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TISKOVÁ A INFORMAČNÍ SLUŽBA  

MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 

Datum:      12. února 2010 
Téma: Odpověď –  nákup lehkých obrněných vozidel  
Redakce:   František Šulc, Týden 
 
 
Dotaz č. 1) Uvádíte, že jedno Iveco včetně zbraňové stanice vyšlo na 31 029 250,- korun 
(včetně daně). Pokud počítám dobře, pak za těch 90 Ivec (a to nepočítám ty zvažované 
ve speciálních verzích) se chystáte vydat cca 40 000 000,- korun za kus (včetně DPH). 
Jak je to možné? Není uplatněna množstevní sleva (když se kupovalo těch patnáct, 
říkalo se, že stojí více, protože se jich nakupuje málo)? Za co konkrétně se bude vydávat 
více? 
 
Odpověď: 
V prosinci roku 2009 byla uzavřena mezi Ministerstvem obrany ČR a společností PRAGA-
Export, s.r.o. smlouva na dodávku 90 kusů vozidel Iveco, z hlediska provedení vozidel ve 
třech různých modifikacích (bojové, bojové velitelské a bojové podpory). Kromě uvedených 
vozidel je předmětem smlouvy dodávka logistického zabezpečení (dílenské prostředky, 
munice a náhradní díly) a poskytnutí školení. Dodávky vozidel dle uzavřené smlouvy mají být 
realizovány v průběhu let 2010 až 2013.  
Z hlediska srovnání technického provedení je možno s vozidlem předcházejících nákupů 
srovnávat pouze bojovou modifikaci, ostatní dvě modifikace jsou zcela nesrovnatelné. 
Základní cena vozidla pro projekt 90ks v porovnání s nákupem 15ks vozidel v roce 2008 je 
prakticky shodná, dodavatel nepromítl do ceny meziroční inflační nárůst - to je tedy sleva 
poskytnutá výrobcem s ohledem na společný nákup ČR a SR. 
 
Dotaz č. 2) Jak to vypadá se Slovenskem. Argument, proč nebylo výběrové řízení zněl, že 
se jedná o mezinárodní tender. Slováci ale od podzimu mlčí. Budou také nakupovat? A 
jak je postup zesynchronizovaný? 
 
Odpověď: 
Společný nákup Ministerstva obrany ČR a Ministerstva obrany SR je realizován na základě 
Memoranda o porozumění, uzavřeného v roce 2009. Z legislativních důvodů však veřejné 
zakázky v rámci obou států probíhají samostatně dle vnitrostátní právní úpravy, přičemž 
zadávací proces byl zahájen v souladu s výše uvedeným Memorandem. Ministerstvo obrany 
ČR tak považuje uzavření smlouvy na dodávku 90 kusů vozidel Iveco za plně ve shodě 
s požadavky na společný nákup a s příslušnou legislativou EU (článek 296 Smlouvy 
o založení ES a Kodex EDA).  
 
Dotaz č. 3) Kolik stála zbraňová stanice na 15 Ivec a kolik stoji na 90? 
 
Odpověď:  
Předmětem nákupu není zbraňová stanice ale celé finální vozidlo, tudíž cena samotné 
zbraňové stanice není známa. Hovořit o ceně zbraňové stanice nebo jakékoli jiné části vozidla 
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a na základě toho pak následně vyvozovat celkovou výslednou cenu je zcela zkreslující 
a matoucí. Před uzavřením smlouvy na dodávky 90 kusů vozidel Iveco bylo provedeno 
posouzení nabídkové ceny nezávislou poradenskou společností, která neshledala významnější 
nedostatky.  
 
Dotaz č. 4) Je pravdou, jak tvrdí tiskové prohlášení Kongsbergu z 22. prosince 2009, že 
dodávka zbraňových stanic pro Pragu-Export má hodnotu 135 000 000,- NOK? Po 
přepočtu vychází jedna stanice cca na pět miliónů korun. Kolik stojí vozidlo bez 
zbraňové stanice? 
 
Odpověď: 
Cena zbraňových stanic dodaných společnosti PRAGA-Export není Ministerstvu obrany ČR 
známa. Vzhledem k tomu, že předmětem nákupu není vozidlo bez zbraňové stanice, není  
známa ani jeho cena. 
 
Dotaz č. 5) Můžete specifikovat co obnáší 1 ks souboru provozní a výcvikové 
dokumentace u Ivec (i s daní za 8 657 250,- Kč)? Kolik je to kusů a čeho? 
 
Odpověď: 
Obsahem souboru provozní a výcvikové dokumentace je: 

o Provozní dokumentace zpracovaná ve smyslu ČOS 051632 v rozsahu: 
- Popis a provoz; 
- Údržba; 
- Ukládání a skladování; 
- Vojskové opravy; 
- Katalog – Normativ náhradních dílů. 
 

o Učební pomůcky zpracované ve smyslu ČOS 051633 v rozsahu: 
- učebnice pro výcvik řidičů; 
- učebnice pro výcvik operátora zbraňové stanice; 
- výukové obrazy pro výcvik řidičů; 
- výukové obrazy pro výcvik operátora zbraňové stanice; 
- video – všeobecný popis a používání. 

 
Dokumentace a učební pomůcky (učebnice) budou zpracovány 1x v tištěné podobě a 1x 
v elektronické podobě v RTF formátu. Video bude zpracováno na DVD. Souprava výukových 
obrazů pro výcvik řidičů a operátora zbraňové stanice bude dodána pouze v elektronické 
podobě;“ 
 
Dotaz č. 6) Můžete mi sdělit, jaká byla provize MPI Group a Pragy-export? 
 
Odpověď: 
Termín "provize" nelze v tomto případě použít. PRAGA-Export není zprostředkovatelem ale 
integrátorem - vozidla jsou po dodání od výrobce upravována, dovybavována dalšími 
zařízeními, PRAGA-Export nese zodpovědnost za rozšířené záruky, dokumentaci apod. 
Obecně platí, že Ministerstvo obrany posuzuje pouze konečnou cenu pro odběratele – tedy 
pro Českou republiku. Do vztahů mezi zahraničními výrobci a dovozci nezasahuje. Pojem 
„provize“ není součástí obchodních smluv s dodavateli.  
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Dotaz č. 7) Jaký je důvod, že "služby spojené s dodáním a provozem vozidel" Dingo a 
Iveco nejsou samostatné oceněny? Jakým způsobem jsou dané jednotky zaúčtovány? 
  
Odpověď: 
Služby spojené s dodáním vozidel nejsou samostatně nakupovány ani oceněny, neboť se ve 
vlastním slova smyslu nejedná o služby, ale v převážné většině o úkony a činnosti, které jsou 
bezprostředně spojeny s procesem výroby, zkoušení vozidel, které nelze oddělit od samotného 
vozidla včetně zabezpečení provozu vozidel v zahraničních misích formou rozšíření 
záručního servisu. 


