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Úvodní slovo ředitele podniku

Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé,
dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti a hospodaření VOP-026 Šternberk, s.p.
v roce 2009.
Celý rok 2009 byl poznamenán celosvětovou hospodářskou krizí. Začátkem roku pokračoval
propad civilní výroby. Podnik musel přijímat celou řadu opatření v oblasti snížení nákladů.
Tato opatření byla zaměřena do redukce počtu pracovníků, restrukturalizace podniku a snížení
přímých režijních nákladů s cílem zabezpečit kladný hospodářský výsledek a udržet cash-flow.
V oblasti specielní výroby se podnik významným způsobem podílel na zakázkách pro
Ministerstvo obrany a Armádu České republiky, a to jak prováděním oprav vojenské techniky,
tak plněním úkolů souvisejících s vývojem a výzkumem. V této oblasti se opět potvrdilo, že
podnik disponuje vysoce kvalifikovaným personálem vývojových, výzkumných a řídících
pracovníků včetně kvalifikovaných pracovníků výroby.
V průběhu roku 2009 vedení podniku muselo přijmout celou řadu opatření směřujících
k výraznému snížení režijních nákladů, což mělo dopad i na poměrně výrazné snížení počtu
pracovníků. Díky těmto opatřením a zvýšeným aktivitám vrcholového vedení a pracovníků
obchodu se podařilo v průběhu roku stabilizovat výrobní plán a v konečné fázi dosáhnout
kladného hospodářského výsledku za rok 2009. Podnik je finančně stabilní, což vytváří rovněž
příznivé podmínky pro další rozvoj.
Rok 2010 bude významným rokem pro podnik, a to z toho důvodu, že dojde ke sloučení
Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státní podnik s VOP-026 Šternberk, s.p.
na základě usnesení vlády České republiky z roku 2009. Toto sloučení vytváří podmínky pro
další rozvoj sloučeného podniku, a to jak v oblasti specielní výroby, tak i v oblasti civilní
výroby. Jsem přesvědčen, že fúzí vznikne ekonomicky silný subjekt, který upevní své místo
na českém trhu a rozvine spolupráci na evropském trhu obranného a bezpečnostního
průmyslu.
Výsledky roku 2009 byly dosaženy za vysokého úsilí a nasazení odborně zdatných pracovníků
podniku, za což všem děkuji. Rovněž děkuji za velmi dobrou spolupráci pracovníkům MO ČR,
členům dozorčí rady, obchodním partnerům a financující bance. Velice si těchto vztahů vážím.
V dalším období přeji všem zaměstnancům a obchodním partnerům
pracovních úspěchů.

Ing. Adolf Veřmiřovský
Ředitel podniku
VOP-026 Šternberk, s.p.
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Profil podniku
VOP-026 Šternberk, s.p. je státní podnik provádějící podnikatelskou činnost s majetkem státu
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Hlavním zaměřením podniku je plnit celospolečenské potřeby a zájmy státu v oblasti dodávek
výroby a služeb pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, přispívat k plnění závazků ČR
vyplývajících z členství v EU a v NATO, podporovat realizaci reformy a proces profesionalizace
Armády ČR a realizovat doplňkovou podnikatelskou činnost v civilním sektoru.
VOP-026 Šternberk, s.p. patří mezi významné strojírenské podniky České republiky. Více než
70% činnosti podniku směřovalo v roce 2009 k pokrytí potřeb Armády České republiky a
10% tvořily dodávky svařovaných konstrukcí pro zahraniční zákazníky. Na dodávkách pro
Armádu ČR se plně podílejí čtyři z pěti divizí – Vojenská výroba, VTÚPV Vyškov, VTÚVM
Slavičín a VTÚO Brno. Divize Strojírenská výroba dodává téměř výhradně zákazníkům
v civilním sektoru.
VOP-026 Šternberk, s.p. systematicky vytváří podmínky k posílení své pozice jako integrátor
a dodavatel moderních vojenských zařízení a systémů převážně pro Armádu ČR a postupně
rozvíjí svou činnost i pro zahraniční zákazníky. Zapojení do mezinárodních projektů výzkumu
a vývoje v rámci EDA a NATO, stejně jako podíl na významných akvizicích Armády ČR ve
spolupráci se zahraničními dodavateli, přinášejí nové zkušenosti a schopnosti pro uplatnění
VOP-026 Šternberk, s.p. i na mezinárodním trhu.
Významnou činností VOP-026 Šternberk, s.p. je také rozvoj civilní strojírenské produkce.
Divize Strojírenská výroba působí na velmi konkurenčním mezinárodním trhu se svařovanými
díly a jejich sestavami. Divize rozšiřuje výrobní portfolio o výrobky s vyšším podílem
montážních prací, jako např. velkokapacitní čerpadla. Civilní strojírenská produkce je téměř
výhradně zaměřena na export do Německa, Velké Británie a do Holandska.
VOP-026 Šternberk, s.p. rozvíjí vedle hlavní výrobní činnosti také zkušebnictví. Podnik má
čtyři akreditované laboratoře členěné na několik desítek specializovaných zkušeben a jednu
EU notifikovanou zkušebnu. Zde se zkouší veškerá technika zaváděná do výzbroje pozemních
sil Armády ČR a v poslední době stále více i civilní výrobky.
Významným řídícím a organizačním nástrojem podniku je rozvoj informačních
a komunikačních technologií. Takto je utvářena naše schopnost efektivně komunikovat nejen
uvnitř podniku, ale i s průmyslovými a obchodními partnery.
K posilování konkurenceschopnosti podniku přispívá i rozvoj zaměstnanců. Podnik zaměstnává
vědecké a technické pracovníky v takových počtech a struktuře, aby byl schopen realizovat
nové projekty a zakázky.
Podnik trvale usiluje o ochranu svých průmyslových práv v podobě patentů, užitných a
průmyslových vzorů a ochranných známek. Součástí průmyslového vlastnictví podniku je
registrovaná ochranná známka VOP-026 Šternberk, s.p.
VOP-026 Šternberk, s.p. je otevřenou a flexibilní firmou, spolehlivým obchodním partnerem
všech, kteří vyznávají stejné hodnoty v podnikání.
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Statutární orgán, dozorčí rada a management
Statutární orgán
Ing. Adolf Veřmiřovský, Novojičínská 960, PSČ 742 66
ředitel podniku
Ing. Martin S m o l k a, MBA, Šternberk, U Vrby 2214/12, PSČ 785 01
zástupce ředitele podniku

Dozorčí rada
Mgr. Jiří S t a n ě k

předseda dozorčí rady

Ing. Peter S z ö n y i

zástupce předsedy

pplk. Ing. Vladimír H a v r d a

člen

Ing. Jan M r á z e k

člen

Bc. Karla M u d r á k o v á

člen

pan Jaroslav Ž a l u d a

člen

Management
Ing. Adolf V e ř m i ř o v s k ý

ředitel podniku

Ing. Martin S m o l k a, MBA

zástupce ředitele, finanční ředitel

Ing. Jiří H a n z l

technický ředitel

Ing. Iveta K á ň o v á

personální ředitelka

paní Blanka K o ň a ř í k o v á

bezpečnostní ředitelka

Ing. Miroslav M a ř á k

obchodní ředitel

Ing. Jiří V e p ř e k

ředitel pro jakost

Pan Miloš H e j d a

ředitel divize Strojírenská výroba

Ing. František S t r u h a ř, CSc.

ředitel divize VTÚVM Slavičín

Ing. Radoslav K o č á r

ředitel divize VTÚPV Vyškov

RNDr. Bohuslav Š a f á ř, CSc.

ředitel divize VTÚO Brno

Ing. David I v a n i č

ředitel divize Vojenská výroba
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Identifikační údaje
VOP-026 Šternberk, s.p.
Olomoucká 1841/175, Šternberk, PSČ 785 01, Česká republika, IČ 000 00 493
VOP-026 Šternberk, s.p. je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl A XIV, vložka číslo 150.
Tel.
Fax
E-mail
URL

+420 585 083 101
+420 585 083 115
vop026@vop.cz
http://www.vop.cz

VOP-026 Šternberk, s.p. nemá organizační jednotku v zahraničí.

Hlavní cíl podnikání
 Uspokojování významných celospolečenských potřeb a zájmů státu v oblasti dodávek

výrobků a služeb pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, plnění závazků vyplývajících
z členství v NATO a souvisejících s realizací reformy a profesionalizace Armády České
republiky.

 Přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, generální a jiné

opravy vojenské techniky, výroba a dodávky nové speciální techniky, výzkum, vývoj
a modernizace speciální vojenské techniky a materiálů, výzbroje, výbušnin, munice a raket
a jejich zkoušení, montážní a servisní služby a technická pomoc vojskům.

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

ekonomických služeb, řešení, činností a procesů spojených nebo souvisejících
s vyzbrojováním Armády České republiky ve vybraných oborech a technologiích pozemních
sil a logistiky.

Úplný výčet předmětu podnikání podniku je uveden v příloze k účetní závěrce (kapitola 10
této Výroční zprávy) a v obchodním rejstříku.

Organizační schéma

ŘEDITEL PODNIKU
DIVIZE

ODBORNÝ MANAGEMENT

Divize Vojenská výroba

Ekonomika a finance

Divize Strojírenská výroba

Lidské zdroje

Divize VTÚO Brno

Technické služby

Divize VTÚVM Slavičín

Obchod a marketing

Divize VTÚPV Vyškov

Bezpečnost
Řízení jakosti
IT
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Zpráva managementu
o podnikatelské činnosti v roce 2009 a o předpokládaném vývoji
v roce 2010
Organizace
Rok 2009 byl poznamenán zeštíhlením organizační struktury, po celý rok docházelo ke
snižování počtu zaměstnanců, způsobeného jednak nedostatkem výrobní náplně, ale i nutnou
revitalizací za účelem zvýšení efektivnosti. Stejně jako v minulých letech působilo v podniku
pět samostatných produkčních divizí - divize Vojenská výroba, divize Strojírenská výroba,
divize VTÚPV Vyškov, divize VTÚVM Slavičín a divize VTÚO Brno a pět obslužných sekcí.
V průběhu roku 2009 došlo k významným personálním změnám ve vrcholovém vedení
podniku. Z funkce ředitele divize Vojenská výroba byl dnem 25.05.2009 odvolán Bc. Jiří
Špaček a na jeho pozici jmenován Ing. David Ivanič, ke dni 31.07.2009 následovala další
obdobná změna v podobě odvolání ředitele divize VTÚVM Slavičín Ing. Zdeňka Kašpara, CSc.
a jmenování na tuto funkci Ing. Františka Struhaře, CSc.
Jestliže v průběhu roku vrcholové vedení zaznamenalo tyto dvě významné proměny v řízení
dvou divizí podniku, konec roku byl pak postižen vzdáním se ředitele podniku RNDr. Jiřího
Hynka funkce a ukončením pracovního poměru ředitelky sekretariátu Ing. Milady Sokolové.
K 01.01.2010 byl pověřen řízením podniku Ing. Adolf Veřmiřovský.
V roce 2009 došlo ke změně předsedy dozorčí rady podniku. Svou působnost ke dni
09.11.2009 ukončil Ing. Jiří Král, MBA a novým předsedou se stal Mgr. Jiří Staněk.

Divize Vojenská výroba
V roce 2009 divize Vojenská výroba pokračovala v tradiční činnosti, kterou je zajištění
kompletního životního cyklu pozemní techniky Armády ČR. Hlavní pozornost je věnována
zejména bojovým vozidlům pěchoty, obrněným transportérům, speciálním pásovým a
kolovým vozidlům, PVO technice, motorům UTD 20, motorům V 55A, zemním a ženijním
strojům.
V důsledku reformy Armády ČR a snižování počtu výzbroje postupně dochází k meziročnímu
poklesu počtu oprav hlavně u techniky BVP a jejich modifikací. Současně však vzrůstá potřeba
kvalitního zajištění servisu i v jiných segmentech a novou potřebou se stává příprava techniky
pro zahraniční mise.
Divize se trvale podílí na přípravě a následné realizaci nových aplikací integrovaných do
nových nebo modernizovaných vozidel. V roce 2009 se jednalo zejména o rozšíření sortimentu
oprav vozidel Land Rover typů LR 110 ST, LR 110 SW, LR 110 TD5, LR AM2. V současnosti se
divize ve spolupráci s divizemi VTÚ podílí na řešení dalších nových projektů v oblasti balisticky
odolných kontejnerů.
Sortiment oprav byl v loňském roce rozšířen o nálezové opravy nástaveb odpalovacích
zařízení PVO techniky kompletu S 10. Divize se v současné době podílí na modernizaci PVO
techniky jako významný kooperant a zároveň poskytovatel služeb v oblasti opravárenské
činnosti.
V polovině roku divize převzala do užívání nově vybudovanou konzervační linku na ruční
zbraně a příslušenství. Tato investice zvyšuje výrobní možnosti a konkurenceschopnost divize
i celého podniku a jsou vkladem pro další zvyšování kvality výrobků a služeb při soustavném
rozšiřování výrobního programu.

Celkové tržby divize za rok 2009 dosáhly výše 172,7 mil. Kč, tj. cca o 7,5 % více oproti
plánovaným tržbám. Ke konci roku divize evidovala 154 zaměstnanců.
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Divize Strojírenská výroba
Civilní strojírenská výroba má ve VOP-026 Šternberk, s.p. mnohaletou historii. Rozvoj
strojírenské výroby eliminoval neustálý pokles poptávky Ministerstva obrany ČR.
Hlavní výrobní činností divize je výroba svařenců s povrchovou úpravou a následná montáž
dílčích celků. Vysokou přidanou hodnotu dosahuje divize při montáži vysoce sofistikovaných
finálních výrobků pro holandského odběratele. Této výrobkové skladbě odpovídá
technologická vybavenost a zaměření technických profesí. Více jak 90% produkce je
expedováno do zemí EU.
Rok 2009 nebyl pro Divizi Strojírenská výroba lehkým rokem. Finanční krize s dopady do
stavebního průmyslu postihla ve velké míře naše odběratele a následně i divizi. Podařilo se
realizovat výnosy ve výši 96 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 68%. Divize provedla
restrukturalizaci a snížila počet zaměstnanců o 97 na celkový stav 89 pracovníků.
Rok 2009 byl zároveň rokem příprav a nezbytných opatření pro následující období. Tato
opatření jsou hodnocena jako zdařilá. Realizací těchto kroků došlo ke zvýšení
konkurenceschopnosti divize v oblasti výroby svařenců. Ukazatelem realizovaných opatření je
předpokládané navýšení meziročního objemu výroby pro rok 2010 o 70% oproti roku 2009.

Divize VTÚPV Vyškov
Divize VTÚPV Vyškov, v duchu své dlouholeté tradice realizace procesů prvků tvorby návrhu,
výroby a zkušebnictví, pokračovala v roce 2009 úspěšně v naplňování svých cílů v oblasti
poskytování speciálních služeb a výrobků především pro Ministerstvo obrany ČR (respektive
pro Armádu ČR) a v udržování a rozvoji speciálních schopností a dosažení kladných výsledků
hospodaření. A to i za situace, kdy pokračoval trend snižování požadavků zákazníka,
provázený opakovaným přehodnocováním akvizičních plánů a všeobecnou recesí. Přesto
aktivními přístupy managementu divize, úsilím při zajišťování zakázek a opatřeními k udržení
nákladů v plánované výši, byly vytvořeny již počátkem roku dobré předpoklady dosažení
kladného HV - 2009.
Došlo sice k poklesu plánovaného prodeje ale skutečný objem prodeje v roce 2009 (433
mil. Kč) byl na úrovni 104 % skutečného prodeje roku 2008. Na začátku roku 2009 neměla
divize pokryto využití 26 % (64 tis. hodin) ze svých celkových produktivních kapacit 245
tis. hodin. Rok 2009 divize uzavřela s 215 tis. hodinami realizovanými na odborných
projektech. Výpadek 12 % produktivní kapacity, který byl způsoben snížením poptávky po
výrobních kapacitách divize, nenaplněním některých předpokládaných kontraktů a zvýšenou
nemocností, neměl vliv na splnění předepsaných hospodářských výsledků, ale znamenal
nutnost výraznějšího snížení počtu režijních i jednicových zaměstnanců.
Ministerstvo obrany ČR nakoupilo výrobky a služby v objemu 84% celkových tržeb. Z hlediska
konečného zákazníka bylo cca 87% tržeb realizováno v tuzemsku a 13% tvořil přímý a
nepřímý export.
K nejdůležitějším zakázkám z hlediska věcného i finančního patřily MOP+Hala, SGEOB,
BLESK, POP-3, Harris, FVZ, NAMSA a další.
V roce 2009 divize pokračovala v řešení výzkumných projektů (REVERB, Zkoušení vozidel,
INTEL, SPEKTR, Osproz-Dew1, Kompozit, Separace) a získala nové výzkumné projekty
(Vrstva, Zástavba, Transfúze, Stožár). Z vývojových projektů pokračovala divize v řešení
SGEOB, BLESK, POP 3, UMBL. Dotační projekty divizi významným způsobem podpořily v úsilí
o udržení a rozvíjení základní vývojové, zkušební a konstrukční kapacity. Na divizi
pokračovalo úspěšné řešení tří vlastních úkolů výzkumu a vývoje (AN 25, FVZ 98M,
FOTOVOLTAIKA). Aktivní výzkumná a vývojová činnost je považována za základ trvalého
rozvoje schopností divize.
Divize, se svými akreditovanými zkušebnami, dále odváděla významný podíl práce
souvisejících se zavedením a provozem nových typů pozemní techniky nebo s kontrolními
zkouškami LR Defender 130 M, či opakovanými nezávislými zkouškami KBVP 8x8. Byly
provedeny tři mezinárodní mezilaboratorní testy ke srovnání použitého technologického
zařízení a proběhla úspěšná akreditace zkušební laboratoře pracovníky Ruské federace pro
provádění zkoušek zařízení určeného pro jaderné elektrárny v Rusku.
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Divize VTÚVM Slavičín
Rok 2009 byl pro divizi velmi složitý. Tato situace byla způsobena především snížením
poptávky po výrobcích a službách ze strany Armády ČR v důsledku sníženého rozpočtu
Ministerstva obrany. Toto se projevilo především v oblasti realizace služeb, servisní činnosti,
dodávce speciální monitorovací techniky a delaborace munice a raket pro AČR.
Finanční objem některých zakázek plánovaných pro Armádu ČR v oblasti oprav a údržby
techniky klesl na 28% plánovaných hodnot, objem prací na realizaci provozní dokumentace na
36% ap. Některé plánované zakázky se nepodařilo smluvně zajistit vůbec, jako např. dodávka
pozorovacího kompletu PAV (18,7 mil.Kč), přelaborace PG-7 TB a přelaborace PTŘS Konkurz
(4,5 mil. Kč), či dovývoj nástavby KBV-Pz (1,72 mil. Kč).
Negativně se na činnosti divize projevil i posun dodávky minometů pro zahraničního zákazníka
a nezrealizování plánované likvidace raket Volchov pro zahraničního zákazníka.
Divize si i přes výše uvedené zachovala schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje nových
obranných a bezpečnostních technologií, v oblasti munice i v oblasti zkušebnictví.
Výzkumně-vývojové zakázky byly financovány z dotací Ministerstva obrany ČR, Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR a z vlastních zdrojů podniku. Mezi hlavní výsledky těchto projektů
patří řešení výzkumu HW a SW struktury mikrovlnného a audio detekčního systému,
senzorických systémů na bázi infračervených nechlazených detektorů. Úspěšně byl realizován
společný česko-slovenský vývoj prototypu dálkově řízené zbraňové stanice s kulometem ráže
7,62 mm a vývoj zbraňové stanice s kulometem ráže 12,7 mm ukončený dodávkou pro
zahraničního zákazníka. V oblasti munice byly úspěšně realizovány vývojové práce na 60 mm
osvětlovacích minách pracujících ve viditelné a infračervené části spektra, vývojové práce
v oblasti speciální munice ráže 9 mm a 12,7 mm. Byly zahájeny práce na vývoji termobarické
munice pro 40 mm granátomet.
Z nových výrobků dodávaných armádě to byly především systémy ostrahy a monitorování
5. generace pro Vojenskou policii, modernizace POS, oprava SOM-1, munice 12,7 mm,
munice HEI pro 60 mm minomet ANTOS pro Speciální síly. V posledním čtvrtletí roku 2009 byl
podpisem smlouvy završen kontrakt na dodávku 60 mm minometu ANTOS, včetně munice pro
zahraničního partnera a byla započata příprava výroby minometu a munice.
Samostatnou součástí divize jsou nezávislé akreditované zkušební laboratoře. Výrazný počet a
objem zakázek byl realizován na Zkušebně malorážových zbraní a ochranných prostředků.
V pořizování nových investic a realizaci plánovaných oprav a údržby došlo k výrazným
úsporám oproti plánu. Z významných akcí byly realizovány pouze ty, které měly bezprostřední
vliv na řešené zakázky (například instalace lisu 250 t v areálu Bohuslavice n. V. a instalace
mostového jeřábu 5t na budově B 15). V 9/2009 byla zahájena restrukturalizace divize.
Divize v roce 2009 dosáhla celkové výnosy ve výši 130,7 mil. Kč. Ke konci roku evidovala
122 zaměstnanců.

Divize VTÚO Brno
Divize řešila v roce 2009 zejména projekty obranného výzkumu a vývoje a zkušebnictví
v oborech Vojenská chemie, Materiálové inženýrství a Elektronický boj. Byly řešeny projekty
pro Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Evropskou obrannou
agenturu EDA a Ministerstvo obrany USA.
V oblasti materiálového inženýrství byla řešena problematika pancéřové ochrany vozidel.
Podařilo se zachytit trendy rozvoje v oblasti pasivní a aktivní balistické ochrany i trendy
v rozvoji prostředků napadení. Výsledky byly úspěšně prezentovány na světových
konferencích a byly realizovány ve výrobcích pro Armádu ČR i pro spojenecké armády.
V oblasti Elektronického boje byly řešeny výzkumné práce ve prospěch Vševojskového
průzkumu a Elektronického boje, oddělení Ženijního vojska a sekce KIS s konkrétními
realizacemi na funkčních vzorech. Projekty byly zaměřeny na problematiku zpracování signálů
pro průzkum, zjišťování nástražných výbušnin a maskování. Mezi významné zakázky pro
Armádu ČR patřil servis prostředků průzkumu pro VÚ 3133 Opava.
V oblasti Vojenské chemie byly řešeny zejména výzkumné práce ve prospěch chemického
vojska Armády ČR. Jednotlivé projekty obranného výzkumu byly zaměřeny na detekci
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chemických a radioaktivních látek, na dekontaminaci a osobní resp. kolektivní ochranu.
Významných úspěchů bylo dosaženo při využití fotodegradace pro senzitivní dekontaminaci,
v dálkové detekci chemických a biologických látek, v detekci toxinů a v jiných oblastech.
Některé výstupy ukončených výzkumných projektů jsou vhodné k dalšímu využití v podniku.
Například automatizovaný monitorovací modul, kontejner pro dekontaminaci osob a další.
Nejvýznamnější zakázkou realizovanou mimo resort Ministerstva obrany ČR byl
experimentální výzkum persistence BCHL - AGENT FATE. Tento projekt je již dlouhodobě
řešen pro US Air Force.
Divize zajistila v roce 2009 celkové výnosy ve výši 137 mil. Kč, což je o 16 % méně než
v roce 2008. Ke konci roku divize evidovala 132 zaměstnanců.

Ekonomika
Hospodářské výsledky podniku v roce 2009 byly poznamenány dopady globální světové
recese, které se projevily poklesem poptávky ze strany strategických partnerů. Realizace
racionalizačních a úsporných opatření v oblasti nákladů, ale i použití nedaňových rezerv
vytvořených v roce 2008 účelově na eliminaci dopadů krize, vedl k dosažení kladného
hospodářského výsledku. Finanční situace byla stabilní a příznivá. Podnik krátkodobě čerpal
úvěr na financování rozpracované výroby v průběhu roku. I přesto, že podnik nedosáhl
mimořádných hospodářských výsledků, je možné i rok 2009 hodnotit jako úspěšný.
Celkový obrat podniku dosáhl téměř 1 miliardy Kč, podnik vytvořil kladný hospodářský
výsledek ve výši 9,4 mil. Kč. Zisk po zdanění podnik převede do podnikových fondů, které
dále využije pro budoucí rozvoj a pro výplatu zákonných nároků zaměstnanců podniku (z
fondu kulturních a sociálních potřeb).
Ekonomické výsledky lze souhrnně vyjádřit následovně:
Výnosy celkem:
Z toho tržby

992 mil. Kč
728 mil. Kč

Náklady celkem:
Z toho výkonová spotřeba:

983 mil. Kč
559 mil. Kč

Přidaná hodnota

199 mil. Kč

Detailní informace o hospodaření podniku jsou obsaženy v účetní závěrce podniku, která je
součástí této výroční zprávy.
Podnik byl na konci roku 2009 v dobré finanční kondici, má vytvořeny dostatečné zdroje (250
mil. Kč) a rezervy (50 mil. Kč).

Výzkum a vývoj
Oblast výzkumu a vývoje ve VOP-026 Šternberk, s.p. se i v roce 2009 podílela významnou
měrou na kladných ekonomických výsledcích v podniku. V roce 2009 byly úkoly VaV opět
financovány ze tří následujících zdrojů:
1. Úkoly ve formě obchodních případů - 15 úkolů v hodnotě 50 mil. Kč.
2. Úkoly hrazené z veřejných prostředků - 58 úkolů (z toho divize VTÚO Brno 32 úkolů, divize
VTÚPV Vyškov 15 úkolů a divize VTÚVM Slavičín 11 úkolů) v hodnotě 219 mil. Kč.
Největší podíl – 50 projektů bylo zadáno Ministerstvem obrany ČR, Sekcí vyzbrojování,
7 projektů bylo zadáno Ministerstvem průmyslu a obchodu a 1 projekt Grantovou
agenturou ČR.
3. Úkoly hrazené z vlastních zdrojů podniku - 27 projektů v hodnotě cca 41 mil. Kč, z nichž
15 projektů bylo částečně hrazeno z veřejných prostředků a 12 projektů bylo 100%
hrazeno z vnitřních zdrojů VOP-026 Šternberk, s.p.
Zaměstnanci podniku i v tomto roce aktivně zastupovali Českou republiku jako národní
reprezentanti v pracovních skupinách EU a NATO. Skupinu tvoří 14 národních reprezentantů
(divize VTÚVM Slavičín 6 zástupců, divize VTÚO Brno a VTÚPV Vyškov po 4 zástupcích).
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V roce 2009 jsme v rámci projektů řešených v evropských konsorciích mezinárodní agentury
EDA (R&T investičního programu Ochrana vojsk (JIP FP) zahájili projekt DAFNE (distribuovaný
a adaptivní multisenzorový fúzovací nástroj). Dále jsme pokračovali v řešení mezinárodního
projektu EFP (vývoj nových technologií na ochranu obrněných vozidel proti EFP) a podali další
přihlášky k řešení úkolů v rámci agentury EDA.
Jednotlivé divize i nadále vykonávaly činnosti národních autorit ve svěřených standardech
STANAG, AP a ČOS. Podnik je národní autoritou ve 28 oblastech, z toho divize VTÚVM Slavičín
v 17, divize VTÚPV Vyškov v 6 a divize VTÚO Brno v 5 oblastech.

Obchod
V roce 2009 byl nejvýznamnějším zákazníkem podniku Ministerstvo obrany ČR, které
nakoupilo v podniku výrobky a služby v hodnotě 711 mil Kč, což bylo 71,6% celkových
výnosů. Proti roku 2008 mírně vzrostly dodávky do resortu obrany, ale i tak ale byly o třetinu
nižší než v roce 2007. Nejvýznamnějšími zakázkami byla zástavba přístrojů do vozidel, úprava
vozidel pro mise, mobilní opravárenské pracoviště, opravy pozemní techniky, delaborace
munice a opravy vozidel Land Rover. Významnou část dodávek pro Armádu ČR tvořily nové
výrobky.
Část vojenské výroby odebrali tuzemští zákazníci. Dodané zboží a služby použili buď pro
kompletaci svých finálních výrobků, dodaných poté do AČR, nebo je dodali na zahraniční trhy
(nepřímý export – více jak 45 mil. Kč).
Přímý export vojenského materiálu a služeb v hodnotě 15 mil. Kč tvořily zejména služby
poskytované při výcviku chemických specialistů, dodávka senzorického kontejneru pro novou
zbraňovou stanici, dodávky filtroventilačních zařízení, zkoušek a dokumentace.
Civilní dodávky tvořily 13,7 % celkových výnosů v hodnotě 136 mil. Kč, což je třetina objemu
ve srovnání s rokem 2008. V tom dodávky do tuzemska činily 40 %, do zahraničí 60 %.
Oproti vývozu v roce 2008 ve výši 286 mil. Kč činil vývoz v roce 2009 pouze 82 mil. Kč. Tento
pokles byl způsoben dramatickým poklesem poptávky ze strany zahraničních zákazníků,
vyvolaným světovou krizí.
Své výrobky a služby dodal podnik v roce 2009 celkem 434 zákazníkům, z toho 53
zahraničním zákazníkům v 16 zemích, dodávky směřovaly nejen do evropských zemí, ale také
na Blízký Východ a do Číny.

Oceněné výrobky
Na veletrhu obranné techniky IDET 2009 v Brně byly mezinárodní novinářskou porotou
uděleny VOP-026 Šternberk, s.p., „Prestižní ceny IDET News“ za zbraňovou stanici ZSRD 07
a za 60 mm lehký minomet ANTOS LR včetně 60 mm minometné munice.
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Majetek
V roce 2009 byl realizován nákup nového majetku ve finančním objemu 39,7 mil. Kč. Jednalo
se celkem o 177 akcí v projektové přípravě a realizaci staveb, nákupu strojů a nehmotného
majetku. Aktivován byl nový majetek ve výši 76,4 mil. Kč.
Investice byly zaměřeny především do těchto hlavních segmentů:
-

měřící, zkušební, kontrolní a diagnostické přístroje a systémy a zařízení určená především
pro plnění úkolů VaV a poskytování ostatních služeb zákazníkům (rastrovací elektronový
mikroskop, reverberační komora, klimatizační komory, VF zesilovač, analyzátory,
generátory a anténní systémy, digestoře)

-

modernizace technologie

-

manipulace a doprava (vozidla, jeřáby, manipulační vozík, rekonstrukce komunikací)

-

zlepšení pracovních podmínek (odsávání zkušeben, rekonstrukce dílen a zřízení nových
pracovišť)

-

rekonstrukce energetických rozvodů s cílem racionalizovat spotřebu energií při rostoucích
cenách (rekonstrukce rozvaděčů kompenzace, diverzifikace výroby TUV, osvětlení dílen)

-

zlepšení ekologie (rekonstrukce podlahy na demontáži B10 v areálu ve Šternberku, sběrný
dvůr odpadů v areálu ve Vyškově, zateplení objektů)

-

bezpečnost (kamerové systémy, zabezpečení skladů munice)

-

obměna a rozšíření serverů, bezpečnost dat, optimalizace datových sítí, nákup nového SW,
konstrukční stanice a rozšíření licencí stávajícího SW, komunikace.

Majetek podniku byl systémově udržován. Cílem je meziročně zvyšovat podíl plánované,
prediktivní údržby na úkor údržby neplánované. Kromě údržby, která byla provedena
vlastními prostředky, byla provedena údržba většího rozsahu a složitosti prostřednictvím
externích specializovaných firem v celkové výši 12,7 mil. Kč.
Finanční prostředky vynaložené v roce 2009 na pořízení nových investic a na údržbu majetku
podniku podpořily a rozšířily schopnost podniku poskytovat svým zákazníkům kvalitní výrobky
a služby na špičkové technické úrovni.

Informační technologie
V roce 2009 byl zahájen přechod na jednotný komunikační systém založený na serveru
Microsoft Exchange. Tento systém umožní komunikaci celého podniku pod jednotnou
emailovou doménou vop.cz a nahradí stávající systém GroupWise využívaný ve Šternberku a
lokální emailové servery na jednotlivých divizích. Akce byla zahájená implementací
adresářových služeb LDAP v prostředí systému Microsoft Windows. Na konci roku 2009 začala
druhá část projektu - implementace emailového serveru Microsoft Exchange. Předpokládaný
rutinní provoz je plánován na duben 2011. Součástí komunikačního systému je také
intranetový portál založený na systému Alfresco.
V druhé polovině roku 2009 byl započat projekt rozšíření DMS (Document Management
System) o oblast schvalování a likvidace přijatých faktur. Projekt zrychlí a zprůhlední proces
likvidace faktur a zamezí převozu faktur v listinné podobě. Naskenovaný originál bude uložen
v DMS systému. Projekt dále umožní rozúčtování faktur na jednotlivé nositele nákladů a
export do ERP systému ve formátu ISDOC. Součástí je definice workflow pro jednotlivé ZONy
(zaměstnance odpovědné k nákupu), definice zastupitelnosti, upozorňování na požadavky
formou emailu a statistika jednotlivých procesů.
V roce 2009 byla dokončena implementace modulu Cestovních příkazů ekonomické části ERP
(OR-SYSTEM). Jedná se o modul, který umožňuje ve webovém rozhraní vystavovat a
rozúčtovat cestovní příkazy. Modul je napojený na ostatní části OR-SYSTEMu a jeho součástí
je také export do modulu Lidské zdroje a Finanční účetnictví.
V roce 2009 byl rozpracován také projekt certifikace informačního systému pro zpracování
utajovaných informací úrovně „V“ pro divizi VTÚO Brno. Certifikace bude provedena na
začátku roku 2010.
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V roce 2009 byla také implementována bezdrátová síť založená na produktu HP ProCurve
mobility. Centrální controller řídí práci access pointů umístěných ve Šternberku a také
v jednotlivých divizích podniku. Řešení poskytuje službu bezdrátové sítě nejen pracovníkům
podniku, ale také návštěvám ve formě hotspotu.

Zaměstnanci
Rok 2009 a opatření přijatá v tomto období navazovala na krizová opatření roku 2008.
Výrazný pokles zakázkové náplně především na divizi Strojírenská výroba a v menší míře i na
ostatních divizích podniku, vedl ke snižování počtu zaměstnanců. Za období roku 2009 došlo
ke snížení počtu o 124 zaměstnanců. Z organizačních důvodů ukončilo pracovní poměr 98
zaměstnanců. Celkem bylo vyplaceno na odstupném téměř 6,5 mil. Kč.
I přes tato krizová opatření nedošlo ke snížení nákladů na vzdělávání zaměstnanců, naopak
v tomto roce bylo mnohem více pozornosti věnováno např. oblasti jazykového vzdělávání
zaměstnanců všech divizí. Nadále také budeme rozvíjet spolupráci s odbornými učilišti,
středními a vysokými školami.
Přes vysokou míru propuštěných zaměstnanců podnik splnil a o téměř 8 zaměstnanců
překročil povinný podíl zaměstnání zaměstnanců se zdravotním postižením za rok 2009.

Bezpečnostní politika podniku
Bezpečnostní politika VOP-026 Šternberk, s.p. v roce 2009 byla zaměřena především na
ochranu utajovaných informací dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
VOP-026 Šternberk, s.p. se stal v roce 2009 držitelem dalšího certifikátu NBÚ, který jej
opravňuje k seznamování se, vzniku a manipulaci s utajovanými informacemi stupně utajení
TAJNÉ.
V oblasti zpracování utajovaných informací v certifikovaném informačním systému stupně
utajení Vyhrazené předložil VOP-026 Šternberk, s.p. NBÚ odpovídající bezpečnostní
dokumentaci pro vydání certifikátu informačního systému. Současně začal podnik připravovat
bezpečnostní dokumentaci pro certifikaci informačního systému opravňujícího ke zpracování
utajovaných informací stupně utajení TAJNÉ.
Ochrana utajovaných informací byla v roce 2009 především aplikovaná při zastupování ČR ve
strukturách NATO, a to v expertních týmech různých odborných pracovních skupin.
Oblast ochrany vlastnických informací byla zajišťovaná dle potřeb a požadavků vyplývajících
z uzavřených smluv na ochranu vzájemně sdělovaných vlastnických informací.

Jakost a environment
VOP-026 Šternberk, s.p je významným dodavatelem produktů do resortu Ministerstva obrany
ČR. Rovněž vyrábí části stavebních strojů, které dodává především zahraničním strojírenským
firmám.
Dlouhodobým záměrem vedení podniku je produkce kvalitních výrobků a služeb, usměrňování
výroby a služeb na základě požadavků zákazníků a především úsilí o ochranu životního
prostředí ve všech procesech podniku. K naplnění této strategie management podniku
přistoupil k vybudování a implementaci Integrovaného systému managementu.
Do stávajícího zavedeného a certifikovaného systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO
9001: 2009 byl začleněn systém environmentu dle ČSN EN ISO 14 001:2005.
Takto vytvořený Integrovaný systém managementu byl v dubnu 2009 certifikován společností
Lloyd´s Register, Quality Assurance, Prague Business Centre, která udělila podniku certifikát
pod číslem PRA 0003886.
Divize VTÚVM Slavičín implementovala systém managementu BOZP do segmentu Laborace a
delaborace munice podle ČSN OHSAS 18001. Následný certifikační audit ke splnění požadavků
normy ČSN OHSAS 18001 potvrdil shodu s požadavky normy a certifikační společnost Lloyd´s
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Register, Quality Assurance, Prague Business
PRA 0003886/B.

Centre udělila podniku

certifikát pod číslem

Vzhledem k silné vazbě na obranný a bezpečnostní průmysl a resort Ministerstva obrany jsou
do Integrovaného systému managementu implementovány požadavky NATO na systém
managementu jakosti dle normy ČOS 051622 (AQAP 2110). Naplnění požadavků norem ČSN
EN ISO 9001 a ČOS 051622 bylo ověřeno auditory Úřadu pro obrannou standardizaci,
katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha. Podniku bylo vydáno dle zákona č. 309/2000
Sb., § 30 odst. 5 Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 a
ČOS 051622 (AQAP 2110) pod číslem 23/8 – 2009. Tyto dokumenty, které nastavují vysokou
úroveň systému managementu jakosti podniku, poskytují prostor pro získávání nových
zakázek nejen z resortu Ministerstva obrany ČR, ale i od jiných zákazníků z řad členských
států NATO nebo v civilním sektoru.
Integrovaný systém managementu je uplatňován i ve zkušebnictví. Podnikové zkušebny jsou
akreditovány Českým institutem pro akreditaci (ČIA), který vydal Osvědčení o akreditaci
č. 429/2003 a VOP-026 Šternberk, s.p. je akreditován jako certifikační orgán č. 3064 pro
certifikaci výrobků. Na základě kladných výsledků akreditace, Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ze zákona č. 22/1997 Sb., vydal Osvědčení
o autorizaci pro VOP-026 Šternberk, s.p., jako autorizovanou osobu č. 253.
Integrovaný systém managementu je zabezpečován vydanými podnikovými organizačními
normami a směrnicemi ředitelů divizí a sekcí. Systém Integrovaného systému managementu
je přezkoumáván a na základě výsledků jsou přijímána opatření ke zlepšování systému a jeho
efektivnosti.

Plán roku 2010
Pro rok 2010 plánujeme celkové výnosy ve výši 878,2 mil. Kč, z toho celkové tržby 614,4
mil. Kč a výzkum a vývoj hrazený z veřejných zdrojů ve výši 238 mil. Kč. Plánované tržby
jsou o 113 mil. Kč (18%) nižší než skutečnost roku 2009. Plánovaná přidaná hodnota ve výši
171,5 mil. Kč je o 27 mil. Kč (16%) nižší než skutečnost roku 2009. Pokles tržeb je způsoben
poklesem poptávky v oblasti vojenské výroby. U civilní strojírenské výroby, orientované na
vysoce konkurenční zahraniční trhy, naopak očekáváme po loňském propadu výrazné oživení
poptávky (nárůst tržeb z 89 mil. Kč na 165 mil. Kč).
Na pokles výnosů podnik reaguje realizací úsporných opatření zejména v oblasti provozních
nákladů. Výsledkem je, že podnik plánuje i přes pokles výnosů dosažení kladného
hospodářského výsledku – zisku ve výši 6,4 mil. Kč.
V roce 2010 dojde ke sloučení státních podniků VOP-026 Šternberk, s.p. a Vojenského
opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státní podnik. Dnem zápisu fúze do obchodního
rejstříku se sečtou hospodářské výsledky obou podniků zpětně od rozhodného dne, tj. od
01.01.2010. Plánované výnosy sloučeného podniku jsou 1,7 miliardy Kč.
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Slovo předsedy dozorčí rady
Vážení obchodní přátelé,
uzavíráme rok, který byl ve všech oblastech velmi náročný a kladl na všechny pracovníky
nadstandardní požadavky způsobené světovou hospodářskou krizí.
Podnik musel řešit celou řadu problémů souvisejících s plněním úkolů v oblasti zakázek pro
Ministerstvo obrany a Armádu České republiky. V oblasti civilní výroby bylo potřeba věnovat
zvýšenou pozornost propadu zakázek a s tím související redukci výrobních kapacit. V průběhu
roku 2009 podnik prošel restrukturalizací zaměřenou na snížení nákladů s cílem zabezpečit
kladný hospodářský výsledek a vytvořit podmínky pro další rozvoj v následujících letech.
V rámci restrukturalizace a ve vazbě na výrazně snížené poptávky po výrobcích realizovaných
podnikem v civilní výrobě musel podnik zásadním způsobem snížit počty pracovníků. Kvalitní
řídící prací a náročným přístupem ze strany všech řídících pracovníků se podařilo zabezpečit
dosažení kladného hospodářského výsledku.
Následující rok 2010 je rokem slučování Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín,
státní podnik s VOP-026 Šternberk, s.p., a to v souladu s usnesením vlády České republiky.
Proces slučování nebude pro podnik jednoduchý, bude vyžadovat zvýšené pracovní úsilí
především ze strany všech řídících pracovníků s cílem zabezpečit po sloučení další rozvoj
společného podniku.
Dovolte mi v závěru poděkovat všem, kteří se podíleli v roce 2009 na dobré práci podniku a
na vytvoření podmínek pro další rozvoj. Vedení podniku i všem členům dozorčí rady tímto
děkuji za spolupráci a těším se na další v roce 2010.

Mgr. Jiří Staněk
Předseda dozorčí rady
VOP-026 Šternberk, s.p.
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Tel.: +420 541 235 273
Fax: +420 541 235 745

BDO Prima CA s. r. o.
Marie Steyskalové 14
Brno
616 00

Zpráva nezávislého auditora
Zakladateli a řediteli státního podniku VOP-026 Šternberk, s.p.
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku státního podniku VOP-026 Šternberk, s.p., tj. rozvahu k
31. 12. 2009, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a přílohu této účetní
závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá
statutární orgán státního podniku VOP-026 Šternberk, s.p. Součástí této odpovědnosti je navrhnout,
zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné
účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že
účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o
částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku
auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které
jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených
vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho
výroku.

BDO Prima CA s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 25 53 52 69, registrovaná u Rejstříkového soudu Brno, oddíl a vložka C. 31321, auditorské oprávnění
Komory auditorů ČR č. 305) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých
členských firem BDO.
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Tel.: +420 541 235 273
Fax: +420 541 235 745

BDO Prima CA s. r. o.
Marie Steyskalové 14
Brno
616 00

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv státního podniku
VOP-026 Šternberk, s.p. k_31. 12. 2009 a_nákladů, výnosů a_výsledku jejího hospodaření za období
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, v souladu s českými účetními předpisy.

V Brně dne 31. března 2010

BDO Prima CA s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 25 53 52 69, registrovaná u Rejstříkového soudu Brno, oddíl a vložka C. 31321, auditorské oprávnění
Komory auditorů ČR č. 305) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých
členských firem BDO.
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Účetní závěrka k 31. prosinci 2009
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2009
V celých tisících Kč
2009

2008

Výkony

758 041

1 035 639

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

727 779

1 036 884

-2 120

-33 538

Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace

32 382

32 293

Výkonová spotřeba

558 922

744 010

Spotřeba materiálu a energie

343 917

577 618

Služby

215 005

166 392

Přidaná hodnota

199 119

291 629

Osobní náklady

346 753

430 823

Mzdové náklady

257 298

311 626

86 729

116 987

Sociální náklady

2 726

2 210

Daně a poplatky

1 537

1 471

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

89 533

101 969

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

11 490

12 058

843

4 201

10 647

7 857

9 423

1 150

207

59

9 216

1 091

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti

-53 481

-58 082

Ostatní provozní výnosy

216 823

225 365

6 066

3 408

27 601

48 313

1 200

0

907

4 240

96

259

4 874

17 817

22 653

33 279

-18 168

-11 481

0

-2 486

- splatná

0

-2 486

- odložená

0

0

9 433

39 318

Mimořádné výnosy

5

0

Mimořádný výsledek hospodaření

5

0

Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -)

9 438

39 318

Výsledek hospodaření před zdaněním

9 438

36 832

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál

Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Změna rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost

Výsledek hospodaření za běžnou činnost
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ROZVAHA k 31.12.2009
V celých tisících Kč
2009

2008

1 218 060

1 377 636

0

0

822 674

872 648

Dlouhodobý nehmotný majetek

4 793

5 110

Software

4 675

5 025

118

85

817 881

867 538

32 166

32 166

Stavby

639 748

658 146

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

137 509

132 126

182

182

8 276

44 918

395 204

501 833

173 668

174 847

Materiál

92 152

97 402

Nedokončená výroba a polotovary

52 351

44 752

Výrobky

29 165

32 693

111 524

162 612

Pohledávky z obchodních vztahů

93 398

131 868

Stát - daňové pohledávky

12 276

21 145

5 529

9 484

321

115

110 012

164 374

2 356

2 130

107 656

162 244

182

3 155

35

2 909

147

246

AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky

Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
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ROZVAHA k 31.12.2009
V celých tisících Kč
2009

2008

PASIVA CELKEM

1 218 060

1 377 636

Vlastní kapitál

1 073 028

1 114 670

Základní kapitál

168 373

168 373

Kapitálové fondy

626 347

625 197

Ostatní kapitálové fondy

626 347

625 197

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

266 751

279 663

16 837

16 837

249 914

262 826

Výsledek hospodaření minulých let

2 119

2 119

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)

9 438

39 318

127 793

242 801

Rezervy

42 927

100 282

Ostatní rezervy

42 927

100 282

Dlouhodobé závazky

0

0

Krátkodobé závazky

74 866

142 519

Závazky z obchodních vztahů

35 756

105 814

40

31

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

8 157

8 731

Stát - daňové závazky a dotace

9 260

4 776

45

96

5 233

4 532

Jiné závazky

16 375

18 539

Bankovní úvěry a výpomoci

10 000

0

Krátkodobé bankovní úvěry

10 000

0

Časové rozlišení

17 239

20 165

Výdaje příštích období

9 507

18 320

Výnosy příštích období

7 732

1 845

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy

Cizí zdroje

Závazky k zaměstnancům

Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31.12.2009
Příloha k účetní závěrce je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními
standardy.
Číselné údaje v příloze jsou uvedeny v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Obsah přílohy
I.

Obecné údaje

1.

Popis účetní jednotky
1.1.

Předmět činnosti

1.2.

Datum vzniku státního podniku

1.3.

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku

1.4.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období

1.5.

Členové statutárních orgánů ke dni účetní závěrky

1.6.

Členové dozorčí rady ke dni účetní závěrky

4.

Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
Zaměstnanci a osobní náklady
Poskytnutá peněžitá či jiná plnění členům statutárních orgánů a řídícím pracovníkům

II.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1.

Způsob ocenění majetku

2.
3.

1.1.

Zásoby
1.1.1.

Účtování zásob

1.1.2.

Oceňování zásob

1.2.

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

1.3.

Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

6.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u nalezeného majetku
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Opravné položky k majetku
Odpisování
Přepočet cizích měn na českou měnu

III.

Doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty

1.

Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace podniku

2.
3.
4.
5.

2.
3.

4.

1.1.

Doměrky a vratky daně z příjmů za minulá účetní období

1.2.

Bankovní úvěry

1.3.

Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

1.4.

Komplexní náklady příštích období

Významné události po datu účetní závěrky
Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1.

Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

3.2.

Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku

3.3.

Účetní a daňové odpisy

3.4.

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

3.5.

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou operativního pronájmu

3.6.

Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze

3.7.

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

3.8.

Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti

3.9.

Zásoby

Vlastní kapitál
4.1.

Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
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5.

6.
7.
8.
9.

4.2.

Ostatní kapitálové fondy

4.3.

Statutární a ostatní fondy

4.4.

Daň z příjmů právnických osob

4.5.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Pohledávky a závazky
5.1.

Pohledávky po lhůtě splatnosti

5.2.

Závazky po lhůtě splatnosti

5.3.

Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

5.4.

Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

5.5.

Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Rezervy
Výnosy z běžné činnosti
Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Náklady na odměny statutárního auditora

I.

1.

Obecné údaje

Popis účetní jednotky

Firma:

VOP-026 Šternberk, s.p.

Sídlo:

Šternberk, Olomoucká 1841/175, PSČ 785 01

Právní forma:

státní podnik

IČ:

000 00 493

1.1.

Předmět činnosti

1.

Uspokojování významných celospolečenských potřeb a zájmů státu v oblasti dodávek služeb a
výrobků pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, plnění závazků vyplývajících z členství v NATO a
souvisejících s realizací reformy a profesionalizace Armády České republiky;

2.

Přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, generální a jiné opravy
vojenské techniky, výroby a dodávky nové speciální techniky, výzkum, vývoj a modernizace
speciální vojenské techniky a materiálů, výzbroje, výbušnin, munice a raket a jejich zkoušení,
montážní a servisní služby a technická pomoc vojskům;

3.

Poskytování
technických,
vojensko-technických,
technicko-organizačních
a technickoekonomických služeb, řešení, činností a procesů spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním
Armády České republiky ve vybraných oborech a technologiích pozemních sil a logistiky. Služby,
řešení, činnosti a procesy spojené nebo související s vyzbrojováním jsou zejména:



vypracování analýz, rozborů, podkladů, studií, návrhů a prognóz pro potřeby vrcholových
řídících orgánů a funkcionářů resortu MO ČR, GŠ AČR a AČR týkající se všech fází životního
cyklu zbraňových systémů, munice, vojenské techniky a materiálu,



řešení projektů vojenské vědy, výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd a obranných
technologiích,



provádění výzkumu (cíleného, experimentálního, aplikovaného, průmyslového),
laboratorních a funkčních vzorů, jejich zkoušení a ověřování,



provádění poradenských služeb pro otázky předmětů průmyslového vlastnictví podle potřeb
orgánů MO ČR,



provádění vývoje nových nebo modernizace stávajících zbraňových systémů, munice,
vojenské techniky a materiálu včetně duálního využití, výroba demonstrátorů, funkčních vzorů
a prototypů, jejich zkoušení a ověřování,



výroba a dodávky (opakovaná výroba prototypů, výroba ověřovací série, kusová nebo sériová
výroba, výroba podle licenční dokumentace) nových nebo modernizovaných zbraňových
systémů, vojenské techniky a materiálu pro používání v AČR,



systémová a technologická integrace vybraných složitých systémů, souprav a kompletů,
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nálezové, střední, generální a jiné opravy zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu,



zkoušení zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu, ověřování a verifikace
technických, konstrukčních, provozních, spolehlivostních, životnostních a ekonomických
parametrů,



provádění zkušební činnosti pro orgány Vojenské policie související se schvalováním technické
způsobilosti vojenských vozidel pro provoz na pozemních komunikacích a zavádění vojenských
zbraní a munice,



standardizace, kodifikace, katalogizace zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu a
jejich subsystémů,



vykonávání činnosti institutu Národních autorit k zajištění procesu plnění standardizačních
dohod STANAG a kontaktu s národními autoritami ostatních členských států NATO na základě
pověření AČR,



správa přidělených normalizačních-standardizačních oborů a technických normativních
dokumentů v oblasti jejich tvorby, posuzování a novelizace (ČOS, STANAG, Mil-STD, AP,
apod.),



zastupování resortu MO v resortních i mimoresortních národních orgánech a institucích,
orgánech NATO, WEAG, EDA na základě pověření a poradenská činnost v této oblasti,



poskytování technické pomoci a řešení krátkodobých/dlouhodobých úkolů spojených
s pořizováním, výcvikem, údržbou, ukládáním, skladováním a vyřazováním zbraňových
systémů, vojenské techniky a materiálu u jednotek, útvarů a zařízení AČR,




technická a expertizní činnost při haváriích a nehodách podle požadavků příslušných orgánů,





školení a výcvik specialistů,



vývoj, výroba, nákup, úpravy, prodej, přeprava,
výstrojního materiálu a jeho zavádění do AČR.

revize a dlouhodobé ukládání zbraňových systémů, vojenské techniky, munice a materiálu,
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava,
znehodnocování zbraní, střeliva a výbušnin a jejich zkoušení,

uschovávání,

půjčování,

odborná, technická a organizační konzultační, poradenská i výkonná činnost před a při
realizaci zadávacích řízení na dodávky výrobků a služeb pro MO ČR mimo případů, kdy státní
podnik je nebo se uchází o poskytovatele těchto služeb/výrobků v rámci zadávacího řízení v
režimu zákona č. 40/2004 Sb.,
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle
zákona č. 38/1994 Sb.,
skladování, zkoušení

a

prezentace

Výše uvedené služby, řešení, činnosti a procesy jsou poskytovány v následujících oborech a
technologiích:



vybraná technika, materiál a prostředky velení, řízení, komunikace, bezpečnosti operačně
taktických systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil,



speciální technika, materiál a prostředky pro potřeby Vojenského obranného zpravodajství a
Vojenské policie,



vybrané zbraňové systémy, výzbroj, munice, technika a materiál pozemních sil
(mechanizované vojsko, dělostřelectvo, chemické vojsko, ženijní vojsko, protiletadlové
vojsko), specializovaných sil a sil podpory, zejména BVP-1 a BVP-2 včetně všech modifikací,



vybraná technika a
elektronického boje,



vybraná technika a materiál vojenské zdravotní služby, zejména mobilní a stacionární
kontejnerová a stanová pracoviště speciálního i všeobecného určení,




vybraná technika a materiál geografického a hydrometeorologického zabezpečení,



vybraná technika a materiál pro záchranné útvary a krizové situace, zejména PTS-10, KN-251,

materiál

chemického

vojska,

pasivních

systémů

a prostředků

vybraná
technika
a
materiál
logistiky
(dopravní
systémy,
přepravní/kontejnerové/manipulační/paletizační prostředky, mobilní dílenské a evakuační
prostředky, proviantní, výzbrojní prostředky, prostředky pro výrobu a rozvod elektrické
energie v poli, prostředky pro kolektivní ochranu proti ZHN a podobně),
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projektování, výstavba a rekonstrukce střelnic, výroba terčových a jiných účelových zařízení
střelnic, určování a revize ohrožených prostorů střelnic,





vydávání výnosů o svědečných o porovnávacích ranách a o kontrolních sériích nábojů,









výuka a výcvik ve střelbě zbraní,



speciální dozimetrie a protiradiační ochrana (detektory ionizujícího záření, měření dávek a
dávkových příkonů, výpočty stínění a ochranných materiálů),



radiační a chemický průzkum (přenosné a mobilní prostředky pro měření, sběr, archivaci a
vyhodnocení informací o reálné radiační a chemické situaci, jakož i předpověď jejího vývoje
v zájmové oblasti průzkumu),



individuální a kolektivní ochrana (ochranné masky, protichemické oděvy, filtry a filtračněventilační systémy, kolektivní úkryty),



dekontaminace osob, vojenské techniky, materiálů, objektů a komunikací (dekontaminační
látky, metody, technologie a prostředky),



školení a výcvik chemických specialistů v simulovaných i reálných podmínkách použití
bojových chemických a radioaktivních látek,



metody zaměřování, detekce
radiolokační oblasti spektra,



tvorby algoritmů pro vyhodnocování signálů v systémech radioelektronického pasivního
průzkumu a elektronického boje,



tvorba koncepcí a řešení pasivních stacionárních, mobilních i leteckých radioelektronických
zařízení,




tvorba koncepcí a řešení průzkumně rušících systémů a algoritmů pro řízení jejich činnosti,



zkoušení a verifikace parametrů technických prostředků průzkumu, rušení, maskování a
klamání,



aplikace informačních bezpečnostních technologií do výzkumu, vývoje a zkoušení pasivních
systémů a prostředků elektronického boje,



speciální materiály a technologie pro výrobu filtračních materiálů, přídavných pancířů, zbraní,
munice a jiných komponent vojenské techniky,



materiálové analýzy pro identifikaci příčin havárií prostředků OPZHN, pasivních systémů a
prostředků elektronického boje, pozemní i letecké techniky z důvodu selhání materiálu,



speciální nátěrové systémy pro ochranu vojenské techniky proti pozorování ve viditelné,
infračervené a mikrovlnné oblasti elektromagnetického spektra, pronikání bojových
chemických látek, působení dekontaminačních roztoků a vlivů vnějšího korozního prostředí,



implementace standardů NATO v oblasti materiálových náhrad, vojenské chemie a pasivních
systémů a prostředků elektronického boje, teoretický rozvoj a praktické zavádění katalogizace
do podmínek AČR a obranného průmyslu, vytváření a udržování databází standardů a
standardizačního prostředí ke schvalování technické způsobilosti výrobků letecké techniky,



ediční činnosti v oblasti vojenské standardizace a zavádění systémů jakosti při výrobě
vojenské techniky.

zpracování tabulek střelby a řešení problematiky vnitřní a vnější balistiky,
učebně výcvikové základny, trenažéry, simulátory, komplexní učebny a ostatní učebně
výcvikové prostředky,
sbírková činnost zbraní a munice,
šetření havárií výzbroje, munice,
zpracování programů, provádění a vyhodnocování střeleckých zkoušek,
provádění porovnávacích zkoušek zahraniční výzbroje a munice,
speciální aplikace zástavby pomocí kontejnerů,
detekce a identifikace bojových chemických látek (detektory a detekční systémy pro lokální i
dálkovou detekci, mikrosyntézy prekursorů, odběr vzorků, analýzy, identifikace a verifikace
vzorků kontaminovaných BCHL),

a

zpracování

elektromagnetických

signálů

v radiové

a

maskování vojenské techniky, objektů a bojové činnosti vojsk před nepřátelským pozorováním
a naváděcími systémy zbraní s koncovým navedením, vytváření klamných cílů,
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Plnění shora uvedených předmětů podnikání je zabezpečováno prostřednictvím těchto živnostenských
oprávnění:




výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely,



vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování, znehodnocování a
ničení střeliva,




výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin,



montáž, opravy, rekonstrukce, revize, zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky
nádob na plyny,
















stavba a výroba plavidel,



činnost technických poradců v oblasti vývoje, výroby, oprav, úprav, nákupu, prodeje, přepravy,
uschovávání, půjčování, znehodnocování a ničení výbušnin,





















provozování střelnic,

vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování, znehodnocování a
ničení zbraní,

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující,
extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro
reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků
klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,

realitní činnost,
zámečnictví,
kovoobráběčství,
povrchové úpravy a svařování kovů,
truhlářství,
opravy silničních vozidel,
reklamní činnost a marketing,
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
projektování elektrických zařízení,
činnosti technických poradců v oblasti strojírenství a energetiky,
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
konzultační, poradenská, expertní a školící činnost, vypracování studií, analýz, rozborů a prognóz,
činnost technických poradců v oblasti vývoje, výroby, oprav, úprav, nákupu, prodeje, přepravy,
uschovávání, půjčování, znehodnocování a ničení střeliva,

výroby kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů,
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie,
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení,
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení,
zpracování návrhu katalogizačních dat,
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
výroba tepelné energie,
rozvod tepelné energie,
distribuce elektřiny,
činnost autorizované a akreditované osoby v oblasti státního zkušebnictví,
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
pronájem a půjčování věcí movitých,
pronájem motorových vozidel,
ubytovací služby,
silniční motorová doprava nákladní,
testování, měření a analýzy,
výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd,
hostinská činnost,
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výroba, montáž a opravy měřidel,
kopírovací práce,
výroba rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů,
výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových),
výroba obuvi (kromě ortopedické).

1.2.

Datum vzniku státního podniku

Podnik vznikl dne 1. července 1989.
1.3.

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku

V průběhu roku 2009 nebyly doplněny žádné předměty činnosti ani živnostenská oprávnění.
1.4.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období

Ředitel podniku přímo řídí:












Technickou sekci
Finanční sekci
Obchodní sekci
sekci Řízení jakosti
Personální sekci
divizi Vojenská výroba
divizi Strojírenská výroba
divizi VTÚPV Vyškov
divizi VTÚVM Slavičín
divizi VTÚO Brno

Hospodářská činnost podniku je sledována na hospodářská střediska.
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám v organizační struktuře podniku.
1.5.

1.6.

2.

Členové statutárních orgánů ke dni účetní závěrky
Funkce

Příjmení

Jméno

Ředitel podniku

RNDr. Hynek

Jiří

Zástupce ŘP

Ing. Smolka, MBA

Martin

Členové dozorčí rady ke dni účetní závěrky
Funkce

Příjmení

Jméno

Předseda dozorčí rady

Mgr. Staněk

Jiří

Zástupce předsedy

Ing. Szönyi

Peter

Člen

pplk. Ing. Havrda

Vladimír

Člen

Ing. Mrázek

Jan

Člen

Bc. Mudráková

Karla

Člen

Žaluda

Jaroslav

Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Podnik nemá žádnou majetkovou spoluúčast v jiných společnostech.
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3.

Zaměstnanci a osobní náklady
Zaměstnanci celkem
Sledované
účetní
období

Předchozí
účetní
období

Sledované
účetní
období

Předchozí
účetní
období

908

1 033

14

14

257 298

311 626

15 039

13 498

86 729

116 987

4 855

4 273

2 726

2 210

31

30

346 753

430 823

19 925

17 801

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

Z toho řídící pracovníci

Na doplatek prémií za 4. čtvrtletí 2009 byla vytvořena dohadná položka na účtu 3831 ve výši 8 338 tis.
Kč. Dohadná položka je součástí osobních nákladů – účet 52119. Současně byla vytvořena rezerva na
zákonné sociální pojištění ve výši 2 835 tis. Kč.
Na bonusovou prémii za rok 2009 byla vytvořena dohadná položka na účtu 3831 ve výši 1 165 tis. Kč.
Dohadná položka je součástí osobních nákladů – účet 52113. Současně byla vytvořena rezerva na
zákonné sociální pojištění ve výši 396 tis. Kč.

4.

Poskytnutá peněžitá či jiná plnění členům statutárních orgánů a řídícím pracovníkům

Pro plnění pracovních úkolů bylo k 31.12.2009 přiděleno do trvalého užívání 18 osobních vozidel. Vozidla
byla přidělena řediteli podniku a dalším 17 vedoucím pracovníkům. Přidělení vozidel je
stanoveno příkazem ředitele podniku. Ve všech případech podnik postupuje v souladu s § 6, odst. 6
zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

II.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Účetní závěrka státního podniku byla zpracována na základě zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a Českými účetními standardy.

5.

Způsob ocenění majetku

Způsoby oceňování jsou určeny směrnicí finančního ředitele číslo 5V/03.
1.7.
1.1.1

Zásoby
Účtování zásob

Pro účtování zásob je používán způsob „A“ i „B“.
Způsob „A“ je využíván u zásob, u kterých jsou zavedeny číselníky a nejsou nakupovány na předem
určené zakázky nebo režijní spotřebu.
Při tomto způsobu účtování je materiál účtován prostřednictvím účtu 119 na jednotlivé sklady.
Pokud jsou zásoby pořizovány na předem určené zakázky, režijní spotřebu nebo materiál není skladován,
je používán způsob „B“.
Způsobem „B“ jsou účtovány tyto zásoby:




platby kartou CCS nebo UTA (benzin a nafta, materiál na opravy a udržování, ostatní materiál),
náklady na reprezentaci,
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předplatné a vyúčtování předplatného za běžné účetní období, kancelářské potřeby,
materiál na propagaci,
spotřeba přímého materiálu na zakázky podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
z veřejných prostředků.

Při zúčtování materiálu způsobem „B“ na nákladové účty 501xx je podkladem přijatá faktura nebo doklad
„Vyúčtování nákupu za hotové“.
Rovněž náklady související s pořízením materiálu nejsou účtovány na účet 11202 náklady na pořízení
materiálu, ale na stejný účet jako spotřeba materiálu (např. poštovné, přepravné apod.).
Za správné určení zúčtování odpovídá zaměstnanec oprávněný k nákupu a řešitel zakázky.
Zaokrouhlení je zúčtováno na účet 54812, HS-98 - rezervní středisko.
1.1.2.

Oceňování zásob

Zásoby nakupované
Zásoby nakupované se oceňují pořizovací cenou.
Materiál na skladě na účtu 112 (a následující číslo skladu dle analytické evidence uvedené ve směrnici
číslo 5V/04, účtový rozvrh) je oceňován v průměrných cenách, které jsou po každém příjmu
aktualizovány.
Na samostatném účtu 11202 jsou vedeny náklady související s pořízením zásob.
Měsíčně je část nákladů souvisejících s pořízením zásob zúčtována na účet 50103 - přímé náklady na
pořízení materiálu takto:

Výpočet koeficientu
A. Celkem náklady na pořízení materiálu (MD účtu 11202 včetně zůstatku k 01.01.2008)
B. Celkem příjem materiálu na sklad (MD účtů 112xx včetně zůstatku k 01.01.2008)
Koeficient=A/B
Zúčtování na účet 50103
Celkem výdej materiálu ze skladů (D účtů 112xx) * Koeficient
= Zúčtování na účet 50103 - přímé náklady na pořízení materiálu

Při účtování přímo do spotřeby jsou současně do spotřeby zúčtovány náklady související s pořízením
tohoto materiálu.
Zásoby vytvořené ve vlastní režii
Zásoby vytvořené ve vlastní režii se oceňují ve vlastních skutečných nákladech včetně výrobní režie nebo
v předem stanovené ceně v úrovni výrobních nákladů (přímé náklady + výrobní režie).
Zásoby pořízené bezplatně
Zásoby pořízené bezplatně jsou zásoby nalezené, inventarizační přebytky a podobně.
Oceňují se na základě odborného odhadu a jejich užitné hodnoty.
Nedokončená výroba a výrobky
Nedokončená výroba a výrobky jsou oceňovány v přímých skutečných nákladech. Z důvodu slučování
státních podniků a sjednocení metodiky oceňování nedokončené výroby a výrobků, byla k 31.12.2009
hodnota nedokončené výroby a výrobků zvýšena o hodnotu výrobní režie.
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Vedlejší pořizovací náklady
Jedná se o vedlejší pořizovací náklady, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných
zásob a o druhy nákladů zahrnované do cen zásob materiálu a zboží stanovených na úrovni vlastních
nákladů.
Do pořizovací ceny nakupovaných zásob materiálu a zboží je zahrnováno:








přepravné prvotní (externí),
přepravné druhotné (vnitropodnikové, aktivované prostřednictvím účtu 622),
cestovné,
nevratné obaly,
přirážky fakturované dodavateli,
clo.

Do ocenění ve vlastních nákladech je zahrnováno:













přímý materiál,
přímá paliva,
přímé náklady na pořízení materiálu,
přímé náklady na likvidaci odpadů,
přímé kooperace,
vnitropodnikové kooperace – LASER,
vnitropodniková kooperace – VANAD,
přímé mzdy,
přímé zákonné sociální pojištění,
ostatní přímé náklady,
výrobní režie (plánovaná přirážka z přímých mezd v %).

1.8.

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve vlastních nákladech
včetně výrobní režie. To jsou skutečné přímé náklady a plánované procento výrobní režie nebo
plánovaná hodinová zúčtovací sazba hospodářského střediska, které majetek vytvořilo.
1.9.

Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Podnik nevlastní cenné papíry a nemá žádnou majetkovou účast.

6.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u nalezeného majetku

Nalezený majetek je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Ta je stanovena na základě odborného
posouzení zaměstnanci divize/sekce, na které je nález zjištěn. Při zařazení majetku do evidence je
provedeno zaúčtování na příslušných účtech 08.

7.

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce ke změně oceňování zásob nedokončené výroby a
výrobků, tak jak je uvedeno v kapitole 1.1.2. Změna spočívala v zahrnutí výrobní režie do hodnoty zásob
nedokončené výroby ve výši 16 898 tis. Kč a hotových výrobků ve výši 3 570 tis. Kč.
Dále došlo ke změně způsobů časového rozlišování. Časově se nerozlišují pravidelně se opakující výdaje
(předplatné novin a časopisů, update, upgrade, aktualizace software, semináře, dálniční známky apod.).
Způsob oceňování, odpisování a postupy účtování
Způsob oceňování, odpisování a postupy účtování jsou řešeny ve směrnicích finančního ředitele:



směrnice 5V/03 Oceňování v účetnictví podniku, časové rozlišení, tvorba a použití rezerv, tvorba a
použití opravných položek,
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směrnice 5V/04 Účtový rozvrh,
směrnice 5V/14 Odpisový plán,

směrnice 5/03 Účetní doklady.
Z důvodu výrazného poklesu výroby a odbytu na divizi Strojírenská výroba v roce 2009 a z toho
vyplývající malé vytíženosti strojního vybavení se snížily účetní odpisy u části položek v celkové výši
1 731 tis. Kč. Uvedené snížení bylo způsobeno prodloužením doby použitelnosti a tím i odpisování.

8.

Opravné položky k majetku

K 31.12.2009 byly tvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti. Dále byly sníženy
opravné položky k výrobkům a opravné položky k materiálu.
Tvorbu opravných položek stanoví směrnice finančního ředitele 5V/03.
Opravné položky k výrobkům
V roce 2009 byla snížena opravná položka k výrobkům – účet 1941 z 15 768 tis. Kč na 9 578 tis. Kč.
Z toho 1 079 tis. Kč tvoří opravná položka k výrobkům na divizi Strojírenská výroba, 7 299 tis. Kč
opravná položka na výrobky související s projektem Pandur a 1 200 tis. Kč opravná položka na vozidlo
BVP-1 po GO.
Opravné položky k materiálu na skladě
V průběhu roku 2009 byla zúčtována opravná položka vytvořená v roce 2007 na materiál na zakázku
Pandur ve výši 15 900 tis. Kč a na zapalovače divize VTÚVM Slavičín ve výši 131 tis. Kč.
Byla vytvořena opravná položka k materiálu na skladě bez pohybu ve výši 6 731 tis. Kč.
Opravné položky k nedokončené výrobě
V roce 2009 nebyla tvořena žádná opravná položka k nedokončené výrobě.
Opravné položky k pohledávkám
K 31.12.2009 byla tvořena zákonná opravná položka k pohledávkám za firmou INTERLINKA ve výši
1 263 tis. Kč. Dále byla vytvořena nedaňová opravná položka k pohledávkám za firmou INTERLINKA ve
výši 1 088 tis. Kč a za firmou SHK, s.r.o. ve výši 18 214 tis. Kč.
Odpis pohledávek
V průběhu účetního období byl proveden odpis nedobytných pohledávek ve výši 105 tis. Kč.
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku
K 31.12.2009 nebyla tvořena žádná opravná položka.
Celkový přehled o vývoji opravných položek

Opravné položky k:

Zůstatek
k 31.12.2008

Tvorba

Zúčtování

Zůstatek
k 31.12.2009

31 799

15 108

30 599

16 308

- pohledávkám - zákonné

0

1 263

0

1 263

- pohledávkám - ostatní

0

19 302

0

19 302

- dlouhodobému majetku

0

0

0

0

- finančnímu majetku

0

0

0

0

- zásobám
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9.

Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů byl stanoven směrnicí finančního ředitele 5V/14. Směrnice vymezuje druh
majetku a způsob jeho odpisu a účtování.
Systém odpisování drobného dlouhodobého hmotného majetku
Systém odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je stanoven směrnicí finančního
ředitele 5V/14. Současně je určen systém odpisování drobného majetku.
Drobný majetek do 40 000 Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů podniku při vyskladnění
nebo nákupu na účty:





50113 - nářadí a přípravky,
50115 - strojní vybavení,
50116 - nábytek.

Drobný majetek v ceně od 300 Kč je veden až do vyřazení v operativní evidenci.
Evidence je vedena v systému ORSOFT odděleně pro:







nářadí a přípravky,
strojní vybavení,
nábytek,
ochranné prostředky,
drobný nehmotný majetek.

Systém odpisování drobného dlouhodobého nehmotného majetku
Drobný nehmotný majetek do 60 000 Kč je účtován do nákladů podniku.
V ceně do 3 000 Kč je účtován na účet 51821 - ostatní nejmenované služby režijní.
V ceně od 3 000 Kč do 60 000 Kč je účtován na účet 51826 - ostatní služby - software v operativní
evidenci.
Inventarizace veškerého majetku je prováděna jedenkrát ročně.

10.

Přepočet cizích měn na českou měnu

Vzhledem ke značným změnám kurzů je zavedeno používání denního kurzu vyhlašovaného ČNB.

K 31.12.2009 byly pohledávky a závazky v cizí měně přepočteny následujícími kurzy:
Země

Kód

Jednotka

Evropská měnová unie

EUR

1

26,4650

USA

USD

1

18,3680

Velká Británie

GBP

1

29,7980

30

Kurz k 31.12.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

III.

Doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty

1.

Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace podniku

1.1.

Doměrky a vratky daně z příjmů za minulá účetní období

V průběhu sledovaného roku nebyly žádné doměrky ani vratky daně z příjmů za minulá účetní období.
1.2.

Bankovní úvěry

V závěru roku 2009 podnik čerpal krátkodobý úvěr ve výši 40 000 tis. Kč po dobu 2 týdnů a ve výši
10 000 tis. Kč po dobu 7 týdnů.
1.3.

Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání je uveden v následujících tabulkách.
Náklady k dotacím poskytnutým na úhradu nákladů jsou evidovány na zakázkách. O dotace na nákup
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byl snížen účet 042.

Přehled dlouhodobého majetku pořízeného z dotací
údaje v Kč
Č. faktury

Kč
86 084

Název majetku

K aktivaci

Sférický zdroj KSQ 1000

47/29

0
-86 084
1 567 409

dotace SPEKTR účet 34754
Vysokofrekvenční zesilovač AR500W

37/29

0
-1 567 409
178 671

dotace DEW1 účet 34755
Anténa pro buzení elektromagnetického pole

76/29

8 671
-170 000
162 669

dotace DEW1 účet 34755
Souprava půlvlnných dipólů HZ-12

51/29

12 669
-150 000
162 669

dotace SPEKTR účet 34754
Souprava půlvlnných dipólů HZ-13

51/29

12 669
-150 000
93 448

dotace SPEKTR účet 34754
Diodový senzor měření výkonu NRP-Z21

51/29

5 448
-88 000
70 322

dotace SPEKTR účet 34754
Teplotní senzor měření výkonu NRP-Z51

51/29
-70 322

0

dotace SPEKTR účet 34754

46 075

Kalibrační přístroj

122/29

15 359
-30 716

dotace Zkoušení vozidel a EMC účet 34762

42 655

Kalibrační přístroj

122/29

14 219
-28 436

dotace Zkoušení vozidel a EMC účet 34762

1 975 078

Reverberační komora

117,118/29

25 078
-1 950 000

dotace REVERB účet 34760
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Č. faktury

Kč

Název majetku

477 122

K aktivaci

Vektorový analyzátor ZVL3

155/29

0
-477 122

dotace ZÁSTAVBA účet 34763

Zúčtování dotací
údaje v Kč
Zúčtování dotace
Název

Dotace
Na úhradu nákladů

Investiční

Vratka

Divize VTÚO Brno

86 286 600

86 268 600

0

18 000

Divize VTÚVM Slavičín

30 472 000

30 462 899,75

0

9 100,25

101 303 000

96 397 859,40

4 768 089

137 051,60

218 061 600

213 129 359,15

4 768 089

164 151,85

Divize VTÚPV Vyškov
Souhrn za podnik

Divize VTÚVM Slavičín poskytla část přijaté dotace AUDIO ve výši 525 000 Kč spolupříjemci dotace,
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
1.4.

Komplexní náklady příštích období

K 31.12.2009 nebyly tvořeny komplexní náklady příštích období.

2.

Významné události po datu účetní závěrky

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 1159 ze dne 7. září 2009 dojde ke sloučení Vojenského
opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státního podniku a VOP-026 Šternberk, s.p. k rozhodnému dni
01.01.2010 při zachování právní subjektivity VOP-026 Šternberk, s.p.

3.

Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1.

Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
Pořizovací cena

Název

Pozemky

Běžné
období

Oprávky

Minulé
období

Běžné
období

Zůstatková cena

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

Přírůstky

Úbytky

V pořizovacích
cenách rok 2009

32 166

32 166

0

0

32 166

32 166

0

0

1 300 872

1 283 499

661 124

625 353

639 748

658 146

19 697

2 324

Opravná položka ke
stavbám

0

0

0

0

0

0

0

0

Samostatné movité
věci a soubory
movitých věcí

798 600

766 809

661 091

634 683

137 509

132 226

55 946

24 155

8 276

44 918

0

0

8 276

44 918

44 381

81 023

Stavby

Nedokončený DHM

Mezi nejvýznamnější položky zaevidované v průběhu roku do majetku patří semianechoická komora SAR
v hodnotě 27.345 tis. Kč a stavební úpravy haly pro tuto komoru ve výši 9.927 tis. Kč, klimatická komora
Thermotnom v hodnotě 991 tis. Kč, vysokozdvižný vozík 5t za 987 tis. Kč a mostový jeřáb 5t za 848
tis. Kč.
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V průběhu účetního období byl pořizován majetek především pro rozvoj a zvýšení kvality výroby a pro
obměnu a modernizaci strojního vybavení.
Nepotřebný majetek byl průběžně vyřazován.
3.2.

Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
Pořizovací cena

Název

Oprávky

Zůstatková cena

Přírůstky

V pořizovacích
cenách roku 2009

Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období

Software

34 505

33 792

29 830

28 767

4 675

5 025

2 448

1 735

Jiný DNM

610

4 889

610

4 889

0

0

0

4 279

Nedokončený DNM

118

85

0

0

118

85

153

120

3.3.

Minulé
období

Úbytky

Účetní a daňové odpisy
údaje v Kč

Název
Software
Software dle § 32a zák. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů – od roku 2004
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

OSK

Daňové

1

Účetní

Rozdíl

46 875

SW

2 797 828

-319 645

2 431 308

2

0

0

0

2

0

0

0

3

393 294

394 871

-1 577

4

5 288 268

5 210 165

78 103

5

34 003 636

32 489 754

1 513 882

1

19 707 682

20 150 946

-443 264

2

32 876 918

22 811 281

10 065 637

3

6 015 413

5 677 665

337 748

100 763 394

89 532 510

11 230 884

Stavby

Samostatné movité věci a soubory movitých
věcí

Celkem
Název

OSK

Daňové

Účetní

19 754 557

20 150 946

2 431 308

2 797 828

2

32 876 918

22 811 281

10 065 637

3

6 408 707

6 072 536

336 171

4

5 288 268

5 210 165

78 103

5

34 003 636

32 489 754

1 513 882

100 763 394

89 532 510

11 230 884

1

Rozdíl
-762 909

SW
Celkem odpisová skupina

Celkem
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3.4.

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

V průběhu sledovaného účetního období nebyl pořízen žádný majetek formou finančního pronájmu.
3.5.

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou operativního pronájmu

V průběhu sledovaného účetního období nebyl pořízen žádný majetek formou operativního pronájmu.
3.6.

Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze

Vymezení majetku vedeného v operativní evidenci je součástí směrnice finančního ředitele 5V/14.
Drobný hmotný majetek od 300 do 40 000 Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů podniku při
vyskladnění na účty:





50113 - nářadí a přípravky,
50115 - strojní vybavení,
50116 - nábytek.

Operativní evidence je vedena v systému ORSOFT odděleně pro položky uvedené v tabulce.
Běžné období

Minulé období

Název majetku
Pořizovací cena
Nářadí a přípravky

45 611

45 544

349

431

Strojní vybavení

78 568

79 484

Nábytek

34 795

33 161

6 815

7 092

166 138

165 712

Ochranné prostředky

Drobný nehmotný majetek
Celkem
3.7.

Rozpis majetku zatíženého zástavním právem

Podnik neeviduje majetek zatížený zástavním právem.
3.8.

Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Podnik neeviduje investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti.
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3.9.

Zásoby

Vývoj zásob (netto)
Běžné účetní
období

Název
Zásoby celkem

Minulé
období

Rozdíl

173 668

174 847

-1 179

98 606

112 955

-14 349

277

478

-201

-6 731

-16 031

9 300

92 152

97 402

-5 250

52 351

44 752

7 599

0

0

0

52 351

44 752

7 599

Výrobky

38 742

48 461

-9 719

Opravná položka k výrobkům

-9 577

-15 768

6 191

29 165

32 693

-3 528

0

0

0

Z toho:
Materiál
Materiál na cestě
Opravná položka k materiálu na skladě
Materiál celkem
Nedokončená výroba
Opravná položka k nedokončené výrobě
Nedokončená výroba celkem

Výrobky celkem
Zboží

V průběhu účetního období došlo k celkovému snížení zásob v netto hodnotě o 1 179 tis. Kč a v brutto
hodnotě o 16 670 tis. Kč.
Podnik věnuje zvýšenou pozornost problematice zásob. Nákup a skladování jsou významné procesy
systému řízení jakosti.
Materiál
Materiál na skladě a materiál na cestě klesly v netto hodnotě o 5 250 tis. Kč.
Nedokončená výroba
Nedokončená výroba vzrostla v netto hodnotě o 7 599 tis. Kč. Hlavním důvodem je změna oceňování,
která spočívá v navýšení nedokončené výroby o výrobní režii.
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Přehled zůstatku nedokončené výroby
Celkem přímé náklady
Název

HS

Rozdíl
31.12.2009

Celkem

31.12.2008

52 351

44 752

7 599

Divize Vojenská výroba

11

4 994

3 878

1 116

Divize Strojírenská výroba

12

15 688

10 716

4 972

Odbor Vojenské chemie

21

333

302

31

Odbor Elektronický boj a maskování

22

1

0

1

Odbor Materiálové inženýrství

23

396

430

-34

Správa majetku

32

206

5

201

Nářadí

33

4

112

-108

Odbor Muniční systémy

42

1 512

1

1511

Odbor Průzkumné a zbraňové systémy

43

857

7 216

-6 359

Odbor Zkušebnictví

44

224

0

224

Odbor Tanková a automobilní technika

61

292

0

292

Odbor Výroba

62

3 320

341

2 979

Odbor Zkoušení techniky

64

618

0

618

Odbor Ženijní, logistická a zdravotní technika

65

19 953

21 751

-1 798

Odbor Strojírenská a elektrotechnická
konstrukce

66

3 390

0

3 390

Vývoj

83

563

0

563

Výrobky
Stav výrobků se snížil v netto hodnotě o 3 528 tis.

Přehled zůstatku výrobků
Celkem přímé náklady
Název

HS

Rozdíl
31.12.2009

Celkem

31.12.2008

38 742

48 461

-9 719

Divize Vojenská výroba

11

1 336

1 928

-592

Divize Strojírenská výroba

12

17 155

26 840

-9 685

Odbor vojenská chemie

21

11 475

11 475

0

Odbor elektronický boj a maskování

22

1 079

1 079

0

Odbor Muniční systémy

42

478

656

-178

Odbor průzkumné a zbraňové systémy

43

7 211

6 475

736

Vývoj

83

8

8

0
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4.

Vlastní kapitál

4.1.

Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
Běžné období

Název

Stav
k 31.12.2009

Minulé
období

Změna

Základní kapitál

168 373

0

168 373

Ostatní kapitálové fondy

626 347

1 150

625 197

16 837

0

16 837

249 914

-12 912

262 826

2 119

0

2 119

0

0

0

9 438

-29 880

39 318

1 073 028

-41 642

1 114 670

Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Hospodářský výsledek běžného účet. období
Vlastní kapitál

4.2.

Ostatní kapitálové fondy

Název

Účet

Stav ke dni Stav ke dni
31.12.2009
31.12.2008

Změna

Převedený DHM, DNM VTÚO

41310

120 073

120 073

0

Převedený DHM, DNM Bohuslavice

41311

43 565

43 565

0

Převedené zásoby ostatní

4132

10 033

8 882

1 151

Nezapsaný základní kapitál

4133

638

638

0

Převedený DHM ostatní

4134

23 903

23 903

0

Převedené zásoby VTÚPV

4135

5 091

5 091

0

Převedené zásoby VTÚVM

4136

36 677

36 677

0

Převedené zásoby výrobků VTÚVM

4136

6 183

6 183

0

Převedený DNM a DHM VTÚPV

4137

251 045

251 045

0

Převedený DHM nedokončený VTÚPV

4137

832

832

0

Převedený DNM a DHM VTÚVM

4138

124 290

124 290

0

Převedený DHM nedokončený VTÚVM

4138

1 615

1 615

0

Převedené zásoby VTÚO

4139

2 403

2 403

0

626 348

625 197

1 151

Celkem

Přírůstek účtu 4132 představuje materiál dodaný bezplatně firmou Fermec, který byl v zůstatku stavu
účtu 389 dlouhodobě evidován jako nevyfakturovaný příjem.
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4.3.

Statutární a ostatní fondy
Stav k
31.12.2008

Doplnění

3 286

5 720

6 953

2 053

165 108

33 764

15 259

183 613

Fond investic

34 689

0

0

34 689

Fond odměn

58 132

0

30 184

27 948

1 610

0

0

1 610

262 825

39 484

52 396

249 913

Název
FKSP
Fond podnikových rezerv

Fond technického rozvoje
Celkem

Čerpání

Stav k
31.12.2009

Příděl do FKSP z rozdělení hospodářského výsledku 2009
údaje v Kč
Název

Částka

Mzdové náklady 2009

248 901 731

Příděl 2 %

4 978 035

Zálohově přiděleno

4 741 285

Doplnění přídělu za rok 2009

236 750

Plánované mzdové náklady 2010

212 122 712

Příděl 2 %

4 242 455

Celkový příděl
z rozdělení hospodářského výsledku 2009

4 479 205

Fond kulturních a sociálních potřeb
Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb byly čerpány v souladu s ročním rozpočtem.
Fond odměn
Fond odměn byl použit na výplaty odměn členům dozorčí rady a na výplatu 2. prémie za výsledky
hospodaření v souladu se směrnicí finančního ředitele 5/05 ve výši 30 184 tis. Kč.
Fond podnikových rezerv
Fond rezerv byl použit na příspěvek na dopravu ve výši 3 068 tis. Kč a dále na úhradu úkolů výzkumu a
vývoje hrazených z vlastních zdrojů ve výši 12 192 tis. Kč.
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4.4.

Daň z příjmů právnických osob
údaje v Kč

Název

Částka

Hospodářský výsledek před zdaněním

9 437 505

Daň z příjmů právnických osob - splatná

0

Daň z příjmů právnických osob - odložená

0

Dodatečný odvod daně z příjmů

0

Hospodářský výsledek za účetní období

4.5.

9 437 505

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
údaje v Kč

Název

Částka

Hospodářský výsledek za účetní období

9 437 505

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb -doplnění
přídělu za rok 2009

236 750

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb -zálohový
příděl na rok 2010

4 242 455

Příděl do fondu podnikových rezerv

4 958 300

Příděly celkem

9 437 505

5.

Pohledávky a závazky

5.1.

Pohledávky po lhůtě splatnosti
Běžné období

Počet dnů

Do 30

Z obchodního
styku

Minulé období

Ostatní

Z obchodního
styku

Ostatní

11 468

0

13 621

0

30 - 60

1 571

0

2 109

0

60 - 90

982

0

839

0

6 530

0

1 944

0

39 301

0

3 904

0

59 852

0

22 417

0

90 - 180
180 a více
Celkem
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5.2.

Závazky po lhůtě splatnosti
Běžné období

Počet dnů

Z obchodního
styku

Do 30

Minulé období

Ostatní

Z obchodního
styku

Ostatní

745

0

2 477

0

30 - 60

16

0

702

0

60 - 90

0

0

1

0

90 - 180

477

0

-78

0

180 a více

288

0

962

0

1 526

0

4 064

0

Celkem

5.3.

Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

Podnik neeviduje pohledávky a závazky k podnikům ve skupině.
5.4.

Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Podnik neeviduje pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.
5.5.

Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Podnik eviduje potencionální závazek nesledovaný
neukončeného soudního sporu ve výši 7 973 tis. Kč.

6.

v účetnictví

a

neuvedený

v rozvaze

z titulu

Rezervy
Minulé období

Běžné období

Druh rezervy
Zůstatek

Tvorba

Čerpání

Zůstatek
31.12.2009

Ostatní rezervy 4591

94 576

119 770

175 851

38 495

Ostatní rezervy 4592

5 706

3 231

5 705

3 232

Ostatní rezervy 4593

0

1 200

0

1 200

100 282

124 201

181 556

42 927

Ostatní rezervy celkem

Byly vytvořeny tyto ostatní rezervy na účtu 4591:


rezerva na reklamace a servis výrobků divize VTÚPV Vyškov ve výši 2 000 tis. Kč,



rezerva na eliminaci mimořádných nákladů spojených se slučováním státních podniků ve výši 33 660
tis. Kč.,



rezerva na dodávku radiostanic HARRIS ve výši 84 110 tis. Kč, která byla v průběhu roku 2009
vyčerpána.

Byla vytvořena rezerva na účtu 4592 na pokrytí nákladů na zákonné sociální pojištění související
s výplatami prémií za 4. čtvrtletí ve výši 2 835 tis. Kč a s bonusovou prémií za rok 2009 ve výši 396 tis.
Kč.
Dále byla vytvořena rezerva na účtu 4593 na pokrytí nákladů spojených se zjištěným mankem na
pokladně na divizi VTÚPV Vyškov ve výši 1 200 tis. Kč.
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V průběhu roku 2009 byly z důvodu neopodstatněnosti zrušeny na účtu 4591 rezervy na náklady spojené
s ukončení projektu Pandur ve výši 18 700 tis. Kč a rezerva na nové výrobní programy ve výši 15 000
tis. Kč.
Dále v roce 2009 byly čerpány na účtu 4592 rezervy na pokrytí nákladů na zákonné sociální pojištění na
prémie za 4. čtvrtletí 2008 a na bonusové prémie za rok 2008 v celkové výši 5 705 tis. Kč.

7.

Výnosy z běžné činnosti
Sledované období

Minulé období

Výnosy
Celkem
Tržby za prodej zboží
Tržby z prodeje
vlastních výrobků
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

Celkem

Tuzemsko
0

Zahraničí

0

0

0

0

715 872

618 805

97 067

1 023 947

11 905

11 493

412

12 940

11 877

1 063

262 004

262 004

0

258 235

258 235

0

989 781

892 302

97 479

1 295 122

995 345

299 777

725 233

0

298 714

Největší obchodní partneři podniku:





Ministerstvo obrany ČR,
TEREX GmbH,
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Ostatní výnosy
Název

Ostatní

Aktivace materiálu, zboží

17 153

Aktivace vnitropodnikových služeb

12 400

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

2 829

Změna stavu zásob vlastní činnosti

-4 330

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

11 490

Ostatní provozní výnosy

3 552

Ostatní provozní výnosy - zúčtování dotací

213 129

Výnosové úroky

907

Ostatní finanční výnosy

4 874

Celkem ostatní výnosy

8.

262 004

Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Vývoj je prováděn na základě smluv o poskytnutí podpory na programové projekty (oblast dotací),
podnikový vývoj je řízen v souladu s plánem úkolů výzkumu a vývoje hrazených z podnikových zdrojů.
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Úkoly spojené problematikou pravidel a povinností v řízení, evidenci a zúčtování nákladů v souvislosti
s vývojem jsou popsány ve směrnici finančního ředitele číslo 5V/08.
Náklady na vývoj jsou rozčleněny na:




náklady hrazené na základě smluv o poskytnutí podpory na programové projekty (dotace),
náklady hrazené z vlastních zdrojů (součástí vlastních zdrojů je i podíl dle smluv na řešení dotačních
úkolů).

Přehled o vynaložených výdajích
Dotace
Název
Provozní

Investiční

Celkem

Vlastní
zdroje

Celkem

Divize VTÚO Brno

86 268

0

86 268

5 253

91 521

Divize VTÚVM Slavičín

29 938

0

29 938

15 317

45 255

Divize VTÚPV Vyškov

96 398

4 768

101 166

8 288

109 454

0

0

0

163

163

212 604

4 768

217 372

29 021

246 393

Divize Strojírenská výroba
Celkem

Podnik realizuje rovněž výzkum a vývoj na komerční bázi.

9.

Náklady na odměny statutárního auditora

Náklady na statutární audit účetní závěrky činí 247 000,- Kč.
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VOP-026 Šternberk, s.p.
Ke dni 31. prosince 2009

Příloha k účetní závěrce je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a Českými účetními standardy.
Číselné údaje v příloze jsou uvedeny v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
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1.3. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku
1.4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém
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II.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1.

Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
1.1.1.

Účtování zásob

1.1.2.

Oceňování zásob
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I.

Obecné údaje

1.

Popis účetní jednotky

Firma:

VOP-026 Šternberk, s.p.

Sídlo:

Šternberk, Olomoucká 1841/175, PSČ 785 01

Právní forma: státní podnik
IČ:

000 00 493

1.1. Předmět činnosti
1.

Uspokojování významných celospolečenských potřeb a zájmů státu v oblasti dodávek
služeb a výrobků pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, plnění závazků
vyplývajících z členství v NATO a souvisejících s realizací reformy a profesionalizace
Armády České republiky;

2.

Přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, generální
a jiné opravy vojenské techniky, výroby a dodávky nové speciální techniky, výzkum,
vývoj a modernizace speciální vojenské techniky a materiálů, výzbroje, výbušnin,
munice a raket a jejich zkoušení, montážní a servisní služby a technická pomoc
vojskům;

3.

Poskytování
technických,
vojensko-technických,
technicko-organizačních
a technicko-ekonomických služeb, řešení, činností a procesů spojených nebo
souvisejících s vyzbrojováním Armády České republiky ve vybraných oborech
a technologiích pozemních sil a logistiky. Služby, řešení, činnosti a procesy spojené
nebo související s vyzbrojováním jsou zejména:



vypracování analýz, rozborů, podkladů, studií, návrhů a prognóz pro potřeby
vrcholových řídících orgánů a funkcionářů resortu MO ČR, GŠ AČR a AČR týkající
se všech fází životního cyklu zbraňových systémů, munice, vojenské techniky
a materiálu,



řešení projektů vojenské vědy, výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd
a obranných technologiích,



provádění výzkumu (cíleného, experimentálního, aplikovaného, průmyslového),
výroba laboratorních a funkčních vzorů, jejich zkoušení a ověřování,



provádění poradenských služeb pro otázky předmětů průmyslového vlastnictví
podle potřeb orgánů MO ČR,



provádění vývoje nových nebo modernizace stávajících zbraňových systémů,
munice, vojenské techniky a materiálu včetně duálního využití, výroba
demonstrátorů, funkčních vzorů a prototypů, jejich zkoušení a ověřování,



výroba a dodávky (opakovaná výroba prototypů, výroba ověřovací série, kusová
nebo sériová výroba, výroba podle licenční dokumentace) nových nebo
modernizovaných zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu pro
používání v AČR,



systémová a technologická integrace vybraných složitých systémů, souprav
a kompletů,



nálezové, střední, generální a jiné opravy zbraňových systémů, vojenské
techniky a materiálu,
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revize a dlouhodobé ukládání zbraňových systémů, vojenské techniky, munice
a materiálu,



vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování,
znehodnocování zbraní, střeliva a výbušnin a jejich zkoušení,



zkoušení zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu, ověřování
a verifikace
technických,
konstrukčních,
provozních,
spolehlivostních,
životnostních a ekonomických parametrů,



provádění zkušební činnosti pro orgány Vojenské policie související se
schvalováním technické způsobilosti vojenských vozidel pro provoz na pozemních
komunikacích a zavádění vojenských zbraní a munice,



standardizace, kodifikace, katalogizace zbraňových systémů, vojenské techniky a
materiálu a jejich subsystémů,



vykonávání činnosti institutu Národních autorit k zajištění procesu plnění
standardizačních dohod STANAG a kontaktu s národními autoritami ostatních
členských států NATO na základě pověření AČR,



správa přidělených normalizačních-standardizačních oborů a technických
normativních dokumentů v oblasti jejich tvorby, posuzování a novelizace
(ČOS, STANAG, Mil-STD, AP, apod.),



zastupování resortu MO v resortních i mimoresortních národních orgánech
a institucích, orgánech NATO, WEAG, EDA na základě pověření a poradenská
činnost v této oblasti,



poskytování technické pomoci a řešení krátkodobých/dlouhodobých úkolů
spojených
s pořizováním,
výcvikem,
údržbou,
ukládáním,
skladováním
a vyřazováním zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu u jednotek,
útvarů a zařízení AČR,



technická a expertizní činnost při haváriích a nehodách podle požadavků
příslušných orgánů,



odborná, technická a organizační konzultační, poradenská i výkonná činnost před
a při realizaci zadávacích řízení na dodávky výrobků a služeb pro MO ČR mimo
případů, kdy státní podnik je nebo se uchází o poskytovatele těchto
služeb/výrobků v rámci zadávacího řízení v režimu zákona č. 40/2004 Sb.,





školení a výcvik specialistů,



vývoj, výroba, nákup, úpravy, prodej, přeprava, skladování,
prezentace výstrojního materiálu a jeho zavádění do AČR.

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení
vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb.,
zkoušení

a

Výše uvedené služby, řešení, činnosti a procesy jsou poskytovány v následujících
oborech a technologiích:



vybraná technika, materiál a prostředky velení, řízení, komunikace, bezpečnosti
operačně taktických systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil,



speciální technika, materiál a prostředky pro potřeby Vojenského obranného
zpravodajství a Vojenské policie,



vybrané zbraňové systémy, výzbroj, munice, technika a materiál pozemních sil
(mechanizované vojsko, dělostřelectvo, chemické vojsko, ženijní vojsko,
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protiletadlové vojsko), specializovaných sil a sil podpory, zejména BVP-1 a BVP-2
včetně všech modifikací,



vybraná technika a materiál chemického vojska, pasivních systémů a prostředků
elektronického boje,



vybraná technika a materiál vojenské zdravotní služby, zejména mobilní
a stacionární kontejnerová a stanová pracoviště speciálního i všeobecného určení,



vybraná technika
zabezpečení,



vybraná
technika
a
materiál
logistiky
(dopravní
systémy,
přepravní/kontejnerové/manipulační/paletizační prostředky, mobilní dílenské
a evakuační prostředky, proviantní, výzbrojní prostředky, prostředky pro výrobu
a rozvod elektrické energie v poli, prostředky pro kolektivní ochranu proti ZHN
a podobně),



vybraná technika a materiál pro záchranné útvary a krizové situace, zejména
PTS-10, KN-251,



projektování, výstavba a rekonstrukce střelnic, výroba terčových a jiných
účelových zařízení střelnic, určování a revize ohrožených prostorů střelnic,



vydávání výnosů o svědečných o porovnávacích ranách a o kontrolních sériích
nábojů,




zpracování tabulek střelby a řešení problematiky vnitřní a vnější balistiky,









výuka a výcvik ve střelbě zbraní,



speciální dozimetrie a protiradiační ochrana (detektory ionizujícího záření, měření
dávek a dávkových příkonů, výpočty stínění a ochranných materiálů),



radiační a chemický průzkum (přenosné a mobilní prostředky pro měření, sběr,
archivaci a vyhodnocení informací o reálné radiační a chemické situaci, jakož
i předpověď jejího vývoje v zájmové oblasti průzkumu),



individuální a kolektivní ochrana (ochranné masky, protichemické oděvy, filtry
a filtračně-ventilační systémy, kolektivní úkryty),



dekontaminace osob, vojenské techniky, materiálů, objektů a komunikací
(dekontaminační látky, metody, technologie a prostředky),



školení a výcvik chemických specialistů v simulovaných i reálných podmínkách
použití bojových chemických a radioaktivních látek,



metody zaměřování, detekce a zpracování elektromagnetických signálů v radiové
a radiolokační oblasti spektra,

a

materiál

geografického

a

hydrometeorologického

učebně výcvikové základny, trenažéry, simulátory, komplexní učebny a ostatní
učebně výcvikové prostředky,
sbírková činnost zbraní a munice,
šetření havárií výzbroje, munice,
zpracování programů, provádění a vyhodnocování střeleckých zkoušek,
provádění porovnávacích zkoušek zahraniční výzbroje a munice,
speciální aplikace zástavby pomocí kontejnerů,
detekce a identifikace bojových chemických látek (detektory a detekční systémy
pro lokální i dálkovou detekci, mikrosyntézy prekursorů, odběr vzorků, analýzy,
identifikace a verifikace vzorků kontaminovaných BCHL),
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tvorby algoritmů pro vyhodnocování signálů v systémech radioelektronického
pasivního průzkumu a elektronického boje,



tvorba koncepcí a řešení
radioelektronických zařízení,



tvorba koncepcí a řešení průzkumně rušících systémů a algoritmů pro řízení jejich
činnosti,



maskování vojenské techniky, objektů a bojové činnosti vojsk před nepřátelským
pozorováním a naváděcími systémy zbraní s koncovým navedením, vytváření
klamných cílů,



zkoušení a verifikace parametrů technických prostředků průzkumu, rušení,
maskování a klamání,



aplikace informačních bezpečnostních technologií do výzkumu, vývoje a zkoušení
pasivních systémů a prostředků elektronického boje,



speciální materiály a technologie pro výrobu filtračních materiálů, přídavných
pancířů, zbraní, munice a jiných komponent vojenské techniky,



materiálové analýzy pro identifikaci příčin havárií prostředků OPZHN, pasivních
systémů a prostředků elektronického boje, pozemní i letecké techniky z důvodu
selhání materiálu,



speciální nátěrové systémy pro ochranu vojenské techniky proti pozorování ve
viditelné, infračervené a mikrovlnné oblasti elektromagnetického spektra,
pronikání bojových chemických látek, působení dekontaminačních roztoků a vlivů
vnějšího korozního prostředí,



implementace standardů NATO v oblasti materiálových náhrad, vojenské chemie
a pasivních systémů a prostředků elektronického boje, teoretický rozvoj
a praktické zavádění katalogizace do podmínek AČR a obranného průmyslu,
vytváření a udržování databází standardů a standardizačního prostředí ke
schvalování technické způsobilosti výrobků letecké techniky,



ediční činnosti v oblasti vojenské standardizace a zavádění systémů jakosti při
výrobě vojenské techniky.

pasivních

stacionárních,

mobilních

i

leteckých

Plnění shora uvedených předmětů podnikání je zabezpečováno prostřednictvím těchto
živnostenských oprávnění:




výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely,



vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování,
znehodnocování a ničení střeliva,




výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin,



montáž, opravy, rekonstrukce, revize, zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
a periodické zkoušky nádob na plyny,



stavba a výroba plavidel,

vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování,
znehodnocování a ničení zbraní,

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných
jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické,
karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické
a toxické,
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realitní činnost,



činnost technických poradců v oblasti vývoje, výroby, oprav, úprav, nákupu, prodeje,
přepravy, uschovávání, půjčování, znehodnocování a ničení střeliva,



činnost technických poradců v oblasti vývoje, výroby, oprav, úprav, nákupu, prodeje,
přepravy, uschovávání, půjčování, znehodnocování a ničení výbušnin,


























provozování střelnic,

zámečnictví,
kovoobráběčství,
povrchové úpravy a svařování kovů,
truhlářství,
opravy silničních vozidel,
reklamní činnost a marketing,
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
projektování elektrických zařízení,
činnosti technických poradců v oblasti strojírenství a energetiky,
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
konzultační, poradenská, expertní a školící činnost, vypracování studií, analýz, rozborů
a prognóz,

výroby kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů,
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie,
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení,
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení,
zpracování návrhu katalogizačních dat,
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
výroba tepelné energie,
rozvod tepelné energie,
distribuce elektřiny,
činnost autorizované a akreditované osoby v oblasti státního zkušebnictví,
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
pronájem a půjčování věcí movitých,
pronájem motorových vozidel,
ubytovací služby,
silniční motorová doprava nákladní,
testování, měření a analýzy,
výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd,
hostinská činnost,
výroba, montáž a opravy měřidel,
kopírovací práce,
výroba rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů,
výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových),
výroba obuvi (kromě ortopedické).

strana 7 (celkem 28)

Příloha k účetní závěrce
VOP-026 Šternberk, s.p.
ke dni 31. prosince 2009
1.2. Datum vzniku státního podniku
Podnik vznikl dne 1. července 1989.
1.3. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku
V průběhu roku 2009 nebyly doplněny žádné předměty činnosti ani živnostenská
oprávnění.
1.4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém
účetním období
Ředitel podniku přímo řídí:












Technickou sekci
Finanční sekci
Obchodní sekci
sekci Řízení jakosti
Personální sekci
divizi Vojenská výroba
divizi Strojírenská výroba
divizi VTÚPV Vyškov
divizi VTÚVM Slavičín
divizi VTÚO Brno

Hospodářská činnost podniku je sledována na hospodářská střediska.
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám v organizační struktuře podniku.
1.5. Členové statutárních orgánů ke dni účetní závěrky
Funkce

Příjmení

Jméno

Ředitel podniku

RNDr. Hynek

Jiří

Zástupce ŘP

Ing. Smolka, MBA

Martin

1.6. Členové dozorčí rady ke dni účetní závěrky
Funkce

Příjmení

Jméno

Předseda dozorčí rady

Mgr. Staněk

Jiří

Zástupce předsedy

Ing. Szönyi

Peter

Člen

pplk. Ing. Havrda

Vladimír

Člen

Ing. Mrázek

Jan

Člen

Bc. Mudráková

Karla

Člen

Žaluda

Jaroslav
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2.

Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných
společnostech

Podnik nemá žádnou majetkovou spoluúčast v jiných společnostech.

3.

Zaměstnanci a osobní náklady
Zaměstnanci celkem

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

Z toho řídící pracovníci

Sledované
účetní
období

Předchozí
účetní
období

Sledované
účetní
období

Předchozí
účetní
období

908

1 033

14

14

257 298

311 626

15 039

13 498

86 729

116 987

4 855

4 273

2 726

2 210

31

30

346 753

430 823

19 925

17 801

Na doplatek prémií za 4. čtvrtletí 2009 byla vytvořena dohadná položka na účtu 3831 ve
výši 8 338 tis. Kč. Dohadná položka je součástí osobních nákladů – účet 52119. Současně
byla vytvořena rezerva na zákonné sociální pojištění ve výši 2 835 tis. Kč.
Na bonusovou prémii za rok 2009 byla vytvořena dohadná položka na účtu 3831 ve výši
1 165 tis. Kč. Dohadná položka je součástí osobních nákladů – účet 52113. Současně byla
vytvořena rezerva na zákonné sociální pojištění ve výši 396 tis. Kč.

4.

Poskytnutá peněžitá či jiná plnění členům statutárních orgánů a
řídícím pracovníkům

Pro plnění pracovních úkolů bylo k 31.12.2009 přiděleno do trvalého užívání 18 osobních
vozidel. Vozidla byla přidělena řediteli podniku a dalším 17 vedoucím pracovníkům.
Přidělení vozidel je stanoveno příkazem ředitele podniku. Ve všech případech podnik
postupuje v souladu s § 6, odst. 6 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
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II.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady
a způsoby oceňování

Účetní závěrka státního podniku byla zpracována na základě zákona číslo 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy.

1.

Způsob ocenění majetku

Způsoby oceňování jsou určeny směrnicí finančního ředitele číslo 5V/03.
1.1. Zásoby
1.1.1.

Účtování zásob

Pro účtování zásob je používán způsob „A“ i „B“.
Způsob „A“ je využíván u zásob, u kterých jsou zavedeny číselníky a nejsou nakupovány
na předem určené zakázky nebo režijní spotřebu.
Při tomto způsobu účtování je materiál účtován prostřednictvím účtu 119 na jednotlivé
sklady.
Pokud jsou zásoby pořizovány na předem určené zakázky, režijní spotřebu nebo materiál
není skladován, je používán způsob „B“.
Způsobem „B“ jsou účtovány tyto zásoby:



platby kartou CCS nebo UTA (benzin a nafta, materiál na opravy a udržování, ostatní
materiál),






náklady na reprezentaci,
předplatné a vyúčtování předplatného za běžné účetní období, kancelářské potřeby,
materiál na propagaci,
spotřeba přímého materiálu na zakázky podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

Při zúčtování materiálu způsobem „B“ na nákladové účty 501xx je podkladem přijatá
faktura nebo doklad „Vyúčtování nákupu za hotové“.
Rovněž náklady související s pořízením materiálu nejsou účtovány na účet 11202 náklady
na pořízení materiálu, ale na stejný účet jako spotřeba materiálu (např. poštovné,
přepravné apod.).
Za správné určení zúčtování odpovídá zaměstnanec oprávněný k nákupu a řešitel zakázky.
Zaokrouhlení je zúčtováno na účet 54812, HS-98 - rezervní středisko.
1.1.2.

Oceňování zásob

Zásoby nakupované
Zásoby nakupované se oceňují pořizovací cenou.
Materiál na skladě na účtu 112 (a následující číslo skladu dle analytické evidence uvedené
ve směrnici číslo 5V/04, účtový rozvrh) je oceňován v průměrných cenách, které jsou po
každém příjmu aktualizovány.
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Na samostatném účtu 11202 jsou vedeny náklady související s pořízením zásob.
Měsíčně je část nákladů souvisejících s pořízením zásob zúčtována na účet 50103 - přímé
náklady na pořízení materiálu takto:
Výpočet koeficientu
A. Celkem náklady na pořízení materiálu (MD účtu 11202 včetně zůstatku k 01.01.2008)
B. Celkem příjem materiálu na sklad (MD účtů 112xx včetně zůstatku k 01.01.2008)
Koeficient=A/B
Zúčtování na účet 50103
Celkem výdej materiálu ze skladů (D účtů 112xx) * Koeficient
= Zúčtování na účet 50103 - přímé náklady na pořízení materiálu

Při účtování přímo do spotřeby jsou současně do spotřeby zúčtovány náklady související
s pořízením tohoto materiálu.
Zásoby vytvořené ve vlastní režii
Zásoby vytvořené ve vlastní režii se oceňují ve vlastních skutečných nákladech včetně
výrobní režie nebo v předem stanovené ceně v úrovni výrobních nákladů (přímé náklady +
výrobní režie).
Zásoby pořízené bezplatně
Zásoby pořízené bezplatně jsou zásoby nalezené, inventarizační přebytky a podobně.
Oceňují se na základě odborného odhadu a jejich užitné hodnoty.
Nedokončená výroba a výrobky
Nedokončená výroba a výrobky jsou oceňovány v přímých skutečných nákladech.
Z důvodu slučování státních podniků a sjednocení metodiky oceňování nedokončené
výroby a výrobků, byla k 31.12.2009 hodnota nedokončené výroby a výrobků zvýšena o
hodnotu výrobní režie.
Vedlejší pořizovací náklady
Jedná se o vedlejší pořizovací náklady, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen
nakupovaných zásob a o druhy nákladů zahrnované do cen zásob materiálu a zboží
stanovených na úrovni vlastních nákladů.
Do pořizovací ceny nakupovaných zásob materiálu a zboží je zahrnováno:








přepravné prvotní (externí),
přepravné druhotné (vnitropodnikové, aktivované prostřednictvím účtu 622),
cestovné,
nevratné obaly,
přirážky fakturované dodavateli,
clo.
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Do ocenění ve vlastních nákladech je zahrnováno:













přímý materiál,
přímá paliva,
přímé náklady na pořízení materiálu,
přímé náklady na likvidaci odpadů,
přímé kooperace,
vnitropodnikové kooperace – LASER,
vnitropodniková kooperace – VANAD,
přímé mzdy,
přímé zákonné sociální pojištění,
ostatní přímé náklady,
výrobní režie (plánovaná přirážka z přímých mezd v %).

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného
vlastní činností
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve
vlastních nákladech včetně výrobní režie. To jsou skutečné přímé náklady a plánované
procento výrobní režie nebo plánovaná hodinová zúčtovací sazba hospodářského střediska,
které majetek vytvořilo.
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
Podnik nevlastní cenné papíry a nemá žádnou majetkovou účast.

2.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u nalezeného majetku

Nalezený majetek je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Ta je stanovena na základě
odborného posouzení zaměstnanci divize/sekce, na které je nález zjištěn. Při zařazení
majetku do evidence je provedeno zaúčtování na příslušných účtech 08.

3.

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce ke změně oceňování zásob
nedokončené výroby a výrobků, tak jak je uvedeno v kapitole 1.1.2. Změna spočívala
v zahrnutí výrobní režie do hodnoty zásob nedokončené výroby ve výši 16 898 tis. Kč a
hotových výrobků ve výši 3 570 tis. Kč.
Dále došlo ke změně způsobů časového rozlišování. Časově se nerozlišují pravidelně se
opakující výdaje (předplatné novin a časopisů, update, upgrade, aktualizace software,
semináře, dálniční známky apod.).
Způsob oceňování, odpisování a postupy účtování
Způsob oceňování, odpisování a postupy účtování jsou řešeny ve směrnicích finančního
ředitele:



směrnice 5V/03 Oceňování v účetnictví podniku, časové rozlišení, tvorba a použití
rezerv, tvorba a použití opravných položek,



směrnice 5V/04 Účtový rozvrh,
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směrnice 5V/14 Odpisový plán,
směrnice 5/03 Účetní doklady.

Z důvodu výrazného poklesu výroby a odbytu na divizi Strojírenská výroba v roce 2009 a
z toho vyplývající malé vytíženosti strojního vybavení se snížily účetní odpisy u části
položek v celkové výši 1 731 tis. Kč. Uvedené snížení bylo způsobeno prodloužením doby
použitelnosti a tím i odpisování.

4.

Opravné položky k majetku

K 31.12.2009 byly tvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti. Dále byly
sníženy opravné položky k výrobkům a opravné položky k materiálu.
Tvorbu opravných položek stanoví směrnice finančního ředitele 5V/03.
Opravné položky k výrobkům
V roce 2009 byla snížena opravná položka k výrobkům – účet 1941 z 15 768 tis. Kč na
9 578 tis. Kč. Z toho 1 079 tis. Kč tvoří opravná položka k výrobkům na divizi Strojírenská
výroba, 7 299 tis. Kč opravná položka na výrobky související s projektem Pandur a 1 200
tis. Kč opravná položka na vozidlo BVP-1 po GO.
Opravné položky k materiálu na skladě
V průběhu roku 2009 byla zúčtována opravná položka vytvořená v roce 2007 na materiál
na zakázku Pandur ve výši 15 900 tis. Kč a na zapalovače divize VTÚVM Slavičín ve výši
131 tis. Kč.
Byla vytvořena opravná položka k materiálu na skladě bez pohybu ve výši 6 731 tis. Kč.
Opravné položky k nedokončené výrobě
V roce 2009 nebyla tvořena žádná opravná položka k nedokončené výrobě.
Opravné položky k pohledávkám
K 31.12.2009 byla tvořena zákonná opravná položka k pohledávkám za firmou
INTERLINKA ve výši 1 263 tis. Kč. Dále byla vytvořena nedaňová opravná položka
k pohledávkám za firmou INTERLINKA ve výši 1 088 tis. Kč a za firmou SHK, s.r.o. ve výši
18 214 tis. Kč.
Odpis pohledávek
V průběhu účetního období byl proveden
105 tis. Kč.

odpis

nedobytných

pohledávek ve výši

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku
K 31.12.2009 nebyla tvořena žádná opravná položka.
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Celkový přehled o vývoji opravných položek
Opravné položky k:

Zůstatek
k 31.12.2008

Tvorba

Zůstatek
k 31.12.2009

Zúčtování

31 799

15 108

30 599

16 308

- pohledávkám - zákonné

0

1 263

0

1 263

- pohledávkám - ostatní

0

19 302

0

19 302

- dlouhodobému majetku

0

0

0

0

- finančnímu majetku

0

0

0

0

- zásobám

5.

Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů byl stanoven směrnicí finančního ředitele 5V/14. Směrnice
vymezuje druh majetku a způsob jeho odpisu a účtování.
Systém odpisování drobného dlouhodobého hmotného majetku
Systém odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je stanoven směrnicí
finančního ředitele 5V/14. Současně je určen systém odpisování drobného majetku.
Drobný majetek do 40 000 Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů podniku při
vyskladnění nebo nákupu na účty:





50113 - nářadí a přípravky,
50115 - strojní vybavení,
50116 - nábytek.

Drobný majetek v ceně od 300 Kč je veden až do vyřazení v operativní evidenci.
Evidence je vedena v systému ORSOFT odděleně pro:







nářadí a přípravky,
strojní vybavení,
nábytek,
ochranné prostředky,
drobný nehmotný majetek.

Systém odpisování drobného dlouhodobého nehmotného majetku
Drobný nehmotný majetek do 60 000 Kč je účtován do nákladů podniku.
V ceně do 3 000 Kč je účtován na účet 51821 - ostatní nejmenované služby režijní.
V ceně od 3 000 Kč do 60 000 Kč je účtován na účet 51826 - ostatní služby - software
v operativní evidenci.
Inventarizace veškerého majetku je prováděna jedenkrát ročně.

strana 14 (celkem 28)

Příloha k účetní závěrce
VOP-026 Šternberk, s.p.
ke dni 31. prosince 2009

6.

Přepočet cizích měn na českou měnu

Vzhledem ke značným změnám kurzů je zavedeno používání denního kurzu vyhlašovaného
ČNB.

K 31.12.2009 byly pohledávky a závazky v cizí měně přepočteny následujícími kurzy:
Země

Kód

Jednotka

Kurz k 31.12.2009

Evropská měnová unie

EUR

1

26,4650

USA

USD

1

18,3680

Velká Británie

GBP

1

29,7980
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III.
1.

Doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty
Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace
podniku

1.1. Doměrky a vratky daně z příjmů za minulá účetní období
V průběhu sledovaného roku nebyly žádné doměrky ani vratky daně z příjmů za minulá
účetní období.
1.2. Bankovní úvěry
V závěru roku 2009 podnik čerpal krátkodobý úvěr ve výši 40 000 tis. Kč po dobu 2 týdnů
a ve výši 10 000 tis. Kč po dobu 7 týdnů.
1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání je uveden v následujících tabulkách.
Náklady k dotacím poskytnutým na úhradu nákladů jsou evidovány na zakázkách.
O dotace na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byl snížen účet 042.

Přehled dlouhodobého majetku pořízeného z dotací
údaje v Kč
Č. faktury

Kč
86 084

Název majetku

K aktivaci

Sférický zdroj KSQ 1000

47/29

0
-86 084
1 567 409

dotace SPEKTR účet 34754
Vysokofrekvenční zesilovač AR500W

37/29

0
-1 567 409
178 671

dotace DEW1 účet 34755
Anténa pro buzení elektromagnetického pole

76/29

8 671
-170 000
162 669

dotace DEW1 účet 34755
Souprava půlvlnných dipólů HZ-12

51/29

12 669
-150 000
162 669

dotace SPEKTR účet 34754
Souprava půlvlnných dipólů HZ-13

51/29

12 669
-150 000
93 448

dotace SPEKTR účet 34754
Diodový senzor měření výkonu NRP-Z21

51/29

5 448
-88 000
70 322

dotace SPEKTR účet 34754
Teplotní senzor měření výkonu NRP-Z51

51/29
-70 322
46 075

0

dotace SPEKTR účet 34754
Kalibrační přístroj

122/29

15 359
-30 716

dotace Zkoušení vozidel a EMC účet 34762
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Č. faktury

Kč

Název majetku

42 655

K aktivaci

Kalibrační přístroj

122/29

14 219
-28 436

dotace Zkoušení vozidel a EMC účet 34762

1 975 078

Reverberační komora

117,118/29

25 078
-1 950 000

dotace REVERB účet 34760

477 122

Vektorový analyzátor ZVL3

155/29

0
-477 122

dotace ZÁSTAVBA účet 34763

Zúčtování dotací
údaje v Kč
Zúčtování dotace
Název

Dotace

Na úhradu
nákladů

Investiční

Vratka

Divize VTÚO Brno

86 286 600

86 268 600

0

18 000

Divize VTÚVM Slavičín

30 472 000

30 462 899,75

0

9 100,25

101 303 000

96 397 859,40

4 768 089

137 051,60

218 061 600

213 129 359,15

4 768 089

164 151,85

Divize VTÚPV Vyškov
Souhrn za podnik

Divize VTÚVM Slavičín poskytla část přijaté dotace AUDIO ve výši 525 000 Kč
spolupříjemci dotace, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
1.4. Komplexní náklady příštích období
K 31.12.2009 nebyly tvořeny komplexní náklady příštích období.

2.

Významné události po datu účetní závěrky

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 1159 ze dne 7. září 2009 dojde ke sloučení
Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státního podniku a VOP-026
Šternberk, s.p. k rozhodnému dni 01.01.2010 při zachování právní subjektivity VOP-026
Šternberk, s.p.
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3.

Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1

Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
Pořizovací cena

Název

Pozemky
Stavby
Opravná položka
ke stavbám
Samostatné movité
věci a soubory
movitých věcí
Nedokončený DHM

Běžné
období

Zůstatková
cena
Běžné Minulé Běžné Minulé
období období období období
Oprávky

Minulé
období

Přírůstky

Úbytky

V pořizovacích
cenách rok 2009

32 166

32 166

0

0

32 166

32 166

0

0

1 300 872

1 283 499

661 124

625 353

639 748

658 146

19 697

2 324

0

0

0

0

0

0

0

0

798 600

766 809

661 091

634 683

137 509

132 226

55 946

24 155

8 276

44 918

0

0

8 276

44 918

44 381

81 023

Mezi nejvýznamnější položky zaevidované v průběhu roku do majetku patří
semianechoická komora SAR v hodnotě 27.345 tis. Kč a stavební úpravy haly pro tuto
komoru ve výši 9.927 tis. Kč, klimatická komora Thermotnom v hodnotě 991 tis. Kč,
vysokozdvižný vozík 5t za 987 tis. Kč a mostový jeřáb 5t za 848 tis. Kč.
V průběhu účetního období byl pořizován majetek především pro rozvoj a zvýšení kvality
výroby a pro obměnu a modernizaci strojního vybavení.
Nepotřebný majetek byl průběžně vyřazován.
3.2

Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
Pořizovací cena

Název

Oprávky

Zůstatková cena Přírůstky Úbytky

Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné
období období období období období

Minulé
období

V pořizovacích
cenách roku 2009

Software

34 505

33 792

29 830

28 767

4 675

5 025

2 448

1 735

Jiný DNM

610

4 889

610

4 889

0

0

0

4 279

Nedokončený DNM

118

85

0

0

118

85

153

120
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3.3

Účetní a daňové odpisy
údaje v Kč

Název
Software
Software dle § 32a zák. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů – od roku 2004
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

OSK
1
SW

Daňové

Účetní

Rozdíl

46 875
2 797 828

-319 645

2 431 308

2

0

0

0

2

0

0

0

3

393 294

394 871

-1 577

4

5 288 268

5 210 165

78 103

5

34 003 636

32 489 754

1 513 882

1

19 707 682

20 150 946

-443 264

2

32 876 918

22 811 281

10 065 637

3

6 015 413

5 677 665

337 748

100 763 394

89 532 510

11 230 884

Stavby

Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

Celkem
Název

OSK

Daňové

Účetní

19 754 557

20 150 946

2 431 308

2 797 828

2

32 876 918

22 811 281

10 065 637

3

6 408 707

6 072 536

336 171

4

5 288 268

5 210 165

78 103

5

34 003 636

32 489 754

1 513 882

100 763 394

89 532 510

11 230 884

1
SW
Celkem odpisová skupina

Celkem

3.4

Rozdíl
-762 909

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

V průběhu sledovaného účetního období nebyl pořízen žádný majetek formou finančního
pronájmu.
3.5

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou operativního pronájmu

V průběhu sledovaného účetního období nebyl pořízen žádný majetek formou operativního
pronájmu.
3.6

Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze

Vymezení majetku vedeného v operativní evidenci je součástí směrnice finančního ředitele
5V/14.
Drobný hmotný majetek od 300 do 40 000 Kč je veden jako zásoba a je účtován do
nákladů podniku při vyskladnění na účty:



50113 - nářadí a přípravky,
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50115 - strojní vybavení,




50116 - nábytek.

Operativní evidence je vedena v systému ORSOFT odděleně pro položky uvedené
v tabulce.
Název majetku

Běžné období

Nářadí a přípravky

Minulé období

Pořizovací cena
45 611

45 544

349

431

Strojní vybavení

78 568

79 484

Nábytek

34 795

33 161

6 815

7 092

166 138

165 712

Ochranné prostředky

Drobný nehmotný majetek
Celkem

3.7

Rozpis majetku zatíženého zástavním právem

Podnik neeviduje majetek zatížený zástavním právem.
3.8

Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Podnik neeviduje investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti.
3.9

Zásoby

Vývoj zásob (netto)
Název
Zásoby celkem

Běžné účetní
období

Minulé
období

Rozdíl

173 668

174 847

-1 179

98 606

112 955

-14 349

277

478

-201

-6 731

-16 031

9 300

92 152

97 402

-5 250

52 351

44 752

7 599

0

0

0

52 351

44 752

7 599

Výrobky

38 742

48 461

-9 719

Opravná položka k výrobkům

-9 577

-15 768

6 191

29 165

32 693

-3 528

0

0

0

Z toho:
Materiál
Materiál na cestě
Opravná položka k materiálu na skladě
Materiál celkem
Nedokončená výroba
Opravná položka k nedokončené výrobě
Nedokončená výroba celkem

Výrobky celkem
Zboží
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V průběhu účetního období došlo k celkovému snížení zásob v netto hodnotě o 1 179 tis.
Kč a v brutto hodnotě o 16 670 tis. Kč.
Podnik věnuje zvýšenou pozornost problematice zásob. Nákup a skladování jsou významné
procesy systému řízení jakosti.
Materiál
Materiál na skladě a materiál na cestě klesly v netto hodnotě o 5 250 tis. Kč.
Nedokončená výroba
Nedokončená výroba vzrostla v netto hodnotě o 7 599 tis. Kč. Hlavním důvodem je změna
oceňování, která spočívá v navýšení nedokončené výroby o výrobní režii.
Přehled zůstatku nedokončené výroby
Celkem přímé náklady
Název

HS

Rozdíl
31.12.2009

Celkem

31.12.2008

52 351

44 752

7 599

Divize Vojenská výroba

11

4 994

3 878

1 116

Divize Strojírenská výroba

12

15 688

10 716

4 972

Odbor Vojenské chemie

21

333

302

31

Odbor Elektronický boj a maskování

22

1

0

1

Odbor Materiálové inženýrství

23

396

430

-34

Správa majetku

32

206

5

201

Nářadí

33

4

112

-108

Odbor Muniční systémy

42

1 512

1

1511

Odbor Průzkumné a zbraňové systémy

43

857

7 216

-6 359

Odbor Zkušebnictví

44

224

0

224

Odbor Tanková a automobilní technika

61

292

0

292

Odbor Výroba

62

3 320

341

2 979

Odbor Zkoušení techniky

64

618

0

618

Odbor Ženijní, logistická a zdravotní technika

65

19 953

21 751

-1 798

Odbor Strojírenská a elektrotechnická
konstrukce

66

3 390

0

3 390

Vývoj

83

563

0

563

strana 21 (celkem 28)

Příloha k účetní závěrce
VOP-026 Šternberk, s.p.
ke dni 31. prosince 2009

Výrobky
Stav výrobků se snížil v netto hodnotě o 3 528 tis.

Přehled zůstatku výrobků
Celkem přímé náklady
Název

HS

Rozdíl
31.12.2009

Celkem

31.12.2008

38 742

48 461

-9 719

Divize Vojenská výroba

11

1 336

1 928

-592

Divize Strojírenská výroba

12

17 155

26 840

-9 685

Odbor vojenská chemie

21

11 475

11 475

0

Odbor elektronický boj a maskování

22

1 079

1 079

0

Odbor Muniční systémy

42

478

656

-178

Odbor průzkumné a zbraňové systémy

43

7 211

6 475

736

Vývoj

83

8

8

0

4.

Vlastní kapitál

4.1

Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
Běžné období

Název

Stav
k 31.12.2009

Změna

Minulé
období

Základní kapitál

168 373

0

168 373

Ostatní kapitálové fondy

626 347

1 150

625 197

16 837

0

16 837

249 914

-12 912

262 826

2 119

0

2 119

0

0

0

9 438

-29 880

39 318

1 073 028

-41 642

1 114 670

Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Hospodářský výsledek běžného účet. období
Vlastní kapitál

strana 22 (celkem 28)

Příloha k účetní závěrce
VOP-026 Šternberk, s.p.
ke dni 31. prosince 2009
4.2

Ostatní kapitálové fondy

Název

Stav ke dni Stav ke dni
31.12.2009 31.12.2008

Účet

Změna

Převedený DHM, DNM VTÚO

41310

120 073

120 073

0

Převedený DHM, DNM Bohuslavice

41311

43 565

43 565

0

Převedené zásoby ostatní

4132

10 033

8 882

1 151

Nezapsaný základní kapitál

4133

638

638

0

Převedený DHM ostatní

4134

23 903

23 903

0

Převedené zásoby VTÚPV

4135

5 091

5 091

0

Převedené zásoby VTÚVM

4136

36 677

36 677

0

Převedené zásoby výrobků VTÚVM

4136

6 183

6 183

0

Převedený DNM a DHM VTÚPV

4137

251 045

251 045

0

Převedený DHM nedokončený VTÚPV

4137

832

832

0

Převedený DNM a DHM VTÚVM

4138

124 290

124 290

0

Převedený DHM nedokončený VTÚVM

4138

1 615

1 615

0

Převedené zásoby VTÚO

4139

2 403

2 403

0

626 348

625 197

1 151

Celkem

Přírůstek účtu 4132 představuje materiál dodaný bezplatně firmou Fermec, který byl
v zůstatku stavu účtu 389 dlouhodobě evidován jako nevyfakturovaný příjem.
4.3

Statutární a ostatní fondy
Stav k
31.12.2008

Doplnění

3 286

5 720

6 953

2 053

165 108

33 764

15 259

183 613

Fond investic

34 689

0

0

34 689

Fond odměn

58 132

0

30 184

27 948

1 610

0

0

1 610

262 825

39 484

52 396

249 913

Název
FKSP
Fond podnikových rezerv

Fond technického rozvoje
Celkem

Čerpání

Stav k
31.12.2009
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Příděl do FKSP z rozdělení hospodářského výsledku 2009
údaje v Kč
Název
Mzdové náklady 2009

Částka
248 901 731

Příděl 2 %

4 978 035

Zálohově přiděleno

4 741 285

Doplnění přídělu za rok 2009

236 750

Plánované mzdové náklady 2010

212 122 712

Příděl 2 %
Celkový příděl
z rozdělení hospodářského výsledku 2009

4 242 455
4 479 205

Fond kulturních a sociálních potřeb
Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb byly čerpány v souladu s ročním
rozpočtem.
Fond odměn
Fond odměn byl použit na výplaty odměn členům dozorčí rady a na výplatu 2. prémie za
výsledky hospodaření v souladu se směrnicí finančního ředitele 5/05 ve výši 30 184 tis.
Kč.
Fond podnikových rezerv
Fond rezerv byl použit na příspěvek na dopravu ve výši 3 068 tis. Kč a dále na úhradu
úkolů výzkumu a vývoje hrazených z vlastních zdrojů ve výši 12 192 tis. Kč.
4.4

Daň z příjmů právnických osob
údaje v Kč

Název
Hospodářský výsledek před zdaněním

Částka
9 437 505

Daň z příjmů právnických osob - splatná

0

Daň z příjmů právnických osob - odložená

0

Dodatečný odvod daně z příjmů

0

Hospodářský výsledek za účetní období

9 437 505
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4.5

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
údaje v Kč

Název

Částka

Hospodářský výsledek za účetní období

9 437 505

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb -doplnění
přídělu za rok 2009

236 750

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb -zálohový
příděl na rok 2010

4 242 455

Příděl do fondu podnikových rezerv

4 958 300

Příděly celkem

9 437 505

5.

Pohledávky a závazky

5.1

Pohledávky po lhůtě splatnosti
Běžné období

Počet dnů

Do 30

Z obchodního
styku

Minulé období

Ostatní

Z obchodního
styku

Ostatní

11 468

0

13 621

0

30 - 60

1 571

0

2 109

0

60 - 90

982

0

839

0

6 530

0

1 944

0

39 301

0

3 904

0

59 852

0

22 417

0

90 - 180
180 a více
Celkem

5.2

Závazky po lhůtě splatnosti
Běžné období

Počet dnů

Do 30

Z obchodního
styku

Minulé období

Ostatní

Z obchodního
styku

Ostatní

745

0

2 477

0

30 - 60

16

0

702

0

60 - 90

0

0

1

0

90 - 180

477

0

-78

0

180 a více

288

0

962

0

1 526

0

4 064

0

Celkem
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5.3

Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

Podnik neeviduje pohledávky a závazky k podnikům ve skupině.
5.4

Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního
a zajišťovacího práva

Podnik neeviduje pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.
5.5

Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Podnik eviduje potencionální závazek nesledovaný v účetnictví a neuvedený v rozvaze
z titulu neukončeného soudního sporu ve výši 7 973 tis. Kč.

6.

Rezervy
Minulé období

Běžné období

Druh rezervy
Zůstatek

Tvorba

Čerpání

Zůstatek
31.12.2009

Ostatní rezervy 4591

94 576

119 770

175 851

38 495

Ostatní rezervy 4592

5 706

3 231

5 705

3 232

Ostatní rezervy 4593

0

1 200

0

1 200

100 282

124 201

181 556

42 927

Ostatní rezervy celkem

Byly vytvořeny tyto ostatní rezervy na účtu 4591:
 rezerva na reklamace a servis výrobků divize VTÚPV Vyškov ve výši 2 000 tis. Kč,
 rezerva na eliminaci mimořádných nákladů spojených se slučováním státních podniků
ve výši 33 660 tis. Kč.,
 rezerva na dodávku radiostanic HARRIS ve výši 84 110 tis. Kč, která byla v průběhu
roku 2009 vyčerpána.
Byla vytvořena rezerva na účtu 4592 na pokrytí nákladů na zákonné sociální pojištění
související s výplatami prémií za 4. čtvrtletí ve výši 2 835 tis. Kč a s bonusovou prémií za
rok 2009 ve výši 396 tis. Kč.
Dále byla vytvořena rezerva na účtu 4593 na pokrytí nákladů spojených se zjištěným
mankem na pokladně na divizi VTÚPV Vyškov ve výši 1 200 tis. Kč.
V průběhu roku 2009 byly z důvodu neopodstatněnosti zrušeny na účtu 4591 rezervy na
náklady spojené s ukončení projektu Pandur ve výši 18 700 tis. Kč a rezerva na nové
výrobní programy ve výši 15 000 tis. Kč.
Dále v roce 2009 byly čerpány na účtu 4592 rezervy na pokrytí nákladů na zákonné
sociální pojištění na prémie za 4. čtvrtletí 2008 a na bonusové prémie za rok 2008
v celkové výši 5 705 tis. Kč.
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7.

Výnosy z běžné činnosti
Sledované období

Minulé období

Výnosy
Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

0

0

0

0

715 872

618 805

97 067

1 023 947

11 905

11 493

412

12 940

11 877

1 063

262 004

262 004

0

258 235

258 235

0

989 781

892 302

97 479 1 295 122

995 345

299 777

Tržby za prodej zboží
Tržby z prodeje
vlastních výrobků
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Celkem

Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

0

0

725 233

298 714

Největší obchodní partneři podniku:





Ministerstvo obrany ČR,
TEREX GmbH,
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Ostatní výnosy
Název

Ostatní

Aktivace materiálu, zboží

17 153

Aktivace vnitropodnikových služeb

12 400

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

2 829

Změna stavu zásob vlastní činnosti

-4 330

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

11 490

Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní výnosy - zúčtování dotací
Výnosové úroky
Ostatní finanční výnosy
Celkem ostatní výnosy

8.

3 552
213 129
907
4 874
262 004

Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Vývoj je prováděn na základě smluv o poskytnutí podpory na programové projekty (oblast
dotací), podnikový vývoj je řízen v souladu s plánem úkolů výzkumu a vývoje hrazených
z podnikových zdrojů.
Úkoly spojené problematikou pravidel a povinností v řízení, evidenci a zúčtování nákladů
v souvislosti s vývojem jsou popsány ve směrnici finančního ředitele číslo 5V/08.
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Náklady na vývoj jsou rozčleněny na:



náklady hrazené na základě smluv o poskytnutí podpory na programové projekty
(dotace),



náklady hrazené z vlastních zdrojů (součástí vlastních zdrojů je i podíl dle smluv na
řešení dotačních úkolů).

Přehled o vynaložených výdajích
Dotace

Název

Celkem

Investiční

Divize VTÚO Brno

86 268

0

86 268

5 253

91 521

Divize VTÚVM Slavičín

29 938

0

29 938

15 317

45 255

Divize VTÚPV Vyškov

96 398

4 768

101 166

8 288

109 454

0

0

0

163

163

212 604

4 768

217 372

29 021

246 393

Divize Strojírenská výroba
Celkem

Celkem

Vlastní
zdroje

Provozní

Podnik realizuje rovněž výzkum a vývoj na komerční bázi.

9.

Náklady na odměny statutárního auditora

Náklady na statutární audit účetní závěrky činí 247 000,- Kč.

Sestaveno dne:

Sestavil:

Podpis statutárního orgánu:

25. března 2010

Bc. Veronika Vlčková
vedoucí oddělení Účtárny

Ing. Martin Smolka, MBA
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