
Kancelář  mini s tra   
Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 01,  

datová schránka hjyaavk 
 

 
                                                                                                   V Praze dne 19. listopadu 2015 
Čj. 888-4/2015-7542KM                                                           Výtisk jediný 
                                                                                                   Počet listů: 5 
                                                                                                    
 
 
Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. 
 
 

Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 5. listopadu 2015 žádost 
spolku Transparency International Česká republika, o. p. s., podanou podle zákona  
č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací vztahujících se  
k materiálu Záměr rychlého doplnění materiálu AČR v souvislosti se zhoršenou bezpečnostní 
situací a uprchlickou krizí a informace o realizaci souvisejících veřejných zakázek, 
předloženého na jednání vlády dne 19. 10. 2015 (dále jen „Záměr“). 
 

Konkrétně k dotazům žadatelky sdělujeme následující informace. 
 

Ad 1) 
Záměr předpokládá realizaci celkem 11 veřejných zakázek pod názvy: 
 

 1. Lehký pozorovací systém modernizovaný (LOS-M) – zhodnocení 2. etapa  
 2. Modernizace PzPK SNĚŽKA  
 3. Lehké obrněné vozidlo průzkumné – LOV Pz 
 4. Útočná uška CZ 805 BREN s příslušenstvím - nákup  
 5. Pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM - nákup  
 6. Automobil nákladní terénní střední T-810 se zvedacím čelem  
 7. Automobil nákladní terénní těžký - nákup  
 8. Automobil T 815 – nakladač kontejnerů  
 9. Obměna zařízení rádiového průzkumu stanovišť EB  
10. Prostředky pro zabezpečení ubytování vojsk v poli – nákup 
11. Pojízdná elektrocentrála 16kw – nákup. 
 

Ad 2, 4 a 6)  
Žádná z uvedených zakázek není plánovaná k zadání v jednacím řízení bez uveřejnění. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné zakázky, jejichž předmětem je pořízení vojenského 
materiálu, který je nezbytný k ochraně bezpečnostních zájmů České republiky, nebudou se 
předmětné veřejné zakázky zadávat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) a to na základě výjimky 
z jeho působnosti stanovené v § 18 odst. 1 písm. b) tohoto zákona. 
 

Množství dílčích předmětů plnění jednotlivých zakázek a jejich předpokládané hodnoty 
bez DPH jsou následující: 

 
a) Lehký pozorovací systém modernizovaný (LOS-M) – zhodnocení 2. etapa  
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Předmětem zakázky je provedení nálezové opravy a modernizace 3 souprav Lehkého 
pozorovacího systému LOS, podle přesně stanovené specifikace. Předpokládaná hodnota 
zakázky činí cca 74,38 mil. Kč bez DPH; 

b) Modernizace PzPK SNĚŽKA  
Předmětem zakázky je provedení nálezové opravy na 2 průzkumných a pozorovacích 

kompletech Sněžka-M a následné modernizace. Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 79 
mil. Kč bez DPH;  

c) Lehké obrněné vozidlo průzkumné – LOV Pz 
Předmětem zakázky je pořízení 1 kusu vozidla, materiálu a implementace tohoto 

materiálu do 1 kusu lehkého obrněného vozidla IVECO. Předpokládaná hodnota zakázky činí 
cca 41,323 mil. Kč bez DPH;  

d) Útočná puška CZ 805 BREN s příslušenstvím - nákup  
Předmětem veřejné zakázky je pořízení  

2 600 ks útočných pušek CZ 805 BREN A1, ráže 5,56 x 45 mm ve verzi standard,  
   800 ks podvěsných granátometů CZ 805 G1, ráže 40 x 46 mm, 
2 600 ks zaměřovacích kolimátorových dalekohledů ZD-Dot denní-noční pro útočnou pušku,  
1 600 ks zaměřovacích systémů – přídavných denních dalekohledů DV-Mag3 pro útočnou 
pušku,  
1 450 ks zaměřovacích systémů – přídavných nočních dalekohledů NV-Mag3 pro útočnou 
pušku,  
   500 ks infračervených značkovačů – duálních laserových značkovačů/osvětlovačů pro 
útočnou pušku – zaměřovacích laserů s dvojitým paprskem – progresivní DBAL-A2TM,  
     26 ks souprav náhradních dílů 1 : 100 pro samonabíjecí útočnou pušku CZ 805 BREN A1,  
     20 ks souprav nářadí zbrojíře pro samonabíjecí útočnou pušku CZ 805 BREN A1,  
     80 ks souprav náhradních dílů 1 : 10 pro podvěsný granátomet CZ 805 G1,  
     15 ks souprav nářadí zbrojíře pro podvěsný granátomet CZ 805 G1 a  
   520 ks přepravních obalů pro útočné pušky.  
Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 418,095 mil. Kč bez DPH;  
        e) Pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM - nákup  
        Předmětem zakázky je dodávka  
5 500 ks pistolí CZ 75 SP-01 PHANTOM, ráže 9 x 19 mm s příslušenstvím,  
      55 ks souprav náhradních dílů 1 : 100 pro pistoli CZ 75 SP-01 PHANTOM, 
      25 ks souprav nářadí zbrojíře pro pistoli CZ 75 SP-01 PHANTOM. Předpokládaná 
hodnota zakázky činí cca 61,170 mil. Kč bez DPH;  

f) Automobil nákladní terénní střední T-810 se zvedacím čelem  
Předmětem zakázky je pořízení 26 kusů automobilů terénních středních kategorie N2G-V 

se zvedacím čelem. Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 129 mil. Kč bez DPH;  
g) Automobil nákladní terénní těžký - nákup  

       Předmětem zakázky je pořízení 18 kusů automobilů terénních těžkých kategorie N3G-V. 
Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 164 mil. Kč bez DPH; 
       h) Automobil T 815 – nakladač kontejnerů  
       Předmětem zakázky je pořízení 12 ks těžkých terénních nákladních vozidel pro přepravu 
a manipulaci s kontejnery ISO 1C v náročných terénních podmínkách pomocí H-rámu. 
Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 159 mil. Kč bez DPH; 
       i) Obměna zařízení rádiového průzkumu stanovišť EB  

Předmětem zakázky je dodávka specifikovaného přístrojového (23 ks anténních systémů 
a 53 ks přijímačů) a softwarového vybavení (12 licencí) jednotek elektronického boje na 
stacionárních pracovištích. Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 37,885 mil. Kč bez DPH;  

j) Prostředky pro zabezpečení ubytování vojsk v poli - nákup 
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Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestav, tj. 33 kusů multifunkčních polních 
nafukovacích stanů HF-46A a 5 kusů zodolněných zdrojových rozvodných souprav 60 kW 
v kontejneru ISO 1C. Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 39,7 mil. Kč bez DPH; 

k) Pojízdná elektrocentrála 16kw – nákup 
Předmětem zakázky je dodávka 14 kusů zodolněných (omezující poškození nárazem, 

prachem a minimalizující střepinové účinky v polních podmínkách) pojízdných elektrocentrál 
o výkonu 16 kW umožňujících získání energetické soběstačnosti v napájení elektrickou 
energií v polních podmínkách. Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 33,6 mil Kč bez 
DPH. 
 

Ad 3) 
Z uvedených zakázek dosahuje limitu významné veřejné zakázky dle § 16a zákona  

o veřejných zakázkách pouze zakázka Útočná puška CZ 805 BREN s příslušenstvím - nákup. 
Bez ohledu na to ministerstvo předložilo vládě pro informaci v souladu s bodem I/1 a), aa) 
usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246, o zrušení usnesení vlády ze dne 22. února 2010 
č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a uložení povinnosti v souvislosti se 
zadáváním veřejných zakázek na základě výjimek a významných veřejných zakázek informace 
o všech výše uvedených zakázkách. 

  
Ad 5)  
Zrušený Národní úřad pro vyzbrojování neměl v gesci pořizování vojenského materiálu 

pro policii nebo jiné ozbrojené složky kromě ozbrojených sil České republiky (§ 3 odst. 2 
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky). 

 
V současnosti odpovídá za řízení systému vyzbrojování, řízení projektů vyzbrojování, 

bezpečnostních investic NATO, realizaci mezinárodní spolupráce v oblasti vyzbrojování 
a za zpracování návrhu strategie a koncepce vyzbrojování organizační útvar ministerstva 
Sekce vyzbrojování a akvizic, která provádí akviziční činnost výhradně ve prospěch 
ministerstva a ozbrojených sil České republiky (dále jen „ozbrojené síly“). 

 
Základním předpokladem pro efektivní a transparentní vyzbrojování a akvizice je 

především vytvoření dlouhodobé vize a v návaznosti koncepce rozvoje ozbrojených sil, 
zajištění finanční stability a rozvoj spolupráce s obranným průmyslem. Ministerstvo 
v posledních dvou letech přijalo celou řadu opatření s tímto cílem. Především byl zpracován  
a schválen dokument Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 a v procesu schvalování je 
dokument Koncepce výstavby Armády České republiky. Tyto dokumenty stanovují 
dlouhodobé směry rozvoje ozbrojených sil, na jejichž základě jsou v současné době 
zpracovávány hlavní plánovací dokumenty – Dlouhodobý záměr akvizičních potřeb a 
v návaznosti Střednědobý plán a Akviziční plán.  

 
Dalším opatřením ministerstva v dané oblasti je zpracování národní strategie 

vyzbrojování, která bude vizí ministerstva a českého obranného průmyslu k vytvoření 
podmínek pro transparentní a efektivní zajištění ozbrojených sil moderním, účinným, 
bezpečným a interoperabilním vojenským materiálem a službami. Dokument se zaměřuje na 
nastavení nového přístupu k pořizování vojenského materiálu a služeb, hodnotí vývoj 
evropského obranného trhu a změny ve vyzbrojování.  

 
Zásadní význam pro zajištění podstatných bezpečnostních zájmů České republiky 

 a naplnění schopností Armády České republiky prostřednictvím vyzbrojování, ale také 
zajištění transparentnosti, má rozvoj spolupráce s obranným průmyslem, například formou 
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vyzbrojovacích konferencí. Velkou pozornost věnuje ministerstvo i rozvoji spolupráce 
v rámci NATO, EU, regionálních uskupení a i na bilaterálním základě. 

 
K zajištění transparentnosti zadávání veřejných zakázek a k zabezpečení, aby byly 

výjimky využívány pouze v nezbytných a odůvodněných případech, byly nastaveny vnitřní 
mechanizmy schvalování a kontroly tak, aby o nich nemohl rozhodovat pouze jeden 
zaměstnanec. 

 
Pro předcházení pochybnostem o nadhodnocování nabídek bude posíleno marketingové 

zabezpečení a jsou využívány služby znalců k posuzování cen obvyklých a nadále budou 
využívány služby agentury NATO pro podporu a akvizice (NSPA).  
 

V návaznosti na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 888 ze dne 1. října 2015, 
ve kterém se vládě ukládá přijmout opatření k ochraně bezpečnostních zájmů České republiky 
v souvislosti s uprchlickou krizí a v souladu s povinností zajistit vlastními silami bezpečnost 
státu a jejich občanů i s využitím vojenských schopností armády (zejména součinnost vojáků 
s Policií České republiky k posílení ochrany státní hranice a specifických zájmových prostorů 
teritoria republiky), ministerstvo provedlo analýzu schopností. Jejím výsledkem mimo jiné je 
potřeba rychlého pořízení vojenského materiálu, který bude nutný k zabezpečení daného 
úkolu. Pro určení potřebného materiálu a rozhodnutí o způsobu jeho pořízení zvolilo 
ministerstvo následující postup: 

 
1. Generální štáb Armády České republiky předložil na základě zmíněné analýzy 

seznam potřebného materiálu, jeho specifikace a zdůvodnění jeho nezbytnosti k ochraně 
podstatných bezpečnostních zájmů České republiky; 

2. Sekce vyzbrojování a akvizic posoudila, že požadovaný materiál je vojenským 
materiálem podle vyhlášky č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu 
pro účely zákona o veřejných zakázkách, a po konzultaci a odsouhlasení příslušnými složkami 
rezortu, včetně Odboru pro dohled nad akvizicemi, náměstek pro její řízení rozhodl, v souladu 
s § 18 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách, že zadání na pořízení požadovaného 
vojenského materiálu se nebude realizovat podle zákona o veřejných zakázkách; 

3. Sekce vyzbrojování a akvizic zpracovala Záměr a s ohledem na rozsah zakázek, 
způsob a především důvod pořízení požadovaného materiálu byl Záměr předložen 
k projednání Bezpečnostní radě státu (nad rámec požadavků stanovených právními předpisy), 
která jej usnesením č. 40 ze dne 6. října 2015 vzala na vědomí a uložila ministrovi obrany 
předložit ho s jejím doporučením vládě;  

4. Záměr byl tak vládě předložen k informaci bez mezirezortního připomínkového 
řízení, což je v souladu s usnesením vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246 a stanoviskem 
Ministerstva pro místní rozvoj k jeho jednotné aplikaci. Nicméně, ministerstvo ještě před 
předložením Záměru vládě tento postup projednalo s Ministerstvem pro místní rozvoj, které 
nevyjádřilo k materiálu zásadní námitky či připomínky. Po doplnění Záměru o informace  
o souvisejících jednotlivých veřejných zakázkách byl Záměr vládou projednán dne 19. října 
2015. 

 
 K poslednímu bodu dotazu žadatelky 

Zdůvodnění aplikace výjimky podle § 18 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných 
zakázkách je součástí Záměru, které zní (cit.): 

 
„Uprchlická krize svou podstatou představuje ohrožení bezpečnostních zájmů České 

republiky a stává se nedílnou součástí zhoršující se mezinárodní bezpečnostní situace. 
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Ochrana podstatných bezpečnostních zájmů České republiky vyžaduje nedopustit snížení 
vojenských schopností AČR pro případ plnění závazků ve smyslu naší účasti v možném 
operačním nasazení v rámci Severoatlantické aliance. Zároveň musí být AČR v krátké době 

připravena ke splnění své role při územní obraně ČR - možnému součinnostnímu nasazení 
s Policií ČR k posílení ochrany státní hranice a specifických zájmových prostorů teritoria 
republiky. 
 
Zajištění připravenosti AČR k plnění těchto předpokládaných úkolů vyžaduje doplnit 

v krátkém čase řadu věcných prostředků tak, aby nedošlo k omezení povinných operačních 
zásob věcných prostředků, výzbroje a materiálu dle norem NATO. Vedení ministerstva obrany 
a velení AČR ve vazbě na zásadní potřeby rozvoje schopností a výstavby sil AČR, které jsou 
definovány ve finálním návrhu Koncepce výstavby AČR s odrazem ve schválených 
plánovacích dokumentech, definovalo potřebu rychlého pořízení vojenského materiálu, který 
umožní, kromě případného efektivní využití při případném nasazení společně s Policií ČR, 
rovněž plnění závazků vůči NATO v rámci kolektivní obrany. Jedná se o pořízení již 

naplánovaného materiálu dle nové časové prioritizace, sestavené vzhledem k probíhající 

uprchlické krizi. Předpokládané vynaložené náklady ve výši cca 1,24 mld. korun budou 

hrazeny z plánovaných finančních prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva obrany. 
Vzhledem k nutnosti rychlého pořízení uvedeného vojenského materiálu a k tomu, že se jedná 
o realizaci veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti, předpokládá ministerstvo 
obrany využít obecné výjimky dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
 

Ředitel 
Mgr. Roman HRABAČKA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
David Ondráčka 
ředitel  
Transparency International-Česká republika, o.p.s. 
Sokolovská 260/143 
180 00 Praha 8  
ID datové schránky 8vzj3s2 
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