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

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen 
„Úřad“), 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 Česká 
zbrojovka a.s., IČO: 463 45 965, se sídlem Svat. Čecha 1283, Uherský Brod, 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“). Na základě uvedené žádosti Vám byla dne 17. 7. 2018 pod čj. SpMO 
30279-6/2018-1419 poskytnuta část vyžádaných informací a současně bylo vydáno 
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
č.j. SpMO 30279-7/2018-1419 ze dne 17. 7. 2018, kterým došlo k odmítnutí poskytnutí části 
vyžádaných informací. Citované rozhodnutí Úřadu bylo, na základě odvolání, zrušeno 
rozhodnutím státního tajemníka v Ministerstvu obrany o odvolání ze dne 14.8.2018 č.j. MO 
222351/2018-7542 a věc byla vrácena k novému projednání. Současně pak bylo Úřadu, na 
základě podané stížnosti na postup Úřadu při poskytnutí vyžádaných informací, rozhodnutím 
státního tajemníka o stížnosti ze dne 14.8.2018 č.j. MO 222370/2018-7542, přikázáno 
poskytnutí kopie vyjádření Úřadu k plánu jakosti předloženého dodavatelem. 

Na základě výše uvedených rozhodnutí Vám v příloze zasíláme vyjádření Úřadu 
k plánu jakosti předloženého dodavatelem. Jedná se o „Záznam o posouzení Plánu jakosti 
VOBU ke KS 175410161 ze dne 17. 8. 2017. 



 

Dále poskytujeme záznamy o odběru vzorků ze dne: 8. 9. 2017, 14. 9. 2017,                
15. 9. 2017, 18. 9. 2017, 26. 9. 2017, 3. 10. 2017, 9. 10. 2017, 11. 10. 2017, 1. 11. 2017, 9. 11. 
2017, 25. 1. 2018, 30. 1. 2018, 1. 2. 2018, 7. 2. 2018, 13. 2. 2018, 19. 3. 2018 a 11. 4. 2018             
a záznamy o výběru vzorků pro nástřelové zkoušky ze dne 21. 11. 2017 a 19. 6. 2018 (dle čl. 
B.4 kupní smlouvy). Na předložených záznamech o odběru vzorků jsou skryty údaje 
obsahující identifikaci odebraných materiálů a názvy společností (subdodavatelů), které jsou 
považovány obchodní společností ARGUN s.r.o. za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   

Současně předkládáme kopie oznámení společnosti ARGUN s.r.o. o připravenosti 
k zahájení výroby ze dne 24. 8. 2017, o připravenosti ke konečné kontrole ze dne 21. 11. 2017 
a o připravenosti ke konečné kontrole ze dne 19. 6. 2018. 

Závěrem uvádíme, že veškeré předložené kopie listin jsou anonymizovány s ohledem 
na ochranu osobních dat. 

Ve zbylém rozsahu se žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
rozhodnutím Úřadu částečně odmítá. Předmětné rozhodnutí je Vám současně zasíláno.  

 
 
S pozdravem 
                      
 

Ing. Martin Dvořák, Ph.D. 
                                                                                                                ředitel 

       v zastoupení Ing. Richard M. Sicha 
 
 
Vypracovala: Mgr. Michaela Povolná, vedoucí oddělení, oddělení právní a kontrolní 
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