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P.č.
Jednotlivý druh 

zboží
Zkrácený název

DRUH ZKOUŠKY, TERMÍN PROVEDENÍ

Podnikové
zkoušky

(PZ)

Kontrolní zkoušky
(KZ)

Schvalovací
zkoušky

(SZ)

Vojskové zkoušky
(VZ)

Poznámka

1.

Vyprošťovací 
v ozidlo T 815-7-V 
8x8

T 815-7-V 8x8 

(objekt zkoušek)

přesný termín 
a délku stanoví 

výrobce 
2017

březen, duben 2017:
4 týdny prováděcí období, 
1 týden vyhodnocovací 
období

květen 2017:
3 týdny prováděcí 
období

květen, červen 2017:
4 týdny prováděcí období,
2 týdny vyhodnocovací 
období

POŽADAVKY NA DODAVAT ELE K REALIZACI ZKOUŠEK

Ostatní údaje

DRUH ZKOUŠKY, POŽADAVEK

Podnikové
zkoušky

(PZ)

Kontrolní zkoušky
(KZ)

Schvalovací
zkoušky

(SZ)

Vojskové zkoušky
(VZ)

Poznámka

O r r r v r

ZPŮSOB VYKONÁNÍ DÍLČÍCH 
ZKOUŠEK

způsob
vykonání dílčích 
zkoušek 
k ověření plnění 
TTP stanoví 
výrobce

měření technických 
parametrů, praktické 
ověření technických 
vlastností, posouzení 
dokumentů a řízené 
technické dokumentace, 
posouzení průvodní 
a provozní dokumentace

měření stanovených 
parametrů, praktické 
ověření vlastností 
a funkčnosti, posouzení 
dokumentů

praktické ověření taktických 
požadavků, užitných 
vlastností a funkčnosti, 
posouzení průvodní 
a provozní dokumentace, 
posouzení technických 
podmínek

PLÁNOVANÁ MÍSTA VYKONÁNÍ 
ZKOUŠEK stanoví výrobce

Vojenský technický ústav, 
státní podnik, odštěpný 
závod VTÚPV Vyškov, 
zkušební polygon

Vojenský technický 
ústav, státní podnik, 
odštěpný závod VTÚPV 
Vyškov, zkušebna 
vozidel, zkušební 
polygon

Posádka Vyškov,
Výcviková zařízení 
ve vojenském újezdu
Březina

OSOBY ODPOVĚDNÉ

ZA ORGANIZACI stanoví výrobce Ing. Jan Kudrna Ing. Josef Zikmund plk. Ing. Daniel Synek
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Ostatní údaje

DRUH ZKOUŠKY, POŽADAVEK

Podnikové
zkoušky

(PZ)

Kontrolní zkoušky
(KZ)

Schvalovací
zkoušky

(SZ)

Vojskové zkoušky
(VZ)

Poznámka

FINANČNÍ KRYTÍ na náklady 
výrobce

na náklady výrobce na náklady výrobce

a) zabezpečení zkoušené 
techniky na náklady 
výrobce s výjimkou paliva,

b) osoby, ostatní materiál 
a prostředky
pro zabezpečení zkoušení 
dodá AČR,

c) zabezpečení osob 
(ubytování, stravování, 
jejich výbava a výstroj) 
zabezpečují osoby nebo 
zaměstnavatelé.

VÝSTROJ, VÝZBROJ

vojáci polní stejnokroj, 
pracovní oděv, KBV 
Pandur 8 x 8, LOV Iveco 
a Dingo, T 810,
T 815 VVN 8x8,
LR 130 Kajman,
P-V3S PAD 1 M

vojáci polní stejnokroj, 
pracovní oděv, vesta 

ochranná proti střelám, KBV 
Pandur 8 x 8, LOV Iveco 
a Dingo, T 810, T 815 VVN 
8x8, LR 130 Kajman,
P-V3S PAD 1 M, stabilní 
dílny, RDST RF 13250

ROZSAH ODPOVĚDNOSTI 
PRODÁVAJÍCÍHO ZA ŠKODU, 

KTERÁ MÁ SVŮJ PŮVOD V POVAZE 
ZKOUŠENÉHO MATERIÁLU

odpovídá odpovídá odpovídá

Prodávající 
je povinen na své 
náklady zkušební 
vzorek pojistit 
proti poškození 
způsobenému 
při provádění 
zkoušek 
u renomované 
pojišťovny tak, 
aby pojištění bylo 
účinné po celou 
dobu etapy 
zkoušení.
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Ostatní údaje

DRUH ZKOUŠKY, POŽADAVEK

Podnikové
zkoušky

(PZ)

Kontrolní zkoušky
(KZ)

Schvalovací
zkoušky

(SZ)

Vojskové zkoušky
(VZ)

Poznámka

ZABEZPEČENÍ REGISTRAČNÍ 
ZNAČKY

zvláštní registrační značka 
pro zkušební účely

zvláštní registrační 
značka pro zkušební 
účely

zvláštní registrační značka 
pro zkušební účely

Pojištění 
je vázáno 
na zvláštní 

registrační 
značku 
pro zkušební 

účely na etapu 
provedení KZ, 
SZ a VZ.

MÍSTO DODÁNÍ OBJEKTU 
ZKOUŠEK KE ZKOUŠKÁM

Vojenský technický ústav, 
státní podnik, odštěpný 
závod VTÚPV Vyškov

Vojenský technický 
ústav, státní podnik, 
odštěpný závod VTÚPV 
Vyškov, zkušebna 
vozidel, zkušební 
polygon

Posádka Vyškov

POVINNOST PROVÉST 

PŘÍPRAVU OSOB
viz. TTP viz. TTP viz. TTP

MOŽNOST ODSTOUPENÍ
OD SMLOUVY NA ZÁKLADĚ 

VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK

hodnocení KZ 
nevyhovující

objekt nesplňuje 
podmínky schválení 
technické způsobilosti 
na základě výsledků SZ

hodnocení VZ nevyhovující
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Ostatní údaje

DRUH ZKOUŠKY, POŽADAVEK

Podnikové
zkoušky

(PZ)

Kontrolní zkoušky
(KZ)

Schvalovací
zkoušky

(SZ)

Vojskové zkoušky
(VZ)

Poznámka

POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO 
PŘEDLOŽIT

- Zprávu z PZ, výsledky 
zkoušek provedené 
akreditovanými 
zkušebnami nebo 
oprávněnými 
zkušebními 
organizacemi 
(národními
autoritami), v průběhu 
PZ - tvoří přílohu 
Zprávy z PZ,

- návrh Technických 
podmínek,

- Dokumentaci 
vyplývající z právních 
předpisů a vnitřních 
předpisů rezortu MO - 
výstupní revizní 
zprávy určených 
technických zařízení, 
prohlášení o shodě
u subdodávek, 
záznamníky, záruční 
listy, atd.,

- návrhy Průvodní 
a provozní 
dokumentace,

- potvrzení o pojištění 
objektu KZ proti 
poškození při 
provedení KZ.

dokumentaci stanovenou
vyhláškou
č. 274/1999 Sb.

- Zprávu o výsledcích KZ, 
výsledky zkoušek 
provedené akreditovanými 
zkušebnami nebo 
oprávněnými zkušebními 
organizacemi (národními 
autoritami), v průběhu PZ, 
KZ, SZ,

- návrh Technických 
podmínek, dokumentaci 
vyplývající z právních 
předpisů a vnitřních 
předpisů rezortu MO,

- revizní zprávy o provedení 
typových revizí určených 
technických zařízení,

- stanoviska a posouzení 
bezpečností požívání 
provedené Úřadem státního 
odborného dozoru MO
a hygieny provedené 
Odborem vojenského 
zdravotnictví MO,

- prohlášení o shodě
u subdodávek, záznamníky, 
záruční listy, atd.,

- návrhy Průvodní
a provozní dokumentace, 
potvrzení o pojištění 
objektu VZ proti poškození 
při provedení VZ.


