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Úvodní slovo ředitele podniku

Vážení obchodní partneři, spolupracovníci a kolegové,

stejně tak jako v předchozím roce dosáhl podnik zisk a to ve výši 26,8 
milionů korun. Podnik se zaměřil na upevňování pozitivních vztahů 
s celou řadou institucí, domácích i mezinárodních, a dalšího navazo-
vání obchodních vztahů se současnými i potenciálními klienty. Pod-
nik také úspěšně investoval do rozvoje portfolia certifi kací, rozvoje 
a údržby infrastruktury, a také nákupu nových přístrojů pro zefektiv-
nění procesu oprav letecké techniky. 

Lze s jistotou říci, že podniku se podařilo upevnit svou vedoucí pozici 
v rámci evropských leteckých opravárenských a výcvikových podniků. 
Podařilo se získat celou řadu důležitých zahraničních zakázek; za zmínku 
stojí zejména generální opravy vrtulníků Mi-17 pro amerického klienta 
a výcvik pilotů Afghánistánu, Burkiny Fasso, Nigérie, Keni a Polska. 

Klíčovým zákazníkem pro LOM PRAHA s.p., je nadále strategický 
partner a zakladatel – Ministerstvo obrany České Republiky. Stejně 
jako v předchozích letech ovšem podnik čelí poklesu objemu státních 
zakázek. Tento pokles se nám daří vyrovnávat získáváním zakázek ze 
zahraničí, a to i přesto, že proces jejich získávání a plnění je pro podnik 
velice náročný, jelikož zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
ve svém současném znění výrazně omezuje běžné obchodní akti-
vity podniku v mezinárodním silně konkurenčním prostředí. Je třeba 
podotknout, že nikdo z našich přímých konkurentů není vázán žád-
nou podobnou obdobou tohoto zákona. 

Za rok 2013 byly pro podnik významné také různé organizační změny 
– jedná se zejména dokončení převodu o.z. VTÚLaPVO do nově 
vzniklého VTÚ s.p., a také převzetí rozsáhlého areálu bývalé vojen-
ské základny v Přerově, kde se nám podařilo přeměnit vojenské leti-
ště na civilní. Náš podnik se tak stal provozovatelem civilního letiště. 
Věřím, že zdejší rozsáhlá infrastruktura umožní další potenciální roz-
voj schopností podniku a jeho obchodních aktivit.

Naší konkurenční výhodu nadále představuje důraz na vysokou kvalitu 
provedených prací, zkušený personál a celá řada certifi kací - včetně 
certifi kátů od ruských výrobců, konstrukčních kanceláří a úřadů, 
certifi kátů uznávajících kvalitu našich služeb v prostředí EU a NATO 

a nadále také schopnost poskytovat služby podpory životního cyklu 
letecké techniky pod jednou střechou, tzn. zabezpečit nejen opravy 
draků, ale i dynamických komponentů, agregátů a nadále i moderni-
zační úkony a výcvik. 

Pozornost podniku byla také věnována rozvoji lidských zdrojů, zvý-
šení motivace zaměstnanců a ve spolupráci s odborovými organiza-
cemi byly prostřednictvím Kolektivní smlouvy 2013 nejen zachovány 
významné výhody pro zaměstnance podniku, ale zároveň došlo 
k  zavedení nových benefi tů a k celkovému růstu mezd, poprvé 
po několika letech.

Ing. Roman Planička 
Ředitel podniku
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Zpráva předsedy dozorčí rady

Vážení zaměstnanci podniku a obchodní partneři, 

rok 2013 plynule navázal na nakonec úspěšný předchozí rok a podnik 
pokračoval v podobném duchu v plnění výzev a strategických úkolů 
a proaktivní obchodní politice. Nové vedení, díky získaným úspěšným 
zakázkám, vyvedlo podnik z krize, což se mj. pozitivně projevilo i na 
fi remní kultuře státního podniku. Díky novým zakázkám, pracovnímu 
nasazení zaměstnanců a spolupracujícím kolektivům se podařilo pod-
nik udržet v zisku. Po delším období tak mohl proběhnout nábor 
nových, zkušených zaměstnanců. Díky kvalitě a profesionalitě všech 
zaměstnanců státního podniku mohl podnik udržovat a rozšiřovat 
působnosti na mezinárodních trzích.

V roce 2013 Ministerstvo obrany, jako zakladatel podniku, spustilo 
projekt převzetí celého areálu 23. základny vrtulníkového letectva 
včetně letiště Přerov. Uložilo podniku zabezpečit celkový provoz are-
álu, zajistit rozvoj této lokality a získat statut civilního letiště. Podnik 
získal oprávnění provozovat civilní letiště Přerov a od 1. 10. 2013 zahájil 
civilní provoz. Provoz letiště a správu areálu zabezpečil podnik přije-
tím nových pracovníků, mimo jiné z řad propuštěných příslušníků AČR, 
kteří pomohli s vykrytím nedostatku kapacit. Podnik tuto výzvu, která 
spočívala v mnoha rizicích, např. v riziku nájezdu různých „sběračů“, 
zvládnul dobře a provozuje areál v souladu s cíli uloženými projektem. 

Podnik i nadále zůstává strategickým podnikem Ministerstva obrany 
ČR, které všemi směry podporuje snahu podniku rozvíjet jeho mezi-
národní působení na zahraničních trzích. Také rok 2013 byl zaměřen 
na udržování a posilování dobrých vztahů s AČR, s Ruskou federací i 
dalšími klíčovými obchodními partnery.

Z pozice předsedy dozorčí rady mohu konstatovat, že státní podnik 
LOM PRAHA prošel mnoha nelehkými situacemi, a i přesto se mu 
daří udržet si perspektivu dalšího rozvoje. Plní své závazky vůči svému 
zakladateli, vytváří svým zaměstnancům dobré pracovní prostředí a 
jako letecký opravárenský podnik je zase o něco známější a úspěšnější 
na mezinárodních trzích. Dozorčí rada přeje podniku, aby úspěšně 
plnil veškeré své závazky a dařilo se mu dosahovat vytyčených cílů a 
na trhu byl vnímán jako perspektivní a žádaný zaměstnavatel. Ing. Libor Karásek, 

Předseda dozorčí rady
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Obchodní název: LOM PRAHA s.p.
Právní forma: státní podnik
Sídlo:  Tiskařská 8, 

Praha 10 - Malešice
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 25. 10. 2013.

Mise

Misí LOM PRAHA s.p. jako podniku Ministerstva obrany ČR je být 
prosperující podnik, spolehlivý a předvídatelný partner v oblasti 
vojenského a civilního letectví, a sebevědomá organizace zvyšu-
jící svoji hodnotu a konkurenceschopnost v produktech zabezpe-
čení životního cyklu letecké techniky a leteckého výcviku.

Vize

Základní dlouhodobou a trvalou vizí LOM je:
•  Být dlouhodobým partnerem pro AČR v oblasti letecké tech-

niky, výcviku a letišť, ale zároveň snížit závislost na AČR pod 
50%.

•  Zavést nový program postavený na západní technologii a diver-
zifi kovat tak riziko závislosti na rusko/ukrajinské technice.

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

•  Být ekonomicky stabilním a prosperujícím podnikem, per-
spektivním zaměstnavatelem pro kvalifi kovanou pracovní sílu, 
poskytovat podporu dalším menším fi rmám v obranném sek-
toru v exportních aktivitách.

Historie LOM PRAHA s.p.

Historické kořeny LOM PRAHA s.p. se pojí s Karlínským podnikem 
Breitfi eld-Daněk, který v roce 1915 započal výrobu leteckých motorů 
typu HIERO. V této době se jednalo o jedinou sériovou výrobu letec-
kých motorů na území České Republiky. Tento rostoucí a prosperu-
jící podnik se později začlenil do Českomoravských strojíren a v roce 
1927 se stal součástí koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk, sídlící 
v Pražské Libni. Letecká část ČKD, se vlivem vybombardování během 
2. světové války, roku 1942, přesunula do Pražských Malešic, kde 
podnik ve své současné podobě sídlí dodnes.

Roku 1954 získal podnik samostatnost a byl začleněn pod správu 
Ministerstva národní obrany, čímž byl položen základ konceptu 
státního podniku, jakožto strategického partnera AČR. V této době 
se podnik dále rozvíjel a jeho produktové portfolio vždy odráželo 
potřeby Vzdušných Sil AČR, mít strategického partnera pro komplexní 
zabezpečování opravárenských prací na v té době provozovaných 
letounech MiG, Suchoj a L-29/39. Portfolio bylo v dalších letech rozší-
řeno o opravárenské práce na dynamických komponentech vrtulníků 
Mil, motorů TV2-117, TV3-117 a reduktorů VR-14/24.

V roce 1989 došlo ke změně právní formy podniku, čímž vznikl 
státní podnik Letecké opravny Malešice s.p. Ten se nadále speciali-
zoval na zabezpečování opravárenských prací na vrtulnících a letou-
nech ve prospěch zakladatele, Ministerstva obrany ČR. Postupem 
času došlo v roce 2003 ke sloučení Leteckých opraven Malešice s.p. 
a Leteckých opraven Kbely s.p., které do té doby zabezpečovaly 
opravy draků letounů MiG, Suchoj, ale i vrtulníků Mil. 

O rok později, v roce 2004, se součástí podniku LOM PRAHA s.p. stalo 
i Pardubické Centrum leteckého výcviku, které je součástí podniku 
dodnes a nadále zabezpečuje výcvik budoucím taktickým, transport-
ním a vrtulníkovým pilotům nejen AČR. Od roku 2011 dostal podnik 
povolení nabízet výcvikové služby i pro zahraniční klientelu. Podnik 
má také dceřinou společnost VR Group, a.s., která je předním českým 
dodavatelem komplexních výcvikových řešení pro ozbrojené síly. 

Dnes jsou hlavními činnostmi podniku LOM PRAHA s.p. opravárenské 
a modernizační práce pro vrtulníky řady Mi, letecký výcvik, výroba 
leteckých pístových motorů a výroba simulačních systémů.
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Hlavní předmět činnosti

• Opravy letecké techniky, zajišťování vývojových, výzkumných, 
výrobních, opravárenských a modernizačních úkonů ve prospěch 
potřeb a požadavků zákazníka

• Příprava a realizace praktického a teoretického výcviku pro letecký 
a pozemní personál, včetně projektování, výstaveb a rekonstrukcí 
vojenských účelových zařízení, zajištění technické pomoci při osvo-
jování výzbroje, provádění zkušební, verifi kační a certifi kační čin-
nosti, včetně vydávání příslušných osvědčení

• Provozování letišť, letecké služby, letové provozní služby, letecké 
práce

• Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem.

Produktové portfolio

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

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

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

• Generální opravy, opravy a údržba startovacích jednotek AI-9V
• Generální opravy, opravy a údržba reduktorů VR-14/24
• Opravy leteckých dílů, agregátů a zařízení
• Zkoušení a diagnostika turbohřídelových a turbokompresorových 

motorů
• Výroba, generální opravy, opravy a modernizace pístových motorů 

M132A/AK, M332A/AK/C, M137A/AZ, M337A/AK/C
• Výcvik pilotů, palubních inženýrů, pozemního a technického 

personálu
• Základní výcvik (Z-142)
• Pokračovací a taktický výcvik (Mi-2/17, L-39, L-410)
• Simulační výcvik (Mi-2/17/171, L-39)
• Taktický simulovaný výcvik (JAS-39, L-159, L-39)
• Výcvik pozemního a technického personálu

• Povrchové úpravy materiálů
• Vyvažování rotačních dílů
• Logistické zabezpečení klienta i zahraničních operací
• Odborná školení a certifi kace

Působnost podniku

Praha-Kbely – Toužimská
Opravy draků, modernizace, 

věda&výzkum

Praha-Kbely – letiště
Elektrodílny, zálet, jakost

Stará Boleslav
Testovací stanice těžkých 

agregátů Pardubice
Centrum leteckého výcviku

a Taktické simulační 
centrum

Brno
Výzkum a výroba 

simulačních technologií

Přerov
Letiště s infrastrukturou

vhodnou pro další
rozvojové aktivity podniku

Praha-Malešice
Vedení podniku, opravy těžkých 

dynamických komponentů, 
výroba pístových motorů

Praha-Letňany
Areál staré Aerovky

Rozmístění 
LOM PRAHA s.p.





Lidé v čele podniku 3



LOM PRAHA s.p.  •  Výroční zpráva 2013  

Organizační struktura podniku

Ředitel podniku

Výkonný ředitel

Ekonomický 
úsek

Úsek pro správu 
a lidské zdroje

Úsek bezp. 
a krizového 

řízení

Úsek 
řízení kvality

Úsek 
pro logistiku

Obchodní úsek
Závod letecké 

techniky

Centrum 
leteckého výcviku

Odštěpný závod 
Letecké pístové 

motory

Letiště Přerov
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Management

Ing. Roman Planička
Ředitel podniku
Ing. Roman Planička je manažer s dlouholetou praktickou zkušeností v oblasti letectví, začínal v LET Kunovice, kde s krát-
kou přestávkou pracoval od dokončení studia v letech 1993 až 2001 v různých pozicích v obchodním úseku a jako člen 
dozorčí rady. Následně měl na starosti zahraniční obchod v letecké divizi společnosti PAMCO INT. a.s. V letech 2004 až 
2008 působil na pozici výkonného ředitele a člena představenstva společnosti Aircraft Industries a.s. V letech 2008 až 
2009 byl viceprezidentem Technického úseku Českých aerolinií a od roku 2010 až 2012 zastával funkci generálního ředi-
tele a člena představenstva společnosti Aircraft Industries Defense, a.s. Do funkce ředitele LOM PRAHA s.p. byl jmenován 
dnem 1. 3. 2012.

Ing. Pavel Beran, FCCA
Výkonný ředitel
Ing. Pavel Beran, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, je bývalý ředitel oddělení poradenství v oblasti fi nančního 
řízení fi rmy PricewaterhouseCoopers, kde se během 12 let podílel na řadě projektů z oblasti restrukturalizací, fi nančního 
řízení a řízení výkonnosti podniku. Dnem 1. 3. 2012 byl jmenován do funkce výkonného ředitele LOM PRAHA s.p. Jeho 
primárním úkolem v podniku je řízení fi nančních a lidských zdrojů, majetku a řízení restrukturalizace podniku.

Ing. Jiří Sauer, MBA
Obchodní ředitel, ředitel pro obchod a logistiku
Absolvoval České vysoké učení technické v Praze a následně studium MBA na Sheffi eld Hallam Univerzity. Od roku 2003 
působil ve společnosti AERO Vodochody a.s. na různých manažerských pozicích v oblasti nákupu i ve vedení jedné ze dvou 
divizí společnosti (MRO & Defence), kde zodpovídal za celou oblast včetně strategie a business development. Dnem 2. 12. 
2011 byl jmenován obchodním ředitelem v LOM PRAHA s.p. Jeho hlavním úkolem v podniku je posílení oblasti obchodu 
a hledání nových obchodních příležitostí.

Mgr. Petr Somol, MBA
Bezpečnostní ředitel 
Absolvent University Karlovy v Praze, studijního programu MBA na Nottinhgam Trent University a studia na Singapore 
Aviation Academy. Bývalý bezpečnostní ředitel Českých aerolinií a následně korporátní bezpečnosti holdingového uspo-
řádání ČSA, kde se během 7 let podílel na významných projektech, nejprve privatizace a poté vytvoření holdingu. V roce 
2009 řídil a restrukturalizoval dceřinou společnost ČSA Support. Dnem 1. 1. 2013 byl jmenován do funkce bezpečnostního 
ředitele LOM PRAHA s.p. 
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Ing. Bc. Radomír Daňhel
Ředitel pro logistiku

Absolvoval fakultu týlového a technického zabezpečení na Vysoké vojenské škole ve Vyškově a následně fakultu podnikatel-
skou na Vysokém učením technickém v Brně. Působil v řadě vedoucích funkcí v soukromém i veřejném sektoru, mimo jiné 
jako zástupce vedoucího oddělení platové politiky Ministerstva obrany a od roku 2012 jako náměstek ministra spravedlnosti 
sekce ekonomické a investiční. Dnem 1. 10. 2013 byl jmenován ředitelem pro logistiku.

Ing. Petr Rudolf, Ph.D.
Ředitel pro jakost

Absolvoval studium Vysoké vojenské letecké školy v Košicích a postgraduální studium Vysokého učení technického v Brně. 
Od roku 2002 zastával pozici ředitele odboru řízení letového provozu a letišť v Úřadu pro civilní letectví. V předchozích 
letech pracoval také jako zástupce ředitele řízení letového provozu Armády ČR. Do LOM PRAHA s.p. nastoupil 1. 3. 2010, 
postupně působil na několika pozicích a ke dni 1. 1. 2013 byl jmenován ředitelem pro kvalitu. Jeho primárním úkolem 
v LOM PRAHA s.p. je udržení a rozšiřování certifi kátů a způsobilosti leteckého pozemního personálu a celkové řízení jakosti 
v podniku.

Ing. Michal Geist
Finanční ředitel

Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, provozně ekonomickou fakultu. Od roku 2000 pracoval v Leteckých 
opravnách Kbely jako fi nanční manažer. Od října 2003 byl v LOM PRAHA s.p. vedoucím controllingu, později ředitelem pro 
controlling a investice. S účinností od 1. 8. 2007 byl jmenován fi nančním ředitelem. 

Ing. Pavel Mareš
Ředitel centra leteckého výcviku

Absolvoval ČVUT v Praze, fakultu strojního inženýrství, obor ekonomika a řízení strojírenské výroby. Od roku 1997 do 2004 
zastával funkce fi nančního ředitele ve společnostech PROKOP a.s. a VÚOS a.s. Od roku 2004 zástupce ředitele CLV. Dnem 
29. 3. 2013 byl jmenován ředitelem Centra leteckého výcviku. 
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Ing. Jiří Hlůže
Ředitel závodu letecké techniky

Absolvoval České vysoké učení technické v Praze, fakultu strojního inženýrství, obor letadlová technika. Do podniku 
nastoupil v roce 1984, s několikaletým přerušením, kdy pracoval jako vedoucí manažer v soukromých fi rmách. Od roku 
2004 postupně působil v LOMu na různých odborných funkcích, např. jako vedoucího odboru Letištní technické služby 
nebo na pozici ředitele Divize letadel. Dnem 29. 3. 2013 byl jmenován ředitelem Závodu letecké techniky.

Petr Kunetek
Technický ředitel

Dnem 1. 5. 2013 byl novým technickým ředitelem jmenován Petr Kunetek. Petr Kunetek je v podniku od roku 1985, po 
celou dobu zastával pozice v technologii letadel se specializací elektro přístroje, v posledních letech působil ve funkci vedou-
cího odboru technických útvarů pro letadla.

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 She-
ffi 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.

Mgr. Věra Natšinová, MBA
Ředitel pro správu a lidské zdroje

Absolvovala studium zaměřené na oblast andragogiky a řízení lidských zdrojů, několik let před nástupem do LOM PRAHA 
s.p. působila v oblasti personalistiky. Do podniku nastoupila v červnu 2009 na pozici vedoucí personální oddělení, dva roky 
zastávala pozici manažerky pro lidské zdroje, kde se komplexně věnovala oblasti řízení lidských zdrojů. V roce 2010 úspěšně 
ukončila studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. se zaměřením na veřejné právo. Dnem 1. 9. 2013 byla jmenována 
ředitelem pro správu a lidské zdroje.
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Ing. 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 pro-
šel v letech 1998 – 2003 různými zařazeními až po velitele letové skupiny. S platností od 1. 1. 2004 byl jmenován ředitelem 
centra leteckého výcviku. Z této funkce byl odvolán dnem 28. 3. 2013. 

Jiří Linka
Ředitel závodu letecké techniky

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 jmeno-
ván do funkce ředitele divize pohonných jednotek, po sloučení výrobních divizí byl dnem 1. 1. 2011 jmenován výkonným 
ředitelem - ředitelem závodu letecké techniky a s účinností od 1. 3. 2012 byl jmenován do funkce ředitele závodu letecké 
techniky. Z této funkce byl odvolán dnem 28. 3. 2013.

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

Absolvoval Vojenskou akademii 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 odvolán a týmž dnem byl jmenován do funkce ředitel výzkumu, vývoje a zkušebnictví. V této funkci 
skončil dnem 30. 9. 2013.
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Dozorčí rada

Ing. Libor Karásek
Předseda dozorčí rady
Náměstek ministra obrany pro ekonomiku

Tomáš Kladívko
Člen dozorčí rady
Senátor Parlamentu České republiky

Ing. Vlastimil Picek
Člen dozorčí rady
1. náměstek ministra obrany 
Odvolán z funkce člena dozorčí rady k 19. 4. 2013

Ing. Marta Kopecká
Člen dozorčí rady
Ředitelka odboru řízení organizací 
a dotací sekce správy majetku MO ČR

Mgr. Daniel Koštoval
Člen dozorčí rady
Státní tajemník MO
Jmenován do funkce člena dozorčí rady k 22. 4. 2013

Plk. Ing. Martin Zlatník
Člen dozorčí rady
Náčelník odboru zabezpečení letectva
Jmenován do funkce člena dozorčí rady k 9. 8. 2013

brig. gen. Ing. Jiří Verner
Člen dozorčí rady
Zástupce velitele společných sil – velitel vzdušných sil AČR
Odvolán z funkce člena dozorčí rady k 27. 3. 2013

brig. gen. Ing. Libor Štefánik
Člen dozorčí rady
Velitel vzdušných sil AČR
Jmenován do funkce člena dozorčí rady k 28. 3. 2013

plk. Ing. Libor Květina
Člen dozorčí rady
Ředitel odboru majetku a služeb sekce logistiky MO ČR
Odvolán z funkce člena dozorčí rady k 22. 8. 2013

Ing. Miroslav Brož
Člen dozorčí rady, zvolen z řad zaměstnanců
Ředitel Centra leteckého výcviku, LOM PRAHA s.p.
Zánik členství v dozorčí radě ke dni 12. 3. 2013

Ing. Pavel Mareš
Člen dozorčí rady, zvolen z řad zaměstnanců
Ředitel Centra leteckého výcviku, LOM PRAHA s.p.
Zvolen do funkce člena dozorčí rady k 13. 3. 2013

Ing. Josef Krupička
Člen dozorčí rady, zvolen z řad zaměstnanců
Vedoucí provozu letadel
Zvolen do funkce člena dozorčí rady k 13. 3. 2013

Jiří Linka
Člen dozorčí rady, zvolen z řad zaměstnanců
Ředitel závodu letecké techniky, LOM PRAHA s.p.
Zánik členství v dozorčí radě ke dni 31. 5. 2013

Václav Sadílek
Člen dozorčí rady, zvolen z řad zaměstnanců
Vedoucí provozu pohonných jednotek
Zvolen do funkce člena dozorčí rady k 27. 6. 2013
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Ekonomický vývoj podniku

Výsledky hospodaření LOM PRAHA s.p.
Po vykázaných ztrátách v letech 2010 a 2011 pokračuje podnik 
v trendu zlepšování ekonomických výsledků a po zisku ve výši 22,3 
mil. Kč v roce 2012 došlo k dalšímu meziročnímu zlepšení výsledku 
hospodaření, když jeho hodnota v roce 2013 dosáhla 26,8 mil. Kč. 
Tento výsledek představuje ve srovnání s rokem 2012, nárůst o 4,5 
mil. Kč, resp. o 20,3%. 

Pozitivní vývoj hospodaření v roce 2013 výrazně ovlivnila další opti-
malizace nákladů a zejména pak aktivní obchodní politika se zamě-
řením na zahraniční trhy. Ve srovnání výsledků z roku 2013 s rokem 
2012 došlo ke zlepšení jak ukazatelů výnosových, tak i nákladových. 
Zvýšená efektivita činnosti podniku se projevila meziročnímu zvýšení 
výkonů o 0,2%, při současném snížení výkonové spotřeby o 5,3% 
a osobních nákladů o 2,7%.

Struktura majetku
Rozhodnutím zakladatele došlo k 1. 10. 2013 k převzetí severní části 
areálu letiště Přerov, což se projevilo v celkovém navýšení aktiv a vlast-
ního kapitálu státního podniku.
Celková aktiva se zvýšila o 356,8 mil. Kč, z toho pak dlouhodobý 
hmotný majetek o 264,4 mil. Kč. Vliv na zvýšení aktiv mělo i před-
zásobení materiálem (náhradní díly) nutného k plnění zakázek v roce 
2014, kdy došlo k navýšení stavu zásob materiálu o 150,4 mil. Kč.
Vlivem vyšší fakturace v posledních dvou měsících roku 2013 vykazuje 
státní podnik vyšší stav fi nančních prostředků na účtech o 3,4 mil. Kč 
při poklesu bankovních úvěrů o 13,1 mil. Kč.
Vlastní kapitál se, ve srovnání s rokem 2012, zvýšil o 266,4 mil. Kč. 
Jednalo se především o navýšení kapitálových fondů o 256,6 mil. Kč 
v důsledku vložení letiště Přerov.
O 50,6 mil. Kč došlo k nárůstu cizích zdrojů, zejména pak došlo 
k navýšení k závazkům z obchodního styku o 70,9 mil. Kč. Pokles je 
vykazován nižším čerpáním bankovních úvěrů o 13,1 mil. Kč a přija-
tých krátkodobých záloh o 32,8 mil. Kč.
 

Tab. Struktura výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Položka/rok 2010 2011 2012 2013 Meziroční změna v tis. Kč Meziroční změna v %

Tržby za prodej zboží 201 719 266 679 29 025 49 472 20 447 70,4

Obchodní marže 40 603 30 151 3 451 6 341 2 890 83,7

Výkony 1 054 352 1 064 395 1 145 342 1 147 920 2 578 0,2

Výkonová spotřeba 622 589 611 524 624 539 591 839 -32 700 -5,3

Přidaná hodnota 472 366 483 022 524 254 562 422 38 168 7,3

Osobní náklady 485 889 459 994 440 801 429 051 -11 750 -2,7

Provozní výsledek hospodaření -36 628 -58 224 31 826 48 389 16 563 52,0

Finanční výsledek hospodaření -23 746 -11 272 -21 570 -21 219 351 -1,7

Daň z příjmu -12 521 -5 655 8 042 8 067 25 0,3

 z toho splatná 1 977 126 0 6 731 6 731 100,0

 odložená -14 498 -5 781 8 042 1 336 -6 706 -83,9

Výsledek hospodaření před 
zdaněním

-62 800 -71 033 22 280 26 800 4 520 20,3
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LOM PRAHA s.p. je 100% vlastníkem VR Group, a. s. a ve společnosti 
LD Aviation Prague, s. r. o. má obchodní podíl 34 %.

VR Group, a. s.
IČ: 25699091
Sídlo: Praha 10, Tiskařská 8
Základní kapitál: 1 000 000 Kč

K nejvýznamnějším předmětům podnikání společnosti patří vývoj 
technologií pro výcvik pozemních a vzdušných sil dle aktuálních poža-
davků na techniku a vedení bojových i nebojových operací, vývoj 
simulačních systémů pro výcvik bezpečnostních složek včetně přísluš-
níků a štábů Integrovaného záchranného systému a obecně řešení 
projektů z oblasti výzkumu a vývoje pro Ministerstvo obrany, Minis-
terstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

L D 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 svoje potřeby a produkci pro zákazníky s podporou 
spolupracujících bank. Bankovní úvěry byly k 31. 12. 2013 čerpány v 
celkové výši 499 974 tis. Kč. Platební schopnost v roce 2013 lze hod-
notit jako výbornou.

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

Položka/rok 2010 2011 2012 2013 Změna v tis. Kč Změna v %

Aktiva celkem 1 722 937 1 561 586 1 616 835 1 973 686 356 851 22,1

Vlastní kapitál 825 649 771 543 772 093 1 038 476 266 383 34,5

Tab. Struktura cizích zdrojů (v tis. Kč)

Položka/rok 2010 2011 2012 2013 Změna v tis. Kč Změna v %

Cizí zdroje 889 692 756 474 834 644 885 238 50 594 6,1

z toho rezervy 7 878 53 246 46 194 52 672 6 478 14,0

 závazky obchodní 174 713 79 102 31 975 102 949 70 974 321,9

 zálohy krátkodobé 388 696 121 549 113 629 80 819 -32 810 -28,9

 bankovní úvěry 137 725 410 652 513 065 499 974 -13 091 -2,6
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Obchodní činnost

Úvodní slovo
V roce 2013 navázal podnik na úspěšnou obchodní strategii z roku 
2012. Během celého roku se podnik zaměřoval především na zkvalit-
nění služeb a plnění závazků pro hlavního obchodního partnera, kte-
rým je MO ČR. Činnost podniku úspěšně navázala na rok předchozí 
i z hlediska nárůstu zahraničních zakázek z celého světa a to zejména 
díky strategickým změnám v obchodní politice podniku, která se 
cíleně zaměřila na aktivní práci na zahraničních trzích a na vyhledá-
vání nových zákazníků, partnerů a obchodních příležitostí. 
V rámci výše uvedených změn byla také zvolena nová, dynamičtější 
marketingová koncepce podniku zaměřená na propagaci podniku 
v zahraničí, s cílem rozvinout povědomí o podniku a položit pevné 
základy pro rozvoj obchodních aktivit na jednotlivých trzích. 

V roce 2013 se podnik aktivně účastnil celé řady úspěšných a známých 
světových i tuzemských výstav, např.: Heli Russia 2013 (Rusko), MAKS 
2013 (Rusko), Dubai Air Show (SAE), MSPO Kielce (Polsko), IDET Brno 
(ČR), Dny NATO Ostrava (ČR), Le Bourget (Francie), European Helico-
pter Show (ČR) a dalších. Výsledkem účasti bylo upevnění stávajících 
obchodních vztahů, navázání celé řady nových obchodních kontaktů 
a partnerství na zahraničních trzích, kde podnik dříve nepůsobil.

Vývoj roku 2013 podle produktů z portfolia LOM 
PRAHA s.p.

Závod letecké techniky
V souladu s novou obchodní koncepcí bylo základním úkolem dosáh-
nout maximálních výsledků v získávání zahraničních zákazníků a také 
zkvalitňování a rozšiřování portfolia dodávek pro hlavního zákazníka 
– AČR. Jedním z cílů bylo zvýšit objem zakázek oprav motorů a reduk-
torů v závodu letecké techniky (ZLT) v Malešicích. Tento cíl byl splněn 
a podnik se stal významným, konkurenceschopným a silným na glo-
bálním trhu podpory technického cyklu leteckých motorů a reduktorů. 
Dalším cílem bylo získání dvou zahraničních vrtulníků na provedení 
generální opravy a také provedení generálních oprav vrtulníků AČR. 

Leden 2013: Byla podepsána smlouva na GO, modernizaci a demi-
litarizaci dvou vrtulníků Mi-17-1V pro americkou společnost SESi. 

Podniku se v tomto případě podařilo poprvé v historii zvítězit v tendru 
vypsaným americkou vládou a také si v USA vybudovat silnou repu-
taci v oblasti vysoké kvality provedených prací – podnik byl oceněn 
společností SESi jako dodavatel roku. Tyto vrtulníky budou dokončeny 
počátkem roku 2014 a poté předány zpět na základnu Fort Rucker 
v USA k dalšímu využití.
V podniku nadále bylo pokračováno v generální opravě pěti vrtul-
níků Mi-171Š AČR, ze kterých jeden byl předán koncem roku 2013 
a zbývající budou předány v roce 2014. Podnik tyto generální opravy 
provádí na základě certifi kace Moskevského vrtulníkového závodu Mil 
a je jediný oprávněný závod mimo Ruskou Federaci.  

Únor 2013: Byla realizována významná zakázka na generální opravy 
reduktorů VR-14 a VR-24 pro polské letectvo. Průběh celé zakázky 
byl velmi úspěšný a položil pevné základy další konkrétní obchodní 
spolupráci i v následujícím roce 2014.

Březen 2013: Výsledkem úspěšného jednání s americkou společností 
ARMA GLOBAL byla podepsaná smlouva na opravy pohonných jed-
notek a agregátů vrtulníků Mi-17. V rámci plnění tohoto kontraktu byl 
přidán do generální opravy rekordní počet motorů TV3-117, reduk-
torů VR-14 a pomocných startovacích jednotek AI-9V.  

Duben 2013: Došlo k úspěšnému předání dvou modernizovaných 
vrtulníků Mi-171Š AČR. Tyto vrtulníky prošly vysokou úrovní moderni-
zace – jednalo se o tzv. modernizaci 3. úrovně, která byla fi nancována 
americkou vládou prostřednictvím společnosti SESi.

Květen 2013: Byly předány reduktory VR-14/24 po generální opravě 
pro alžírské letectvo. Tento projekt byl realizován společně s fi rmou 
PAMCO. Úspěšná spolupráce podložena důrazem na vysokou kvalitu 
vedla k získání dalších zakázek na generální opravy reduktorů typu 
VR-14/24 v průběhu celého roku 2013.  

Červen 2013: AČR předala do podniku na generální opravu a moder-
nizaci další salónní verzi vrtulníku Mi-8S (z tzv. prezidentské letky), 
která je prováděna ve vysoké kvalitě. K předání vrtulníku uživateli 
dojde v roce 2014.

Červenec 2013: V návaznosti na úspěšné plnění zakázek z před-
chozího kontraktu, byla mezi podnikem a fi rmou ARMA GLOBAL 
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podepsána další smlouva na generální opravy pohonných jednotek 
a agregátů vrtulníků řady Mi.

Srpen 2013: Podnik uzavřel smlouvu o obchodní spolupráci se spo-
lečností AAL USA na generální opravy pohonných jednotek, agregátů 
a reduktorů.
 
Září 2013: Podnik předal Rumunskému ministerstvu vnitra dva vrtul-
níky Mi-17 po generální opravě a modernizaci, která spočívala pře-
vážně v zabudování speciálního vybavení pro záchranné SAR mise, 
vyvinuté a plně certifi kované podnikem. 

Říjen 2013: Byl úspěšně předán vrtulník Mi-8S prezidentské letky, 
na kterém byla provedena unikátní interiérová VIP zástavba. 

Listopad 2013: AČR předala do podniku další tři vrtulníky Mi-171Š 
a jeden vrtulník Mi-17 na provedení generální opravy.

Prosinec 2013: Podnik podepsal smlouvu s litevským opraváren-
ským závodem vrtulníků řady Mil Helisota. Významnost této smlouvy 
spočívá v dlouhodobé a perspektivní spolupráci na opravách dvaceti 
motorů TV3-117 a deseti reduktorů VR-14/24 v roce 2014.

Rok 2013 byl pro ZLT (závod letecké techniky) úspěšným, divize 
pohonných jednotek v Malešicích opravila významné množství 
motorů přesahující šest desítek a více než sto reduktorů. Více než 
tři čtvrtiny byly směřovány na zahraniční trhy, na kterých se podnik 
zařadil mezi nevýznamnější opravárenská centra. V divizi letadel 
ve Kbelích bylo realizováno největší množství oprav draků a agre-
gátů vrtulníků Mi za poslední dobu. V návaznosti na růst produkce 
bylo započato s modernizací výroby, zavedením nových technologií, 
výrobních postupů a zvyšováním kvalifi kace odborného personálu 
s cílem zajistit růst kvality i efektivity.

Centrum leteckého výcviku (CLV) 
a Taktické simulační centrum (TSC)
Jedním z hlavních cílů obchodní strategie v rámci výcviku pilotů, 
palubních techniků a pozemního technického personálu vrtulníko-
vého, taktického a transportního letectva pro rok 2013 bylo získání 
většího objemu zahraničních výcvikových zakázek za neustálého zvy-
šování kvality služeb pro AČR. 

AČR: V průběhu roku 2013 probíhal v CLV výcvik pilotů AČR pro vrtul-
níkové, transportní a taktické letectvo, v rámci kterého bylo vycvi-
čeno 66 pilotů a celkový nálet činil 2862 letových hodin. TSC poskytlo 
celou řadu úspěšných výcvikových kurzů na simulátorech, které vyvi-
nula dceřiná společnost VR Group, a.s. 

Zahraniční zákazníci: V roce 2013 se uskutečnila celá řada výcvi-
kových kurzů pro zahraniční klienty. Mezi nejvýznamnější patřily 
výcvikové kurzy pilotů, palubních techniků a technického personálu 
vzdušných sil Polska, Lotyšska, Slovenska a Burkiny Faso. Úspěšně 
pokračovaly výcvikové kurzy pro americké a afghánské piloty, které 
byly realizovány ve spolupráci s partnerskou fi rmou Honeywell. Byly 
navázány kontakty pro další spolupráci.

Podařilo se zlepšit kvalitu služeb poskytovaných pro AČR, rozvinout 
obchodní činnost a rozšířit portfolio o nové zahraniční klienty. V prů-
běhu roku 2013 byla realizována marketingová kampaň na zviditel-
nění CLV a TSC, v rámci které byly provedeny prezentace pro více než 
třicet zahraničních delegací. Významným bylo i konání prestižní akce 
NATO Virtual Tiger Meet 2013, které se účastnili taktičtí bojoví piloti 
a radaroví řídící bojového použití (GCI) vzdušných sil České repub-
liky, Maďarska, Rakouska a Německa. Během roku se podařilo získat 
souhlas velitelů vzdušných sil Švédska a ČR k propojení simulátorů 
v Pardubicích a ve Stockholmu, což přinese novou kvalitu pro výcvik 
příslušníků AČR. První zkušební výcvik na propojených simulátorech 
proběhne na podzim 2014.

Závod Pístových motorů (ZPM)
Významných přínosů dosáhla obchodní strategie podniku během 
roku 2013 i v případě odštěpného závodu pístových motorů. I přesto, 
že výroba, servis a modernizace pístových motorů tvoří malou část 
celkového obratu podniku, program pístových motorů je stabilní sou-
částí portfolia podniku již téměř 100let. Unikátní akrobatické letecké 
pístové motory mají ve světě i na domácím trhu kultovní reputaci 
a dostává se jim stále větší pozornosti ze strany klientů, a to zejména 
díky jejich jednoduché, robustní a časem prověřené konstrukci, 
ale i schopnosti využít automobilový benzín. Významnou součástí 
obchodní strategie bylo hledání partnerů pro zakládání servisních 
center pístových motorů v zahraničí a rozvoj pro efektivnější uspo-
kojování požadavků zákazníků na zástavbu těchto motorů do sériově 
vyráběných letadel. 
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Tuzemští zákazníci: V roce 2013 ZPM aktivně pokračoval v prová-
dění opravárenských, servisních a modernizačních úkonů pro aero-
kluby i další provozovatele na území České Republiky. Současně se 
podařilo rozvinout spolupráci s celou řadou partnerů vedoucích 
ke zvyšování efektivity výroby a prováděných servisních úkonů.

Zahraniční zákazníci: V návaznosti na obchodní strategii, která 
upevnila a zefektivnila spolupráci odštěpného závodu pístových 
motorů a obchodního úseku, se podařilo kontraktovat významné 
množství dodávek motorů pro Ruského výrobce obojživelných leta-
del LA-8 AeroVolga. Zásadní bylo i podepsání smlouvy o spolupráci 
na modernizacích motorů a o zřízení historicky prvního zahraničního 
centra oprav pístových motorů LOM PRAHA mimo ČR v ruské Samaře. 
V průběhu celého roku 2013 v  ZPM úspěšně pokračovaly generální 
opravy motorů pro alžírské letectvo. Dále projevila řada zahraničních 
subjektů zájem o nové moderní a vývojové projekty. Mezi nejvýznam-
nější patří například společnost Kamov a vláda Tatarstanské Republiky 
– Ruská Federace.

V roce 2013 se podařilo plnit obchodní strategii z  hlediska prodeje, 
marketingu a obchodního rozvoje ZPM a to jak na tuzemském trhu, 
tak i v zahraniční. Díky kombinaci všech těchto úspěchů, směřuje 
ZPM k dalšímu rozvoji obchodních i výrobních aktivit i v následujících 
letech. 

Zhodnocení obchodních aktivit
V roce 2013 se úspěšně dařilo plnit obchodní strategii a dosáhnout 
významného počtu zakázek i nových zahraničních zákazníků. Podnik 
se díky nové, efektivní a jednotné obchodní i marketingové strategii 
výrazně zviditelnil a zaujal pevné místo na světovém trhu. Obchodní 
úsek byl restrukturalizován a doplněn kompetentním a zkušeným per-
sonálem se znalostmi a zkušenostmi v oblasti zahraničního obchodu.  
Vlivem efektivní obchodní strategie a jejího úspěšného plnění se pod-
niku dařilo nejen udržet si ekonomickou stabilitu, ale i získat strate-
gické zahraniční zakázky ze zahraničí. 

Díky silnému potenciálu, konkurenčním výhodám a stabilitě podniku 
lze nadále rozvíjet obchodní činnost společnosti daleko efektivněji 
i přes výrazné omezení plynoucí ze zákona č.137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, které zásadním způsobem stěžuje a komplikuje čin-
nost podniku na trhu v silném konkurenčním prostředí.  
V roce následujícím podnik naváže na úspěchy roku 2013 s cílem zís-
kat nové obchodní příležitosti, udržet stávající, rozvíjet portfolio slu-
žeb a zvyšovat efektivitu plnění výrobních i výcvikových zakázek. 
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Závod letecké techniky

Závod letecké techniky (dále jen ZLT) vznikl ke dni 1. 1. 2011 spojením 
dvou dříve samostatných divizí a to divize letadel a divize pohonných 
jednotek, které mají v současné struktuře charakter provozů. Spoje-
ním došlo k zefektivnění organizační struktury i jednotlivých procesů 
a veškeré úsilí je nyní soustředěno na realizaci majoritní části portfolia 
LOM PRAHA s.p. – provádění údržby vrtulníkové techniky, v převážné 
míře v nejvyšší kategorii – provádění generálních oprav pod jedním 
odpovědným vedením.
Pracoviště ZLT se nacházejí v lokalitách Malešice, Kbely Toužimská, 
Kbely-letiště a Stará Boleslav.
V roce 2013 probíhal v ZLT proces restrukturalizace výrobních i orga-
nizačních toků s cílem optimalizace výstupů pro jejich uživatele a dále 
optimalizace metrik, pomocí nichž jsou jednotlivé procesy řízeny. 
Cílem je maximální racionalizace činností, intenzifi kace využití výrob-
ních ploch a včasná signalizace úzkých míst.
Ke dni 28. 3. 2013 byl odvolán původní ředitel p. Jiří Linka a nahradil 
jej Ing. Jiří Hlůže, který v podniku působil od roku 1984 a po několi-
kaletém přerušení nastoupil opět v roce 2004. Působil v různých funk-
cích (např. vedoucí letištní technické služby, ředitel divize letadel atd.). 
Svojí mnohaletou zkušeností v oblasti leteckého průmyslu a leteckého 
provozu je zárukou odborného vedení ZLT jako celku. 
S výrobním programem ZLT je úzce svázána i certifi kační politika 
podniku jako celku. Je vyvíjena maximální snaha o to, abychom byli 
v rozsahu portfolia podniku plně důvěryhodným a certifi kovaným 
podnikem dle mezinárodních pravidel. V minulých obdobích byla 
podceněna zejména spolupráce s držiteli typových osvědčení a řízení 
dokumentace. Nyní je vyvíjena maximální snaha o narovnání těchto 
vztahů dle mezinárodních pravidel pro vojenské i civilní letectví. 
S výrobním závodem Motor Sič byl dokončen proces certifi kace pro 
opravy AI-25 TL a do dokončovací fáze certifi kace (ověření GO) se 
dostal AI-9V. Podnik získal také certifi kaci pro provádění generálních 
oprav Mi-171Š od držitele typového osvědčení MVZ MIL.
ZLT je pod trvalým dohledem dozorových certifi kačních autorit i jed-
notlivých zákazníků, jejichž dozorové a certifi kační audity (OVL MO, 
ÚCL, Úř OSK SOJ, CSQ-CERT, AR MAK) probíhají v průběhu celého 
roku. Vždy byl výrok auditního týmu, že ZLT má i nadále schopnost 
provádět činnosti v souladu s normami pro jednotlivé systémy, z nichž 
se ZLT bezprostředně týká celkem čtrnáct Výkladů organizace jed-
notlivých systémů. Tato osvědčení a certifi káty výrazně rozšiřují 

schopnost podniku a možnost komerčního uplatnění portfolia ZLT 
na trhu vojenských i civilních oprav (údržby) v Evropě i ve světě.

Základní výrobní programy
• Podpora životního cyklu (GO, opravy a údržba, likvidace) vrtulníků 

Mi-2, Mi-8, Mi-171Š, Mi-24/35
• Podpora životního cyklu (GO, opravy a údržba, likvidace) pohon-

ných jednotek Ai-25 TL, Ai-9V ve spolupráci s Motor Sič
• Podpora životního cyklu (GO, opravy a údržba, likvidace) motorů 

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

torů VR-14/24
• Údržba a opravy letounů L-39
• Prodlužování meziopravních resursů vrtulníků Mi a jejich pohon-

ných jednotek
• Podpora životního cyklu (GO, opravy a údržba, likvidace) agregátů 

všech uvedených typů letecké techniky
• Renovace a modernizace interiérů na vrtulnících řady Mi
• Modernizace avionických i komunikačních systémů, systémů 

pasivní a balistické ochrany vrtulníků Mi a letounů L-39.
• Lakování letecké techniky
• Strojní obrábění, čalounické práce, plexi, výroba jednotlivých dílů 

a komponent 
• Galvanické práce, povrchové úpravy a ochrany 
• Vyvažování rotačních dílů
• Nedestruktivní defektoskopie a zkoušky materiálů
• Konstrukce a výroba zkušebních a testovacích zařízení
• Konstrukce a výroba přípravků a prostřihovadel
• Kalibrace měřící techniky a metrologická služba
• Servisní služby u zákazníků

Pro ZLT je tradičně prioritní činnost pro zakladatele podniku MO ČR, 
jehož potřeby se snaží ZLT maximálně uspokojovat. Významným part-
nerem pro ZLT je také společnost PAMCO, které zprostředkovává 
opravy pro zahraniční subjekty. Ze zahraničních fi rem se jedná o spo-
lečnosti ARMA, WZL, SESI, Breitling a mnoho dalších. Jednoznač-
ným trendem pro budoucnost je uplatnění výrobkového portfolia ZLT 
na zahraničních trzích a to jak v Evropě tak i na asijském a africkém 
kontinentě v oblasti vojenské i civilní techniky.
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Centrum leteckého výcviku

Letecký výcvik pro MO ČR – AČR
Centrum leteckého výcviku (CLV) provádělo v roce 2013 letecký výcvik 
výkonných vojenských letců podle požadavku vzdušných sil AČR. 
Leteckého výcviku se zúčastnilo celkem 29 posluchačů UO Brno a 37 
pilotů AČR. 
Mladí piloti byli cvičeni v rozsahu základního a pokračovacího výcviku 
v souladu se schválenými Osnovami letové přípravy. Ostatní piloti AČR 
byli cvičeni v rozsahu základního, pokračovacího a bojového výcviku 
na všech typech letadel.
Původní plán náletu hodin pro AČR na rok 2013 byl stanoven na 2 617 
hodin. Tento plán byl v průběhu roku navýšen na 2 862 hodin 40 
minut a CLV v roce 2013 pro AČR tento nálet splnilo.

Letecký výcvik pro zahraniční zákazníky
Pro letecký výcvik létajícího personálu zahraničních ozbrojených sil 
USA, Afganistánu, Polska, Lotyšska a Burkina Faso bylo organizováno 
celkem 6 kurzů. Celkový nálet pro zahraničního zákazníka na vrtulní-
cích Mi-17 byl 458 hodin. Uvedeného výcviku se zúčastnilo 27 pilotů 
a 6 palubních techniků.

Celkem CLV za rok 2013 provedlo 8 406 letů a nalétalo 4 279 hodin.

Nálet po typech pro AČR za rok 2013
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Letecká technika
CLV mělo k 31. 12. 2013 celkem 32 letadel, z toho 7 letounů L-39C, 8 
letounů Z-142 CAF, 1 letoun EV-97, 1 letoun Z-142, 1 letoun Z-43, 2 
letouny L-410 UVP, 6 vrtulníků Mi-2 a 6 vrtulníků Mi-17. 

Vzhledem k včasné údržbě a obnově MTR bylo k létání přistavováno 
průměrně 9,7 letadel. Preventivními prohlídkami bylo na zemi zjištěno 
a následně technický personál odstranil celkem 112 poruch. Za letu se 
vyskytlo a následně bylo odstraněno 51 poruch. Při hodnocení spo-
lehlivosti letecké techniky bylo dosaženo těchto hodnot:

Bezpečnost leteckého výcviku
Za rok 2013 bylo u CLV celkem evidováno 15 předpokladů leteckých 
nehod (PLN). V devíti případech šlo o provozní opotřebení, ve dvou 
případech střet letadla s ptákem, jedenkrát pilotem zaviněné vysazení 
motoru na letounu Z-142 v poloze na zádech, jedenkrát nekvalitní 
oprava výrobního podniku a dvakrát se příčinu PLN nepodařilo zjistit. 
Celková preventivní práce v rámci bezpečnosti letů u CLV za rok 2013 
byla na požadované úrovni a kladně hodnocena ze strany MO ČR.
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Průměrná provozuschopnost letadel byla 81,6 %, přičemž roční cílová hodnota (RCH) byla stanovena na 64 %. (viz graf). 
ToC = 23:10 hod (technický nálet hodin na 1 závadu celkem - na zemi i ve vzduchu), RCH je 19:00 hod.
ToL = 62:29 hod (technický nálet hodin na 1 závadu ve vzduchu). Zde byla RCH stanovena na 56:00 hod.
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Taktické simulační centrum
V roce 2013 taktické simulační centrum (TSC) pokračovalo v posky-
tování služeb simulovaného výcviku. Simulační systém byl moderni-
zován v souladu se smlouvou s AČR o aktuální používaný software 
na letounu Jas-39 Gripen (verze 19) a o zaváděný software do letounu 
L-159 (modernizované MFD a implementace Bulls eye).

V rámci plnění smlouvy s AČR bylo provedeno 13 týdenních výcvi-
kových kurzů. Dle dodatečného požadavku AČR byl jeden z těchto 
kurzů uskutečněn v „TAJNÉM“ režimu a dva kurzy byly poskytnuty 
ozbrojeným silám Slovenské republiky výměnou za výcvik personálu 
řízení letového provozu. Oba kurzy pro OSSR byly hodnoceny velice 
kladně s příslibem další spolupráce v rámci simulovaného výcviku.
V měsíci listopadu byl v rámci výcvikového týdne AČR realizován 1. Vir-
tuální NATO Tiger Meet za účasti pilotů a GCI z Maďarska, Rakouska 
a Německa. Zástupci uvedených zemí byli zaujati způsobem výcviku 
a vysokou věrností použitých technologií a simulačních nástrojů. 
Maďarsko má předběžně zájem o výcvikové kurzy v roce 2015 (2016) 
a Rakousko má snahu o objednávku výcvikových kurzů již v roce 2014.

V prosinci 2013 byla zahájena implementace kokpitu letounu L-39 
do TSC s cílem zvýšit schopnosti TSC a rozšířit nabídku taktického 
výcviku pro pilotní posluchače AČR, piloty letounu L-39 a zahraniční 
zákazníky.

Výrobní kontrola

Pro oblast výrobní kontroly je charakteristické maximální úsilí o mini-
malizaci neshod ve výrobním cyklu včasným určením problémových 
míst a důsledná spolupráce s technickými útvary. Výsledkem tohoto 
trendu je rapidní snížení nejakostní výroby ve srovnání s předcházejí-
cími obdobími.

K nastolení trendu snižování nejakostní výroby jednoznačně při-
spívá postupné vybavování kontrolních pracovišť digitální technikou, 
novými zařízeními Olympus a provádění proškolování pracovníků jak 
v oblasti technické, tak i teorie mikrometrických měření a metrologie 
jako celku, včetně vlivů lidského činitele a nejistot měření.

Nejakostní výroba ZLT rok 2011 až 2013
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Oblast metrologie
ZLT je schopen plně poskytovat metrologickou službu, včetně návaz-
ností na Národní etalony dle zákona 505 o Metrologii a v plném sou-
ladu se systémy kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, PART 145, AP 
145, PART 21, ČOS 051622 a AQAP 2110 a 2120. Zde se nachází další 
potenciál pro rozšiřování portfolia – již v současné době zajišťujeme 
metrologickou službu pro ČSA a Travel Service. 

Odštěpný závod 

Letecké pístové motory 

Letecké pístové motory tvoří neoddělitelnou součást opravárenského 
programu podniku LOM PRAHA s.p. po celou dobu jeho existence. 
Dominantní postavení měly v historických dobách, kdy pístové motory 
poháněly všechna letadla používané v Československém vojenském 
letectvu. I po nástupu proudových motorů však tvořily pístové motory 
v programu LOM důležitou roli, byly využívány pro pohon výcviko-
vých a kurýrních letadel. V civilním sektoru poháněla letadla využí-
vaná pro letecké ošetřování zemědělských ploch a pro elementární 
pilotní výcvik v organizaci Svazarm. Důležitým mezníkem v programu 
pístových motorů byla delimitace výroby z podniku AZ AVIA n. 
p. do Leteckých opraven Malešice v letech 1988-1992. 

Mezi hlavní produkty závodu patří: 
• Výroba, opravy a údržba řadových invertních motorů typů M332, 

M137 a M337 všech modelů a verzí
• Opravy a údržba hvězdicových motorů typu M462RF
• Výroba, opravy a údržba leteckých vrtulí V341, V541 a V546 všech 

modelů a verzí
• Výroba, opravy a údržba palivových vstřikovacích čerpadel Yh/Yc 

všech verzí
• Výroba ND k motorům a vrtulím a jejich distribuce 
• Udržování konstrukční a provozní dokumentace ve stavu odpoví-

dajícím požadavkům platné legislativy Evropské agentury pro bez-
pečnost v letectví

• Prodlužování provozních lhůt motorů v provozu 

V roce 2013 bylo dosaženo: 
• 36 opravených motorů v rozsahu generální nebo dílenské opravy 

nebo opravy traťovou službou 
• Dodáno 6ks nových motorů M337C-AV01R pro společnost Aero-

Volga (Ruská Federace), pro instalaci do jejich nově vyvíjeného 
multifunkčního letadla La-8C. Současně byl podepsán kontrakt 
na dodávku dalších 8 ks motorů pro rok 2014 

• Zahájení konstrukčních prací pro vylepšení technických parame-
trů a užitných vlastností motorů (kompresor zajišťující vyšší plnění 
na cestovní výšce letadla, modulární koncept vačkové a klikové hří-
dele apod.) 

• Uzavření III. Exekučního dodatku ke smlouvě na objednávky s Veli-
telstvím vzdušných sil Alžírské demokraticko-lidové republiky 
(generální a dílenské opravy motorů M337AK a agregátů letadel 
Z142 a Z43)

• Důsledným využíváním existujících skladových zásob a aktivací 
majetku se podařilo generovat kladné CF v programu 

LOM PRAHA s.p. je držitelem typových certifi kátů následně anexo-
vaných do EASA k řadovým invertních motorům typů M332, M137 
a M337, hvězdicovým motorům M462RF a leteckým vrtulím V341, 
V541 a V546. Současně disponuje oprávněními EASA schválené 
projekční organizace dle Part 21 hlava J, výrobní organizace dle Part 
21, Hlava G a údržbové organizace dle Part 145. Uvedená opráv-
nění umožňují vykonávat činnosti v průběhu celého životního cyklu 
produktů (motorů, vrtulí, agregátů) od konstrukčního návrhu až 
po obnovení letové způsobilosti. 

Lidské zdroje

Rok 2013 byl z hlediska vývoje lidských zdrojů pozitivní, o čemž 
svědčí i významné doplňování chybějících kapacit, zejména v oblasti 
výroby. Podniku se podařilo získat mnoho kvalifi kovaných pracovníků 
a odborníků, což pozitivně ovlivnilo skladbu zaměstnanců i podnikové 
procesy s celkovým kladným dopadem na fi remní kulturu a atmo-
sféru panující v podniku. Díky těmto faktorům, ve spojení s nasaze-
ním všech zaměstnanců a spoluprací a podporou zakladatele i AČR 
byl tak rok 2013 rokem úspěšným, a i přes nemalé náklady, spojené 
s navyšováním zaměstnanců, tak podnik skončil v provozním zisku.
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Vývoj počtu a skladby zaměstnanců
Lidské zdroje potřebné pro zajištění podnikových činností a procesů 
byly z hlediska kvantitativního i z hlediska profesní struktury v roz-
hodujících oblastech průběžně zabezpečovány. Ke zvýšení efektivity 
podnikových činností bylo v průběhu roku realizováno několik roz-
sáhlejších organizačních změn. K nejvýznamnější změně došlo k 1. 
10. 2013, kdy na základě rozhodnutí ministra obrany č.j. 487/2013-
1140 ze dne 12. 4. 2013 byl spuštěn projekt převzetí celého areálu 
23. základny vrtulníkového letectva včetně letiště Přerov LOM PRAHA 
s.p. K 1. 10. 2013 tak bylo letiště Přerov, včetně podřízených útvarů, 
začleněno do organizační struktury podniku.

Fyzický počet zaměstnanců podniku k 31. 12. 2013 činil 818 osob. 
V roce 2013 bylo přijato do pracovního poměru 146 zaměstnanců, 76 
zaměstnanců pracovní poměr ukončilo. Průměrný věk zaměstnanců 
podniku k 31. 12. 2013 byl 46,10 roku, z čehož je patrný výrazný 
pokles vůči předchozím rokům; na udržení věkové struktury se bude 
podnik zaměřovat i v dalším období.
 

Vzdělávání zaměstnanců
Stejně jako v předchozích letech, byla také v roce 2013 pozornost pod-
niku kladena na prohlubování a zvyšování kvalifi kace zaměstnanců 
a na péči o udržení a rozvoj jejich profesních schopností a dovedností. 
Prostředky na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců nebyly oproti před-
chozím letům omezeny a zůstaly v potřebném plánovaném objemu. 
Na základě těchto skutečností bylo možné znovu v podniku nastavit 
chybějící systém jazykové vzdělávání, jako jednu z prioritních oblastí 
zvyšování kvalifi kace a kompetencí zaměstnanců. Znovu tak byla 
v podniku zahájena intenzivní výuka anglického a ruského jazyka.

Vzdělávací a rozvojové aktivity roku 2013 byly dále zaměřeny 
na povinnou oblast vzdělávání, s cílem udržet a zvýšit odbornou kva-
lifi kaci klíčového personálu a podpořit znalosti a dovednosti potřebné 
k zajišťování růstu efektivity pracovních činností. V roce 2013 bylo 
například opakovaně realizováno školení řidičů referentů, základní 
a periodické školení vazačů břemen-jeřábníků, dále školení nebez-
pečných chemických látek nebo například školení o práci ve výškách. 
Dále se konalo školení legislativy v civilním letectví, školení lidských 

Vývoj počtu zaměstnanců v roce 2013
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činitelů nebo školení bezpečnosti práce se zdroji záření a také interní 
školení vyhlášky 50/78 Sb. Další část vzdělávacích aktivit představo-
vala také příprava specializovaných odborností a účast zaměstnanců 
na NVGTS výcviku nebo kurzech typového výcviku na vrtulník Mi-
-17/171Š ve specializacích draky a motory, a rádiové a radiotechnické 
vybavení letadel, realizovaných ve spolupráci s Ministerstvem obrany.

Péče o zaměstnance a benefi ty
V roce 2013 zůstaly zachovány zaměstnanecké výhody jako týden 
dovolené navíc, příspěvek na stravování, příspěvek na rekreaci 
zaměstnance a jeho dětí, odměny při životních a pracovních výročích 
nebo například skupinové úrazové pojištění pro zvlášť rizikové pro-
fese. Došlo ale také k  zavedení dalších nových výhod, např. osobní 
ohodnocení a podniku se podařilo vrátit zaměstnancům příspěvek 
na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění, který byl ode-
brán na přelomu roku 2011 a 2012 předchozím roce z důvodu nedo-
statku fi nančních zdrojů. Zaměstnanci podniku mají dále dlouhodobě 
možnost využívat rekreačních a krátkodobých lázeňských pobytů 
v zařízeních VLRZ. Smlouva o poskytování těchto pobytů zajišťující 
zaměstnancům podniku rekreaci za zvýhodněných podmínek byla 
opět uzavřena i na další období.

Stejně jako v předchozích letech pokračovala spolupráce s Ústavem 
leteckého zdravotnictví, kde podnik kromě povinných prohlídek pilotů 
a létajícího personálu realizuje vstupní, periodické a mimořádné pre-
ventivní prohlídky zaměstnanců podniku. Smluvně má dále podnik 
na oddělení nemocí z povolání zajištěny periodické prohlídky zaměst-
nanců pracujících ve zdraví škodlivých pracovních podmínkách.

Na dobrou úroveň pracovně-právních vztahů, odměňování a benefi tů 
dohlížely v roce 2013 dvě základní organizace ČMOSA, působící v pod-
niku a oblast pracovně-právních vztahů v roce 2013 byla tak zaštítěna 
uzavřenou Kolektivní smlouvou. Podle ujednání zakotvených v této 
kolektivní smlouvě byly i pro rok 2013 zachovány významné výhody 
pro zaměstnance podniku a současně došlo k zavedení dalších výhod.

Spolupráce se školami a práce s absolventy
V rámci plnění strategických úkolů posledních let v oblasti lidských 
zdrojů byla ještě více rozšířena spolupráce se školami. Kromě prak-
tických výcviků se v rámci projektu „Řemeslo žije“, ve spolupráci 
s Hospodářskou komoru hl. m. Prahy a jednou ze středních škol, 

uskutečnily v podniku TOP kempy (krátkodobá vzdělávací aktivita, 
zaměřená na získání a prohloubení dovedností formou přímé účasti 
ve výrobě) pro žáky oboru vzdělání Nástrojař. Dále se podnik prezen-
toval s nabídkou pracovních míst při předávání výučních listů na jedné 
z vybraných středních škol. Rozšíření této spolupráce umožnilo pod-
niku ještě efektivněji získávat nové zaměstnance s požadovanou kva-
lifi kací mezi absolventy středních škol. 
Podnik rovněž pokračuje v programu „křepelky“, jenž je zaměřen 
na nábor absolventů, získání zkušeností napříč více provozy a nako-
nec jejich specializace v konkrétní oblasti a navíc tento program roz-
šířil i na další profesi.

Životní prostředí

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

Ochrana vod
Ochranné sanační čerpání a monitoring podzemních vod v areálu pro-
vozovny Kbely pokračoval kontinuálně i v r. 2013. Finanční náklady 
na ochranu půdního prostředí a podzemních vod dosáhly 408 tis. Kč.

Na odstranění staré ekologické zátěže v areálu Stará Boleslav bylo v r. 
2013 vynaloženo 8 mil. Kč z dotace MO ČR a LOM PRAHA s.p. se podí-
lel na sanačních pracích vlastními zdroji částkou 1,6 mil Kč. Stará ekolo-
gická zátěž byla úspěšně ukončena splněním cílových limitů znečištění.

Kvalita odpadních vod byla pravidelně sledována a za r. 2013 nedošlo 
v žádné z výpustí k překročení limitů zbytkového znečištění.

Odpadové hospodářství
V roce 2013 vyprodukoval LOM PRAHA s.p. 108 tun ostatních odpadů 
a oprávněné osobě předal k likvidaci 68,7 tun nebezpečných odpadů. 
Náklady na jejich odstranění činily 621 tis. Kč.

Emise do ovzduší
Po redukci počtu zdrojů znečišťování ovzduší v souladu se zákonem 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, byly provozovány 4 vyjmenované 
zdroje a emisní poplatky nebyly vyměřeny. Ve všech případech byly 
dodrženy emisní limity. 
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Strategické záměry

Podnik má zpracovanou strategii strukturovanou do pěti oblastí:
Obchod a zákazníci
• Udržet si AČR jako zákazníka pro údržbu, modernizace a opravy 

letecké techniky a výcvik
• Dále posilovat LOM na zahraničních trzích
• Vytvořit strategická partnerství se zahraničními/lokálními subjekty 

využívajícími know-how a zázemí LOMu
• Přivést do podniku „západní“ platformu na údržbu i výcvik
• Realizovat vrtulníkovou koncepci pro AČR

Procesy a efektivní využívání majetku
• Zjednodušení procesů zejména v oblasti výroby / logistiky / kvality
• Zvýšením kontroly a motivací zaměstnanců zefektivnit vnitřní 

procesy
• Snížit administrativní zátěž v podniku využitím moderních a efek-

tivních elektronických nástrojů
• Snížení nákladů ve vazbě na zefektivnění procesů
• Zvyšovat nadále kvalitu a spolehlivost výrobků 

Lidské zdroje 
• Navrhnout a implementovat efektivní systém řízení a hodnocení 

pracovního výkonu navázaný na motivaci pracovníků
• Prosazovat identifi kaci s podnikem - dosáhnout otevřené a účinné 

komunikace, která přispívá k budování sounáležitosti a loajality 
zaměstnanců

• Prosazovat implementaci moderních metod a postupů v oblasti 
ŘLZ, které povedou ke zefektivnění systému ŘLZ a úspoře nákladů 
v oblasti ŘLZ

• Podporovat „talenty“
• Prosazovat dodržování etického kodexu LOM PRAHA s.p.
• Zvýšit efektivnost systému odměňování
• Zvýšit produktivitu a fl exibilitu ŘLZ

Finanční výkonnost
• Generovat dostatek prostředků na investice
• Snížit úvěrové zatížení
• Snížit hodnotu materiálových zásob
• Odprodat nepotřebný majetek
• Controlling zakázek a nákladové řízení podniku

Klíčové projekty pro 2014-2015
• Implementace nového obchodního modelu pro zahraniční 

zákazníky
• Revitalizace areálů Praha-Malešice a Praha-Kbely
• Oživení areálu letiště Přerov, hledání využití v rámci podniku 

a externímu subjekty
• Aktivní účast v projektu budování mezinárodního výcvikového 

centra pro NATO (MATC)
• Účast na modernizaci a obměně letecké techniky AČR
• Zavedení výroby a dalších oprav vybraných dílů pro vrtulníky Mi
• Zavedení oprav jiných leteckých výrobků
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LOM PRAHA s.p.
Tiskařská 270/8, 100 38  Praha 10-Malešice

tel.: +420 296 505 251, fax: +420 296 505 610
e-mail: lompraha@lompraha.cz

www.lompraha.cz
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