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Vážený pan ministr 
Lubomír Metnar 

Ministerstvo obrany ČR 
Tychonova 1, Praha 6 

Hradčany - 160 01 
 

v Praze dne 11. června 2019 
 
 

 
Vážený pane ministře, 
 

 
děkujeme Vám za zveřejnění odpovědi na otázky, které Vám Transparency International ČR 
(TI) položila v otevřeném dopise v souvislosti s připravovaným tendrem na nákup nových 
pásových bojových vozidel pěchoty (PBVP).  
 
Monitorováním veřejné zakázky na PBVP, strategicky i historicky největšího zbrojního 
obchodu, chce TI přispět k efektivnímu a transparentnímu průběhu i vzhledem k minulým 
akvizičním peripetiím Ministerstva obrany (MO). Velké zakázky na MO jsou realizovány přes 
tzv. bezpečnostní výjimku, tedy mimo rámec otevřeného řízení.  
 
Naší snahou je u tak zásadní veřejné zakázky o celkovém objemu 53 mld. korun 
zprostředkovat veřejnosti a daňovým poplatníkům maximum informací o nakládání s 
financemi ze státního rozpočtu. Věříme, že s námi tento cíl sdílíte a výrazně posílíte 
komunikaci jak k široké, tak k odborné veřejnosti. 
 
Vzhledem k lehce podezíravému tónu Vaší odpovědi Vás chci, pane ministře, ujistit, že TI ze 
zásady nepracuje na ničí objednávku. Informace získané z veřejných zdrojů si ověřujeme a 
veřejným institucím se snažíme klást relevantní otázky. Ty byly výsledkem dlouhé diskuse 
nad tím, na co by veřejnost měla u této strategické zakázky znát odpovědi.  
 
Nešlo nám o to, co ví specialista na MO nebo generálním štábu, který se touto konkrétní 
zakázkou intenzivně zabývá – ale co ví veřejnost a daňový poplatník. Náš otevřený dopis není 
apriorní kritika postupu, ale spíše souhrn okruhů otázek, na které by měla veřejnost dostat 
odpovědi od vedení MO a Armády České republiky (AČR).  
 
TI se také nestaví do role protistrany v dialogu o technických parametrech vozidla. Naší prací 
je především ptát se, zda je předmět zakázky dostatečně odůvodněn a jak probíhá průběh 
tendru z hlediska transparentnosti a efektivity.  
 
TI shledává podstatný rozdíl mezi zveřejněnými kusými informacemi (např. zde a zde) a mezi 
veřejnou debatou o zakázce. Zároveň oceňujeme seriálový počin AČR na sociálních sítích 
#VímeCoChceme, který přes velké zjednodušení a deklaratorní charakter reflektuje některé z 
našich otázek.  

http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/odpoved-ministra-obrany-lubomira-metnara-na-otevreny-dopis-transparency-international-211823/
https://www.transparency.cz/zasilame-otevreny-dopis-lubomiru-metnarovi-tykajici-se-zakazky-na-pasova-vozidla-za-52-miliard-korun/
http://www.acr.army.cz/assets/technika-a-vyzbroj/modernizace/priloha-bez-nazvu_-01508.pdf
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-dnes-jednalo-s-potencialnimi-dodavateli-novych-bojovych-vozidel-pechoty-209484/
https://twitter.com/ArmadaTweetuje/status/1135147726151307264
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Není mi však jasné, proč jste se, pane ministře, dosud vysvětlování přípravy této zakázky 
nevěnoval Vy sám. Našli jsme pouhé zmínky, jako například: www.mocr.army.cz/informacni-
servis/for/metnar-chce-odstrihnout-uredniky-od-zbrojaru-201915/, kde tvrdíte bez dalšího: 
„Na tuto zakázku byl velký tlak, a proto je pod velkým dozorem. Myslím, že to bude jedna z 
nejlépe připravených zakázek z pohledu transparentnosti.“ 
 
V rámci konstruktivního dialogu mi proto dovolte několik komentářů k Vašim odpovědím: 
 
Otázka 1: Pokud existoval proces předvýběru formou „marketingových informací a studie 
proveditelnosti“, proč byly osloveny také společnosti, které v současné době nabízí výhradně 
stroj s bezosádkovou věží, popřípadě pro jiný objem posádky? Je možné podklady pro tento 
výběr zveřejnit?  
 
Otázka 5: Z Vaší odpovědi plyne, že uskutečnění této zakázky MO bude naplňovat politický 
závazek 2% HDP na obranu dle požadavků NATO. Opakujeme proto náš dotaz, zda má MO 
odhad, z kolika % bude tato zakázka plnit tento závazek v jednotlivých letech?  
 
Otázka 9: Z Vaší odpovědi vyplývá, že neznáte velikost provize pro VOP CZ, s.p. Obáváme se, 
že případná vysoká provize by mohla mít vliv na vítěznou cenu. Nehledě na to, že tato 
neznalost může představovat korupční riziko, pokud by se z tohoto parametru stal předmět 
politického vyjednávání. 
 
Otázka 12: Uvádíte, že právní služby v současné době zajišťují zaměstnanci MO. Nabízí se 
tedy otázka, proč tomu tak nebude po celou dobu dodávky a proč je soutěžen dodavatel na 
právní služby. Není úplně jasné, proč se výběr dosud nepodařil a jakou roli bude mít vybraný 
dodavatel v dalších fázích realizace.  
 
Pane ministře, věřím, že se osobně zasadíte o aktivní a otevřenou komunikaci s veřejností o 
celém průběhu strategické zakázky a rozptýlíte tím obavy o její průběh. Pokud je tendr 
maximálně transparentně připravený, jak tvrdíte a garantujete, neměl by být problém 
zveřejňovat maximum možných informací a Vy osobně byste měl veřejnosti postup MO 
vysvětlovat. 
 
S pozdravem  
 

 
 
David Ondráčka, ředitel  
Transparency International – Česká republika, o.p.s. 
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