http://www.vop.cz/
VOP CZ, s. p. je podnikem, který se profiluje v oblasti vojenské techniky, výzkumu a vývoje a strojírenské
civilní výroby. Sídlo podniku se nachází v Šenově u Nového Jičína.
Do portfolia vojenské výroby patří výroba, opravy a modernizace těžké pásové a kolové techniky, ženijní
techniky, prostředků na obranu proti zbraním hromadného ničení, průzkumné a pozorovací systémy.
Největší zakázkou posledních let byla kompletní výroba obrněných transportérů PANDUR pro Armádu
České republiky.
V oblasti výzkumu a vývoje se VOP CZ, s. p. zabývá novými produkty obranné a bezpečnostní techniky.
Vývojoví pracovníci jsou experty ve svých oborech a podílejí se na mnoha projektech ve spolupráci
s dalšími domácími a zahraničními experty.
Do portfolia civilní strojírenské výroby patří masivní svařence, šasi stavebních strojů, lžíce a ramena
bagrů, hydraulické, palivové a olejové nádrže, i zakázková výroba investičních celků.
VOP CZ, s. p. zaměstnává více než 900 zaměstnanců, kteří dohromady nabízí široké portfolio profesionálních služeb ve výše zmíněných oblastech.
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Poskytování kontinuální a efektivní podpory zabezpečení obranyschopnosti státu a bezpečnosti
obyvatelstva prostřednictvím komplexních služeb a produktů v oblasti vojenské a bezpečnostní
techniky a partnerství v rámci mezinárodních organizací.
Spolehlivá, flexibilní a inovativní spolupráce s MO, MV a obchodními partnery v oblasti technického rozvoje pro zabezpečení obrany a boje proti terorismu.
Podílení se na rozvoji vědy, výzkumu, vývoje a výroby a zkušebnictví speciální a civilní produkce
na české i mezinárodní úrovni a jejich maximální aplikaci pro potřeby zákazníků.
Naplňování potřeb zákazníků na české i mezinárodní úrovni.
Podílení se na rozvoji regionů, kde podnik působí, včetně podpory zaměstnanosti a ochrany
životního prostředí. Zajištění potřeb zaměstnanců podniku a vytváření inspirativního pracovního
prostředí.
Trvale posilovat fi nanční stabilitu a růst.
Být stabilním, moderním a respektovaným podnikem v rámci českého a mezinárodního trhu,
který aplikuje nejnovější vědecké poznatky cestou výzkumu, vývoje, zkušebnictví a výroby.
Disponovat produkty a komplexními službami převyšujícími konkurenci a tím být trvale preferovaným obchodním partnerem v oblasti vojenského a civilního sektoru.
Být vyhledávaným zaměstnavatelem na trhu pracovních sil.
Disponovat spokojenými a loajálními zaměstnanci a systémově podporovat jejich profesní
a osobní rozvoj.

Užitné vzory

UV

2003-13989

13159

Registrační terč odolný proti vzniku trvalých zkratů

UV

2003-14170

13438

Filtrační zařízení na ochranu proti účinkům zbraní hromadného ničení

UV

2004-15630

14683

Cyklonový čistič vzduchu

UV

2006-18072

17142

Blatník dopravního prostředku, zejména pásového bojového vozidla

UV

2006-18407

17253

Nástavba cisternového automobilu

UV

2007-19509

18246

Směšovač pro kontinuální směšování kapalin, zejména pro přípravu dekontaminační směsi

UV

2010-22393

20823

Naváděcí štít, zejména pro radiální ventilátory

