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1

ÚVODNÍ
SLOVO
ŘEDITELE
PODNIKU

Vážení obchodní partneři, spolupracovníci a kolegové,
státní podnik LOM PRAHA s. p. a jeho dceřiné společnosti tvoří ucelený moderní integrovaný komplex, k jehož klíčovým
činnostem patří opravy letecké techniky, zajišťování vývojových, výzkumných, opravárenských a modernizačních úkonů
včetně leteckého výcviku.
Tak jako v roce 2017 pokračoval v uplynulém roce státní podnik v orientaci především na poskytování služeb pro
svého klíčového partnera a zakladatele, jímž je Ministerstvo obrany ČR. Naším cílem bylo a stále zůstává maximální
zabezpečení jeho požadavků nejen v oblasti oprav vrtulníkové techniky jako takové, ale i zabezpečení potřebným
materiálem. Dále jsme se zaměřovali na proaktivní obchodní politiku a zahraniční trhy, čemuž nemalou měrou přispěla
naše stoprocentně vlastněná dceřiná společnost LOM PRAHA TRADE a. s.
V loňském roce se nám podařilo realizovat jeden z největších plánovaných projektů, a to oživit leteckou platformu
Centra leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích. Naše dceřiná společnost LOM PRAHA TRADE a. s. vyhrála výběrové řízení
na pronájem malých cvičných vrtulníků a v polovině roku 2018 tak byly dodány a po registraci předány do užívání
CLV první čtyři vrtulníky. Druhým ne méně významným projektem je revitalizace letiště Přerov, díky které se otevře větší
provozní potenciál pro výcvikové lety CLV, standardní civilní provoz, ale i pro lety letectva AČR.
LOM PRAHA s. p. je nositelem více než stoleté tradice opravárenství v leteckém průmyslu v České republice a je na
to právem hrdý. K tomu zásadním způsobem už od založení podniku v roce 1915, kdy byla založena akciová společnost
strojírny, původně Breitfeld, Daněk a spol., přispívají jeho zaměstnanci. Děkuji všem, kteří odvádí svou práci zodpovědně
a s nasazením. Na závěr proto vyzdvihuji pečlivou práci zaměstnanců, kterým není lhostejné fungování podniku
a usilují o jeho další rozvoj. Spolu s podporou Ministerstva obrany ČR a kooperací obchodních partnerů se nám daří
přinášet kýžený výsledek v podobě úspěšného fungování státního podniku.

Ing. Roman Planička
ředitel podniku

1. Úvodní slovo ředitele podniku
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2

ZPRÁVA
PŘEDSEDY
DOZORČÍ
RADY

Vážení zaměstnanci podniku a obchodní partneři,
opět nám skončil rok a jako předseda dozorčí rady státního podniku mám milou povinnost zhodnotit ho v této výroční
zprávě.
Hlavní náplní státního podniku je letecká opravárenská činnost, kde provádí údržbu hlavně na vrtulnících řady
Mi, zabezpečení náhradních dílů pro leteckou techniku, modernizace vybavení letecké techniky a nevýznamnou
část tvoří i komplexní výcvik pilotů a to vše nejenom pro AČR, ale i pro domácí a zahraniční partnery. Státní podnik
byl a je strategickým podnikem Ministerstva obrany ČR. Podnik je certifikován a dozorován Odborem dohledu nad
vojenským letectvím Sekce dozoru a kontroly MO, což je předpoklad pro výtečnou kvalitu produkovaných výrobků.
Povedlo se modernizovat CLV formou pořízení nové vrtulníkové platformy, což byl jeden z největších
projektů podniku. Nejenom tímto se také daří udržet perspektivu podniku. Podnik je celkem úspěšný na domácích
i mezinárodních trzích, i když se potýká s nemalými problémy vzniklými hlavně díky embargu zavedenému proti
Ruské federaci. V této situaci podniku pomáhá jeho stoprocentně vlastněná dceřiná společnost LOM PRAHA TRADE a. s.,
která se zaměřuje převážně na zahraniční trhy.
Myslím, že státní podnik skvěle zvládl svou klíčovou roli nejen strategického partnera pro Ministerstvo obrany ČR,
ale také pro perspektivního a na trhu žádaného zaměstnavatele. Díky novým zakázkám a kvalitní práci zaměstnanců
se podniku daří udržet si dobré hospodaření a perspektivu dalšího rozvoje. Podnik se snaží zlepšit svým zaměstnancům
nejen pracovní prostředí, ale hlavně také platové podmínky.
Jako každý rok přicházejí nové výzvy a pro rok 2019 to bude především spojené s výběrem nového typu letecké
techniky, která nahradí letouny L-39C. Věřím, že toto bude pro LOM PRAHA s. p. novým začátkem další úspěšné etapy
a přeji podniku mnoho dalších úspěšných let.
plk. Ing. Martin Zlatník
předseda dozorčí rady

2. Zpráva předsedy dozorčí rady
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3

PROFIL
PODNIKU

PROFIL PODNIKU
Obchodní název:
		LOM PRAHA s. p.
Právní forma: 			státní podnik
Sídlo: 				Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10
Identifikační číslo (IČO): 		00000515
Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ00000515
Zakladatel:				Ministerstvo obrany ČR
Zakládací listina (úplné znění) byla vydána Ministerstvem obrany ČR dne 16. 11. 2018.

POSLÁNÍ
Posláním LOM PRAHA s. p. (LOM), jako strategického podniku Ministerstva obrany ČR, je být prosperujícím
podnikem, spolehlivým a předvídatelným partnerem v oblasti vojenského a civilního letectví a sebevědomou
organizací zvyšující svou hodnotu a konkurenceschopnost v produktech zabezpečení životního cyklu letecké
techniky a leteckého výcviku.

3. Profil podniku

VIZE
Základní dlouhodobou a trvalou vizí LOM je:
•	být dlouhodobým partnerem pro AČR v oblasti letecké techniky, výcviku a letišť,
ale zároveň snížit závislost na AČR pod 50 %;
•	zavést nový program postavený na západní technologii a diverzifikovat tak riziko
závislosti na rusko/ukrajinské technice;
•	dosáhnout rozhodujícího postavení v oblasti Multinational Aviation Training
Centre v oblasti leteckého a pozemního výcviku a stát se top-of-the-art centrem
poskytujícím vojenský letecký výcvik ve střední Evropě;
•	být ekonomicky stabilním a prosperujícím podnikem, perspektivním
zaměstnavatelem pro kvalifikovanou pracovní sílu, poskytovat podporu dalším
menším firmám v obranném sektoru v exportních aktivitách.
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3.1 Historie
Historické kořeny LOM PRAHA s. p. se pojí s karlínským podnikem Breitfield-Daněk, který v roce 1915 započal
výrobu leteckých motorů typu HIERO. V této době se jednalo o jedinou sériovou výrobu leteckých motorů na území
České republiky. Tento rostoucí a prosperující podnik se později začlenil do Českomoravských strojíren a v roce
1927 se stal součástí koncernu Českomoravská-Kolben-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. Klíčovým cílem bylo disponovat strategickým
partnerem pro komplexní zabezpečování opravárenských prací na v té době provozovaných letounech MiG,
Suchoj a L-29/39. Portfolio bylo v dalších letech rozšířeno o opravárenské práce na dynamických komponentech
vrtulníků Mil, TV3-117 a reduktorů VR-14/24.
V roce 1989 došlo ke změně právní formy podniku, čímž vznikl státní podnik Letecké opravny Malešice s. p.
Ten se nadále specializoval na zabezpečování opravárenských prací na vrtulnících a letounech 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.

3. Profil podniku

O rok později, v roce 2004, vzniklo Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, které je součástí podniku a které
zabezpečuje výcvik budoucím taktickým, transportním a vrtulníkovým pilotům, a to nejen pro AČR. Od roku 2011
dostal podnik povolení nabízet výcvikové služby i pro zahraniční klienty. Podnik zřídil rovněž dceřinou společnost
VR Group a. s., která je předním českým dodavatelem komplexních simulačních technologií pro výcvik a řešení pro
ozbrojené síly.
K 31. 12. 2012 byl převeden o. z. VTÚL a PVO do nově vzniklého státního podniku Vojenský technický ústav, který
se stále více orientuje na vývoj, výrobu a zavádění komunikačních a informačních systémů využívaných v oblasti
velení a řízení, monitorování a navigace.
K 1. 10. 2013 přebral LOM PRAHA s. p. severní část areálu 23. základny vrtulníkového letectva včetně letiště
Přerov. Podnik získal od ÚCL povolení provozovat civilní mezinárodní neveřejné a vnitrostátní veřejné letiště.
K 1. 1. 2014 přebral podnik zbytek areálu letiště Přerov. Součástí převodu byl kromě nemovitého majetku také
movitý majetek, který je nezbytný k provozu areálu.
Od roku 2014 vlastní podnik 100% dceřinou společnost LOM PRAHA TRADE a. s., která je zaměřena primárně
na zahraniční obchod.
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3.2 Hlavní předmět činnosti
Uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů států v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje
schopností Armády České republiky a dalších ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného
systému výkonem činnosti průmyslové a obchodní povahy při zajišťování dodávek a služeb potřebných pro
zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky
v NATO a EU.
Realizace hlavního předmětu podnikání představuje zejména:
• 	 výzkum, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, generální opravy, modifikace a konstrukční
změny letecké techniky a leteckých pozemních zařízení;
• 	 příprava a realizace praktického a teoretického výcviku pro letecký a pozemní personál včetně vydávání
příslušných osvědčení;
• 	 projektování, výstavba a rekonstrukce vojenských účelových zařízení;
• 	 zajištění technické pomoci při osvojování výzbroje, provádění zkušební, verifikační a certifikační činnosti;
• 	 provozování letišť, letecké služby, letové provozní služby, leteckých prací;
• 	 provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem.

3. Profil podniku

3.3 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 turbohřídelových motorů TV3-117MT/V/VM/VMA.
Generální opravy, opravy a údržba turbokompresorových motorů AI-25TL.
Generální opravy, opravy a údržba startovacích jednotek AI-9V.
Generální opravy, opravy a údržba hlavních vrtulníkových reduktorů VR-14/24.
Opravy leteckých dílů, agregátů a zařízení.
Zkoušení a diagnostika turbohřídelových a turbokompresorových motorů.
Generální opravy, opravy a modernizace pístových motorů M132A/AK, M332A/AK/C, M137A/AZ, M337A/AK/C.
Výcvik pilotů a palubních inženýrů.
Základní výcvik (Z-142).
Pokračovací a taktický výcvik (Mi-2/17, En-360, L-39, L-410).
Simulační výcvik (Mi-2/17/171, L-39).
Taktický simulovaný výcvik (JAS-39, L-159, L-39).
Výcvik pozemního a technického leteckého personálu.
Povrchové úpravy materiálů.
Vyvažování rotačních dílů.
Logistické zabezpečení klienta i zahraničních operací.
Odborná školení.

3.4 Členství v organizacích
• 	 Svaz českého leteckého průmyslu.
• 	 Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.
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Mapa působnosti podniku

Stará
Boleslav
Praha
Praha Kbely
Opravy draků, modernizace,
věda a výzkum

Praha Kbely – letiště
Elektrodílny, zálet, jakost

Praha Malešice
Vedení a správa podniku, opravy těžkých
dynamických komponentů,
výroba pístových motorů
LOM PRAHA TRADE a. s. (dceřiná společnost)

3. Profil podniku

Stará Boleslav/Hlavenec
Testovací stanice dynamických
agregátů

Pardubice
Centrum leteckého výcviku
a Taktické simulační centrum

Přerov
Letiště s infrastrukturou
vhodnou pro další rozvojové
aktivity podniku

Pardubice

Přerov
Brno

Brno
Výzkum a výroba simulačních
technologií (VR Group a. s.,
dceřiná společnost)
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3.5 Organizační struktura k 31. 12. 2018
ŘEDITEL PODNIKU

SEKRETARIÁT
PODNIKOVÉHO
ŘEDITELE

ÚSEK PRO OBCHOD
A LOGISTIKU

3. Profil podniku

ÚSEK ŘÍZENÍ
KVALITY

ÚSEK BEZP.
A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

EKONOMICKÝ ÚSEK

ÚSEK VÝKONNÉHO
ŘEDITELE

MARKETING

ÚSEK PRO SPRÁVU
A LIDSKÉ ZDROJE

TECHNICKÝ ÚSEK
CENTRUM
LETECKÉHO
VÝCVIKU

ZÁVOD POHONNÝCH
JEDNOTEK

ZÁVOD LETADEL
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4

LIDÉ
V ČELE
PODNIKU

4.1 Management

Ing. Roman Planička
Ředitel podniku
Ing. Roman Planička je manažer s dlouholetou praktickou zkušeností v oblasti letectví. Začínal v LET Kunovice,
kde 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. Mezi roky
2004 a 2008 působil na pozici výkonného ředitele a člena představenstva společnosti Aircraft Industries a. s.
V letech 2008 až 2009 byl viceprezidentem pro techniku a členem představenstva Českých aerolinií a od roku
2010 do roku 2012 zastával funkci generálního ředitele a člena představenstva společnosti Aircraft Industries
Defense a. s. Do funkce ředitele LOM PRAHA s. p. byl jmenován dnem 1. 3. 2012.

4. Lidé v čele podniku

David Rod, MSc., LLM

Ing. Michal Geist

Výkonný ředitel

Finanční ředitel

Absolvoval BIBS / Nottingham Trent University,
obor strategický management, kde získal titul
MSc. a BIBS/Staffordshire University, obor Právo
v managementu a podnikání. Před nástupem do LOM
PRAHA s. p. působil v ČSA Services jako finanční ředitel,
kde realizoval projekt vyčlenění části Českých aerolinií
do dceřiné společnosti a zavedení ekonomického
a řídicího systému a implementaci finančního
systému. Později působil na pozici finančního ředitele
a člena představenstva v ČSA Technics a. s. Od roku
2011 zastával pozici finančního ředitele ve skupině
Algotech zabývající se implementací ERP systémů,
telekomunikačních řešení a službami datových center.
Dnem 1. 8. 2015 byl jmenován výkonným ředitelem
LOM PRAHA s. p.

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

26 | 27

Mgr. Petr Somol, MBA

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.

Bezpečnostní ředitel

Ředitel pro obchod a logistiku

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, studijního
programu MBA na Nottinhgam Trent University
a studia na Singapore Aviation Academy,
bezpečnostní ředitel Českých aerolinií a následně
korporátní bezpečnosti holdingového uspořádání
ČSA, kde se během 7 let podílel na významných
projektech privatizace a následně vytvoření
holdingu. V roce 2009 řídil a restrukturalizoval
dceřinou společnost ČSA Support. Dnem 1. 1. 2013
byl jmenován do funkce bezpečnostního ředitele
LOM PRAHA s. p.

Absolvoval fakultu týlového a technického
zabezpečení na Vysoké vojenské škole ve Vyškově
a následně fakultu podnikatelskou na Vysokém
učením technickém v Brně. Působil v řadě vedoucích
funkcí v soukromém i veřejném sektoru, mimo jiné
jako zástupce vedoucího oddělení platové politiky
Ministerstva obrany a od roku 2012 jako náměstek
ministra spravedlnosti sekce ekonomické a investiční.
Dnem 1. 10. 2013 byl jmenován ředitelem pro
logistiku LOM PRAHA s. p. Od 1. 4. 2014 byl pověřen
funkcí obchodního ředitele. Dnem 1. 3. 2015 byl
jmenován ředitelem pro obchod a logistiku.

4. Lidé v čele podniku

Mgr. Věra Polanecká, MBA

Rudolf Šimek

Ředitel pro správu a lidské zdroje

Ředitel pro kvalitu

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 jakožto vedoucí
personálního 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.

Absolvoval VSOŠL Prešov, poté sloužil v armádě jako
technik vrtulníků. Během profesní kariéry působil
v letectví v civilním sektoru, mimo jiné v ČSA na těžké
údržbě. V problematice systému řízení kvality působil
více jak 10 let na vedoucích pozicích a jako hlavní
auditor firmy, např. v Driessen/Zodiac Aerospace CZ,
AERO Vodochody AEROSPACE, Blaník Aircraft CZ.
Účastnil se projektů zavádění několika systémů, mimo
jiné EMS, BCMS, ISMS, apod. K 1. 1. 2018 byl jmenován
ředitelem pro kvalitu LOM PRAHA s. p.
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Ing. Ondřej Zítko

Ing. Milan Hrdina

Ředitel závodu pohonných jednotek

Ředitel závodu letadel

Absolvoval Univerzitu Pardubice, pracoval v oddělení
produkčního plánování technického úseku ČSA. Dále
po 7 letech přijal funkci vedoucího produkčního
plánování, kde pracoval do konce roku 2009.
Následovala 7měsíční implementace MRO systému ve
společnosti ABS Jets a. s. Od srpna 2010 působil jako
ředitel útvaru plánování a logistiky v Czech Airlines
Technics a. s. Po 16 letech v civilním letectví nastoupil
v květnu 2015 na pozici ředitele oddělení logistiky
a řízení zakázek ve společnosti LOM PRAHA TRADE a. s.
Dnem 1. 2. 2017 byl jmenován ředitelem závodu
pohonných jednotek LOM PRAHA s. p.

Dnem 1. 3. 2015 byl jmenován na pozici ředitele
závodu letadel. Jedná se o profesionála v oblasti
letectví s mnohaletou praxí. Absolvoval České
vysoké učení technické v Praze, obor přístrojová,
regulační a automatizační technika. V LOM PRAHA s. p.
působil od roku 1987, kdy se v průběhu dvaceti
let vypracoval z pozice samostatného plánovače
přes vedoucího provozu či ředitele divize závodu
letecké techniky až k výkonu funkce ředitele státního
podniku LOM PRAHA. Od roku 2008 působil v ČSA
a později v ČSA Technics na manažerských pozicích
a v představenstvu ČSAT.

4. Lidé v čele podniku

Ing. Jiří Pavlas

Ing. Jaroslav Špaček

Technický ředitel

Ředitel centra leteckého výcviku

Absolvoval strojní fakultu ČVUT, obor letadlová
technika. Od roku 2007 postupně působil v různých
odborných funkcích jako např. test inženýr, výpočtář
či vedoucí projekční organizace ve společnostech
VZLU, Praga letecká výroba, AgustaWestland či ZLIN
AIRCRAFT. Dnem 1. 2. 2016 byl jmenován technickým
ředitelem LOM PRAHA s. p. Dnem 31. 12. 2018
se vzdal pracovního místa technického ředitele,
a to ze zdravotních důvodů.

Absolvoval VVLŠ – SNP v Košicích a působil na různých
funkcích v československém a českém vojenském
letectvu. V letech 2000 až 2003 pracoval na velitelství
NATO AFNORTH a zájmy AČR a ČR zastupoval
v několika výborech NATO a EU. Do zálohy odešel
dne 31. 8. 2008, poté působil 7 měsíců jako instruktor
na Mi-17 a zkušební pilot na Mi-24 v CLV Pardubice.
Od března 2009 do konce roku 2016 pracoval jako
pilot letecké záchranné služby Alfa Helicopter s. r. o.
Do funkce ředitele CLV Pardubice byl jmenován
dnem 1. 1. 2017.
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4.2 Dozorčí rada
plk. Ing. Martin Zlatník
Předseda dozorčí rady
Náčelník odboru zabezpečení letectva.
Jmenován do funkce člena dozorčí rady k 9. 8. 2013.

Ing. Marta Kopecká
Člen dozorčí rady
Ředitelka odboru řízení organizací.
Jmenován do funkce člena dozorčí rady k 17. 4. 2012.
Ukončení členství člena dozorčí rady dne 17. 4. 2018.

Mgr. Daniel Koštoval
Člen dozorčí rady
Náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO.
Jmenován do funkce člena dozorčí rady k 22. 4. 2013.
Odvolán z funkce člena dozorčí rady dne 17. 12. 2018.

Ing. Tomáš Kuchta
Člen dozorčí rady
Náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO.
Jmenován do funkce člena dozorčí rady k 20. 4. 2015.
Odvolán z funkce člena dozorčí rady dne 6. 2. 2018.

genmjr. Ing. Jaromír Šebesta
Člen dozorčí rady
Velitel Vzdušných sil AČR.
Jmenován do funkce člena dozorčí rady k 11. 4. 2017.
Odvolán z funkce člena dozorčí rady dne 31. 7. 2018.

4. Lidé v čele podniku

Ing. Pavel Mareš
Místopředseda dozorčí rady, zvolen z řad zaměstnanců
Zástupce ředitele 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, LOM PRAHA s. p.
Zvolen do funkce člena dozorčí rady k 13. 3. 2013.

Václav Sadílek
Člen dozorčí rady, zvolen z řad zaměstnanců
Vedoucí provozu pohonných jednotek, LOM PRAHA s. p.
Zvolen do funkce člena dozorčí rady k 27. 6. 2013.

plk. gšt. Ing. Lubomír Sitta
Člen dozorčí rady
Ředitel odboru dohledu nad vojenským letectvím.
Jmenován do funkce člena dozorčí rady k 14. 6. 2018.

genmjr. Ing. Petr Hromek
Člen dozorčí rady
Velitel Vzdušných sil AČR.
Jmenován do funkce člena dozorčí rady k 7. 9. 2018.
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5

ZPRÁVA
O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI A STAVU
MAJEKTU

K nejvýznamnějším předmětům podnikání státního podniku patří opravy, údržba a modernizace vrtulníků řady
Mi, opravy proudových motorů a poskytování leteckého výcviku. Podrobný popis předmětu podnikání je uveden
v obchodním rejstříku.

5.1 Ekonomický vývoj podniku
Za účetní období roku 2018 se podniku LOM PRAHA s. p. opět podařilo, tak jako v minulých letech, dosáhnout
kladného výsledku hospodaření před zdaněním 26,5 mil. Kč. Roční plán na rok 2018 předpokládal výsledek
hospodaření před zdaněním 20,7 mil. Kč a došlo tedy k jeho překročení o 28 %.
EBITDA byl 107,3 mil. Kč, což dosahuje 112,7 % hodnoty předchozího roku. Ve světle těchto čísel se tedy rok
2018 dá jednoznačně prohlásit za úspěšný, a to i přes pokračující značné těžkosti v rámci dodavatelského řetězce.

Výsledek hospodaření
V roce 2018 byl nejvýznamnějším zdrojem tržeb podniku prodej vlastních výrobků a služeb, kde podnik realizoval
1 288,1 mil. Kč. Tržby z prodeje zboží dosáhly 279,6 mil. Kč. Za prodej majetku a materiálu podnik obdržel
50,6 mil. Kč.
Za rok 2018 podnik vytvořil zisk před zdaněním ve výši 26,5 mil. Kč, což je 115 % předchozího roku.
U provozního výsledku hospodaření, který byl 37,5 mil. Kč, došlo k velmi výraznému zvýšení a to na 260,2 %
hodnoty roku 2017. Finanční výsledek hospodaření byl –11 mil. Kč.

Struktura majetku
Celková hodnota aktiv podniku k 31. prosinci 2018 byla 3 020,4 mil. Kč. Stálá aktiva dosáhla 1 332,2 mil. Kč a tvořila
44 % hodnoty celkových aktiv. Jednalo se především o dlouhodobý hmotný majetek ve výši 961,7 mil. Kč. Oběžná
aktiva měla hodnotu 1 510 mil. Kč a tvořila 50 % hodnoty celkových aktiv. Byla tvořena zásobami v hodnotě
1 186,3 mil. Kč, pohledávkami v hodnotě 285,2 mil. Kč (tuto položku se podařilo meziročně snížit o 31,8 mil. Kč)
a peněžními prostředky v hodnotě 38,4 mil. Kč. Časové rozlišení mělo hodnotu 178,3 mil. Kč a tvořilo 6 % hodnoty
celkových aktiv. Bylo tvořeno v převážné většině komplexními náklady příštích období v hodnotě 171,9 mil. Kč,
které souvisí s opravami letecké techniky v majetku našeho podniku.

5. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majektu

Majetkové účasti LOM PRAHA s. p.
LOM PRAHA TRADE a. s. 100% účast
IČ:			02881845
Sídlo:			
Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice
Základní kapitál:
20 000 000 Kč
K nejvýznamnějším předmětům podnikání patří provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem,
v platném znění, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva a nákup, prodej, půjčování,
vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního
materiálu.
VR Group a. s. 100% účast
IČ:			25699091
Sídlo:			
Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice
Základní kapitál:
1 000 000 Kč
K nejvýznamnějším předmětům podnikání společnosti patří vývoj nových produktů pro výcvik Pozemních
a Vzdušných sil dle aktuálních požadavků na techniku a vedení bojových i nebojových operací, vývoj simulačních
systémů pro výcvik bezpečnostních složek včetně příslušníků a štábů Integrovaného záchranného systému
a obecně řešení projektů z oblasti výzkumu a vývoje pro Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR
a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Financování podniku
Podnik v roce 2018 financoval aktiva 56 % z vlastních zdrojů. Cizí zdroje podniku dosáhly výše 1 307,3 mil. Kč
a byly tvořeny rezervami ve výši 331,8 mil. Kč, dlouhodobými závazky ve výši 141 tis. Kč a krátkodobými závazky
ve výši 975,4 mil. Kč. Z toho závazky k úvěrovým institucím byly 682,4 mil. Kč, což představuje meziroční snížení
o 80,5 mil. Kč. Platební schopnost podniku v roce 2018 lze hodnotit jako výbornou.
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5.2 Obchodní činnost a partneři
Úvodní slovo
V roce 2018 pokračoval státní podnik LOM PRAHA s. p. v úspěšné obchodní strategii z roku 2017. I v tomto roce se
zaměřoval především na zkvalitnění služeb a plnění závazků pro hlavního obchodního partnera, kterým je MO ČR,
rozšiřováním portfolia opravovaných agregátů s cílem eliminace geopolitických rizik (vztah Rusko – Ukrajina)
a z nich vyplývajících problémů s plynulým materiálním zabezpečením výroby. Hlavní úsilí bylo nasměrováno na
provádění generálních oprav (dále jen „GO“) vrtulníků Mi-24/35 a modernizaci vrtulníků Mi-17 (EUROCONTROL)
pro MO ČR a zabezpečení dodávek náhradních dílů (dále jen „ND“) a oprav agregátů pro letecké základny
VzS MO ČR. Za výrazný úspěch lze označit dokončení oprav tří poškozených vrtulníků Mi-17 V5 pro NSPA.
Leden 2018: LOM PRAHA s. p. dokončil GO vrtulníků Mi-24V p. zn. 0981 a Mi-171Š p. zn. 9767 a průběžně
pokračoval v plnění dalších prací pro MO ČR a další zákazníky.
Únor 2018: Byl převzat do GO vrtulník Mi-35/24V p. zn. 3370 a provedeno zesílení přepážky předního podvozku
na Mi-171Š p. zn. 9844.
Březen 2018: Pokračovala průběžně práce na rozpracované technice.
Duben 2018: Byla dokončena oprava vrtulníku Mi-17 V5 p. zn. 746 pro NSPA a byl převezen leteckým transportem
do místa určení, úspěšně zalétnut a předán konečnému uživateli. V dubnu se delegace státního podniku v čele
s jeho ředitelem Ing. Romanem Planičkou a představiteli ODVL SDK MO zúčastnila jednání v Moskvě na FSVTS
a se zplnomocněnými organizacemi ve věci certifikace a technické pomoci při údržbě vojenských vrtulníků řady
Mi8/17/171Š, Mi-24/35. Výsledkem jednání bylo vydání Osvědčení na opravu vojenských vrtulníků Mi-8T, Mi-17,
Mi-171Š a uzavření smlouvy na technickou podporu od výrobce na uvedenou vojenskou leteckou techniku.
Květen 2018: Bylo provedeno zesílení přepážky na Mi-171Š p. zn. 9868. Delegace státního podniku
LOM PRAHA s. p. se zúčastnila tradiční vrtulníkové výstavy Helirussia v Moskvě. Díky úspěšným jednáním
mezi ředitelem podniku a našimi obchodními partnery se podařilo vyřešit některé problémy v oblasti
dodávek dokumentace, materiálu, ND a technické pomoci a otevřít řadu nových obchodních příležitostí.
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Červen 2018: Proběhlo převzetí do GO vrtulníku Mi-17 p. zn. 0848 od MO ČR.
Červenec 2018: Byla dokončena GO Mi-35/24V p. zn. 3367 pro MO ČR a oprava vrtulníku Mi-17 V5 p. zn. 750,
který byl na přelomu měsíce července a srpna převezen leteckým transportem na místo určení, úspěšně
zalétnut a předán konečnému uživateli. Delegace podniku v čele s ředitelem pro obchod a logistiku, Radomírem
Daňhelem, vyrazila vstříc velkému množství obchodních jednání u příležitosti největšího světového leteckého
veletrhu Farnborough ve Velké Británii, kde se podařilo navázat nová obchodní partnerství a posílit ta stávající.
Srpen 2018: Proběhlo převzetí vrtulníků Mi-35/24V p. zn. 3369 a Mi17 p. zn. 0849 k provedení GO. Na veletrhu
obranného průmyslu Forum Army 2018 se státní podnik prezentoval vlastní expozicí. Během veletrhu se podařilo
otevřít další obchodní příležitosti s našimi zahraničními partnery a vytvořit podmínky k uzavření důležitých
kontraktů k zabezpečení provozu vojenské letecké techniky.
Září 2018: Státní podnik se prezentoval na tradičním polském veletrhu obranného průmyslu MSPO vlastní
expozicí. Jednání řízená ředitelem pro obchod a logistiku, Radomírem Daňhelem, vedla k prohloubení spolupráce
s našimi zahraničními partnery jak z členský států NATO, tak i z třetích zemí. LOM PRAHA s. p. byl stejně jako
v loňském roce hlavním strategickým partnerem Dnů NATO v Ostravě. V průběhu této akce byla vedena celá řada
důležitých rozhovorů a jednání jak s partnery, potencionálními zákazníky, ale i představiteli MO a dozorových
a kontrolních orgánů.
Říjen 2018: Byla dokončena GO Mi-171Š p. zn. 9915 a vrtulník byl předán zpět MO ČR. Na veletrhu „Aviasvit – XXI“
v Kyjevě vedl ředitel pro obchod a logistiku, Radomír Daňhel, značné množství jednání, směřujících k prohloubení
stávající spolupráce a k vytvoření nových možností partnerství zejména s výrobci a opravárenskými podniky
na Ukrajině s cílem rozvinout a stabilizovat portfolio dodavatelů. V rámci této výstavy byl podnik prezentován
i na Česko-Ukrajinském fóru konaném pod záštitou náměstka MO ČR.
Listopad 2018: Pokračovaly intenzivní práce na dokončení GO vrtulníků s cílem předat co nejdříve tuto techniku
do provozu.
Prosinec 2018: Byla uzavřena jedna z nejvýznamnějších dlouhodobých smluv k zabezpečení výcviku pilotů
AČR v CLV Pardubice.
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Pístový program
V souladu se schválenou Strategií podniku 2016–2020, která je mimo jiné zaměřena na zvýšení efektivnosti
využívání stávajících prostor, došlo k rozhodnutí o prodeji pozemků. Toto rozhodnutí nastartovalo projekt přesunu
výrobních prostor pístového programu do nové haly a projekt přemístění zkušeben pístových motorů.
Přestěhování do nové haly na místo původní nálezové technologie bylo úspěšně dokončeno. Výhodou
nového umístění je bezprostřední dostupnost ostatních provozů, podílejících se na údržbě motorů.
Dalším doprovodným jevem je optimalizace procesů, která souvisí s reorganizací v ZPJ, kdy nálezová
technologie a provoz agregátů přebírají některé činnosti pístového programu.
Aktivity spojené s pístovým programem nyní probíhají ve všech směrech. LOM PRAHA s. p. komunikuje
se zástupci provozovatelů, je v pravidelném kontaktu s ÚCL a řeší problematiku dodavatelského řetězce.

Galvanovna
Povrchové úpravy dílů se provádějí prioritně pro potřeby ZPJ a ZLD.
Vzhledem k tomu, že státní podnik disponuje poměrně velkým množstvím technologií, je výroba doplňována
pracemi i pro externí zákazníky. Za dlouhou dobu této činnosti si podnik vydobyl důvěru přibližně 20 stálých
zákazníků (např. Technometra, GE – AVIATIÓN, MAHR aj.).
Celkově podnik provádí práce pro cca 80 firem leteckého průmyslu.

Centrum leteckého výcviku (CLV)
Centrum leteckého výcviku v roce 2018 úspěšně pokračovalo v plnění leteckého výcviku pro našeho hlavního
partnera – AČR. Mimo toho byli v CLV školeni piloti a palubní technici řady zahraničních zákazníků. Většina
zákazníků je cvičena na typu Mi-17. Současně je prováděn výcvik i na simulační technice.

Letecký výcvik pro zahraniční zákazníky
V roce 2018 byl prováděn zahraniční letecký výcvik na vrtulnících Mi-17, na letounech L-39 a na letounu L-410.
Celkový nálet pro zahraniční zákazníky na Mi-17 byl 702 hodiny 45 minut. Na letounech L-39 bylo pro zahraniční
vzdušné síly nalétáno 92 hodin a na letounu L-410 celkem 9 hodin.
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Výcvik na CPT pro zahraniční zákazníky
Výcviku létajícího personálu spřátelených ozbrojených sil na CPT Mi-2 se zúčastnilo 142 osob.
Mimo to probíhal výcvik pro zahraniční partnery na CPT Mi-17 v rámci probíhajícího leteckého výcviku
přeškolení na Mi-17.

Taktické simulační centrum (TSC)
V roce 2018 probíhal výcvik v TSC především se zákazníky, kteří, vedle AČR, využívají TSC opakovaně. Mimo to TSC
pokračovalo v programu obranného výzkumu a v rámci tohoto POV proběhly dva kurzy pro VTÚ.

Marketing
Marketingové aktivity podniku byly prioritně zaměřeny na podporu obchodní činnosti a s tím spojenou
organizaci veletrhů, například Helirussia v Rusku, Le Bourget v Paříži nebo MSPO Kielce v Polsku, společenských
akcí a slavnostních ceremoniálů. Úspěšně proběhl další ročník Dne letiště Přerov na letišti v Přerově-Bochoři.
Pozici hlavního strategického partnera státní podnik již potřetí převzal na největší bezpečnostní přehlídce
ve střední Evropě, tedy na Dnech NATO v Ostravě. Dále marketingové oddělení usilovalo o maximální
posílení zavedené obchodní značky, kterou LOM PRAHA s. p. bezesporu je a rozšiřování povědomí o podniku
jak u odborné, tak i laické veřejnosti. K podpoře interní komunikace se soustředilo na tvorbu a distribuci
podnikového časopisu LOMnoviny. Celkově tak posilovalo dobrou pověst podniku v tuzemsku i v zahraničí.
V roce 2018 se úspěšně dařilo plnit obchodní strategii a získat významný počet zakázek i nových zahraničních
partnerů. Dosažené výsledky v oblasti obchodu tak umožní kontinuální plánování na několik let dopředu. Podnik
se díky osvědčené, efektivní a jednotné obchodní i marketingové strategii výrazně zviditelnil a upevnil si své
místo na trhu. Silnou pozici podniku pomohla podpořit i obchodní činnost podnikem stoprocentně vlastněné
dceřiné společnosti LOM PRAHA TRADE a. s. V návaznosti na úspěšnou obchodní strategii z předchozích let bude
i v roce 2019 státní podnik LOM PRAHA opravovat velký počet vrtulníků. Zároveň je naším cílem plně zabezpečit
požadavky našeho strategického partnera, jímž je Ministerstvo obrany ČR, nejen v oblasti oprav vrtulníkové
techniky, ale i jejího materiálního zabezpečení. V neposlední řadě bude snaha získat v silném konkurenčním
prostředí nové obchodní příležitosti, udržet ty stávající, rozvíjet portfolio služeb a zvyšovat efektivitu plnění
výrobních i výcvikových zakázek.
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5.3 Produkty – vývoj po jednotlivých divizích
realizace
Závod pohonných jednotek
V návaznosti na platnou Politiku kvality podniku a cíle definované pro rok 2018, se činnosti Závodu pohonných
jednotek soustředili na:
• 	 certifikační požadavky,
• 	 provozní spolehlivost,
• 	 produktivitu a průběhovou dobu oprav,
• 	 procesní analýzu,
• 	 komunikaci se zaměstnanci,
• 	 režijní náklady.
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Certifikace
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AUDITY PROVEDENÉ V ROCE 2018
Akce

Počet
Plnění
nálezů

Organizace

Auditor

Termín

Recertifikační audit CSQ-CERT k certifikátu podle ČSN EN ISO 9001:2016

ISO

CSQ-CERT

29.–31. 1. 2018

0

ANO

Recertifikační audit OVL k oprávnění MAA 052 (výroba let.techniky)

POA

OVL

21.–22. 1. 2018

4

ANO

Recertifikační audit OVL k oprávnění MAA 053 (údržba let.techniky)

MOA

OVL

21.–22. 1. 2018

24

ANO

Dozorový audit ÚřOSK SOJ k certifikátu podle ČOS051672, 051622 (AQAP 2110)

ISO, ČOS

ÚřOSKSOJ

27.–28. 2. 2018

0

ANO

Recertifikační audit Úř OSK SOJ k certifikátu podle ČOS051672, 051622 (AQAP 2110)

ISO, ČOS

ÚřOSKSOJ

28.–29. 8. 2018

0

ANO

Kontrolní audit EASA k Oprávnění DOA podle PART 21 Hlava J (projekce)

DOA

EASA

21. 11. 2018

2

ANO

Kontrolní audit OVL k Oprávnění DOA podle EMAR 21 Hlava J (projekce)

DOA

OVL

12.–13. 12. 2018

5

ANO

Kontrolní průběžný audit ÚCL k Oprávnění CZ. 145.0013 (údržba podle PART 145)

MOA

ÚCL

13.–14. 3. 2018

1

ANO

Kontrolní průběžný audit ÚCL k Oprávnění CZ.006.0013-145 (údržba podle L-8/A)

MOA

ÚCL

13.–14. 3. 2018

3

ANO

Kontrolní průběžný audit ÚCL k Oprávnění CZ. 145.0013 (údržba podle PART 145)

MOA

ÚCL

celkem 4 audity

4

ANO

Kontrolní průběžný audit ÚCL k Oprávnění CZ.006.0013-145 (údržba podle L-8/A)

MOA

ÚCL

18. 7. 2018

2

ANO

Kontrolní průběžný audit ÚCL k Oprávnění CZ. 145.0013 (údržba podle PART 145)

MOA

ÚCL

3 audity

4

ANO

Kontrolní průběžný audit ÚCL k Oprávnění CZ.006.0013-145 (údržba podle L-8/A)

MOA

ÚCL

2 audity

3

ANO

Kontrolní průběžný audit ÚCL k oprávnění CZ.21G.0018 (výroba podle PART 21)

POA

ÚCL

2 audity

3+7

ANO

Recertifikační audit KLIMOV k pro\ádění GO vojenských TV3-117 a VR-14/24

MOA

7

ANO

Autorský dozor KLIMOV k pro\ádění GO civilních TV3-117 a VR-14

MOA

KLIMOV

22.–26. 10. 2018

5

ANO

Recertifikační audit Motor Sich ke GO AI-25TL

MOA

MS

2.–7. 8. 2018

3

ANO

Kontrolní audit Motor Sich ke GO AI-9V

MOA

MS

0

ANO

Zákaznický audit ČSA

ZAK

ČSA

0

ANO

VR+KLIMOV 22.–26. 10. 2018

Tab. č. 1
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Kvalitní a spolehlivé produkty
Celkový počet reklamací
Za rok 2018 bylo uplatněno celkem 16 reklamací proudových motorů a reduktorů.
• 	 11 uznaných,
• 	 2 neuznané,
• 	 u 3 nebyla oprávněnost dosud určena.
2015
ÚSEK

Počet
reklamací

2016
Náklady
v CZK

2017

Počet
reklamací

Náklady
v CZK

Počet
reklamací

2018
Náklady
v CZK

Počet
reklamací

Náklady
v CZK

ZPJ

32

5 070 577

42

25 498 043

21

5 664 015

15

5 646 573

Pístové motory

13

1 471 573

5

304 368

11

661 405

1

498 408

CELKEM

45

6 542150

47

25 802 411

32

6 325 420

16

6 144 981

Počty reklamací
47

45

32

16

2015

2016

2017

2018
Graf č. 1
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Náklady reklamací

25 802 411

6 542 117

2015

2016

6 325 420

6 144 981

2017

2018
Graf č. 2

Produkce
Závod pohonných jednotek měsíčně vyhodnocuje, analyzuje a kontroluje příčiny neúspěšných zkušebních
běhů motorů TV3-117, které mají zásadní vliv na výkonnost produkce. Zapojením všech zainteresovaných
zaměstnanců se podařilo v průběhu roku významně snížit nebo odstranit problémy s podtlaky (POL), nestabilitou
a hysterezí motorů TV3-117 v průběhu zkušebních běhů (viz. Graf č. 3), které se v roce 2017 vyskytovaly nejčastěji.
Průběhová doba oprav se tak ustálila pod hodnotou 200 dní.
V druhé polovině roku 2018 jsme se zaměřili a začali analyzovat kořenové příčiny další skupiny významných
problémů: škrtání, vibrace, teploty.
V oblasti generálních oprav hlavních reduktorů VR-14/24 se podařilo snížit a udržet v roce 2018 průměrnou
průběhovou dobu oprav pod 60 dnů.
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NEČISTOTY

ŠKRTÁNÍ
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0

1
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11

KLAPKA 1919

11

LIDI

11

HYSTEREZE

10

Graf č. 3

Vývoj počtu oprav
Rok

Proudové motory

Pístové motory

Hlavní reduktory

Celkový objem oprav PJ*

2015

49

23

53

125

2016

82

11

42

135

2017

61

18

47

126

2018

53

15

38

106

Pozn:* pohonná jednotka
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Tab. č. 2

Vývoj počtu oprav PJ*

42

53

47

11

23

82

49

2015

2016

Proudové motory

Pístové motory

38

18

15

61

53

2017

2018

Hlavní reduktory

Pozn.I:* pohonná jednotka			

Graf č. 4

Pozn.II: V počtu oprav nejsou zahrnuty částečné opravy v rámci řešení reklamace

Opatření z auditů
Seznamování zaměstnanců s výsledky auditů chápeme jako významnou aktivitu z pohledu komunikace,
spolehlivosti, bezpečnosti a v neposlední řadě z pohledu práce se zaměstnanci. Snižování počtu opakování
zjištěných neshod a reklamací je nejen v souladu se strategií, ale zároveň i v souladu s cíli podniku. Z tohoto
důvodu proběhla v průběhu roku 2018 celkem tři společná setkání s cílem seznámit zaměstnance s výsledky
auditů a incidentů, kterých se zúčastnilo 114 zaměstnanců. Zdůrazněny byly hlavní kořenové příčiny zjištění
auditorů, mezi kterými dle Parretova principu máme za nejpodstatnější:
• 	 přepisování a neautorizované změny v dokumentovaných informacích (průvodky, protokoly z měření, prvotní
dokumentace);
• 	 kontrola nářadí a jeho značení, včetně záznamů o jejím provedení;
• 	 kontrola expiračních lhůt a označování drobného režijního materiálu, ropných produktů mazadel a ostatních
výrobních materiálů, které má k dispozici pracovník na pracovišti v jiném než obchodním balení.
Veškerá ostatní zjištění, která auditoři učinili, měla vysloveně ojedinělý výskyt, zapříčiněný zpravidla vlivem
lidského činitele.
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Modernizace
V rámci zvyšování bezpečnosti a včasné signalizace havarijních stavů:

INVESTICE

STAV

DRUH

FINANCE

rozpracované

zařízení

0,6 mil. Kč

Univerzální hrotová bruska

realizované

stroje

1,7 mil. Kč

Výměna oken západní část obj. č. 101

realizované

nemovitost

0,4 mil. Kč

Zařízení pro měření vlastních kmitů lopatek

realizované

stroje

4,7 mil. Kč

rozpracované

stroje

0,8 mil. Kč

Nákup elektrické sušky

realizované

stroje

0,3 mil. Kč

Snímač kroutícího momentu pro E2

realizované

stroje

0,35 mil. Kč

Výměna oken západní část obj. E

realizované

nemovitost

0,25 mil. Kč

GO výměníkové stanice v galvanických dílnách

realizované

nemovitost

1,9 mil. Kč

Odsávač olejové mlhoviny

realizované

technika

0,07 mil. Kč

Pořízení souřadnicové vyvrtávačky

realizované

stroje

1,6 mil. Kč

Nákup zdrojů elektrického proudu

realizované

technika

0,5 mil. Kč

Nákup kompresoru do lakovny

realizované

stroje

0,1 mil. Kč

Studie proveditelnosti rekonstrukce neutralizační stanice

CNC soustružnické centrum
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Problémy
• 	 Průběhová doba žádosti licencí negativně ovlivňuje konkurenceschopnost podniku při podávání nabídek
na opravu.
• 	 Opravy hlavních reduktorů VR-24 – přes maximální úsilí se nedaří zjistit příčinu špatného přestupu tepla
u některých reduktorů.
• 	 Cena náhradních dílů – neustálý nárůst cen náhradních dílů negativně ovlivňuje konkurenceschopnost.
• 	 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podmínky stanovené zákonem komplikují, prodlužují
a zdražují nákup náhradních dílů.
• 	 Nedostatek pracovní síly, požadavky na zvýšení mzdových nákladů, fluktuace zkušených pracovníků.
• 	 NR-3 vs JET A-1 – v průběhu roku 2018 se objevilo několik případů vysazení motorů způsobených selháním
palivových čerpadel NR-3 (verze V); detailní analýzou bylo zjištěno, že příčinou je „zadření“ pístků čerpadla
díky nedostatečnému mazání; jako kořenová příčina byla definována fyzikální vlastnost uvedeného paliva,
která oproti palivu F-34 neobsahuje aditiva zlepšující viskózní vlastnosti paliva.

Závod letadel
Závod letadel (ZLD) je dislokován v Praze-Kbelích. Pracoviště jsou rozložena ve dvou lokalitách, hlavní závod
v Toužimské ulici a provoz letiště v Mladoboleslavské ulici.
V hlavním závodě se nachází montážní provoz, kde jsou prováděny demontáže, opravy, montáže a funkční
zkoušky vrtulníků. Dále je zde agregátový provoz pro opravy mechanických, hydraulických, palivových agregátů
a zbrojních systémů.
V lokalitě letiště Praha-Kbely jsou provozy – lakovna vrtulníků, provoz oprav elektro-radio a přístrojového
vybavení, výroba kabeláže a zkušební letový provoz, kde se provádí příjem vrtulníků do opravy a především
příprava vrtulníků k záletu a k následnému předání zákazníkovi.
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Hlavním zákazníkem byly v uplynulém roce tradičně Vzdušné síly AČR. Významné je především opět pokračování
v generálních opravách Mi-24/35. Ze zahraničních zakázek to byla oprava Mi-17V5 Ghanského zákazníka a další
pokračování spolupráce s NATO Support and Procurement Agency (NSPA) a NON-Standart Rotary Wings (NSRWA)
na opravách Heavy damage vrtulníků Mi-17V5 afghánských Vzdušných sil.

Základní výrobní programy ZLD:
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

údržba, revize, částečné a generální opravy letounů a vrtulníků (L-39C, Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-24/35 a Mi-171);
opravy agregátů všech uvedených typů letecké techniky;
zástavby avionických a komunikačních systémů;
modernizace, včetně rekonstrukce interiérů na všech typech vrtulníků Mi;
prodlužování meziopravních technických resursů vrtulníků Mi ve spolupráci s OEM;
lakování letounů a vrtulníků;
opravy expozičních letadel.

Nedílnou součástí práce divize je úspěšné absolvování auditů a certifikací od konstrukčních kanceláří Mil,
OVL a UCL.

Revize a generální opravy letadel a vrtulníků ukončených
v roce 2018:
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

Mi-24V 0981 GO
Mi-171Š 9767 GO
Mi-35 3367 GO
Mi-171Š 9915 GO
L-39C 0445 R3

• 	
• 	
• 	
• 	

Mi-17V5 690 GO
Mi-17V5 740 HR
Mi-17V5 746 HR
Mi-17V5 750 HR

NSPA
LOM PRAHA s. p. podepsal 26. 2. 2016 smlouvu s organizací NSPA, na opravu 4 vrtulníku afghánských Vzdušných
sil a Speciálních misí. Na všech se prováděla generální oprava dynamických agregátů a oprava bojových
poškození. Na opravu poškození byla LOM PRAHA s. p. vypracována technologie opravy, která byla následně
schválena konstrukční kanceláří MIL MOSKVA.
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V roce 2018 byla dokončena oprava tří vrtulníků a následně došlo k předaní dvou vrtulníků v Kábulu.
30. 4. 2018 byl předán první
vrtulník 746, kde se prováděla
oprava těžkého přistání
s výměnou potahu na spodní
trupové části a výměnou
ocasních a koncových
nosníků.
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2. 8. 2018 byl předán druhý
vrtulník 750, kde se prováděla
oprava pravé přední části
vrtulníku s výměnou
první přepážky, ocasního
a koncového nosníku.
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Ghana
V roce 2018 probíhala generální oprava technologického kusu Mi-17 V5 690 výrobního čísla 288M01 pro Ghanu
za účasti čtyř zástupců uživatele. Předání proběhlo úspěšně v únoru 2019.
Generální opravou Mi-17 V-5 690 výrobního čísla 288M01 byl zahájen proces osvojení opravy prvního
technologického kusu po dohodě s ODVL MO ČR. Generální oprava probíhala pod dozorem představitelů ZSOJ
a současně byly na kontrolních dnech podávány informace zástupcům ODVL MO ČR. Zvládnutím generální
opravy technologického kusu Mi-17V-5 a ověřením zapracované technologie dle harmonogramu, obsahujícího
časový a technologický postup opravy prvního technologického kusu, byly splněny podmínky, které jsou součástí
„Komplexního plánu organizačního a technického opatření pro přípravu státního podniku LOM PRAHA s. p.
k zvládnutí generální opravy vojenských vrtulníků Mi-17V-5“ vydané konstrukční kanceláří pro certifikaci státního
podniku k provádění generálních oprav vrtulníků Mi-17V-5.
2018–2019 rozpracováno:
• 	 Mi-17-V-5 742		
NSPA
• 	 Mi-35 7360 GO		
AČR
• 	 Mi-35 3371 GO		
AČR
• 	
• 	
• 	
• 	

Mi-35 3370 GO		
Mi-35 3368 GO		
Mi-35 3369 GO		
Mi-35 3366 GO		

AČR
AČR
AČR
AČR

• 	 Mi-17 0835 GO		
• 	 Mi-8 MTV-1 95528 GO
• 	 Mi-17 0848 GO		

CLV
LPT
AČR

• 	 Mi-17 0849 GO		
• 	 Mi-17 9202 GO		
• 	 Mi-17 9001 GO		

AČR
Burkina Faso
Burkina Faso

Některé rozpracované zakázky nebylo možné v roce 2018 dokončit z důvodu nedodání potřebných náhradních
dílů a agregátů z externích kooperací. V některých případech se jedná až o roční skluz v plánovaných dodávkách.
Hlavní příčinou těchto skluzů jsou termíny a podmínky dodržení zákona o veřejných zakázkách, termíny vystavení
dovozních a vývozních licencí, průběhové doby oprav v Rusku.
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Centrum leteckého výcviku
V roce 2018 provádělo Centrum leteckého výcviku výcvik hlavně pro AČR. Zároveň probíhal zahraniční výcvik
na vrtulnících Mi-17, a to pilotů afghánských Vzdušných sil a jednoho pilota US Army. Na letounech L-39C byl
poskytnut výcvik čtyřem pilotům nigerijských Vzdušných sil a poprvé byl poskytnut zahraniční výcvik na letounu
L-410 pro jednoho pilota bulharského vojenského letectva.

Letecký výcvik pro MO ČR – AČR
Centrum leteckého výcviku provádělo v roce 2018 letecký výcvik výkonných vojenských letců podle požadavku
Vzdušných sil AČR (VzS AČR). Leteckého výcviku se zúčastnilo celkem 112 pilotů AČR, někteří z nich prováděli
výcvik na více typech letadel. Výcvik na Z-142 zahájil i učitel z Univerzity obrany Brno (UO Brno), který je držitelem
civilních licencí. V rámci tohoto výcviku mu byl vystaven vojenský letecký průkaz. Tento pilot bude dále u CLV
provádět vlastní a instruktorský výcvik za účelem koordinace a sladění teoretického i praktického výcviku
posluchačů UO Brno. Výcvik probíhal podle schválených osnov leteckého výcviku.
Dále se podařilo začlenit dalšího instruktora AČR, čímž došlo k rozšíření kvalitativních schopností provádět
letecký výcvik podle aktuálních požadavků taktického výcviku pilotů.
Byly prověřeny schopnosti provádět výcvik létání v noci s NVG se zahraničním zákazníkem i s jedním pilotem
VzS AČR. Ten ohodnotil schopnosti a způsob výcviku NVG u CLV velmi pozitivně.
Na letounech L-39C byl, podle požadavku Vzdušných sil, prováděn pokročilý taktický výcvik mladých pilotů
21. základny taktického letectva Čáslav. Účelem tohoto pokročilého výcviku bylo docvičení pilotů v náročných
taktických úkolech pro možnost získání 1. výkonnostní třídy letce. Tento proces schválení a zařazení nového
druhu výcviku do osnov CLV byl úspěšný, čímž byla zvýšena kvalita schopnosti poskytování výcviku u CLV.
V průběhu roku byl ukončen výcvik mladých pilotů na Mi-2, dále výcvik na Mi-2 probíhal na posledním
letuschopném vrtulníku, a to pouze ojediněle pro piloty ODVL a ZSOJ.
Vrtulník Mi-2 byl nahrazen novým vrtulníkem Enstrom-480B-G (En-480). Ten byl v červnu 2018 úspěšně
zaveden do provozu. Výcvik na něm byl pro VzS AČR zahájen v srpnu 2018. I přes omezení provozu letiště
Pardubice (LKPD) byl původní plán náletu 350 hodin navýšen na 449 hodin. Tento zvýšený plán byl odlétán
v plném rozsahu.

5. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majektu

Výcvik na letadlech Z-142 probíhal s postupným přechodem na modernizované letouny z důvodu nutné
zákonné a AČR požadované modernizace.
Při výcviku na L-410 byly ověřeny schopnosti CLV provádět výcvik k provádění výsadků. Tyto lety byly následně
pro AČR prováděny podle obdržených požadavků zejména z letiště Přerov.
Původní plán náletu hodin pro AČR na rok 2018 byl stanoven na 2 105 hodin. Tento plán byl v průběhu roku
navýšen na 3 133 hodin a 30 minut. Navýšení a úprava tohoto plánu probíhala především na základě častých
a významných omezení provozu na letišti LKPD. Další příčinou upravování plánu byla velmi nízká účast pilotů AČR
pro výcvik na typu Mi-17 pro jejich jiné služební povinnosti z důvodu obecně nízkého stavu pilotů u VzS AČR.
Tato nepřítomnost pilotů AČR bohužel probíhala většinou v období volných kapacit CLV.
Navýšený objednaný počet hodin na Mi-17 se bohužel nepodařilo splnit z důvodu výluky letiště Pardubice
v měsících říjen–listopad 2018 a dále pro třikrát vydaný zákaz létání pro tento typ vrtulníku.
Vzhledem k pozdnímu doplnění požadavků v závěru leteckého výcviku, podzimnímu a zimnímu počasí
a omezení na letišti LKPD, nebylo při plnění navýšení dle těchto požadavkových listů uplatňováno ustanovení
11. 1. 3. Smlouvy o leteckém výcviku č. 145210204.
Faktorů, které ovlivňují plnění leteckého výcviku, bohužel přibývá. Mezi největší problémy patří klesající
úroveň teoretických znalostí posluchačů UO Brno a provádění leteckého výcviku v dvojjazyčném prostředí (český
a anglický jazyk). Takové prostředí na letišti Pardubice, při současném velkém počtu pohybů zcela odlišné letecké
techniky s rozdílnými postupy, vytváří pro létající personál a stanoviště řízení letového provozu přinejmenším
nepřehledné situace.
Rok 2018 byl na letišti Pardubice ovlivněn dále se prohlubujícím nedostatkem personálu AČR ve službě řízení
letového provozu. To přineslo různá provozní omezení od omezení možné letové doby k poskytování služeb
řízení i jiným provozovatelům, až po výluky (uzavření vlastního letiště nebo letiště Čáslav). Tento problém přináší
potřebu zvýšené koordinace a sdílení možných volných kapacit vzdušného prostoru.
Pokud tento trend bude nadále pokračovat a AČR bude i v budoucnu omezovat provoz na letišti Pardubice,
je nutné počítat s omezenými schopnostmi provádění leteckého výcviku z tohoto letiště.
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Nálet hodin po typech pro AČR za rok 2018
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Letecký výcvik pro zahraniční zákazníky
V roce 2018 byl prováděn zahraniční letecký výcvik na vrtulnících Mi-17, na letounech L-39C a na letounu
L-410. Celkový nálet pro zahraničního zákazníka na Mi-17 byl 702 hodin 45 minut (22 pilotů z Afghánistánu
a jeden pilot US Army).
Na letounech L-39C bylo pro Vzdušné síly Nigérie nalétáno 92 hodin a na letounu L-410 nalétal pilot Vzdušných
sil Bulharska 9 hodin.
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Výcvik na CPT pro zahraniční zákazníky
Výcviku létajícího personálu Ozbrojených sil Polska na CPT Mi-2 se zúčastnilo 142 osob.
Mimo to probíhal výcvik na CPT Mi-17 v rámci probíhajícího leteckého výcviku na vrtulnících Mi-17 pro piloty
Afghánistánu a pilota USA.
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Kurzy pozemního výcviku
V roce 2018 byly provedeny dva kurzy typového přeškolení na Mi-17. Jeden dvoutýdenní kurz pro 12 pilotů
Afghánistánu a jeden týdenní přeškolovací kurz pro pilota US Army.
V rámci zavadění nové letecké techniky proběhlo v roce 2018 dvanáct přeškolovacích kurzů na vrtulník
En-480B. Z toho bylo šest kurzů pro piloty a palubní techniky v celkovém počtu 23 přeškolených (UO-9, AČR-3,
CLV piloti 7, CLV palubní technici 5) a šest kurzů pro pozemní personál v celkovém počtu 31 techniků (všichni CLV).

Kurzy CRM
CLV zavedlo teoretický výcvik pilotů CRM, který byl schválen a certifikován ODVL včetně schválené osnovy.
Těchto kurzů se zúčastnil zatím personál CLV, čímž byla ověřena schopnost takový výcvik v CLV provádět a dále
jej nabízet zákazníkům.

Letecká technika
CLV mělo k 31. 12. 2018 celkem 36 letadel, z toho 7 letounů L-39C, 8 letounů Z-142C AF, 1 letoun EV-97, 1 letoun
Z-142, 1 letoun Z-43, 2 letouny L-410UVP, 6 vrtulníků Mi-2, 4 vrtulníky En-480 a 6 vrtulníků Mi-17.
Vzhledem k včasné údržbě a obnově provozních lhůt letecké techniky bylo k létání denně přistavováno
průměrně 10,9 letadel. Preventivními prohlídkami bylo na zemi zjištěno a následně technický personál odstranil
celkem 107 poruch. Za letu se vyskytlo a následně bylo odstraněno 67 poruch. Při hodnocení spolehlivosti
letecké techniky bylo dosaženo těchto hodnot:
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Provozuschopnost letecké techniky CLV v roce 2018 (%)
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Průměrná provozuschopnost letadel byla 65,5 %, přičemž roční cílová hodnota (RCH) byla stanovena na 68 %
(viz graf ). Nižší provozuschopnost ovlivnil výpadek vrtulníků Mi-17 po problémech s jejich motory a modernizace
letounů Z-142C AF.
ToC = 25:03 hod (technický nálet hodin na 1 závadu celkem – na zemi i ve vzduchu), RCH je 20:00 hod.
ToL = 65:04 hod (technický nálet hodin na 1 závadu ve vzduchu). Zde byla RCH stanovena na 57:00 hod.
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Bezpečnost leteckého výcviku
V roce 2018 bylo u CLV celkem evidováno 18 událostí v letovém provozu. Ve třech případech šlo o vážný incident
s vysazením motoru a 1x vibrace motoru s bezpečnostním přistáním na účelové letiště Radim. Z incidentů to
bylo 6x střet letadla s ptákem, 3x konstrukčně výrobní závada, 1x provozní opotřebení, 1x jiná příčina a ve dvou
případech se příčinu nepodařilo zjistit. V jednom případě šlo o zaviněný incident posádkou letadla chybným
používáním letecké techniky.
Všechny události v letovém provozu, které se staly u CLV, byly hlášeny dle RMO č. 13, byly řádně
zdokumentovány a s výsledky odborného zjišťování příčin událostí byl letecký personál v rámci zvláštních
zaměstnání detailně seznámen.
Celková preventivní práce v rámci bezpečnosti letů u CLV za rok 2018 byla na požadované úrovni.

Taktické simulační centrum
V roce 2018 probíhal výcvik v TSC se zákazníky, kteří (mimo AČR) využívají TSC opakovaně, Thajsko a Rakousko.
Rovněž proběhl dvoudenní ukázkový kurz pro nového potenciálního zákazníka, Vzdušné síly Polska. Mimo
to TSC pokračovalo v programu obranného výzkumu (POV). V rámci tohoto POV proběhl závěrečný kurz pro
VTÚ – experimentální měření projektu EMOZA II.
V plánu pro rok 2018 byly i kurzy pro AERO Vodochody (Irák), které byly ze strany AERO Vodochody zrušeny.
Stejně tak byly zrušeny plánované kurzy pro MATC, opět ze strany MATC.
V dubnu 2018 proběhla opakovaná certifikace TSC pro režim „TAJNÉ“ ze strany NBÚ. TSC bylo na certifikace
velmi dobře připraveno a NBÚ ji hodnotil pozitivně. Certifikát IS TSS byl prodloužen na další období.
Hlavním úkolem pro další období je udržení dlouhodobé vysoké úrovně výcviku pro stávající zákaznické
základny a další prezentace TSC za účelem oslovení a získání nových zákazníků.
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Výrobní kontrola
Certifikace systému
V roce 2018 LOM PRAHA s. p. udržel platnost všech stávajících 24 systémových certifikátů vydaných dozorovými
českými i zahraničními akreditovanými orgány (CSQ-CERT, Úř OSK SOJ, EASA, ÚCL ČR, AR MAK, ODVL SDK
MO). V oblasti osvědčení způsobilosti systému organizace údržby letecké techniky ze strany projekčních
a výrobních organizací (OEM) se podařilo udržet v platnosti osvědčení pro oblast civilního letectví. Přes
značné vynaložené úsilí managementu podniku se nepodařilo vlivem negativního postoje RF v oblasti vývozu
vojenských technologií obnovit smluvně platnost osvědčení způsobilosti LOM PRAHA s. p. pro opravy vrtulníků
a jejich motorů a hlavních reduktorů určených pro vojenské užití. V květnu bylo zahájeno jednání s agenturou
RossAviacija ohledně získání certifikace, která je plánovaná na 2Q/2019. V listopadu 2018 LOM PRAHA s. p.
úspěšně absolvoval certifikační audit ze strany agentury GosNII GA a je držitelem certifikátu shody s požadavky
na organizaci zavedené v systému dobrovolné certifikace k ověřování autentičnosti letadlových celků a zařízení.
LOM PRAHA s. p. absolvoval v roce 2018 celkem 18 dozorových auditů, při nichž bylo identifikováno 47 zjištění
a doporučení, avšak žádné z nich nevykázalo systémový charakter, který by vedl k odebrání, pozastavení nebo
omezení platnosti vydaného certifikátu.
Ke všem zjištěním byly zpracovány plány nápravných opatření, z nichž bylo 47 opatření již realizováno
a vypořádáno.

Interní audity
Podle schváleného plánu podnikových auditů pro rok 2018 bylo realizováno 17 tematických procesních auditů,
při nichž bylo zjištěno celkem 47 neshod. Všechny zjištěné neshody v roce 2018 jsou odstraněny.
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Oproti roku 2017 se počet zjištění výrazně snížil, za poslední 4 roky má počet identifikovaných neshod klesající
tendenci, nicméně úroveň plnění opatření v termínu zůstala obdobná. Snížení počtu zjištění lze přičítat
důslednému řešení nálezů z auditů v předchozím období a věnování se problematice zjišťování kořenových
příčin, dále efektivnímu a vypovídajícímu způsobu evidence záznamů o neshodách. Až 3/5 nálezů lze rozdělit
do následujících kategorií:
• 	 Nedůsledné vyplňování dokumentace a/nebo neautorizované úpravy ve výrobní dokumentaci. Došlo ke
snížení počtu nálezů z 38 v roce 2017 na 7 nálezů v roce 2018.
• 	 Měřidla a nástroje podléhající metrologii bez označení, nebo s propadlou kalibrací.
• 	 Revize dokumentace 5x.
• 	 Prošlé expirační lhůty 5x.
Tato zjištění mohou mít potencionální dopad na systém řízení kvality. V roce 2018 byla přijata systémová opatření
a s ohledem na množství nálezů zefektivnit systém interních auditů a byla změněna filozofie a přístup auditorů.
Dále je připravena série školení napříč podnikem se zaměřením na problematiku analýzy kořenových příčin a rizik
navrhovaných opatření. Toto školení bylo po odsouhlasení vedením podniku přesunuto na rok 2019 z důvodu
kapacitního vytížení určených pracovníků díky finální fázi zavádění IS Axapta.

Metrologie
LOM PRAHA s. p. je plně způsobilý zabezpečit metrologické služby podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii,
ve znění následných zákonů, a plném souladu s požadavky QMS dle ČSN EN ISO 9001:2016, AQAP/ČOS,
PART/EMAR/AP 145 a PART 21. Kalibrace měřidel je v celém rozsahu navázána na národní etalony.
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Kvalita produkce
Počet oprávněných reklamací má oproti minulým rokům stoupající tendenci v důsledku celkového zvýšení počtu
reklamací (z 92 na 131). Oproti roku 2017 se zvýšil počet oprávněných reklamací o 30 (z 57 na 87), tj. o 52 %.

Vývoj počtu reklamací
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100
90

87
78

80
70

64

60
50

52
44

44

40

33

39
31

30

37
20

20

11

10
0

Letadla

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pohonné jednotky

Oblast výrobní a technické kontroly je charakterizována maximálním úsilím o zachycení všech neshodných
meziproduktů i finálních produktů tak, aby byl minimalizován počet neshod zjištěných až u zákazníka.
Nákladově zůstávají nejnáročnější reklamace, které s sebou přinášejí nákladnou spotřebu PHM při
opakovaných zkušebních bězích, a zahraniční reklamace, které s sebou přinášejí i nákladné cestovní výlohy.
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Nejakostní produkce letecké techniky v letech 2013 až 2018 v Kč
Náklady na nejakostní produkci letecké techniky v mil. Kč
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5.4 Lidské zdroje
V roce 2018 se jednotlivé specializované profese těžce nahrazovaly či obsazovaly především z důvodu vysoké
nabídky pracovních příležitostí na trhu práce, nízké nezaměstnanosti a atraktivitě konkurenčních nabídek. I přes
tyto potíže se podniku podařilo získat potřebné pracovní síly a tím zmírnit negativní dopad trhu práce.
Dlouhodobá spolupráce se školami pokračovala také v roce 2018. Jednou ze středních škol, ve kterých se
podnik snaží získávat nové zaměstnance, je Střední škola elektrotechniky a strojírenství. Dále se LOM PRAHA s. p.
zaměřil i na odborné praxe a exkurze vysokých škol, např. ČVUT a UNOB. V tomto roce také proběhlo několik
prezentací podniku na vysokých školách (např. VSŠ a VOŠ MO), univerzitách, veletrzích i veřejných akcích (např.
Den armády, Den letiště Přerov), kde se podnik snažil oslovit studenty a tím i potencionální nové zaměstnance.
V roce 2018 pokračovalo vzdělávání středního managementu prostřednictvím intenzivního kurzu pro
management i topmanagement podniku, jehož cílem bylo zlepšení vnitropodnikové komunikace, spolupráce
i procesů. Podnik tak vynaložil nemalé investice do personálu, v návaznosti na navyšování počtu zaměstnanců,
jejich vzdělávání, rozvoj a péče o ně.
Díky těmto faktorům, ve spojení s nasazením zaměstnanců a spoluprací a podporou odborových organizací
i zakladatele, Ministerstva obrany ČR, byl tak rok 2018 rokem úspěšným.

Vývoj počtu a skladby zaměstnanců
Lidské zdroje, potřebné pro zajištění podnikových činností a procesů, byly z hlediska kvantitativního
a kvalitativního i z hlediska profesní struktury v rozhodujících oblastech průběžně zabezpečovány.
Fyzický počet zaměstnanců podniku k 31. 12. 2018 činil 863 osob. K zajištění splnění pracovních úkolů bylo
ve sledovaném období přijato do pracovního poměru 78 zaměstnanců, odešlo 98 zaměstnanců. K plnění
krátkodobých a mimořádných úkolů byly uzavírány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Požadavky na doplnění personálu byly průběžně zabezpečovány. V grafu níže je uveden pohyb zaměstnanců
(nástupy a výstupy) v jednotlivých měsících a evidenční stav zaměstnanců k prvnímu dni příslušného měsíce.
Ke zvýšení efektivity podnikových činností bylo v roce 2018 realizováno 23 organizačních změn Z002
s dopadem na konkrétní pracovní místa v organizační struktuře.
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Pohyb zaměstnanců leden – prosinec
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Vzdělávání zaměstnanců
Na prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců LOM PRAHA s. p. je kladen důraz dlouhodobě. I v roce 2018 tvořila
významnou část zákonná periodická školení, realizovaná pro jednotlivé zaměstnance, kteří v rámci svého pracovního
zařazení vykonávají činnosti, které jsou legislativně ošetřeny periodickým přezkoušením nebo přeškolením.
Náklady na vzdělávání pro rok 2018 byly naplánovány ve výši 4 mil. Kč. Rozvojové a vzdělávací aktivity byly
v roce 2018 zaměřeny především na oblasti tzv. regulovaných činností, vstupní školení nových zaměstnanců
a periodická školení zaměstnanců nejrůznějších odborností, předepsaná příslušnými právními přepisy. Značný
podíl vzdělávacích aktivit představovala také příprava specializovaných odborností. Uskutečnily se plánované
kurzy a školení v souladu s plánem vzdělávání 2018. Konaly se tak například kurzy typového výcviku personálu ILS
či kurzy letecké legislativy a PART 66 či PART 145.
Významnou část vzdělávání tvořilo také interní systematické vzdělávání top managementu a středního
managmentu, realizované formou workshopů, praktických nácviků, tréninků aj.
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V návaznosti na v předchozích letech úspěšné nastavení jazykového vzdělávání probíhaly individuální
i skupinové kurzy anglického a ruského jazyka i v roce 2018.
Dodavatelé jsou průběžně hodnoceni jako kvalifikovaní.

Péče o zaměstnance a benefity
Benefity
Všechny benefity, poskytované zaměstnancům v předchozích letech, zůstaly zachovány i pro rok 2018 a byly
doplněny o benefity nové, zaměřené na zdraví zaměstnanců a péči o ně. Mezi zaměstnanecké výhody i v roce
2018 patřila např. pracovní doba 37,5 hodin týdně, týden dovolené navíc nebo příspěvek na penzijní připojištění
či životní pojištění. Dále zaměstnanci využívali příspěvky na své zdraví a sportovní aktivity, rekreace či rekreace
svých dětí. Mezi další benefity patřily odměny při životních a pracovních výročích, příplatky a pracovní volno při
některých důležitých osobních překážkách v práci nad rámec zákoníku práce nebo například skupinové úrazové
pojištění pro zvlášť rizikové profese. Zaměstnanci podniku mohli dále dlouhodobě využívat možnost 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.
Pracovně lékařské služby
Stejně jako v předchozích letech pokračovala spolupráce s Ústavem leteckého zdravotnictví Praha, kde podnik
kromě povinných prohlídek pilotů a létajícího personálu realizuje vstupní a mimořádné preventivní prohlídky
některých zaměstnanců podniku. Pro pracovníky nacházející se v lokalitách Pardubice či Přerov je pracovní lékařství
a realizace těchto prohlídek smluvně zajištěna s Nemocnicí Pardubického kraje a Fakultní nemocnicí Olomouc.
Poskytování dalších pracovně lékařských služeb a periodické prohlídky zaměstnanců pracujících ve zdraví škodlivých
pracovních podmínkách má podnik zajištěné v ÚVN Praha na oddělení nemocí z povolání.
„LOMnoviny“
Interní časopis LOMnoviny je stále vhodným prostředkem pro předávání informací a zajímavostí ze života
podniku jeho zaměstnancům. LOMnoviny vycházejí ve dvouměsíčních intervalech a pomáhají ke zlepšení
vnitropodnikové komunikace.
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Odborové organizace
Na dobrou úroveň pracovněprávních vztahů, odměňování a benefitů dohlížely i v roce 2018 základní organizace
ČMOSA, působící v LOM PRAHA s. p.
V roce 2018 nebyla ředitelem podniku, Ing. Romanem Planičkou a předsedy odborových organizací, panem
Stanislavem Bálkem, panem Milanem Hruškou, panem Ing. Jiřím Šumpíkem podepsána „Kolektivní smlouva
2018“. Na základě Kolektivní smlouvy 2018 zůstává tedy pro rok 2019 v platnosti znění Kolektivní smlouvy 2018.
Tedy i v nadcházejícím roce 2019 jsou, dle ujednání zakotvených v této Kolektivní smlouvě, zachovány významné
výhody pro zaměstnance podniku (např. týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní
pojištění, příspěvek na rekreaci pro zaměstnance i jeho rodinné příslušníky, příspěvek na stravování, vyšší rozsah
náhrady mzdy při důležitých překážkách v práci a další).

5.5 Strategické záměry
Dlouhodobé poslání podniku vyplývá ze zakládací listiny podniku a jeho statutu. Oba dokumenty byly v průběhu
roku 2018 změněny ze strany zakladatele.
Hlavním cílem podniku je poskytovat optimální skladbu portfolia produktů a služeb potřebných pro
uspokojení strategických zájmů zakladatele.
Zásadním a otevřeným dokumentem, který odráží reálný stav podniku a definuje možnosti a směry jeho
dalšího rozvoje v rámci všech stávajících organizačních jednotek, je „Střednědobá strategie 2016–2020“.
Shromážděné a analyzované poznání managementu podniku slouží k navazujícím plánovacím činnostem
a následné implementaci strategických postupů k dosažení vytčených cílů celého podniku. Součástí je
tabulka strategických iniciativ, která pojmenovává jednotlivé aktivity vedoucí k splnění strategických cílů.
Je živým dokumentem, který v průběhu období odráží změny cílů zakladatele, vzhledem k předmětu
podnikání LOM PRAHA s. p. Všechny iniciativy mají konkrétního vlastníka a termín splnění, zároveň ukazují
vliv na plnění vize podniku a měřitelných cílů. Tato strategie má za úkol podpořit celkový rozvoj podniku.
„Střednědobá strategie podniku 2016–2020“ je pravidelně vyhodnocována a aktualizována a předkládána
na zasedáních dozorčí rady podniku.
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Hlavní úkoly v rámci „Střednědobé strategie 2016–2020“:
• 	 Soustředit se na získávání nových zakázek v oblasti vojenské techniky od MO ČR a zahraničních zákazníků,
zvýšit úroveň zakázkového krytí.
• 	 Zajistit termínové plnění oprav letecké techniky, zefektivnit proces plánování a provádění oprav.
• 	 Zefektivnit proces nákupu materiálu a služeb.
• 	 Provést celkovou transformaci systému podpory výroby a materiálového hospodářství, aby byl zajištěn
dostatečný přísun materiálu na dílny v čase a množství, kdy je potřeba pro výrobu a montáž.
• 	 Zefektivnění procesů řízení podniku, pořízením informačních systémů napomáhajících v oblastech řízení,
zajištění a vyhodnocování činností podniku (IS Axapta, CRM, PLM).
• 	 Zvýšit zapojení v rámci AOBP a do multilaterálních projektů v rámci NATO a EU.
• 	 Posoudit možnost další optimalizace objemu a struktury majetku v právu hospodařit podniku a jeho vymezení
jako majetku určeného.
• 	 Nepotřebný majetek řešit dle možností, které dovoluje novela zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku,
ve znění pozdějších předpisů.
• 	 V rámci strategie rozvoje podniku stále očekáváme rozhodnutí Vlády ČR o přípravě a budování Strategické
průmyslové zóny Přerov – Bochoř a rozvoji této lokality. Probíhají jednání se zájemci o uzavření smlouvy
o právu stavby a pronájmu dočasně nepotřebného majetku. Ve spolupráci s MO ČR a AČR řešit další rozvoj
a využití letiště pro jejich potřeby a zajištění finančních prostředků sloužících k rozvoji aktivit na letišti Přerov.
V této souvislosti došlo k výstavbě 3 heliportů, u kterých nyní probíhá instalace osvětlení pro přistání z noci
(VFR noc). Dále probíhá instalace přibližovacího osvětlení vzletové a přistávací dráhy (PAPI). Obě tyto investice
budou dány do užívání v prvním pololetí 2019.
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Podnik se ve „Střednědobé strategii 2016–2020“ zaměřuje
především na těchto šest strategických oblastí:
Ruská vrtulníková platforma
Zaměřit se na zefektivnění výrobních procesů, udržení certifikací a schopností opravovat, aby byl na vysoce
konkurenčním trhu schopen poskytovat adekvátní služby, jak z hlediska průběhových dob zakázek, tak zejména
ceny, a tím zvýšil schopnost získávání dalších externích zákazníků.
V rámci tohoto bodu se podnik také zabývá modernizací, jejímž cílem je zkvalitnění současné produkce
a zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti ruské vrtulníkové platformy. Byly navrženy a úspěšně
certifikovány náhradní díly pro Mi-8, Mi-17, Mi-35 a Mi-171Š, na základě kterých byly provedeny generální opravy
vrtulníků, které by jinak nebylo možné provést, neboť nebylo možné získat náhradní díly od výrobce.
Podnik pořídil technickou dokumentaci Motor Sich, která významně rozšíří portfolio oprav ruské vrtulníkové
platformy.
V rámci spolupráce se zahraničními partnery na vrtulnících řady Mi probíhají jednání s dalšími firmami, které
mohou s LOM PRAHA s. p. spolupracovat v pozici zákazníků nebo klíčových dodavatelů, např. s VTS Aviation,
Esterline, Rockwell Collins, Thales.
Západní vrtulníková platforma
Připravit podnik na novou vrtulníkovou platformu západní provenience. V první etapě se podnik zaměřuje
především na určení rozsahu investic do nemovitého majetku, do technologií a personálního zabezpečení
souvisejících se zavedením této platformy v budoucnu.
Výcvik leteckého a pozemního personálu
Podporovat stávající progresivní rozvoj aktivit výcvikového centra tak, aby i nadále bylo schopno v dlouhodobém
horizontu plnit nejenom současné potřeby MO ČR a AČR, ale i potenciální potřeby, s ohledem na západní
platformu a rozšiřování podílu na trhu výcviku.
Zabezpečit modernizaci letového parku a výcvikového procesu, uplatňovat nové technologie a procesy
(náhrada vrtulníků Mi-2 vrtulníky En-480, náhrada letounů L-39C letouny L-39 NG).
Ve spolupráci s obchodním oddělením aktivně vyhledávat další potenciální zákazníky a obchodní partnery
v rámci letového výcviku.
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Obchodní aktivity
Aktivně rozvíjet obchodní aktivity a přinášet zakázky mimo AČR prostřednictvím dceřiné společnosti LOM PRAHA
TRADE a. s.
Příprava a realizace zahraničních projektů, společné projekty na různých platformách s partnerem
Rohde & Schwarz a dalšími zahraničními partnery, modernizace vrtulníků z konstrukční kanceláře MIL
v evropských státech, USA a dalších mimoevropských státech.
Modernizace
Podnik úspěšně pokračuje v modernizaci civilních a vojenských vrtulníků a letounů, např. modernizaci
Mi-171Š pro AČR, Mi-17 pro ANA, modernizaci Mi-24/35, Bell-429, Bell-206. Podnik spolupracuje s předními
světovými výrobci avioniky a leteckých systémů v roli integrátora na palubu vrtulníků. Je držitelem civilního
DOA oprávnění pro netransferované vrtulníky a vojenského DOA. Podnik provádí všechny projektové fáze
dle požadavků zákazníka, specializované analýzy a pokročilé metody reverzního engineeringu, široké portfolio
avionických modernizací, integrace jednotlivých systémů do již existujícího avionického systému na palubě
letadla i komplexní integraci zcela nového systému, drakové úpravy (zástavba pilotních sedaček, systému
upínání nákladu, zástavba jeřábu, zástavba palubních zbraní, prvků vlastní ochrany, pancéřování). Podnik
poskytuje integrovanou logistickou podporu po celou dobu životnosti letadla a continuing airworthiness
support.
Nezastupitelnou úlohu při modernizaci hraje oddělení vývoje, které má dlouhou tradici a mnoho
zkušeností na poli modifikací a modernizací civilní a vojenské letecké techniky. Oddělení vývoje prošlo v roce
2018 zásadními procesními, organizačními a personálními změnami, které přinášejí zvýšení efektivity činností
oddělení a celého podniku. Byla provedena procesní analýza oddělení vývoje firmou TATA Technologies,
byl schválen záměr na nákup a implementaci software PLM (Product Lifecycle Management), který v oblasti
vývoje nahradí informační systém pro plánování podnikových zdrojů ERP.
V roce 2018 došlo k zásadnímu nárůstu objemu a komplexity zakázek, což vedlo k nutnosti zajištění
externích kapacit a navýšení kapacit střediska. I nadále však přetrvává potřeba navyšovat nejen výrobní
kapacity, ale i kapacity v oblasti technickohospodářských pracovníků, projektovém managementu a oddělení
letuschopnosti a certifikace. To se v roce 2018 zdařilo pouze částečně. Oproti roku 2018 došlo k úpravě
a navýšení plánu pro rok 2019, kde předpokládaný objem zakázek je ještě vyšší a středisko bude dle plánu
vytíženo na 120 %. V současné době se daří zvyšovat kapacity střediska pro pokrytí plánu produkce, ale začínají
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se objevovat problémy s prostory, jednak pro kanceláře nových pracovníků v oblasti THP, ale i s dílenskými
prostory a s prostory nutnými pro skladování materiálu a se stáními pro vrtulníky. Tyto obtíže by měly být
vyřešeny po rekonstrukci haly H53, která by měla být dokončena v I. čtvrtletí 2020.
Ostatní aktivity
V předmětném období podnik začal s útlumem aktivit a nadbytečných činností, které jednak přímo nesouvisejí
s hlavními oblastmi podnikání, nepřinášejí pozitivní finanční efekt a jsou pro podnik zátěží a ztrátové (vrtule,
hvězdicové motory).
Bylo zahájeno budování nové schopnosti, a to analýzy životnosti a únavy materiálu, která bude přínosem
z ekonomického a certifikačního hlediska.
V rámci hledání západního strategického partnera, kde LOM PRAHA s. p. bude fungovat jako integrátor,
byl dokončen projekt s klíčovým zahraničním partnerem, firmou Rohde & Schwarz, na modernizaci 4 vrtulníků
Harbin Z-9. Tento projekt bude mít přesah do dalšího období. Bude pokračovat spolupráce s tímto výrobcem
avioniky a LOM PRAHA s. p. bude v roli integrátora jeho avioniky na různé platformy.
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5.6 Životní prostředí
LOM PRAHA s. p. trvale věnuje ochraně životního prostředí náležitou péči a upřednostňuje cestu minimalizace
rizik a prevenci znečišťování.

Ochrana vod
Monitoring podzemních vod v areálu letiště Přerov pokračoval kontinuálně i v roce 2018. Finanční náklady
na ochranu půdního prostředí a podzemních vod dosáhly 674 tis. Kč.
Kvalita odpadních vod byla pravidelně sledována a za rok 2018 nedošlo v žádné z výpustí k překročení limitů
zbytkového znečištění.

Odpadové hospodářství
V roce 2018 vyprodukoval LOM PRAHA s. p. 150 tun ostatních odpadů, ze kterých bylo separováno 61,5 %
využitelných složek. Oprávněné osobě bylo předáno 76,5 tuny nebezpečných odpadů. Náklady na jejich
odstranění činily 800 tis. Kč.

Emise do ovzduší
V souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, byly provozovány 4 vyjmenované
zdroje znečišťování ovzduší a emisní poplatky nebyly vyměřeny. Ve všech případech byly dodrženy emisní limity.
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