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SLOVO ministra
LUBOMÍRA METNARA
Vážení obchodní partneři VOP CZ, milí zaměstnanci,

znakem současné doby jsou zvyšující se bezpečnostní

Na hospodářském výsledku VOP CZ za rok 2018 se

hrozby po celém světě. Prozatím je můžeme sledovat

negativně podepsala realita předešlých let, kdy techno-

zpovzdálí, ale pokud chceme do budoucna zajistit kvalit-

logie a zkušenosti podniku nebyly plně využívány. Tento

ní obranu a bezpečnost naší země, musíme pokračovat

výpadek vojenské a speciální výroby musel VOP CZ v po-

v modernizaci Armády České republiky.

sledních letech nahrazovat civilní strojírenskou výrobou.
Díky tomu si státní podnik zajistil uchování potřebných

Na jednotlivé projekty máme vyčleněné finanční pro-

vojenských schopností a kompetencí, s nimiž je nyní

středky v obranném rozpočtu a zároveň víme, že při

schopen reagovat i na velké připravované projekty

jejich realizaci chceme v maximální možné míře zapojit

Armády České republiky a zajišťovat naplňování po-

český průmysl a zejména naše strategické partnery, tedy

žadavků vyplývajících ze zakladatelských dokumentů

státní podniky, jejichž je Ministerstvo obrany zakladate-

ministerstva obrany.

lem.
Naše kroky nejsou nahodilé ani nečitelné. Postupujeme

V souvislosti s ekonomikou je rovněž třeba připomenout,

v souladu se „Strategií vyzbrojování a podpory rozvoje

že smyslem existence státního podniku VOP CZ je kromě

obranného průmyslu České republiky do roku 2025“,

hospodářské činnosti zejména podpora schopností

kterou vláda schválila v roce 2016. Ta doplňuje další

Armády ČR zajištěním služeb a produktů v oblasti po-

koncepční dokumenty, tedy Bezpečnostní strategii ČR,

zemní vojenské techniky. Hospodaření státního podniku

Dlouhodobý výhled pro obranu 2035 a Koncepci výstav-

je na rozdíl od soukromých subjektů plně pod kontrolou

by AČR 2025.

Ministerstva obrany, tedy státu, a v majetku státu zůstávají a budou zůstávat i případné zisky.

Strategie vyzbrojování byla zpracována ve spolupráci
s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu

VOP CZ, s.p., překonal nelehké období, stabilizoval se

a jednoznačně stanovuje, že základním principem při

a je připraven na plnění náročných projektů a strategic-

vyzbrojování naší armády je vycházet z domácích schop-

kých zakázek pro Ministerstvo obrany a Armádu České

ností a schopností vlastních státních podniků. Ty armádě

republiky. Tím hlavním bude projekt pásových bojových

přinášejí potřebnou soběstačnost v klíčových oblastech

vozidel pěchoty, kde bude pro zahraniční uchazeče

a posilují její bojeschopnost. Jsou integrální součástí

hlavním partnerem a integrátorem zapojení dalších firem

plánů obrany České republiky a musejí trvale udržovat

českého průmyslu. Jsem přesvědčen, že jde o logickou

příslušné kompetence a kapacity.

a správnou volbu a podnik a jeho zaměstnanci tuto
úlohu zvládnou. Resort obrany pro to udělá maximum.

Plně si uvědomujeme důležitost a nezastupitelnost
VOP CZ i dalších státních podniků při péči o vojenskou
techniku a zajišťování jejího životního cyklu. Vytváříme
funkční systém, kde má každý své místo. Jde přece
o to, aby kooperace mezi Ministerstvem obrany, Armádou České republiky, státními podniky, českým obranným
průmyslem a zahraničními partnery přinesla maximální
efektivitu a zajistila potřeby vojáků.

Lubomír Metnar,

ministr obrany ČR
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Úvodní slovo
ŘEDITELE
Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři,

do roku 2018 jsme vstoupili s odhodláním a energií ve

V rámci strategie roku 2018 jsme u produktů ochrany

stejně rychlém tempu, s jakým jsme končili rok 2017. Za

kritické infrastruktury úspěšně realizovali akvizice pro

pozitivní výsledky v loňském roce považuji rozvoj činnos-

několik významných klientů v segmentu energetiky

tí pro Ministerstvo obrany a Armádu České republiky.

a státní správy v České republice a na Slovensku.

Realizovali jsme mnoho aktivit, jejichž výsledky jsme čás-

Intenzivně jsme rovněž rozvíjeli spolupráci s našimi part-

tečně zúročili v roce 2018 a zejména je zúročíme

nery v civilní výrobě, v níž se podařilo u klíčových zákaz-

v roce 2019. Například jsme opravovali tanky T-72M4 CZ,

níků navýšit objem dodávek a zlepšit efektivitu spoluprá-

které se mimo jiné zúčastnily velkolepé vojenské přehlíd-

ce, která vedla k navýšení ziskovosti v civilní výrobě. To,

ky ke 100 výročí vzniku samostatného Československého

že se nám v civilním segmentu opravdu dařilo, potvrzuje

státu. Dále jsme rozvíjeli spolupráci s firmami BAE SYS-

skutečnost, že jsme se u několika našich zákazníků

TEMS, GDELS, RHEINMETALL a PSM, které se utkají

dostali na úroveň TOP dodavatelů.

v připravovaném projektu výměny bojových vozidel
pěchoty, největším vojenském tendru v novodobé historii

Hospodaření podniku v civilní oblasti dosáhlo tržeb

České republiky.

1 050 mil. Kč, což je nejvyšší hodnota za uplynulých pět
let. V oblasti vojenské a speciální výroby dosáhly tržby

Aktivně jsme rozvíjeli spolupráci v oblasti našeho vývoje

hodnoty 119 mil. Kč. Nižší objem tržeb za vojenskou pro-

a výzkumu. Vyvinuli a vyrobili podvozkové platformy

dukci byl do jisté míry kompenzován nárůstem tržeb v

UGV-Pz a SOM6, historicky první autonomní robotická

oblasti civilní výroby.

vozidla určená pro Armádu České republiky, nebo projekty PALETA, RACIO. A mnohé další, o nichž se dozvíte více

Děkuji všem, jež přispěli k výsledkům naší práce, pře-

na následujících stranách.

devším obchodním partnerům, našim zaměstnancům,
partnerským bankám, členům dozorčí rady a zejména

Podepsali jsme rámcovou smlouvu o spolupráci

našemu zakladateli, Ministerstvu obrany a Armádě

s RENAULT Trucks Defense (dnes firma ARQUUS) upra-

České republiky.

vující podmínky prodeje a distribuce originálních náhradních dílů včetně příslušenství a poskytování servisu.

Vedení VOP CZ chce i nadále usilovat o společné
naplňování vizí a stanovené strategie podniku se všemi

Na začátku roku se nám podařilo akreditovat vlastní

svými partnery.

kalibrační laboratoř, jejíž služby jsme začali aktivně
nabízet zákazníkům.
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Ing. Marek Špok, PhD.
ředitel podniku VOP CZ, s.p.

PROFIL
PODNIKU

Obchodní jméno
A SÍDLO
VOP CZ, s.p.

Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ:

000 00 493

Fax:

+420 556 701 734

DIČ: CZ00000493

E-mail: vop@vop.cz

Tel.: +420 556 783 111

URL:

www.vop.cz

Založení
VOP CZ, s.p. (dále jen VOP CZ), je státní podnik založený
Ministerstvem obrany ČR (dále jen MO ČR) provádějící
podnikatelskou činnost s majetkem státu, vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost.
Podnik vznikl v roce 1951. Od zápisu do obchodního rejstříku
v roce 1998 se považuje za podnik vzniklý podle zákona
č. 77/1997 Sb.
Do 15. dubna 2012 byl podnik registrován jako VOP-026
Šternberk, s.p., Olomoucká 1841/175, Šternberk, PSČ 785 01.
Dne 16. dubna 2012 změnil své obchodní jméno a sídlo
na VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína,
PSČ 742 42.
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Hlavní cíl
PODNIKÁNÍ
VOP CZ, s.p., dlouhodobě posiluje a rozvíjí svou

pozici v oblasti vývoje, výroby, servisu a obchodu
pro civilní a vojenský sektor.

Dlouhodobé strategické
cíle podniku jsou:
■

trvale posilovat finanční stabilitu a růst,

■

být stabilním, moderním a respektovaným podnikem v rámci
českého a mezinárodního trhu, který aplikuje nejnovější
vědecké poznatky cestou výzkumu, vývoje a výroby včetně
zvyšování tržeb prostřednictvím výroby vlastních produktů,

■

disponovat produkty a komplexními službami převyšujícími
konkurenci, a tím být trvale preferovaným obchodním
partnerem v oblasti vojenského a civilního sektoru,

■

být vyhledávaným partnerem na trhu pracovních sil,

■

disponovat spokojenými a loajálními zaměstnanci a systémově
podporovat jejich profesní růst.
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VÝVOJ
PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI
Výroba a služby speciál
V oblasti výroby a služeb pro speciální užití jsme v roce 2018
nadále plnili rámcové smlouvy pro MO ČR, kterými jsou především servis tanků T-72M4 CZ, VT-72M4 CZ, techniky protivzdušné
obrany (PVO), opravy autojeřábů a UDS a dodávky náhradních dílů
pro techniku T-72. V průběhu roku 2018 jsme se intenzivně připravovali na projekt „technické zhodnocení tanku T-72M4 CZ“, projekt
MOPLED „mobilní prostředek lehké dekontaminace“ a na dodání
dalších 10 kusů cisternových vozidel CAP 6M1 a na dodávky 7 kusů
letištních plničů CAPL 16 a 2 kusů CNS.

Na veletrhu IDEB 2018 v Bratislavě jsme podepsali
servisní smlouvu s firmou ARQUUS (dříve Renault
Trucks Defense). Podpis této smlouvy považujeme
za významný milník pro náš podnik. Dlouhodobá
strategická spolupráce s jednou z nejvýznamnějších zbrojařských firem v Evropě je jedním z bodů,
kterým naplňujeme naši strategii rozvoje. Servisní
smlouva definuje podmínky spolupráce ve dvou základních oblastech, kterými jsou prodej a distribuce
originálních náhradních dílů a dalšího příslušenství
prostřednictvím VOP CZ a poskytování služeb, tj.
servisu, oprav, údržby a tréninku u výrobků, které
ARQUUS prodává koncovým zákazníkům. Originálními díly a výrobky se rozumí nejen produkty
známé pod značkou Renault, ale i produkty patřící
do této skupiny, tj. ACMAT a PANHARD.
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U produktů ochrany kritické infrastruktury (OKI)
jsme úspěšně realizovali akvizice pro několik

významných klientů a pokračovali s aktivní marketingovou propagací jak v České republice, tak

v zahraničí. Mimo jiné jsme dokončili a předali pro-

jekt instalace stacionárních skenerů pro Jadernou
elektrárnu v Mochovcích na Slovensku, úspěšně

dokončili projekt pro skupinu ČEZ a předali skenery
pro Poslaneckou sněmovnu České republiky a Celní
správu na Slovensku.

V oblasti restaurování historické techniky jsme měli možnost
úspěšně renovovat SU-100. Tento sovětský stíhač tanků postavený na podvozku tanku T-34/85 je dalším skvostem, který můžeme
zařadit do seznamu historické techniky, jež prošla našima rukama.
SU-100 jsme restaurovali na přání Vojenského historického ústavu.
Jedním z podstatných bodů naší dlouhodobé strategie je i projekt
výměny BVP pro Armádu České republiky. U ojedinělého projektu,
největší zbrojní zakázky od vzniku České republiky, jsme i v roce
2018 byli obchodně i interně velmi aktivní. Podepsali jsme dohodu
o spolupráci se všemi uchazeči o tento tendr a průběžně projednáváme konkrétní možné formy a obsahy spolupráce, rozdělení
kompetencí a odpovědností.
Objem obchodu speciál za rok 2018 činil 119 mil. Kč včetně prodeje
vlastních výrobků.

8

Výroba a služby civilní
sektor
V oblasti strojírenské výroby dosáhl civilní sektor tržeb
v celkovém objemu 1050 mil. Kč. Podíl civilní strojírenské produkce tak dosáhl téměř 90 % celkového obratu
podniku.
U civilní strojírenské výroby se díky optimalizaci cenové strategie a zefektivněním výroby podařilo vytvořit
tento segment rentabilní (a to i přes vysoké zatížení
režijními náklady související se zákonem o veřejných
zakázkách a dalších legislativních požadavcích, které musí státní podnik plnit na rozdíl od soukromých
společností). Cíl pro další období je tento trend udržet
a posílit.

Nárůst objemů v civilní výrobě byl dosažen
především nárůstem požadavků zákazníků na
dodávky výrobků pro linkovou montáž manipulační techniky, zemních a stavebních strojů včetně dodávek zařízení s vyšší přidanou hodnotou.
Z těchto důvodů byly také ukončeny typy výrob,
které přinášely nejen vysoké náklady na straně
vstupů, ale i v samotné realizaci a zároveň nebyly kompenzovány odpovídající cenou.
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Nákup


Útvar nákupu prošel v roce 2018 mnoha změnami, které s sebou
přinesly, mimo jiné i novou podobu strategie nákupu. Tímto se nám
podařilo konstruktivně řešit úkoly v oblastech realizace výběrových řízení, vytváření partnerství, standardizace nákupu a vlastního zabezpečení dodávek a tím optimalizovat náklady.
V rámci kontinuálního zlepšování jsme sjednotili systém řešení
poptávek na nakupované díly a kooperaci z jednoho místa
a zároveň řešení požadavků na nákup mimo MRP.
V oblasti logistiky a skladování byl vytvořen nový projekt Distribuce nakupovaného materiálu s časovým přesahem do zavedení
nového informačního systému.

IT
V roce 2018 získal podnik dotaci do oblasti IT z programu IROP výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. Celková výše projektu
je ve výši 44 mil Kč, z toho 35,8 mil. Kč činila dotace.
VOP CZ vypsalo veřejné zakázky na nové informační
systémy: Implementace a údržba DMS a Intranetu,
Implementace a údržba Manažerského informačního systému a Implementace a údržba ERP systému.
Všechny tyto zakázky byly vysoutěženy a následně
byla zahájena implementace jednotlivých informačních
systémů.
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kvalita
Strategickým cílem VOP CZ, s. p., v roce 2018 byl

další rozvoj integrovaného systému managementu
podniku, spočívající v integraci nových požadavků
norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672 (AQAP
2110), ČSN EN 14 001:2016, ČSN OHSAS

18 001:202007 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
do podnikových procesů.

Na základě kladných výsledků externích auditů, prováděných


akreditovanými organizacemi, podnik úspěšně obhájil udělené certifikáty a osvědčení. V současné době je držitelem
následujících certifikátů a osvědčení.
■

Certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2016, Systémy
managementu jakosti.

■

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČOS 051672
(AQAP 2110).

■

Osvědčení o akreditaci v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

■

Certifikát dle ČSN EN ISO 3834-2, Požadavky na kvalitu při
svařování.

■

Certifikát dle ČSN EN 15 085-2, Požadavky na svařování pro
výrobu a opravy součástí podvozků a karoserií.

■

Certifikát dle ČSN EN 1090-2 + A1, Výroba ocelových konstrukcí.

■

Certifikát pro servis vozidel a prodej originálních náhradních
dílů TATRA.

Naplněním požadavků mezinárodních norem na řízení podnikových
procesů a obhájenou certifikací integrovaného systému managementu podnik splňuje požadavky náročného trhu EU a náročné
požadavky NATO k realizaci projektů pro komerční a speciální
produkty především pro AČR.
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Výzkum
A VÝVOJ
V roce 2018 byl výzkum a vývoj zaměřen na řešení projektů pro
zakladatele, na řešení vlastních projektů podniku a na řešení
projektů pro externí zákazníky. K hlavním projektům roku 2018
patřily především:

RACIO
Racionalizace přípravy stravy v polních podmínkách.
Cílem projektu bylo zpracování technického návrhu
nového prostředku/kuchyně kontejnerového typu pro
přípravu stravy v polních podmínkách včetně návrhu
jídelníčku pro prvních 30 dní nasazení vojáků v misi.
V roce 2018 byly ukončeny činnosti na řešení tříletého projektu obranného výzkumu Ministerstva obrany
České republiky s názvem Metodika nového systému
přípravy stravy v polních podmínkách včetně seznamu
dostupných potravin a surovin jídelního lístku, jídelního
lístku na 30 dní a technického návrhu nového prostředku kontejnerového typu pro přípravu stravy, který byl
schválen oponentní radou. Metodika nového systému
přípravy stravy v polních podmínkách byla následně
certifikována a výsledek výzkumu byl zveřejněn
ve věstníku MO.

UGV-Pz
Bezosádkový průzkumný prostředek UGV-Pz, modelově na bázi
TAROS 6x6, je určen k realizaci průzkumu, vedení radiolokačního průzkumu a elektronického boje. K datu 19. 5. 2017 bylo zahájeno řešení
autonomní podvozkové platformy 6x6 pro projekt obranného vývoje
MO ČR s názvem Automatizovaný bezosádkový průzkumný pozemní
prostředek UGV-Pz. V průběhu roku 2018 byla zpracována výrobní
dokumentace, byly vyrobeny 2 kusy prototypů UGV-Pz a tyto byly
předány konečnému řešiteli VTÚ, s.p. V rámci projektu také došlo
k realizaci 2 kusů přepravních přívěsů pro UGV-Pz, které byly taktéž
předány VTÚ, s.p.
12

PALETA
PALETA neboli manipulační paletový vozík určený pro
manipulaci s paletami NATO 463L při nakládce a vykládce vrtulníků Mi-171š s rampou je třetím projektem obranného vývoje MO ČR. Projekt PALETA je určen k implementaci paletového systému NATO 463L do vrtulníků Mi-171š.
V průběhu roku 2018 byla zpracována konstrukční
a výrobní dokumentace. Byl vyroben a oživen prototyp
a předán konečnému řešiteli VTÚ, s.p. k zahájení předepsaných zkoušek.

SOM6
Bezosádkový průzkumný prostředek SOM6, modelově na bázi
TAROS 4x4, je určen pro komplexní ochranu chráněného objektu
technickými prostředky, tzn. pro detekci narušení chráněného
prostoru, identifikaci narušení, ověření poplachu a pro částečnou
eliminaci narušení. „SOM6 – Systém ochrany a monitorování NG
digital“ je projektem obranného vývoje MO ČR. V roce 2018 byla
v projektu zpracována konstrukční a výrobní dokumentace, vyroben prototyp SOM6, který byl předán k montáži účelové nástavby
a provedení předepsaných zkoušek konečnému řešiteli VTÚ, s.p.
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KASSANDRA
Kassandra – mnohokamerový bezpečnostní skener
podvozků vozidel je projekt v rámci programu bezpečnostního výzkumu České republiky pro období 2015
– 2020, kde poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra ČR. Spoluřešitelem projektu je ČVUT Praha. V roce
2018 byla cílem projektu realizace prvního funkčního
vzorku skeneru, integrace prvního funkčního vzorku,
experimentální ověření jeho funkce a identifikace mezních parametrů.

UGV TAROS V2
TAROS V2 – druhá generace taktického robotického systému na bázi UGV. Na vlastním projektu byla
činnost v roce 2018 zaměřena na pokračování vývoje
technologicky pokročilých autonomních funkcí vozidla.
Byly zdokonaleny a zpřesněny funkce zejména pro
vizuální navigaci a vnímání okolí kolem vozidla. Vývoj
se zaměřil na detekci stabilních i pohyblivých překážek
při autonomní navigaci využitím laserových detekčních
systémů. Dalším prvkem vývoje bylo zdokonalení
funkcionality opakování projeté trasy a automatického
návratu při ztrátě družicového signálu. Podstatných
změn doznal systém pro řízení elektromotorů pohonu
a systému pro řízení aktuátorů, které slouží k natáčení
kol UGV prostředku.

OCHRANA OSOB A OBJEKTŮ
KRITICKÉ INFRASTRUKTURY
V rámci vlastního vývoje prostředků na ochranu osob
a objektů kritické infrastruktury byla navržena nová
koncepce systému pro kontrolu podvozků. Pokračovaly vývojové činnosti na projektu liniový skener, jehož
hlavním záměrem je nahrazení laserových skenerů
u stacionárního 3D skeneru optickou liniovou kamerou,
a tím snížení zástavbové hloubky skeneru. Drobné
změny konstrukce doznal i mobilní skener podvozků
vozidel.
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Na odboru Výzkumu a vývoje byly řešeny i další
projekty dle vlastního i externího zadání:
■

Zapůjčení systému ORTHOS PROTECTOR –
systému pro detekci podezřelých vozidel Vězeňské
službě České republiky k dlouhodobému testování.

■

Zpracování a archivace videodokumentů technologických operací oprav a údržby tanků T-72M1
v rámci vlastního projektu Zachování know-how
VOP CZ.

■

Účast na vojskových zkouškách projektu MO ČR
SCPT-ITS – systémů komplexní podpory týmu
provádějícího ochranu a doprovod určených osob
nezávisle na podpoře rozsáhlého týmu technické
podpory.

■

Technická pomoc a podpora obchodního a výrobního úseku při realizaci zakázek v oblasti ochrany
osob a objektů kritické infrastruktury pro tuzemské
i zahraniční zákazníky.

■

Technická pomoc a podpora obchodního, výrobního
úseku a servisního oddělení při činnostech souvisejících s projekty Technické zhodnocení tanku
T-72M4 CZ, Servis tanků T-72M4 CZ a Náhrady tanku T-72M4 CZ.
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Personální
VÝVOJ
I přes nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce
v roce 2018 se podniku dařilo zabezpečovat požadavky na plnění
výrobních a obslužných úkolů s 882 zaměstnanci a 92 agenturními
pracovníky. Podnik i nadále pokračoval ve své personální strategii posilovat odborné know-how vlastních zaměstnanců formou
rekvalifikací a školení v klíčových profesích pro činnosti svařování,
obsluhy CNC a NC strojů, obsluhy vysokozdvižných
vozíků a také v oblasti speciální výroby.

Především ve druhé polovině roku 2018 jsme se zaměřili na zvýšení flexibility a využití personálních kapacit
napříč podnikem, kdy bylo primárním cílem stabilizovat
stávající zaměstnance a získat kompetence pro práci
v dalších klíčových pozicích. I nadále jsme využívali pro
vzdělávání, školení a rekvalifikaci pracovníků výroby
vzdělávací projekt POVEZ II, z něhož byla čerpána částka 181 tis. Kč.
V průběhu roku 2018 podnik spolupracoval s odbornými
školami nejen v Novojičínském regionu, a navazoval tak
na dlouhodobou spolupráci ve formě učňovských a studijních praxí. Zástupci podniku prezentovali pracovní
příležitosti především na Dnech otevřených dveří.

Personální politika a strategie podniku během roku 2018 nastavila
pozitivní trend ke zlepšování pracovního prostředí a klimatu
a k udržování a prohlubování odborných dovedností. Využití vhodných nástrojů, především komunikačních, přispívá ke zvyšování
loajality a zainteresovanosti zaměstnanců. V oblasti bezpečnosti
práce a požární ochrany podnik velmi důsledně pokračoval
ve vyhodnocování a prevenci rizik, zlepšování prostředí a optimalizaci podmínek pro bezpečnou práci. Zvýšená pozornost při analýze drobných poranění spolu s inovací technologického zázemí,
přispívá nemalou měrou k optimalizaci podmínek pro bezpečnou
práci.
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zpráva
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