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Vojenský technický ústav, s.p.

vznik usnesením vlády 2012

zabezpečuje strategické zájmy ČR v oblasti obrany 

a bezpečnosti

široké portfolio činností

spolupracuje s  AČR, ozbrojenými a bezpečnostními 

složkami, složkami IZS, univerzitami, VŠ, státními 

podniky z resortu MO, průmyslovými podniky a 

výzkumnými organizacemi

participuje na aktivitách pracovních skupin EU a NATO 

a sbírá poznatky z mezinárodních konferencí, veletrhů 

a výstav
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Rozsah udělení akreditace:
zkoušky vozidel

seizmická způsobilost

mechanická odolnost

měření hluku, teplot a vibrací

osobní ochranné prostředky

záchytné sítě

elektrické silové zdroje

elektromagnetická kompatibility

elektrická bezpečnost

tenzometrie

zkoušky fyzikálních veličin a tribotechnické diagnostiky

Pověření k činnostem – národní autorita:
zkoušky vozidel 

vzájemné uznávání státních zkoušek a hodnocení vozidel

posuzování shody výrobků – lodní výstroj

zkoušky nádob na plyny

periodické zkoušky nádob na plyny

revize a zkoušky určený technických zařízení pro plnění nádob plyny

plnění nádob plyny a doprava

13.9.2018 odštěpný závod VTÚPV Vyškov



Rozsah udělené akreditace:

zkoušení zbraní

zkoušení munice

zkoušení výbušnin

balistických ochranných prostředků

muničních obalů

13.9.2018 odštěpný závod VTÚVM Slavičín



Rozsah udělené akreditace:
zkoušky padákové techniky a s ní souvisejících záchranných prostředků

Pověření k činnostem - národní autorita:
zkoušky letadel

vývoj vojenské letecké techniky

výroba vojenské letecké techniky

údržba vojenské letecké techniky

ověřování shody vojenské letecké techniky

zkoušky padáků

výroba vojenských leteckých pozemních zařízení

modifikace vojenských leteckých pozemních zařízení

výcvik vojenského leteckého pozemního personálu

údržba vojenských leteckých pozemních zařízení

ověřování shody vlastností vojenských leteckých pozemních zařízení

ověřování provozní způsobilosti vojenských leteckých pozemních zařízení

13.9.2018 odštěpný závod VTÚLaPVO Praha



správa dokumentace NATO STO 

(Science and Technology Organization)

distribuční informační středisko

funkce národního koordinátora

vyhledávání, třídění posuzování a obhajoba 

postupů, norem a standardů z oboru zkoušení

vytváření evropské sítě obranných 

technologických center

spolupráce NATO a EU13.9.2018



zpracování analýz a překladů STANAG

tvorba ČOS

zpracování revizí ČOS

zpracování výrobní dokumentace

zpracování průvodní, provozní a výcviková dokumentace

STANAG, ČOS, tvorba dokumentace13.9.2018



Konkrétní oblasti odborné působnosti VTÚ, s .p.

Skupina B10 zbraně – palné zbraně nad 150 mm do 200 mm; sestavy/celky 

vyměnitelné mezi zbraněmi dvou nebo více tříd

Skupina B12 přístroje a zařízení pro řízení palby – vysílací a přijímací zařízení 

pro řízení palby kromě leteckých palubních

Skupina B13 munice a výbušniny – munice do 30 mm; speciální zařízení pro 

manipulaci s municí, její ošetřování a údržbu

Skupina B15 letadla a konstrukční komponenty letadlových draků – letadla s 

otáčivými křídly/nosným rotorem/rotorová letadla; bezpilotní prostředky

Skupina B23 vznášedla, motorová vozidla, přívěsy, jednostopá vozidla a 

bicykly – pásová bojová a výsadková vozidla a bojové dopravní prostředky

Skupina B25 komponenty vozidel - různé ostatní komponenty vozidel

Skupina B42 protipožární, záchranné a bezpečnostní prostředky, zařízení a 

materiál pro ochranu životních prostředí – bezpečnostní a záchranná 

zařízení/prostředky

Skupina B58 komunikační a detekční zařízení a zařízení pro koherentní záření 

– letecká palubní radionavigační zařízení

Skupina B84 oblečení, osobní výstroj a označení – osobní výstroj 

Skupina B91 paliva, maziva, oleje a vosky – kapalné pohonné látky/hmoty a 

paliva na bázi ropy; oleje a tuky pro obrábění, mazání a hydrauliku

kompetence13.9.2018



pověření13.9.2018



pověření bylo vydáno na základě naplnění dlouholetých potřeb

efektivnějšího využívaní VTÚ, s.p. při zavádění nové techniky do

používání AČR v návaznosti na příslušné STANAG zejména v

těchto oblastech:

• odborné posuzování technických specifikací

• posuzování technických podmínek

• testování a zkoušení techniky

• analytické činnosti funkčnosti nové techniky

• posuzování kompatibility s NATO

pověření dále přispěje k využívání VTÚ, s.p. ze strany podniků

obranného a bezpečnostního průmyslu v případech ověření

splnění požadavků standardů NATO u nově vyvinuté techniky

určené pro export bez zavedení do AČR

pověření13.9.2018
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