
 



 

Výroční zpráva 2014 
2 

 

 

OBSAH 

 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE PODNIKU ............................................................................... 3 

PROFIL PODNIKU ................................................................................................................... 5 

Obchodní jméno a sídlo ....................................................................................................................... 5 

Hlavní předmět činnosti ...................................................................................................................... 5 

Zakladatel ............................................................................................................................................ 6 

Dozorčí rada ........................................................................................................................................ 6 

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ............................................................................................. 7 

Organizační schéma státního podniku ............................................................................................... 11 

Ředitelství VTÚ,  s.p. ..................................................................................................................... 11 

Odštěpný závod VTÚLaPVO ......................................................................................................... 12 

Odštěpný závod VTÚVM ............................................................................................................... 12 

Odštěpný závod VTÚPV ................................................................................................................ 12 

EKONOMICKÝ VÝVOJ PODNIKU ..................................................................................... 13 

PODNIKATELSKÁ ČINNOST .............................................................................................. 14 

CERTIFIKACE A AKREDITACE ......................................................................................... 16 

LIDSKÉ ZDROJE .................................................................................................................... 17 

ZPRÁVA AUDITORA ............................................................................................................ 20 

  



 

Výroční zpráva 2014 
3 

 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE PODNIKU 

 

Vážené dámy, vážení pánové, obchodní přátelé, 

do rukou se vám dostává výroční zpráva Vojenského technického 

ústavu, s.p. za rok 2014, která rekapituluje hospodářskou situaci 

druhého roku fungování tohoto státního podniku. 

Před tím, než se krátce dotknu ekonomické a organizační 

problematiky předešlého roku, považuji za nezbytné úvodem 

poděkovat, vedle obchodních partnerů, zejména zaměstnancům 

podniku za jejich odvedenou práci. Bez zaměstnanců – odborníků 

ve svých profesích by státní podnik nebyl fungující odbornou 

entitou a neobstál by jako unikátní subjekt obranného 

a bezpečnostního průmyslu v realizaci projektů výzkumu, vývoje, inovací a zkušebnictví. 

Druhý rok fungování státního podniku byl velmi komplikovaný. Podnik se potýkal s nenaplněností 

obchodního plánu předpokládanými klíčovými projekty ze strany zakladatele, které se nepodařilo 

vykrýt jinými zakázkami, a podniku jeho situaci neulehčily ani výbuchy v muničním areálu 

v Bohuslavicích nad Vláří. Závěrka za rok 2014 vykazuje ztrátu, která byla konkrétně způsobena 

pozdním uzavřením smluvního vztahu na projekt KIM 5, natvořením opravné položky k pohledávce 

převzaté ke dni vzniku Vojenského technického ústavu, s.p. a v neposlední řadě právě již výše 

zmíněnou mimořádnou událostí, která nedovolila ukončit zakázku na vývoj a výrobu munice pro 

Armádu České republiky. S ohledem na složitou a finančně náročnou majetkovou strukturu podniku 

(především v o.z. VTÚVM) a vývoj zájmu o jednotlivá odborná portfolia podniku byla v roce 2014 

zahájena realizace tzv. Plánu konsolidace státního podniku. 

Výše uvedené skutečnosti vedou management podniku ke změně obchodní strategie, spočívající 

v přechodu k vícezdrojovému financování a menší závislosti na jediném zákazníkovi – rezortu obrany, 

v optimalizaci vnitřních procesů a zefektivnění majetkové struktury. I přes tyto kroky však musí 

podnik zůstat hlavním partnerem pro Českou republiku, vystupující především jménem ministerstva 

obrany, resp. Armády České republiky s průmětem do Integrovaného záchranného systému a dalších 

ozbrojených a bezpečnostních složek státu. 
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Závěrem bych rád vyjádřil přesvědčení, že státní podnik bude v nadcházejícím období v souladu 

s účelem svého založení upevňovat své postavení a nadále se bude rozvíjet technologicky  

a vzdělanostně. 

Zaměstnancům podniku, obchodním partnerům a zaměstnancům zakladatele přeji jménem Vojenského 

technického ústavu, s.p. vše dobré. 
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PROFIL PODNIKU 

 

OBCHODNÍ JMÉNO A SÍDLO 

Vojenský technický ústav, s.p. 

Praha 9 - Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ 197 06  

 

IČ: 242 72 523 

DIČ: CZ242 72 523 

Tel.: +420 910 105 111 

Fax: +420 284 817 086 

E-mail: info@vtusp.cz 

URL: http://www.vtusp.cz 

 

HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI 

Uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu 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 aplikovaného výzkumu a vývoje, výroby a modernizace výzbroje a techniky Armády České 

republiky a dalších ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému 

s přednostní realizací dodávek a služeb podstatných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České 

republiky. 

Poskytování technických, vojensko - technických, technicko - organizačních a technicko - 

ekonomických služeb, řešení, činností a procesů, spojených nebo souvisejících s rozvojem schopností 

Armády České republiky a dalších ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného 

systému ve vybraných oborech a technologií. 

Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem. 
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ZAKLADATEL 

Ministerstvo obrany ČR. 

Zakládací listina byla vydána Ministerstvem obrany ČR dne 29. srpna 2012, č. j. 450-1/2012-2697. 

Státní podnik byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 27. září 

2012 (oddíl A, vložka 75859).  

Mgr. Jiří Protiva, ředitel podniku 

 

DOZORČÍ RADA 

Ing. Marta Kopecká – předsedkyně 

Ing. Jiří Borovec, MBA - místopředseda 

plk. gšt. Ing. Zbyněk Hubálek 

plk. Ing. Daniel Synek 

Ing. Jiří Grebeníček 

Ing. Ferdinand Tesař, Ph.D. 

Ing. Pavel Hőfer 

Ing. Lumír Kučera 

Ing. Petr Markovič (jmenován k 21. 7. 2014) 

 

 

  



 

Výroční zpráva 2014 
7 

 

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

 

Vojenský technický ústav, s. p. vznikl dne 27. září 2012 na základě Usnesení vlády ČR č. 456 ze dne 

19. června 2012.  

Rozhodnutím ministra obrany ČR ze dne 29. srpna 2012 č. j. 452-1/2012-2697 bylo stanoveno,  

že k 1. lednu 2013 přejdou na státní podnik úkoly a činnosti, které zabezpečoval státní podnik LOM 

PRAHA s.p. ve svém odštěpném závodě Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany, 

a státní podnik VOP CZ, s.p. v odštěpném závodě Slavičín a odštěpném závodě Vyškov. 
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VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, S. P., ODŠTĚPNÝ ZÁVOD VTÚLaPVO  

Sídlo 

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 

Ředitel odštěpného závodu 

Ing. Jiří Čuma 

oblasti působnosti: 

 automatizované systémy velení a řízení letectva a 

protivzdušné obrany 

 systémy podpory velení a řízení (operačně - taktické systémy velení a řízení pozemních 

a vzdušných sil) 

 inženýrsko - letecké zabezpečení 

 letištní provozní zabezpečení 

 letecké radionavigační zabezpečení 

 avionické, rádiové, zbraňové a speciální vybavení letadel 

 řízení letového provozu 

 palubní registrační systémy a pozemní vyhodnocovací 

systémy 

 bezpilotní prostředky 
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VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, S. P., ODŠTĚPNÝ ZÁVOD VTÚVM  

Sídlo 

Slavičín, Dlouhá 300, PSČ 763 21 

Ředitel odštěpného závodu 

Ing. Ján Roman 

oblasti působnosti: 

 zbraně a zbraňové systémy 

 průzkumné prostředky a systémy 

 zaměřovací a pozorovací systémy 

 bezpečnostní systémy 

 munice a výbušniny, muniční elementy a rakety 

 optika a optoelektronika průzkumných a zbraňových systémů 

 řídící pohonné subsystémy průzkumných a zbraňových systémů 

 systémy řízení palby pozemní techniky 

 zkušebnictví zbraní, munice, zbraňové optoelektroniky, balistické odolnosti 

 učebně-výcviková základna AČR, simulátory, trenažéry, modernizace a schvalování vojenských 

střelnic, provozní a průvodní dokumentace 
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VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, S. P., ODŠTĚPNÝ ZÁVOD VTÚPV 

Sídlo        

Víta Nejedlého 691, Dědice, 682 01 Vyškov 

Ředitel odštěpného závodu 

Ing. Jaroslav Štrupl 

oblasti působnosti: 

 bojová, dopravní a speciální pozemní pásová a kolová 

technika a její podvozky, vybrané speciální nástavby 

 dílenské, evakuační a vyprošťovací prostředky 

 ženijní technika a materiál 

 logistická technika a materiál 

 polní zdroje elektrické energie, rozvodné a osvětlovací soupravy 

 mobilní prostředky a pracoviště zdravotnické služby a specializovaných sil 

 mobilní prostředky pro geografickou a hydrometeorologickou službu 

 prostředky kolektivní ochrany proti ZHN do mobilních pracovišť 

 elektromagnetická kompatibilita 

  speciální strojírenské a elektrotechnické konstrukce 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA STÁTNÍHO PODNIKU 

 

 

 

 

ŘEDITELSTVÍ VTÚ,  s.p. 

 

 

 

 

 

 

 

          

     

 

 
  

Ředitel státního podniku 

Vnitřní kontrola  

 

Dozorčí rada 

Správní  

úsek 

Ekonomický 

úsek 

Bezpečnostní 

úsek 

Asistentka ředitele  

Technický  

úsek 

Technická a ekonomická rada 

VTÚ, s. p. 

Technická a ekonomická rada 

VTÚ, s. p. 

Technická a ekonomická rada 

VTÚ, s. p. Technická  

a ekonomická 

rada VTÚ, s.p. 



 

Výroční zpráva 2014 
12 

 

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD VTÚLaPVO  

 

 

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD VTÚVM  

 

 

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD VTÚPV 
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EKONOMICKÝ VÝVOJ PODNIKU 

 

Z výroční zprávy za rok 2013 vyplývá, že tento rok byl pro státní podnik hospodářsky úspěšný  

a podnik vykázal zisk ve výši po zdanění 7 916 tis. Kč. Oproti tomu lze vnímat hospodaření v roce 

2014 a hospodářský výsledek za toto období jako problematický. Zásadní podíl na nepříznivém 

výsledku za období roku 2014 měla nenaplněnost obchodního plánu předpokládanými klíčovými 

projekty ze strany zakladatele, kterou se nepodařilo vykrýt jinými zakázkami. Dalším negativním 

faktorem, který se promítl do hospodářské situace podniku na sklonku roku 2014, byla mimořádná 

událost v areálu muničních skladů ve Vrběticích.  

Státní podnik vykázal hospodářský výsledek před zdaněním – ztrátu ve výši 32 985 tis. Kč. 

Celkový obrat podniku v roce 2014 činil 394 274 tis. Kč 

Z toho: tržby za prodej zboží                                                                             0 tis. Kč 

            tržby za prodej vlastních výrobků a služeb                285 609 tis. Kč 

            tržby z prodeje dlouhodobého majetku                                      92 tis. Kč 

            tržby z prodeje materiálu                                                              100 tis. Kč 

            ostatní provozní výnosy - věda                                     108 473 tis. Kč 

 

Detailní informace o hospodaření podniku jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce (str. 28). 
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PODNIKATELSKÁ ČINNOST 

 

Podnikatelská činnost podniku se v roce 2014 zaměřila na pokračování trendu z předcházejícího 

období, kdy jako klíčový zákazník pro státní podnik figuroval zakladatel. Tato výlučná orientace (více 

než 80 % celkové produkce) se ukázala významně rizikovou, když nedošlo během roku 2014 

k uzavření a realizaci strategických projektů mezi zakladatelem a státním podnikem. Některé projekty 

byly odloženy a jsou řešeny následně a ž v průběhu dalších let a některé nebyly realizovány vůbec. 

Výše uvedená skutečnost vedla ke změně technicko obchodní strategie a k přijetí opatření směřujících 

k vícezdrojovému financování a vyšší nezávislosti na pouze jediném zákazníkovi. Nicméně s ohledem 

na stávající legislativu a smysl založení VTÚ, s. p. jsou nadále rezort obrany, popř. další státem řízené 

instituce a organizace hlavními partnery pro projekty realizované ve státním podniku. 

V průběhu roku 2014 byla zahájena konsolidace státního podniku zaměřená především na optimalizaci 

majetkové a zdrojové základny, včetně lidských kapacit. 

Mezi nejvýznamnější projekty podniku realizované v roce 2014 patří: 

 ŘLP CIV/MIL – řízení letového provozu pro civilní a vojenské stanoviště - integrace 

systémů  

 BEZDRÁT - výzkum v oblasti bezdrátových technologií 

 FILTR - Modul BF pro propojení domén IS VŘ PozS AČR - IS FILTR 

 KIS LZ - Rozšíření APV IS C2 letectva 

 R COM LS LPS - Realizace modernizace a implementace radiostanic pro LSLPS, LZ LKKB, 

LKCV, LKNA a LKPD včetně projektové dokumentace 

 ÚTP ILZ - Plnění objednávek úkolů technické pomoci pro ILZ v letech 2013 až 2017  

 Servis letectva - Pozáruční servis C2 letectva – II. etapa 

 Servis RTZ - Smluvní servis prostředků RTZ AČR 

 GLADIUS – komplexní systém pro bezpečnou přepravu a ochranu určených (VIP) osob 

v zahraničních operacích. 

 BOPROS – bojová a provozní spolehlivost pozemní vojenské techniky a vojenského 

materiálu. 

 MDSP – mobilní diagnostické pracoviště pro vojenskou pozemní  techniku. 

 VIBRACE – bezdemontážní způsob diagnostiky motorpřevodového agregátu pomocí metod 

vibrodiagnostiky. 
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 Průzkumné čidlo pro AČR – podvozek radiolokátoru krátkého dosahu. 

 Prostředky pro nouzové vypr. osádek – přenosná vyprošťovací souprava pro zabezpečení 

speciálních jednotek. 

 AN – 12/25 – mobilní stožár pasivního sledovacího systému. 

 FVZ-98M – filtrační a ventilační zařízení pro mobilní prostředky. 

 PzPK SNĚŽKA/M - inovace průzkumného a pozorovacího projektu Sněžka 

 LOV- Pz – vývoj lehkého průzkumného vozidla na bázi LOV 7,62 B 

 CP 14,5 mm – inovace redukovaného náboje 14,5 mm Rd-CP 34 

 VS FO LOV-Pz – výnosné soupravy dělostřeleckého pozorovatele a OS LOV-Pz 

 60 mm mina HEI a HEF – výroba 60 mm min HEI a HEF pro zákazníka WORKS 11 Polsko 

 Zkušebnictví ZMZOP 2014 – zkušební činnost zkušebny malorážových zbraní a ochranných 

prostředků 

 Modernizace SOM-2 – inovace systému ostrahy a monitorování SOM-2  

 Životnost KUB – prodlužování životnosti protiletadlových raket KUB  

 Standardizace 2014 – tvorba a revize ČOS, překlady dokumentů NATO 
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CERTIFIKACE A AKREDITACE 

 

Státní podnik v druhém roce svého fungování úspěšně obhájil certifikáty řízení kvality získané v roce 

2013 a připravoval se na implementaci ČSN ISO 27001. 

V průběhu roku 2014 nadále pokračoval rozvoj zkušebních laboratoří – AZL 1220 odštěpného závodu 

VTÚLaPVO, AZL 1103 odštěpného závodu VTÚPV a AZL 1128 odštěpného závodu VTÚVM. 

Vojenský technický ústav, s. p. plnil rovněž roli certifikačního orgánu výrobků prostřednictvím 

odštěpného závodu VTÚPV v oborech elektromagnetické kompatibility, elektrických zařízení nízkého 

napětí a osobních ochranných prostředků. 

Vojenský technický ústav, s. p. rozvíjel své členství prostřednictvím Asociace obranného  

a bezpečnostního průmyslu, Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací a Asociace 

leteckých výrobců. Zaměstnanci státního podniku s úzce profilovanou odborností plnili role  

v technických normalizačních komisích Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. 
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LIDSKÉ ZDROJE 

 

Personální činnosti ve VTÚ, s.p. jsou popsány v podnikových normách PN 04 Zásady provádění 

organizačních změn, systemizace pracovních míst a organizačních celků VTÚ, s.p., PN 05 Pracovní 

řád a PN 06 Mzdový řád.   

  V průběhu roku 2014 byla realizována jednotná koncepce personální práce. Ke každému kmenovému 

místu v organizační struktuře byl přiřazen popis pracovního místa s jednoznačně definovanými 

kompetencemi a odpovědnostmi.  Na základě kvalifikačních požadavků a identifikace potřeb 

zaměstnanců byl vytvořen plán vzdělávání. Všechny vzdělávací aktivity byly pravidelně 

vyhodnocovány. Tato vyhodnocení slouží nejen jako zpětná vazba zaměstnanců,  

ale i jako podklad pro výběrová řízení na budoucí dodavatele.    

V oblasti hodnocení a motivace zaměstnanců byly na základě průběžného hodnocení realizovány roční 

pohovory se zaměstnanci, na jejichž podkladě došlo k plánování zařazení do vzdělávacích aktivit, 

v případě potřeby k úpravám ohodnocení zaměstnanců a plánování osobního rozvoje. Každý 

zaměstnanec má na základě ročního hodnocení stanoveny osobní cíle pro rok 2015.   

Vedení státního podniku klade rozvoj lidských zdrojů jako jednu z nejvyšších priorit rozvoje podniku 

v dlouhodobém horizontu. Snahou vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení bylo v roce 2014 

předávání jedinečných znalostí a zkušeností erudovaných specialistů mladším zaměstnancům, udržení 

vysoké profesionality specifických profesí a oborů v oblasti obranného výzkumu, vývoje  

a zkušebnictví a v neposlední řadě rovněž vytipování potenciálně perspektivních zaměstnanců 

k dalšímu profesnímu rozvoji. 

K 31. prosinci 2014 zaměstnával VTÚ, s. p. celkem 307 zaměstnanců, z toho bylo 34 zaměstnanců 

ředitelství VTÚ, s. p., 99 zaměstnanců odštěpného závodu VTÚLaPVO, 79 zaměstnanců odštěpného 

závodu VTÚVM a 95 zaměstnanců odštěpného závodu VTÚPV. 
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Složení zaměstnanců VTÚ, s.p. v % 

 

 

  Složení zaměstnanců VTÚ, s.p. po kategoriích

 

 

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců VTÚ, s. p. činil v roce 2014 319,61; z toho 

zaměstnanců ředitelství VTÚ, s. p. 34,80, zaměstnanců odštěpného závodu VTÚLaPVO 102,05, 

zaměstnanců odštěpného závodu VTÚVM 86,62 a zaměstnanců odštěpného závodu VTÚPV 96,14. 

Průměrný věk zaměstnanců  VTÚ, s. p. v roce 2014 činil 48,15 let (muži 48,29 let a ženy 47,65 let).  
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                                                   Věkové složení zaměstnanců VTÚ, s.p. 

 

 

Ve VTÚ, s. p. působí v jednotlivých odštěpných závodech základní organizace Českomoravského 

odborového svazu civilních zaměstnanců armády (ČMOSA). V prosinci 2014 došlo mezi 

zaměstnavatelem a odborovými organizacemi k uzavření dodatku Kolektivní smlouvy 2013 – 2014, 

kterým se prodloužila platnost Kolektivní smlouvy do 31. 12. 2015.  V úzké součinnosti s odborovými 

organizacemi došlo rovněž ke zpracování a odsouhlasení aktualizací Pracovního a Mzdového řádu 

VTÚ, s. p. Jednání i kolektivní vyjednávání s odborovými organizacemi probíhala v předem 

stanovených termínech na oboustranně korektní a otevřené úrovni a jejich obsah byl po vzájemném 

odsouhlasení zaprotokolován.    

V roce 2014 měl VTÚ, s. p. ve svých řadách 4 zaměstnance se zdravotním postižením, kteří byli 

zařazeni na odpovídajících pracovních místech. Tito zaměstnanci se stejně jako zaměstnavatelé s více 

než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením podíleli na tzv. náhradním plnění státního podniku. 
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ZPRÁVA AUDITORA 
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