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Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – 

dodatek 

 

 

Vážený pane doktore, 
 

 

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, který je povinným 
subjektem podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržel  
dne 22. 6. 2018 Vámi sepsanou žádost společnosti   

, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
v souvislosti se státním ověřováním jakosti v rámci kupní smlouvy č. 175410161 uzavřené 
mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany a společností ARGUN s.r.o. na pořízení 
„Vest ochranných balistických univerzálních“ (dále jen „kupní smlouva“), ke které sdělujeme 

následující dodatek. 

V odpovědi odeslané k Vaší žádosti bylo poskytnuto osvědčení o jakosti a kompletnosti 

ze dne 25. října 2017, které bylo technickou chybou u zpracovatele nesprávně anonymizováno. 
V příloze zasílám anonymizovaný dokument ve správné podobě. Za vzniklou chybu se omlouvám. 
 

S pozdravem 

                      

 

Ing. Martin Dvořák, Ph.D. 
                                                                                                                ředitel 
                                                                                         v zastoupení Ing. Richard M. Sicha 

 

 

Vypracoval: Mgr. David Urbánek 



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

nám. Svobody č. 471/4, Praha 6 - Bubeneč, PSČ 160 01, datová schránka xz7aier

Qj. 25. října 2017

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel:

ARGUN s.r.o.
Jana Krušinky 1693/4
500 02 Hradec Králové

2. Objednávka číslo:

3. Smlouva číslo:

4. Dodavatel: 5. Číslo dodávky: 3

- dílčí dodávka

6. Potvrzuje se, že produkty popsané níže byly zhotoveny ve shodě se specifikacemi a ustanoveními smlouvy (objednávky), jež 
se k ní vztahují, a že tyto produkty byly zkontrolovány a přezkoušeny dle podmínek a požadavků smlouvy (objednávky).

25. října 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 8. Název produktu, 9. Výrobní číslo, 10. Předložené 11. Uvolněné 12. Číslo technické
smlouvy typové označení série (ev. č.) množství množství dokumentace (např.
(objednávky) (skladové číslo) (bm) (bm) TP)

1 212,50 1 212,50

414,40 414,40

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO ČR na základě KS č. 175410161.

14. Zástupce Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti potvrzuje v mezích smlouvy
(objednávky), že výše uvedené produkty, nepřihlížeje k zaznamenaným a schváleným odchylkám nebo výjimkám
z požadavku na jakost, se staly předmětem státního ověřování jakosti a dodavatel u produktu prokázal shodu s požadavky
stanovenými ve smlouvě (objednávce).


