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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 20. ledna 2023 Vaši žádost o poskytnutí 
informací týkajících se veřejné zakázky „Kulomet – 3. etapa – nákup – rámcová dohoda“ a jejího 
dodavatele, kterým je společnost CB SERVIS CENTRUM s.r.o., nikoli Vámi mylně uváděná 
neexistující společnost SB SERVIS CENTRUM s. r. o. Poskytnutí informací proto, v rámci dobré 
správy, vztahujeme k existující společnosti CB SERVIS CENTRUM s.r.o.  
 
K Vašim dotazům sdělujeme: 
 
1) Kdo rozhodl o nákupu předmětných kulometů? Předložte kopii příslušného rozhodnutí včetně 
všech podkladů, které tento nákup doporučuje. 
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele bylo odesláno dne 14. 12. 2021 (příloha č. 1). 
 
2) Jak byl vybrán dodavatel SB SERVIS CENTRUM s. r. o.? Předložte kopii příslušného rozhodnutí 
včetně všech podkladů, které tuto firmu doporučují. Předložte kopie předmětné smlouvy. 
Dodavatel CB SERVIS CENTRUM s.r.o. byl vybrán prostřednictvím jednacího řízení 
s uveřejněním podle § 199 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Dále viz odpověď na dotaz č. 1. Rámcová dohoda byla 
zveřejněna v registru smluv a je tedy veřejně dostupná včetně všech svých dodatků. V přílohách 
3 až 7 připojujeme zveřejněná znění. K pasážím, které jsou začerněny, upřesňujeme, že k tomuto 
kroku nebylo přistoupeno z důvodu obranyschopnosti, jak předjímáte v závěru své žádosti, ale 
z důvodu ochrany obchodního tajemství. Současně s poskytnutím informace je proto vydáváno 
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti čj. MO 109910/2023-8694. 
 
3) Jak byla stanovena cena dodávky? Předložte kopii příslušného rozhodnutí včetně všech 
podkladů, které tuto cenu určují. 
Cenové podmínky, uvedené v rámcové dohodě, byly stanoveny na základě nabídky předložené 
dodavatelem. Cena veškerých pořizovaných komponent uvedená v nabídce byla posouzena expertní 
komisí složenou ze zástupců příslušných složek ministerstva. Kopie nabídky ani posouzení expertní 
komisí není přiloženo z důvodu ochrany obchodního tajemství, viz rozhodnutí o částečném 
odmítnutí žádosti čj. MO 109910/2023-8694 
 
4) Vysvětlete, proč nebyl nákup realizován přímo od belgického výrobce. 
Veřejná zakázka „Kulomet - 3. etapa – nákup – rámcová dohoda“ byla zadávána jako veřejná 
zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 187 odst. 1 písm. a) zákona v nadlimitním 
režimu, formou jednacího řízení s uveřejněním podle § 199 zákona. Tato forma zadávacího řízení 
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umožňuje širokou účast dodavatelů, tedy i výrobce předmětné zbraně. Jedná se tedy o jeden 
z nejtransparentnějších způsobů zadání. Kvalifikační požadavky předmětného zadávacího řízení 
splnili 3 uchazeči. Nabídku následně podal jediný uchazeč.  Společnost CB SERVIS CENTRUM 
s.r.o. splnila veškeré požadavky stanovené zákonem a zadávací dokumentací. 
 
5) Vysvětlete, proč nebyl nákup realizován prostřednictví nákupní agentury NATO SUPPORT AND 
PROCUREMENT AGENCY. 
Zadavatel upřednostnil jednací řízení s uveřejněním dle § 199 zákona zejména s ohledem 
na skutečnost, že se jedná o jeden z nejtransparentnějších způsobů zadání VZ (na rozdíl od nákupu 
přes NSPA, který představuje výjimku z působnosti zákona). JŘSU navíc umožňuje širokou účast 
dodavatelů v rámci celé EU. Zadavateli tento způsob zadání dále umožňuje i v průběhu zadávacího 
řízení měnit zadávací podmínky a pořídit tak plnění, které bude plně vyhovovat jeho specifickým 
potřebám. Zadavatel má také možnost vyjednávat smluvní podmínky s jednotlivými účastníky 
zadávacího řízení a zakotvit do těchto smluvních podmínek instituty, které jsou v případě jiných 
zadávacích postupů obtížně využitelné (např. zhodnocení ekonomické výhodnosti dodávek 
s využitím institutu poskytnutí záloh). 
 
6) Uveďte, kolik předmětných kulometů již povinný obdržel a kolik již za ně zaplatil. 
Povinný na základě rámcové dohody č. 211060000338 zaplatil dodavateli již 474 644 088,57 Kč. 
Tato cena zahrnuje nejen dodávku samotných kulometů dvou ráží, ale také školení, náhradní díly 
a kompletní optické příslušenství.  
 
7) Je zjevné, že nákup byl několikrát předražen oproti běžným cenám. Vysvětlete, jak je to možné 
a uveďte, kdo byl za realizaci tohoto nákupu potrestán. Bylo iniciováno vyšetřování? Jaký byl 
výsledek. 
Ministerstvo nesdílí Váš osobní názor, a proto neuplatňuje žádný z Vámi předpokládaných postupů. 
  
8) Pod kupní smlouvou je podepsán tehdejší náměstek pro vyzbrojování Lubomír Koudelka. Ten byl 
následně povýšen ministryní Janou Černochovou (ODS) do pozice ředitele Sekce vyzbrojování 
a akvizice MO. Vysvětlete, jak je to možné a proč byl Lubomír Koudelka povýšen. 
U náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Mgr. Lubora Koudelky 
došlo ke změně jeho služebního zařazení, a to v souvislosti s novelou zákona o státní službě 
č. 384/2022 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2023. Ministerstvo postupovalo v souladu se 
zákonem, dosavadní náměstci pro řízení sekce se změnou služebního zařazení stali od 1. 1. 2023 
vrchními řediteli sekce. 
 
9) Poskytněte kopie všech smluv uzavřených mezi povinným a společností SB SERVIS CENTRUM 
s.r.o, od počátku roku 2013 a vyčíslete, kolik povinný této společnosti zaplatil v podrobnosti, jakou 
máte k dispozici. 
 
Smlouvy včetně celkových cen jsou k dispozici v registru smluv na adrese: 
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, optimálně dle filtru název publikujícího subjektu: Česká 
republika - Ministerstvo obrany, název smluvní strany: CB SERVIS CENTRUM s.r.o. V příloze 
připojujeme výsledky vyhledávání z tohoto informačního systému veřejné správy. 
 

Mgr. Roman Hrabačka  
ředitel 

podepsáno elektronicky 
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