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

datová schránka hjyaavk 
 

 
 
                                                                                                         V Praze dne 2. března 2015 
Čj. 218-4/2015-1322                                                                        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 obdrželo dne 13. února 2015 žádost občanského sdružení Sodales 
Solonis, o. s., podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
o poskytnutí odpovědi na 20 položených otázek vztahujících se ke „kauze Vrbětice“. 

 
K Vašim dotazům sdělujeme: 

 
1. Od koho soukromá firma koupila skladované zboží? Byly skladovány i zbraně? 

 
 V areálu muničního skladu ve Vrběticích byly skladovány i střelné zbraně ve smyslu 
zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů, resp. zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi 
využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon 
o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 6 zákona  
o nakládání s bezpečnostním materiálem je vlastník takového materiálu povinen hlásit 
příslušnému útvaru policie nabytí či převedení vlastnictví, tedy i nákup či prodej. Takovéto 
hlášení musí obsahovat mj. identifikaci smluvních stran. Kontrolou nad plněním povinností 
vyplývajících ze zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem je dle § 15 tohoto zákona 
pověřen příslušný útvar Policie České republiky (v tomto případě krajské velitelství Policie 
České republiky dle sídla společnosti), resp. Policejní prezidium. Ministerstvo obrany těmito 
informacemi nedisponuje a není ani v jeho kompetencích jimi disponovat. 
 

2. Byla munice použitelná s ohledem na přezbrojování nových členů NATO? 

 

   Osoba, která má ve vlastnictví nebo držení bezpečnostní materiál je podle § 6 písm. 
g) zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem povinna vést jeho evidenci a zpřístupnit ji 
kontrolnímu orgánu. Současně však má povinnost zabezpečit údaje obsažené v evidenci 

před zneužitím třetí osobou. Není tedy možné tyto informace volně zpřístupnit. Nad to 
povinnost hlásit informace o nakládání s bezpečnostním materiálem dle výše uvedeného 
zákona mají vlastníci munice, kontrolu pak provádí Policie České republiky. Ministerstvo 
obrany nebo zahraniční inspekční tým je kontrolním orgánem pouze u vyjmenovaných skupin 
bezpečnostního materiálu, na který se vztahuje Smlouva o konvenčních ozbrojených silách  
v Evropě. V této kontrolní činnosti nebyla zjištěna žádná pochybení. 
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3. Pokud prodejcem byl český stát, nebo MO, kdo obchod uskutečnil a kdo 

spolupodepisoval? 

 
 Prodejcem munice nebyl stát, ani prostřednictvím Ministerstva obrany, neboť ani 
jeden z těchto subjektů nebyl vlastníkem prodávané munice. Prodejcem munice byly 
soukromé firmy, smlouvy o prodeji podepisovali pouze zástupci soukromých firem. 
 

4. Kdo jmenovitě podepsal smlouvu o pronájmu státního majetku soukromé firmě za 

MO? 

 
 Objekt muničního skladu v Bohuslavicích nad Vláří je státním majetkem. Ke dni 
podepsání nájemních smluv měl právo hospodaření s tímto objektem státní podnik VOP 026 
Štenberk, s. p. Nájemní smlouvy s firmami podepsal jeho ředitel. Státní podnik Vojenský 
technický ústav, s. p. je jeho právním nástupcem a předmětný státní majetek má v právu 
hospodaření. Postavení a právní poměry státního podniku jsou upraveny zákonem č. 77/1997 
Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je státní podnik 
právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem  
a na vlastní odpovědnost. 
 

5. Je možné zveřejnit tuto smlouvu? 

 
 Podle informací Vojenského technického ústavu, s. p. obsahuje smlouva skutečnosti 
spadající pod rozsah ochrany obchodního tajemství. Zároveň obsahuje informace významné 
pro probíhající trestní řízení a smluvní strany, s odkazem právě na toto probíhající trestní 
řízení, odmítají smlouvu zveřejnit.  
 

6. Mělo MO přehled o tom kdo komu, kolik a jakou munici prodává? Byla skladována 

i raketová munice? 

 
 Ministerstvo obrany nemělo a nemá přehled o tom kdo komu, kolik a jakou munici 
prodává. Toto je podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem v kompetenci Policie 
České republiky, kdy vlastníci munice mají povinnost příslušnému orgánu policie hlásit 
převod vlastnických práv k bezpečnostnímu materiálu, včetně munice. Rakety zde byly pouze 
krátkodobě v letech 2008 – 2010, když VOP – 026 Šternberk, s. p., resp. jeho odštěpný závod 
VTÚVM plnil významnou zakázku Ministerstva obrany na jejich delaboraci, a tuto pod 
dohledem všech příslušných kontrolních orgánů dokončil. V současné době jsou zde uloženy 
pouze makety raketové munice, a toto bylo potvrzeno také Policii České republiky.  
 

7. Kolik munice bylo skladováno a kolik zničeno výbuchy? 

 

 Jak již bylo uvedeno v odpovědi na dotaz č. 2, tyto informace nejsou podle § 6 písm. 
g) zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem veřejné. V obecné rovině můžeme dle 
dostupných informací uvést, že v areálu bylo skladováno 7500 t munice, přičemž NEQ (což je 
hmotnost výbušnin zalaborovaných v munici) dělá cca 1008 t. Kolik munice bylo zničeno, 
není v současné době možné uvést, údaje budou známy po ukončení  trestního řízení. 
 
 
 
 



 3

8. Můžete vyloučit, že munice neskončila v rukou islámských teroristů, resp. Islámského 

státu? 

 
 Ministerstvo obrany nedisponuje informacemi o kupujících munice, nicméně 
vzhledem k mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána a vzhledem 
k postojům spojenců je nepravděpodobné, že by Islámský stát disponoval municí ze skladu ve 
Vrběticích. 
 

9. Má MO podrobné protokoly kdo, komu, co a za kolik ze skladu ve Vrběticích 

prodával? 

 
 Ministerstvo obrany podrobné protokoly nemá, neboť jde o informace chráněné mj. 
obchodním tajemstvím, kdy ani zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem nepožaduje 
informaci o tom, za kolik dochází k převedení vlastnictví k bezpečnostnímu materiálu.  
Ministerstvo obrany není smluvní stranou kupních smluv, ani kontrolním orgánem. Informace 
o převodech vlastnictví jsou smluvní strany povinny hlásit Policii České republiky. 
 

10. Jak stará byla nejstarší a nejnověji uložená munice? 

 
 Ministerstvu obrany není známá informace, jak stará byla nejstarší a nejnověji uložená 
munice ve skladu ve Vrběticích.  
 

11. Kolik kontrolních orgánů a osob z MO mělo na starosti dohled nad skladem ve 

Vrběticích, nebo to bylo plně v kompetenci soukromé firmy? 

 
 Ministerstvo obrany vykonává podle § 16 odst. 2 písm. a) stavebního zákona u objektu 
muničního skladu v Bohuslavicích nad Vláří (Vrbětice) působnost stavebního úřadu prostřednictvím 
Úřadu státního odborného dozoru, který je v rámci organizační struktury Ministerstva obrany jeho 
organizační složkou. V rámci dohledu stavebního úřadu kontroloval zejména dodržování povolené 
úložní kapacity skladů munice, povolení k používání jednotlivých objektů, bezpečnostní pásma, 
provozní, požární a havarijní řády. Rovněž kontroloval oplocení objektu, povinnosti zbrojíře a správce 
muničního skladu. Kontrola samotného uloženého materiálu zejména pak kontrola uskladnění 
a nakládání s ním je v kompetenci Policie České republiky. Tato kompetence je uvedena mj.  
v ustanovení § 15 zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, a dále také v ustanovení  
§ 74 zákona o zbraních. Ministerstvo obrany ani Armáda České republiky tedy kontrolu 
uskladněného materiálu provádět nemohlo, neboť mu tuto kompetenci právní předpisy 
nesvěřují. 

 
12. Jaké procento měl z prodeje stát a jaké soukromá firma? Za kolik milionů či miliard 

už bylo prodáno munice? 

 
Stát neměl z prodeje munice (s výjimkou povinných daňových odvodů) žádný podíl, 

neboť jak již bylo uvedeno výše, stát se na prodeji munice nepodílel. Ministerstvo obrany 
nemá informace o tom, v jakém objemu a za jaký finanční výnos byla munice prodána.  
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13. Kdo bude hradit náklady za vzniklé škody způsobené soukromou firmou? Jak se na 

nich bude soukromá firma konkrétně podílet? 

 
 Po ukončení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení bude případný viník soudně 
stíhán a v případě prokázání viny a následném pravomocném odsouzení bude řešeno 
vymáhání škody. 
 

14. Je možné zveřejnit smlouvy o uložení munice soukromé firmy ve skladech, a pokud ne, 

kdo podle této smlouvy odpovídal za bezpečnost uložení? Jsou tyto osoby, které 

podepsaly smlouvy, stále zaměstnány na MO? Budou volány k případné trestní 

odpovědnosti? 

 
Smlouvy o uložení munice jako takové neexistují, uložení munice je součástí 

nájemních smluv (jde o předmět nájmu). Jak již bylo uvedeno, smluvní strany odmítají 
nájemní smlouvy zveřejnit, a to jednak s odkazem na obchodní tajemství, ale především na 
probíhající trestní řízení.  

  Státní podnik v oblasti bezpečnosti podle nájemních smluv plnil povinnosti  
k zajišťování vnější ostrahy, zajištění vstupu osob a vjezdu vozidel a vyhodnocování plánů 
obložnosti skladů. Tato povinnost byla plněna mj. tím, že nájemci pravidelně zasílali státnímu 
podniku skladové karty, na jejichž základě bylo kontrolováno dodržování obložnosti 
u jednotlivých skladů. Vlastník munice v oblasti bezpečnosti podle nájemních smluv plnil 
povinnosti hlásit Policii České republiky jakékoliv nakládání se skladovaným materiálem 
včetně převodu či změny vlastnického práva, ukládat munici podle zákona  
o zbraních, posoudit, zda objekty lze zařadit do skupiny A nebo B dle zákona o prevenci 
závažných havárií a v návaznosti na toto zaslat návrh na příslušný krajský úřad na zařazení 
objektů do jedné z uvedených skupin, a povinnost zpracovat dokumentaci zdolávání požárů, 
tzv. hasební plán. 

  Jak je již výše uvedeno, nikdo ze zaměstnanců Ministerstva obrany předmětné 
nájemní smlouvy nepodepisoval. 

 
15. Kdo, kolik a komu platil poplatky za uložení a hlídání majetku soukromé firmy? 

 
 Soukromé firmy (nájemci) na základě nájemních smluv platili za pronájem 
skladových prostor a jejich střežení pronajímateli (státnímu podniku). Výše smluvní částky je 
součástí nájemných smluv a podle dostupné informace ji smluvní strany považují za obchodní 
tajemství. 
 

16. Kdo je nejvýše osobně odpovědný za zničení munice výbuchy a kdo má nárok na 

náhradu způsobených škod? 

 
 Po ukončení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení bude případný viník soudně 
stíhán a v případě prokázání viny a následném pravomocném odsouzení bude řešeno 
vymáhání škody. Nárok na náhradu škody má každý, komu prokazatelně škoda vznikla. 
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17. Kdo je majitelem zbylé munice ve Vrběticích? 

 
 Majitelé zbylé munice v muničním skladu Bohuslavice nad Vláří jsou společnosti 
EXCALIBUR ARMY spol. s r. o., STV GROUP a. s., Imex Group s. r. o. a Vojenský 
technický ústav, s. p. 
 

18. Kdo zaplatí armádě, policii a ostatním složkám náklady na veškerou činnost, spojenou 

s děním po výbuchu, včetně stěhování munice do jiných skladů? 

 

 V současné době nesou náklady výše uvedené složky samy, případně tyto náklady 
budou hrazeny ze státního rozpočtu – kapitola Všeobecná pokladní správa. Po ukončení 
vyšetřování orgány činnými v trestním řízení bude případný viník soudně stíhán a v případě 
prokázání viny a následném pravomocném odsouzení budou na něm náklady vymáhány. 
 

19. Je možné vyloučit zločinné spolčení mezi pracovníky MO a zainteresovanými 

soukromými firmami? 

 

 Výše uvedené informace neindikují žádné zločinné spolčení pracovníků MO se 
soukromými firmami. Nicméně celá mimořádná situace v areálu muničních skladů ve 
Vrběticích je předmětem šetření. 
 
 

20. Do jaké výše kryjí celkové škody smlouvy s pojišťovnou? 

 
 Uzavíraní smluv na pojištění majetku v hospodaření Vojenského technického ústavu, 
s. p., je plně v jeho působnosti. Podle informace, kterou disponuje Ministerstvo obrany, je 
tento státní podnik pojištěný pro různé druhy a výše škod. Pojistné částky smluvně sjednané 
jsou obchodním tajemstvím. Informace o pojištění soukromých firem nemá Ministerstvo 
obrany k dispozici. 
 

 
 

Ředitel 
Mgr. Roman HRABAČKA 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Šinágl 
předseda sdružení Sodales Solonis, o.s. 
IČO 22848347 
Ul. Bratří Nejedlých 335 
267 53 Žebrák 
ID datové schránky qqufvh3 
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