzkumu, vývoje a implementa-
ce vojenské letecké techniky a techniky protivzdušné obrany se zaměřením na aplikovaný výzkum a vývoj, zkušebnictví tech-
niky, logistické zabezpečení a verifikační činnost. Většina jím vyvinutých produktů je zavedena a využívána v AČR.

VTÚLaPVO o. z. je držitelem certifikátu ISO 9001:2000 a oprávnění od odboru vojenského letectví MO a Úřadu pro civilní
letectví. Disponuje nezávislou a akreditovanou
zkušební laboratoří padákové techniky a záchran-
ných prostředků č. 1220 — je jedinou akreditova-
nou laboratoří v České republice pro zkoušky pa-
dáků pro AČR.

Ústav dlouhá léta spolupracuje s ostatními vojen-
skými technickými ústavy v ČR a udržuje bohaté
odborné kontakty s obdobnými instituty v zahrani-
čí. Úzkou spolupráci navázal také s vysokými ško-
lami, mezi nimiž patří čelní místo Univerzitě Obra-
ny Brno a ČVUT Praha. Významnou součástí
ústavu je Distribuční a informační středisko ČR —
NATO RTO. Ústav se také zapojil do prací pro
AČR a s využitím kontaktů s dalšími státy a institu-
cemi NATO přispívá k interoperabilitě Vzdušných
sil AČR se silami NATO. Pracovníci VTÚLaPVO
o. z. rovněž působí v NAFAG (NATO Air Force Armaments Group) a v odborných panelech NATO RTO (Research and
Technology Organization). 

K nejvýznamnějším výstupům VTÚLaPVO o. z. v roce 2005 patří systém SFDC, velitelsko-štábní vozidla a IATCC:

SFDC (Static Fire Distribution Centre) — Systém velení a řízení palby protiletadlové brigády
Koncem roku 2005 dodal VTÚLaPVO o. z. Armádě ČR stacionární provedení (SFDC/S). Zařízení bylo začleněno do běžné-
ho provozu a je srovnatelné s nejmodernějšími systémy palby ve světě. V současné době probíhá II. etapa — SFDC/T, 
transportabilní verze. Systém ze stacionární verze je osazen do ochranně transportních obalů a tím je schopen pracovat v pol-
ních podmínkách. Je certifikovaný NBÚ na stupeň důvěrné. Vojskové zkoušky celého systému budou provedeny v roce 2006
po kompletní dodávce LOM PRAHA s.p.

Velitelsko-štábní vozidla
V průběhu roku 2005 LOM PRAHA s.p. v odštěpném závodě VTÚLaPVO o. z. vyrobil, vyzkoušel a dodal 15 ks velitelsko
štábních vozidel ve třech variantách. Tato vozidla byla dne 6. 12. 2005 slavnostně předána náčelníkovi Generálního štábu AČR
a veliteli brigády rychlého nasazení.
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Dodávkou těchto vozidel pro vytvoření hlavního a zálož-
ního místa velení brigádního úkolového uskupení byly vy-
tvořeny podmínky pro dosažení počátečních operačních
schopností brigády rychlého nasazení v oblasti velení a ří-
zení. Tato dodávka přispěla k upevnění pozice LOM
PRAHA s.p. jako strategického dodavatele Armády ČR. 

IATCC (Integrated Air Traffic Control Centre) — Stře-
disko řízení letového provozu
VTÚLaPVO o. z. projektově řídil a koordinoval v rámci
vnitrorezortních a mezirezortních vazeb výstavbu
MILSYS (vojenské systémy) v IATCC. Vlastní plnění úko-

lů projektu proběhlo ve dvou časových úsecích pro rok 2004 a 2005. MILSYS v IATCC a spolupracující části systémů na
MTWR byly vybudovány s požadovanou kvalitou prověřenou kontrolními zkouškami, certifikačním procesem odboru vojen-
ského letectví MO a Úřadem civilního letectví ČR. Předání zákazníkovi proběhlo s výhledem na další spolupráci v této oblasti
v letech 2006 a 2007.

4. LIDSKÉ ZDROJE

Vývoj zaměstnanosti a struktura
V reakci na požadavky zákazníků pokračovaly i v roce 2005 změny v počtu a lokalizaci zaměstnanců. Personální úsek zajistil
doplnění stavu zaměstnanců v CLV, které vázalo na výrazný nárůst produkce divize — v průběhu února až dubna 2005 bylo
přijato 36 nových zaměstnanců.

Dalším významným úkolem bylo zajistit kvalifikované zaměstnance pro nově vznikající Divizi pístových motorů. V tomto pří-
padě došlo k přednostnímu využití vlastních zdrojů. Tak došlo v období 1. 1. až 31. 12. 2005 k nárůstu počtu zaměstnanců
pouze o 10, na konečných 905 zaměstnanců. Průměrný věk zaměstnanců je 45,70 let.

Péče o zaměstnance
LOM PRAHA s.p. věnuje systematickou pozornost péči o zaměstnance. Postupně
vytváří systém benefitů zahrnující ty formy, které mají nejvyšší motivační koeficient
a zároveň jsou přínosem pro posílení vzájemných vazeb mezi spolupracovníky
a podnikem. Prioritou je podpora rozvoje znalostí a dovedností. Za strategickou
část systému vzdělávání považuje podnik oblast systému řízení jakosti. V období od
1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 činily náklady podniku na vzdělávání celkem 1,6 mil. Kč.

Benefity
Benefity poskytované zaměstnancům pokrývají široké spektrum jejich potřeb. Nej-
významnější benefity jsou:

příspěvek na stravování
příspěvek na rekreaci zaměstnance a jeho dětí
půjčky na bytové účely

Struktura vzdělání zaměstnanců
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odměny při životních a pracovních výročích
skupinové úrazové pojištění pro zvláš� rizikové profese
příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění

Vztahy státního podniku s odbory
Podnik uplatňuje ve vztahu k odborům otevřenou politiku spojenou s širokou a včasnou informovaností zaměstnanců.
V podniku působí tři základní organizace ČMOSA, ve kterých je odborově organizováno 314 zaměstnanců, tj. 35 procent
jejich celkového počtu. Kolektivní smlouva na rok 2006 jako společný výraz zájmu o rozvoj státního podniku byla podepsá-
na 22. 12. 2005.

5. PODÍL NA ŽIVOTĚ SPOLEČNOSTI

Společenské aktivity
LOM PRAHA se jako státní podnik podílí na vytváření kulturního
podnikatelského prostředí. Aktivní účast na životě společnosti
považuje za nedílnou součást své existence. Ochrana životního
prostředí, péče o zaměstnance a naplňování sponzorského pro-
gramu jsou součástí sdělení partnerům i zaměstnancům, jehož
smyslem je posílení vzájemného pocitu důvěry.

Státní podnik orientuje svůj sponzorský program zejména do
oblasti pomoci dětem a zdravotně postiženým. Podporuje-
me např. výstavbu chráněných dílen ve Slapech (akce Cihla).
Naším cílem je upřednostnění dlouhodobé spolupráce před
jednorázovými akcemi. Proto pokračujeme ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové, v roce 2005 jsme se stali v rámci progra-
mu Třicet minut pro život oficiálním partnerem projektu Otevřená náruč.

Vztahy s veřejností
Kontakty s veřejností pracovníci podniku rozvíjí s cílem podporovat vnímání LOM PRAHA s.p. jako moderního podniku, účast-
nícího se veřejného života.

Svá stanoviska prezentují zástupci podniku na odborných konferencích, konaných se zaměřením na oblast letectví. Podniku se
osvědčila spolupráce s Univerzitou obrany, v roce 2005 odštěpný závod spoluorganizoval konferenci NATO RTO.

LOM PRAHA s.p. si v uplynulém období připomínal výročí 90 let nepřetržité činnosti v oblasti letectví. Vyvrcholením aktivit
byl v říjnu Den otevřených dveří LOM PRAHA s.p., s širokou účastí zájemců v prostorách podniku. Na přípravě akce podnik
spolupracoval s Ministerstvem obrany ČR, ale i s Národním technickým muzeem a Vojenským historickým ústavem.

Zákaznickou orientaci rozvíjí LOM PRAHA s.p. pravidelnými setkáními se zákazníky a aktivní účastí na dnech otevřených dve-
ří leteckých základen AČR. Tato setkání jsou inspirující pro další posílení vzájemné důvěry a spolupráce.

Reklamní aktivity podniku na propagaci značky byly zaměřeny na veřejné akce s leteckou tematikou, jako byly např. Aviatická
pou� Pardubice nebo CIAF 2005.



6. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU

22

6. STRATEGICKÉ ZÁMĚRY
Státní podnik LOM PRAHA prošel tříletým obdobím, ve
kterém byly sloučeny dvě letecké opravárenské kapacity,
letecký technický ústav a nově vzniklo Centrum leteckého
výcviku. Podnik využil tuto situaci k diverzifikaci produkce.
Kromě opravárenství v oboru letecké techniky (draků,
motorů a agregátů) a výroby pístových motorů byly otev-
řeny nové kapacity pro letecký výcvik. Další významné ka-
pacity jsou směrovány na výrobu a vývoj mobilních ko-
munikačních, informačních a řídicích systémů, simulačních
technologií. Hlavním cílem pro následující období je zvýšit
schopnosti podniku pro modernizační programy letecké
techniky s vyšší přidanou hodnotou, které posílí konkuren-
ceschopnost podniku na zahraničních trzích.

Poslání podniku
Základní poslání podniku vychází ze zakládací listiny a statutu podniku. Hlavním cílem podniku je zajistit vhodnou skladbu pro-
duktů a služeb k uspokojení strategických zájmů zakladatele. Základním úkolem je kvalitní zajištění veškerých potřeb našich zá-
kazníků v oblasti oprav letecké techniky, leteckého výcviku, vývoje a výroby komunikačních a informačních systémů.

Strategické cíle
stát se respektovaným a certifikovaným partnerem výrobců letecké techniky pro oblast oprav a modifikací
restrukturalizovat, modernizovat a optimalizovat výrobní základnu
rozšířit a modifikovat produktové portfolio
modernizovat Centrum leteckého výcviku a vytvořit předpoklady pro školení zahraničních zákazníků
zvýšit významně podíl zahraničních zákazníků na celkové produkci

Zákaznické cíle
zásadním způsobem zlepšit a rozšířit služby poskytované zákazníkům v souvislosti s každým produktem
veškeré produkty zákazníkům poskytovat s nabídkou zabezpečení celého životního cyklu
zaměření na vysokou kvalitu a spolehlivost našich produktů
poskytování školení zákazníkům k provozování všech výrobků

Cíle k uspokojování potřeb zakladatele
zvyšování hodnoty podniku a prosperity společnosti
uspokojení potřeb zakladatele v požadovaném čase a kvalitě
jednoznačnou a srozumitelnou formou prezentovat podnikatelské aktivity a záměry
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ZPRÁVA AUDITORA
7.

Zpráva auditora určená zakladateli
Provedly jsme audit přiložené účetní závěrky a prověřily jsme soulad výroční zprávy s auditovanou účetní závěrkou státního podniku.

LOM PRAHA s.p.
se sídlem Praha 10-Malešice, Tiskařská 8, IČ 000 00 515,
k 31. prosinci 2005.

Za sestavení účetní závěrky je zodpovědné vedení státního podniku. Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu
výrok k této účetní závěrce.

Audit této účetní závěrky jsme provedly v souladu se zákonem o auditorech č. 254/2000 Sb., Mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Tyto standardy vyžadují, aby audit byl plánován a pro-
veden s cílem získat přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběro-
vým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahr-
nuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací
schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeny, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanč-
ní situace státního podniku LOM PRAHA s.p. k 31. prosinci 2005 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za účetní
období 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Proto vydáváme

výrok bez výhrad.

K datu vydání této zprávy byla předložena výroční zpráva státního podniku za uplynulé účetní období 2005. Při ověřování této
zprávy jsme nezjistily žádné významné věcné nesprávnosti. Informace uvedené ve výroční zprávě jsou ve všech významných
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Na základě aplikace Mezinárodních auditorských standardů auditorky doporučují pokrýt vnitřním kontrolním systémem i ob-
lasti financování a účetnictví.

Příloha: roční účetní závěrka — 21 listů

V Praze dne 13. dubna 2006

Ing. Hana Čápová Ing. Jana Škorpilová
Nad Kajetánkou 11, 169 00 Praha 6 Nepravidelná 6, 102 00 Praha 10
č. 813 dekret KAČR č. 814
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AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67 001 2 009 619 724 421 1 285 198 1 091 783

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 1 212 546 710 182 502 364 516 423

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 48 973 39 374 9 599 14 812

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 17 499 14 637 2 862 9 113

Software 007 27 040 22 908 4 132 3 130

Ocenitelná práva 008 3 635 1 698 1 937 2 569

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 131 131

Nedokončený dlouhodobý nehmot. majetek 011 668 668

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 1 152 963 670 808 482 155 490 201

Pozemky 014 108 408 108 408 108 894

Stavby 015 584 607 271 855 312 752 293 041

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 405 623 362 380 43 243 48 950

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 46 197 36 573 9 624 7 651

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 6 309 6 309 31 198

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 1 819 1 819 467

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 10 610 10 610 11 410

Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 3 613 3 613 3 113

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 6 797 6 797 8 297

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 200 200

Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 784 412 14 239 770 173 563 681

Zásoby (ř. 33 až 38) 032 353 550 353 550 416 728

Materiál 033 247 259 247 259 256 446

Nedokončená výroba a polotovary 034 65 037 65 037 93 450

Výrobky 035 16 269 16 269 27 281

Zboží 037 6 944 6 944 12 531

Poskytnuté zálohy na zásoby 038 18 041 18 041 27 020

Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 12 131

Pohledávky z obchodních vztahů 040 792

Odložená daňová pohledávka 047 11 339

Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 70 402 14 239 56 163 119 338

Pohledávky z obchodních vztahů 049 46 876 14 239 32 637 72 683

Pohledávky — ovládající a řídicí osoba 050 2 000 2 000 11 920

Stát — daňové pohledávky 054 10 837

Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 5 309 5 309 9 578

Jiné pohledávky 057 16 217 16 217 14 320

Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 360 460 360 460 15 484

Peníze 059 2 023 2 023 1 072

Účty v bankách 060 358 437 358 437 14 412

Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 12 661 12 661 11 679

Náklady příštích období 064 6 108 6 108 6 007

Příjmy příštích období 066 6 553 6 553 5 672

Kontrolní číslo (ř. 01 až 66) 999 8 025 815 2 897 684 5 128 131 4 355 453

AAkkttiivvaa ČČíísslloo  řřááddkkuu BBěěžžnnéé  úúččeettnníí  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  úúččeettnníí  oobbddoobbíí
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Rozvaha — Aktiva (k 31. 12. 2005)
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Rozvaha — Pasiva (k 31. 12. 2005)

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 067 1 285 198 1 091 783

Vlastní kapitál ( ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 893 571 902 253

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

Základní kapitál 070 576 100 576 100

Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 171 363 171 352

Ostatní kapitálové fondy 075 171 363 171 352

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 

(ř. 79 + 80) 078 64 108 62 639

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 38 468 37 413

Statutární a ostatní fondy 080 25 640 25 226

Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83) 081 68 950 81 606

Nerozdělený zisk minulých let 082 68 950 81 606

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

[ř. 001 — ( + 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)] 084 13 050 10 556

Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 341 999 182 009

Rezervy (ř. 87 až 90) 086 75 398 42 582

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 75 398 42 582

Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 4 948

Odložený daňový závazek 101 4 948

Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 261 653 135 947

Závazky z obchodních vztahů 103 49 306 46 622

Závazky k zaměstnancům 107 182 285

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 11 675 9 629

Stát — daňové závazky a dotace 109 159 188 15 442

Krátkodobé přijaté zálohy 110 16 046 24 677

Dohadné účty pasivní 112 6 013 23 688

Jiné závazky 113 19 243 15 604

Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 3 480

Krátkodobé bankovní úvěry 116 3 480

Časové rozlišení (ř. 119 + 120) 118 49 628 7 521

Výdaje příštích období 119 8 671 3 526

Výnosy příštích období 120 40 957 3 995

Kontrolní číslo (ř. 67 až 120) 999 5 078 114 4 349 055

PPaassiivvaa ČČíísslloo  řřááddkkuu SSttaavv  vv  bběěžžnnéémm  úúččeett..  oobbddoobbíí MMiinnuulléé  úúččeettnníí  oobbddoobbíí
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Výkaz zisku a ztráty — druhové členění (ke dni 31. 12. 2005)

Tržby za prodej zboží 01 3 828 193 18 474

Náklady vynaložené na prodané zboží 02 3 826 060 5 596

Obchodní marže (ř. 01—02) 03 2 133 12 878

Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 981 894 1 255 582

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 998 498 1 212 305

Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -39 425 -20 810

Aktivace 07 22 821 64 087

Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 564 050 609 504

Spotřeba materiálu a energie 09 350 098 303 654

Služby 10 213 952 305 850

Přidaná hodnota (ř. 03 + 04—08) 11 419 977 658 956

Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 361 613 571 447

Mzdové náklady 13 261 264 413 340

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 91 231 145 624

Sociální náklady 16 9 118 12 483

Daně a poplatky 17 6 939 11 743

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 58 627 74 634

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 50 542 121 646

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 46 638 94 506

Tržby z prodeje materiálu 21 3 904 27 140

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22 15 762 65 345

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 6 120 32 905

Prodaný materiál 24 9 642 32 440

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 25 31 960 14 531

Ostatní provozní výnosy 26 47 979 31 077

Ostatní provozní náklady 27 28 562 32 087

Provozní výsledek hospodaření 

[ř. 11 - 12 - 17 - 18 +19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (- 29)] 30 15 035 41 892

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 274 978

Prodané cenné papíry a podíly 32 800 943

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 -536

Výnosové úroky 42 634 2 900

Nákladové úroky 43 482 2 350

Ostatní finanční výnosy 44 9 609 28 089

Ostatní finanční náklady 45 9 017 48 464

Finanční výsledek hospodaření [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 

- 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + ( - 46 ) - ( - 47 )] 48 218 -19 254

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 4 782 3 627

— splatná 50 7 326 10 576

— odložená 51 -2 544 -6 949

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 10 471 19 011

Mimořádné výnosy 53 5 418 1 819

Mimořádné náklady 54 2 839 10 274

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) 58 2 579 -8 455

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 60 13 050 10 556

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 17 832 14 183

Kontrolní číslo (ř. 01 až 61) 99 12 295 974 6 267 492

TTeexxtt ČČíísslloo  řřááddkkuu SSkkuutteeččnnoosstt  vv  úúččeettnníímm  oobbddoobbíí
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Příloha v rozsahu roční účetní závěrky k 31. 12. 2005 
za účetní období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005

Informace

I. Obecné údaje
Název organizace: LOM PRAHA s.p., IČO: 00000515
Sídlo organizace: Praha 10-Malešice, Tiskařská 8, PSČ 100 38
Právní forma: Státní podnik
Zakladatel: Ministerstvo obrany ČR
Zakládací listina byla novelizována Ministerstvem obrany ČR dne 31. května 2005, č. j.: 52160-69/2005/DP-2697.

Provozovny:
Toužimská 583, Praha 9-Kbely
Stará Boleslav-Hlavenec
Pardubice — letiště

Odštěpný závod: Mladoboleslavská 944, Praha 9-Kbely
Do obchodního rejstříku je podnik (včetně odštěpného závodu VTÚLaPVO) zapsán u Městského soudu v Praze, v oddílu
ALX, vložka 283. 

1. Předmět podnikání
Předmětem podnikání LOM PRAHA s.p. je zejména:

Provádění oprav speciální letecké techniky, zajiš�ování vývojových, výzkumných, výrobních, opravárenských a modernizačních
úkolů a služeb ve prospěch stávajících a nově vznikajících potřeb AČR s přednostní dodávkou pro obranu a bezpečnost státu. 
Realizace praktického i teoretického výcviku leteckého i pozemního personálu, projektování, výstavba a rekonstrukce vo-
jenských účelových zařízení, technická pomoc při osvojování výzbroje ve vojscích, provádění zkušební, verifikační a certi-
fikační činnosti a vydávání příslušných osvědčení. 
Využívání moderních výsledků výzkumných a vývojových prací a poskytování souvisejících služeb, školicí a poradenské čin-
nosti, využívání zkušebních kapacit pro měření a zpracování dat a dalších činností, pro které má podnik kapacity a přede-
psaná oprávnění.

Kompletní produktové portfolio podniku
Opravy vrtulníků 
Opravy pohonných jednotek pro vrtulníky 
Opravy reduktorů
Opravy startovacích zařízení
Opravy agregátů letecké techniky
Opravy proudových motorů AI-25TL
Modernizace letecké techniky 
Revize letadel L-410, L-39 
Přestavba a opravy pístových motorů
Opravy leteckých vrtulí
Konstrukční a technologická dokumentace 
Programy informatizace a komunikační infrastruktury
Odborná školení 
Obchodní činnost 
Povrchové ochrany a strojní práce 
Vyvažování rotačních dílů
Nedestruktivní zkoušení materiálů 
Letecký výcvik 
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LOM PRAHA s.p. je držitelem příslušných živnostenských listů, koncesí a oprávnění, na jejichž základě provozuje svou činnost.

2. Osoby podílející se 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky 
Nejsou

3. Změny a dodatky v r. 2005 v obchodním rejstříku
ředitel:
Ing. Vratislav Máslo, r. č. 610304/2132
Praha 5, U jezera 2042
Den zániku funkce: 2. března 2005 
Zapsáno: 5. listopadu 2003
Vymazáno: 15. dubna 2005

ředitel:
Ing. Libor Š�astný, CSc., r. č. 461001/479
Praha 9-Střížkov, Děčínská 464/3, PSČ 190 00
Den vzniku funkce: 9. března 2005
Zapsáno: 15. června 2005

1. zástupce ředitele:
Mgr. Zdeněk Dvořák, r. č. 650417/2730
Praha 3, Květinková 348, PSČ 130 00
Den zániku funkce: 10. března 2005 
Zapsáno: 10. července 2004
Vymazáno: 15. června 2005

1. zástupce ředitele:
Ing. Lubomír Němejc, r. č. 550720/1810
Praha 5, Živcových 445, PSČ 150 00
Den vzniku funkce: 10. ledna 2006
Zapsáno: 20. ledna 2006

2. zástupce ředitele: 
Ing. Libor Š�astný, CSc., r. č. 461001/479
Praha 9-Střížkov, Děčínská 464/3, PSČ 190 00
Den zániku funkce: 9. března 2005 
Zapsáno: 7. prosince 2004
Vymazáno: 15. června 2005

2. zástupce ředitele:
Ing. Radek Orsák, r. č. 690912/4222
Kostelec nad Labem, T. G. Masaryka 242, PSČ 277 13
Den vzniku funkce: 10. března 2005
Zapsáno: 20. ledna 2006

zástupce ředitele: 
Ing. Radek Orsák, r. č. 690912/4222
Kostelec nad Labem, T. G. Masaryka 242, PSČ 277 13
Den vzniku funkce: 10. března 2005 
Zapsáno: 15. června 2005 
Vymazáno: 20. ledna 2006
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ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO: 
Ing. Libor Š�astný, CSc.
Praha 9-Střížkov, Děčínská 464/3, PSČ 190 00
Za odštěpný závod jedná ředitel odštěpného závodu. K názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis ředitel odštěpného závodu.
Zapsáno: 17. září 2004
Vymazáno: 15. června 2005

ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO: 
Ing. Radek Orsák, r. č. 690912/4222
Kostelec nad Labem, T. G. Masaryka 242, PSČ 277 13
Za odštěpný závod jedná ředitel odštěpného závodu. K názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis ředitel odštěpného závodu.
Zapsáno: 15. června 2005

4. Popis organizační struktury LOM PRAHA s.p. 
Z hlediska funkčního členění je firma rozdělena na:

ředitelství;
Divizi letecké techniky;
Divizi pístových motorů;
odštěpný závod VTÚLaPVO;
Centrum leteckého výcviku.

5. Jména členů statutárních a dozorčích orgánů
Statutární orgány:
ředitel podniku do 2. 3. 2005 Ing. Vratislav Máslo
ředitel podniku od 9. 3. 2005 do 1. 3. 2006 Ing. Libor Š�astný, CSc.
ředitel podniku od 2. 3. 2006 Ing. Lubomír Němejc

Složení dozorčí rady v roce 2005:
Pavel Mašek
Předseda dozorčí rady
Náměstek ministra obrany — ředitel kanceláře ministerstva obrany, MO ČR

Ing. Pavel Pánek
Zástupce předsedy dozorčí rady
Vedoucí odboru technických útvarů, LOM PRAHA s.p.

Ing. Václav Absolon
Člen dozorčí rady
Vedoucí oddělení řízení organizací, sekce správy majetku, MO ČR

Ing. Tomáš Perutka 
Člen dozorčí rady
Ředitel sekce ekonomické, MO ČR 

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

Mgr. Kateřina Nováková
Člen dozorčí rady
Správní rada sekce správy majetku, MO ČR

7. ZPRÁVA AUDITORA

29



brig. gen. Ing. Ladislav Minařík
Člen dozorčí rady
Zástupce velitele společných sil — velitel vzdušných sil, Velitelství společných sil AČR

Miroslav Adamec
Člen dozorčí rady
Letecký mechanik — oprava elektrohydraulických agregátů, LOM PRAHA s.p.

Ing. Martin Dien
Člen dozorčí rady
Vedoucí odbornosti avionických zbraňových a speciálních systémů letadel, LOM PRAHA s.p.

6. Obchodní společnost, v níž má organizace větší než 20% podíl na jejím základním kapitálu:
HEXAGON Systems, s. r. o., IČO: 26787504 — 100 %
VR Group, a. s., IČO: 25699091 — 100 %
LD Aviation Prague, s. r. o., IČO: 61504297 — 34 %

7. Zaměstnanci
průměrný počet zaměstnanců celkem 911,42
řídicí pracovníci (4 — jmenovaní pracovníci) 28,69
mzdové náklady řídicích pracovníků 19 838 tis. Kč
mzdové náklady celkem 261 264 tis. Kč
z toho OON:
Dohody o provedení práce 1 068 tis. Kč
Dohody o prac. činnosti 733 tis. Kč 
Odměny za zlepšovací návrhy 5 tis. Kč
Odstupné 1 567 tis. Kč
Odměny učňů 63 tis. Kč
náklady na zdravotní a sociální pojištění 91 231 tis. Kč

8. Plnění finanční a naturální členům statutárních, řídicích a dozorčích orgánů včetně bývalých členů
Odměny členům dozorčí rady 87 400 Kč

II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Způsob ocenění
a) zásoby nakupované 
pořizovací cena, přímé náklady
b) zásoby tvořené ve vlastní režii
přímý materiál, palivo, kooperace, přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní přímé náklady, výrobní režie, zásobovací režie
c) nedokončená výroba
přímý materiál, palivo, kooperace, přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní přímé náklady, výrobní režie, zásobovací režie
d) hotové výrobky
přímý materiál, palivo, kooperace, přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní přímé náklady, výrobní režie, zásobovací režie
e) hmotný a nehmotný majetek vytvořený ve vlastní režii
přímý materiál, palivo, kooperace, přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní přímé náklady, výrobní režie, zásobovací režie
f) cenné papíry a majetková účast

HEXAGON Systems, s. r. o. — základní kapitál ve výši 200 000 Kč — účast 100 %
VR Group, a. s. — základní kapitál ve výši 1 000 000 Kč — účast 100 %
Aircraft Industries, a. s. — majetková účast ve výši 200 000 Kč — účast 10 %
LD Aviation Prague, s. r. o. — základní kapitál ve výši 211 120 000 Kč — účast 34 %
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2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účet. období
Není

3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů
Přepravné, poštovné, pojištění, clo, balné, provize, srážky a přirážky účtované dodavatelem

4. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování
Výdej zásob ze skladu účtován metodou FIFO, změny nenastaly.

5. Opravná položka k pohledávkám
Tvorba opravné položky k pohledávkám je tvořena dle zákona o rezervách č. 593/92 Sb., v platném znění.

Poznámka: účty

391 100 OPRAVNÁ POLOŽKA K POHLEDÁVKÁM — NEDAŇOVÁ
391 200 OPRAVNÁ POLOŽKA K POHLEDÁVKÁM V KONKURZNÍM ŘÍZENÍ — ZÁKONNÁ
391 300 OPRAVNÁ POLOŽKA K POHLEDÁVKÁM — ZÁKONNÁ DAŇOVÁ

6. Způsob odpisování nehmotného a hmotného majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek: dle zákona č. 586/92 Sb.

Účetní = daňové ……….rovnoměrné
Dlouhodobý hmotný majetek: dle zákona č. 586/92 Sb.

Účetní — dle odpisového plánu, rovnoměrné
Daňové — dle zákona č. 586/92 Sb. rovnoměrné

Drobný dlouhodobý hmotný majetek — speciální nástroje a přípravky dle zůstatků, náběhů a plánovaného počtu opravova-
ných motorů.

U nově zařazovaného nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku měsíční účetní odpisy odpovídají 1/12 daňové
sazby podle zatřídění majetku do daňových skupin.
K 31. 12. 2005 byly provedeny daňové odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši roční sazby. 

Metoda odepisování pro rok 2005
a) drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek:

DDHM s PC do Kč 40 000,— měsíčně — 18 měsíců
SDDHM s PC do Kč 40 000,— měsíčně — 18 měsíců
DDNM typu software s PC do Kč 20 000,— měsíčně — 18 měsíců
DDNM typu software s PC nad Kč 20 000,— a do Kč 40 000,— měsíčně
— 18 měsíců
DDNM typu software s PC nad Kč 40 000,— a do Kč 60 000,— měsíční odpis dle doby používání
DDNM typu licence a ocenit. práva s PC do Kč 60 000,— měsíčně — 18 měsíců
DDNM typu výzkum a vývoj s PC do Kč 60 000,— měsíčně — 18 měsíců
DDNM typu ostatní s PC do Kč 60 000,— měsíčně — 18 měsíců

7. ZPRÁVA AUDITORA

31

311 100 4 067 883,43 3 216 897,03 7 284 780,46

311 170

311 200 3 010 836,44 753 070,74 3 763 907,18

311 270

311 400 3 190 815,20 3 190 815,20

Celkem 7 078 719,87 3 190 815,20 3 969 967,77 14 239 502,84

ÚÚččeett 339911110000 339911220000 339911330000 CCeellkkeemm

Rekapitulace zákonných a účetních opravných položek k pohledávkám k 31. 12. 2005



b) dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek
Výše odpisů hmotného majetku se řídí ustanoveními zák. č. 586/1992 Sb. o rovnoměrném odpisování. Nové nastavení skupin
21, 22, 23 a 31 se týká pořízeného majetku, u něhož je LOM PRAHA s.p. prvním majitelem (§ 31 odst. 6. Zák. 586/1992 Sb.)
a nahrazuje dříve uplatňovaný odpočet prostřednictvím odpočitatelné položky od daňového základu. Nevztahuje se na letadla
nesloužící k leteckému výcviku a osobní motorová vozidla (§ 31 odst. 5 zák. 586/1992 Sb.).

Odpis SDHM s PC nad Kč 40 000,— měsíčně dle doby používání.

Výše odpisu nehmotného majetku je stanovena takto:
Majetek v dočasném užívání — % dle sjednané doby užívání 
Audiovizuální díla 18 měsíců
DNM typu software, výzkum a vývoj 36 měsíců
DNM typu zřizovací výdaje 60 měsíců
DNM typu ostatní 72 měsíců

7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na Kč
Používá se denní kurz dle kurzovního lístku ČNB.
K 31. 12. 2005 byl proveden přepočet dle kurzovního lístku ČNB u neuhrazených pohledávek, závazků, zůstatků ve valuto-
vých pokladnách a zůstatků na bankovních výpisech vyjádřených v cizí měně.

8. Odložená daňová pohledávka nebo závazek
Odložený závazek ve výši 4 947 949,11 Kč je vypočten z rozdílu zůstatkových cen dlouhodobého majetku.

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažené v příloze
1. Doměrky splatné daně z příjmu za min. účetní období
Nejsou

2. Dlouhodobé bankovní úvěry
Nejsou
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1 1 81 20,00 40,00 33,30

1a) 11 81 14,20 28,60 25,00 

2 2 82 11,00 22,25 20,00

3 3 83 5,50 10,50 10,00

4 4 84 2,15 5,15 5,00

5 5 85 1,40 3,40 3,40 

6 6 86 1,02 2,02 2,00

1 se zvýšením 21 81 30,00 35,00 33,30

1a) se zvýšením 31 81 24,10 25,30 25,00

2 se zvýšením 22 82 21,00 19,75 20,00

3 se zvýšením 23 83 15,40 9,40 10,00

OOddppiissoovváá  sskkuuppiinnaa OOddppiissoovváá  sskkuuppiinnaa  ddaaňňoovváá úúččeettnníí vv  pprrvvnníímm  rrooccee vv  ddaallššíícchh  lleetteecchh pprroo  zzvvýýšš..  ppoořř..  cceennuu  

Tabulka odpisů:



3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
a) rozpis dlouhodobého majetku

b) rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

c) pořízení dlouhodobého hmotného majetku formou finančního pronájmu
Leasing je veden v účetnictví v podrozvaze: viz příloha č. 1

Účet Název účtu
765 430 LS 486373 OCTAVIA
765 431 LS 486374 OCTAVIA
765 432 LS 486369 OCTAVIA
765 433 LS 487768 FABIA
765 434 LS 487775 FABIA
765 435 LS 487778 FABIA
765 436 LS 10033335 FABIA JUNIOR
765 437 LS 10033336 FABIA JUNIOR
765 438 LS 10033337 FABIA JUNIOR
765 439 LS 10033338 FABIA JUNIOR
765 441 LS 10033339 FABIA COMBI CLASSIC
765 442 LS 10033340 FABIA COMBI CLASSIC
765 443 LS 1400162 FORD TRANSIT
765 444 LS 3400004 TISKÁRNA PRINTRONIX
765 445 LS 3300353 ŠROUBOVÝ KOMPRESOR ATMOS
765 541 VZV DIESEL R 70-40
765 542 AUTOJEŘÁB AD10/MAN
765 543 FORD RANGER
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Hlavní skupiny 31. 12. 2005 1. 1. 2005 31. 12. 2005 1. 1. 2005 31. 12. 2005 1. 1. 2005

Budovy, haly 502 197 577 477 751 058 229 326 870 221 546 077 272 870 707 256 204 981

Stavby 82 408 941 78 200 864 42 527 504 41 364 860 39 881 437 36 836 004

Celkem 584 606 518 555 951 922 271 854 374 262 910 937 312 752 144 293 040 985

Energ. stroje 

a zařízení 60 481 505 60 079 689 48 477 988 46 089 869 12 003 517 13 989 820

Prac. stroje 52 296 704 52 796 819 49 879 288 50 090 610 2 417 416 2 706 209

Přístroje, zařízení 195 781 651 206 342 276 170 964 792 176 322 570 24 816 859 30 019 706

Dopravní 

prostředky 29 410 077 32 557 863 26 817 137 30 903 753 2 592 940 1 654 110

Inventář 4 187 325 3 189 221 2 910 336 2 744 722 1 276 989 444 499

Drobný inventář 63 465 784 52 072 954 63 330 399 51 937 570 135 385 135 384

Celkem 405 623 046 407 038 822 362 379 940 358 089 094 43 243 106 48 949 728

PPoořřiizzoovvaaccíí OOpprráávvkkyy ZZůůssttaattkkoovváá

cceennaa cceennaa

Hlavní skupiny 31. 12. 2005 1. 1. 2005 31. 12. 2005 1. 1. 2005 31. 12. 2005 1. 1. 2005

Nehm.výs.výzk.výv.17 499 270 17 786 870 14 637 060 8 673 627 2 862 210 9 113 243

Software 27 040 273 24 688 960 22 908 147 21 558 768 4 132 126 3 130 192

Ocenitelná práva 3 634 953 3 634 953 1 697 836 1 066 072 1 937 117 2 568 881

Celkem 48 174 496 46 110 783 39 243 043 31 298 467 8 931 453 14 812 316

PPoořřiizzoovvaaccíí OOpprráávvkkyy ZZůůssttaattkkoovváá

cceennaa cceennaa



765 544 LS 1502349406 OCTAVIA
765 545 LEASING MAN LE 18.220 1. CISTERNA
765 546 LEASING MAN LE 18.220 2. CISTERNA
765 547 LEASING LS 3500218 KOMPRESOR + SUŠÁRNA
765 548 LEASING LS 3500252 VZV LINDE
790 006 LEASING IVECO DAILY CAC LEASIN1502331878
790 013 LEASING MĚŘICÍ PŘÍSTROJ ADTS 405F
790 014 LEASING OCTAVIA 2A8 7808 — č. LEAS 483064 VY
790 015 LEASING OCTAVIA 2A8 5565 — č. LEAS 483062 HR
790 016 LEASING OCTAVIA 2A8 7806 — č. LEAS 483060 HR
790 017 LEASING SUPERB 2A8 7852 — č. LEAS 483315 MÁ
790 018 LEASING FABIA 2A8 7807 — č. LEAS 483279 PL
790 019 LEASING FABIA 2A8 7851 — č. LEAS 483319 BE

d) součet splátek nájemného v roce 2006
10 170 388,52 Kč

e) součet splátek nájemného v následujících letech
7 840 400,95 Kč

f) přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku dle odpisových skupin
Přírůstky: 
Odpisová skupina č. 1 10 780 714,13
Odpisová skupina č. 2 2 626 207,90
Odpisová skupina č. 3 1 657 271,95
Odpisová skupina č. 4 6 683 500,00
Odpisová skupina č. 5 30 250 658,10
Odpisová skupina 1a 1 282 790,00
Odpisová skupina NHM na 36 měs. 2 579 436,90
Celkem 55 860 578,98

Úbytky: 
Odpisová skupina č. 1 19 911 354,70
Odpisová skupina č. 2 8 831 899,46
Odpisová skupina č. 3 1 030 247,00
Odpisová skupina č. 4 598 504,00
Odpisová skupina č. 5 7 714 152,00
Odpisová skupina 1a 0,00
Odpisová skupina NHM na 36 měs. 0,00
Celkem 38 086 157,16

g) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
356 914 tis. Kč

h) rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem 
Není

ch) přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví
Tržní hodnoty pozemků v dále uvedených úhrnných výměrách jsou dle stavu k 31. 12. 2005 výrazně vyšší oproti údajům
v účetnictví, v němž jsou oceněny pomocí jednotkové sazby 3,00 Kč/m2.
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K. Ú. KBELY 27 994 m2 — druh pozemku ostatní plocha (areál Stará Aerovka)
168 835 m2 — druh pozemku ostatní plocha (areál Kbely)

K. Ú. HLAVENEC 18 318 m2 — druh pozemku ostatní plocha (areál Stará Boleslav)
254 m2 — druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří (areál Stará Boleslav)

K. Ú. MALEŠICE 150 249 m2 — druh pozemku ostatní plocha (areál Malešice)
42 312 m2 — druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří (areál Malešice)

i) počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a zahraničí
Hodnota cenných papírů a obchodního podílu je zaúčtována v pořizovacích cenách. Přepočet na reálnou hodnotu cen pro-
váděn není.

4. Pohledávky
a) po lhůtě splatnosti a celkem

b) pohledávky k podnikům ve skupině 
HEXAGON Systems, s. r. o. 2 000 000 Kč

c) pohledávky kryté podle zástavního práva 
Nejsou.

5. Vlastní kapitál
a) popis změn vlastního kapitálu
Viz příloha č. 2 

b) rozdělení zisku-ztráty z předcházejícího účetního období
Viz příloha č. 3

c) základní kapitál
zapsaný do obchodního rejstříku 576 100 000 Kč
nezapsaný do obchodního rejstříku není

6. Závazky 
a) výše závazků po době splatnosti

b) závazky k podnikům ve skupině
Nejsou
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311 100 35 997 521,65 25 200 567,12 545 335,00 808 855,60 649 427,00 679 202,00 8 114 134,93

311 200 7 437 811,60 -20 680,97 271 032,24 66 992,71 176 693,79 4 609 623,77 2 334 150,06

311 400 3 190 815,20 0 0 0 0 0 3 190 815,20

Celkem 46 626 148,45 25 179 886,15 816 367,24 875 848,31 826 120,79 5 288 825,77 13 639 100,19

ÚÚččeett ZZůůssttaatteekk  KKčč DDoo  DDSSPPLL DDoo  3300  ppoo  DDSSPPLL DDoo  9900  ppoo  DDSSPPLL DDoo  118800  ppoo  DDSSPPLL DDoo  336600  ppoo  DDSSPPLL  NNaadd  336600  ddnníí  ppoo  DDSSPPLL

321 100 -41 426 624,36 -40 376 828,48 -1 026 183,64 16 247,90 14 722,20 830,85 -55 413,19

321 200 -7 196 650,50 -990 799,93 -697 089,90 1 391 805,21 35 610,88 -2 066 038,61 -4 870 138,15

321 400 -13 679,70 0 0 0 0 0 -13 679,70

Celkem -48 636 954,56 -41 367 628,41 -1 723 273,54 1 408 053,11 50 333,08 -2 065 207,76 -4 939 231,04

ÚÚččeett ZZůůssttaatteekk  KKčč DDoo  DDSSPPLL DDoo  3300  ppoo  DDSSPPLL DDoo  9900  ppoo  DDSSPPLL DDoo  118800  ppoo  DDSSPPLL DDoo  336600  ppoo  DDSSPPLL  NNaadd  336600  ddnníí    ppoo  DDSSPPLL



c) závazky kryté podle zástavního práva 
Nejsou 

d) závazky neúčtované v účetnictví
Nejsou

e) státní podnik nemá ke dni závěrky závazky vůči FÚ, soc. a zdrav.
Pojiš�ovnám po splatnosti

7. Zákonné a ostatní rezervy

8. Výnosy podle hlavních činností 

9. Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj 
Z vlastních zdrojů vynaložil s.p. 6 506 891,26 Kč

Ministerstvo obrany
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k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2005

tuzemsko 797 582 142,79 4 563 462 208,57 394 042 291,33 283 123 819,84

zahraničí 171 198 916,98 69 720 840,75 18 668 394,90 6 323 207,87

Celkem 968 781 059,77 4 633 183 049,32 412 710 686,23 289 447 027,71

OOpprraavvaa  mmoottoorrůů VVýýrroobbaa  mmoottoorrůů

2611 ZPRAVOD 62 000,00 0,00 62 000,00

2612 PALPOD 55 000,00 0,00 55 000,00

Celkem 117 000,00 0,00 117 000,00

ČČíísslloo  pprroojjeekkttuu nnáázzeevv  ddoottaaccee lliimmiitt  22000055  vv  KKčč ČČeerrppáánníí  vv  KKčč RRoozzddííll  vv  KKčč

Investiční dotace

2609 PASLOC 3 251 000,00 3 226 278,00 24 722,00

3343 SPEKTROSKOPIE 1 858 000,00 1 858 000,00 0,00

2610 ISSŘ 2 200 000,00 2 132 100,80 67 899,20

2611 ZPRAVOD 3 314 000,00 3 123 017,70 190 982,30

Celkem 10 623 000,00 10 339 396,50 283 603,50

ČČíísslloo  pprroojjeekkttuu nnáázzeevv  ddoottaaccee lliimmiitt  22000055  vv  KKčč ČČeerrppáánníí  vv  KKčč RRoozzddííll  vv  KKčč

spoluřešitel Neinvestiční dotace

na opravy IM zák. 42 581 900,00 4 882 900,00 37 699 000,00 75 398 000,00

na záruční opravy úč. 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 42 581 900,00 4 882 900,00 37 699 000,00 75 398 000,00

PPooččáátteeččnníí  ssttaavv  rr..  22000055 TTvvoorrbbaa  ——  rroozzppoouuššttěěnníí ČČeerrppáánníí KKoonneeččnnýý  ssttaavv  3311..  1122..  22000055

3348 NADSTAVBA 385 000,00 385 000,00 0,00

Celkem 385 000,00 385 000,00 0,00

Nevyčerpané finanční prostředky byly v určených termínech vráceny na účet poskytovatele.

ČČíísslloo  pprroojjeekkttuu nnáázzeevv  ddoottaaccee lliimmiitt  22000055  vv  KKčč ČČeerrppáánníí  vv  KKčč RRoozzddííll  vv  KKčč

Neinvestiční dotace



Ministerstvo průmyslu a obchodu

10. Významné události
Od schvalovacího dne 31. 12. 2004 do data zpracování roční účetní závěrky došlo k personálním změnám ve vrcholovém
managementu podniku:

Výkonné vedení společnosti k 31. 3. 2006
Ing. Lubomír Němejc
Ředitel podniku 
Do LOM PRAHA s.p. nastoupil 11. 3. 2005 na pozici výrobního ředitele. Dnem 2. 3. 2006 byl ministrem obrany jmenován
do funkce ředitele LOM PRAHA s.p.

Ing. Libor Š�astný
Technický ředitel 
Do funkce ředitele LOM PRAHA s.p. byl jmenován ministrem k 9. 3. 2005. Na vlastní žádost byl ministrem obrany z funkce
ředitele podniku odvolán k 1. 3. 2006. 

Ing. Helena Vlčková
Představitelka vedení pro jakost 
Dnem 1. listopadu 2004 byla jmenována do funkce náměstkyně pro produkci a jakost, kterou vykonávala do 11. 3. 2005.
V souvislosti s organizačními změnami v podniku od března 2005 byla jmenována do funkce představitelky vedení pro jakost. 

Ing. Jan Pávek
Personální ředitel 
Od roku 2003 je na pozici personálního ředitele. 

Ing. Michal Geist
Ředitel pro controlling a investice 
Dnem 16. 5. 2005 byl jmenován do funkce ředitele pro controlling a investice. 

Ing. Jan Tyl 
Finanční ředitel
Na pozici finančního ředitele LOM PRAHA s.p. byl jmenován dnem 16. května 2005.

Obchodní ředitel
Místo neobsazeno, řízením úseku pověřen od 1. 3. 2006 Ing. Ivan Fojtík

Ing. Milan Hrdina 
Ředitel divize letecké techniky
Ve funkci ředitele Divize letecké techniky je od roku 2003.

Ing. Miroslav Brož
Ředitel Centra leteckého výcviku
Do funkce ředitele Centra leteckého výcviku byl jmenován 1. 1. 2004.
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50 % 3344 DATEX 4 650 000,00 10 067 221,26 -5 417 221,26

35 % 2608 Pístové motory 537 400,00 1 627 070,00 -1 089 670,00

Celkem 5 187 400,00 11 694 291,26 -6 506 891,26

Vlastní zdroje 6 506 891,26

VVýýššee  ddoottaaccee ččíísslloo  pprroojjeekkttuu nnáázzeevv  ddoottaaccee lliimmiitt  22000055  vv  KKčč ČČeerrppáánníí  vv  KKčč RRoozzddííll  vv  KKčč

Neinvestiční dotace



Ing. Radek Novotný
Ředitel Centra projektového managementu
Od 1. 1. 2004 byl jmenován do funkce ředitele Centra projektového managementu.

Ing. Petr Prokop
Ředitel Divize pístových motorů
Do funkce ředitele Divize pístových motorů byl jmenován dnem 1. 1. 2006. 

Ing. Radek Orsák
Ředitel VTÚLaPVO o. z.
V roce 2004 byl jmenován zástupcem ředitele odštěpného závodu pro strategii a řízení. Do funkce ředitele byl jmenován 10. 3. 2005.

11. Různé
Proúčtování odložené daně k 31. 12. 2005
Změnami struktury majetku sloučeného podniku LOM PRAHA s.p. v období od 1. 4. 2003 do 31. 12. 2004 došlo ke změně
v odložené dani k 31. 12. 2005. DR LOM PRAHA s.p. souhlasila s proúčtováním odložené daně vztahující se k roku 2004 ve
výši 18 831 097,25 Kč proti účtu 428 a odložené daně vztahující se k roku 2005 ve výši 2 543 952,22 Kč proti účtu 592.

Zpracovala: Ing. Alena Vlková

V Praze dne: 6. 4. 2006

Podpis statut. orgánu
Ing. Lubomír Němejc
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