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Vážený pan 

 
 
 
 

Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane inženýre, 
 
Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) 
byla dne 8. června 2018 doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to o poskytnutí informací týkajících se 
osvědčení o jakosti a kompletnosti vydávané Úřadem na základě § 27 zákona č. 309/2000 Sb., 
o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených 
k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon č. 309/2000 Sb.). 
 
K Vaší žádosti sdělujeme následující: 
 

Úřad vydává osvědčení o jakosti a kompletnosti (dále jen „OJK“) v souladu se 
zákonem č. 309/2000 Sb. na výrobky a služby, které byly předmětem státního ověřování 
jakosti (dále jen „SOJ“), a u kterých dodavatel prokázal shodu výrobku nebo služby 
s požadavky stanovenými ve smlouvě, ze které SOJ vyplývá. Proto je OJK vydávané Úřadem 
podepisováno zástupcem dodavatele a zástupcem Úřadu. Samotné vydání OJK je faktickým 
ukončením procesu SOJ, který Úřad realizuje na základě žádosti odběratele. Odběratelé 
oprávnění využívat službu státního ověřování jakosti jsou definováni § 17 odst. 2 zákona           
č. 309/2000 Sb. SOJ je uplatňováno na výrobky a služby, které jsou určené k zajištění obrany 
státu, a které jsou nositeli výrobních rizik. Elektrické rozvaděče, které uvádíte ve Vašem 
dotazu, jsou považovány za výrobky komerční povahy, resp. za výrobky, na které nejsou 
z hlediska zajištění obrany státu (zejména ze strany rezortu Ministerstva obrany) kladeny 
zvláštní požadavky. Na uvedeném nemění nic ani skutečnost, že tyty výrobky pravděpodobně 
podléhají zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a výrobci při jejich uvádění na trh musí 
vydat prohlášení o shodě, kterým deklarují, že výrobek splňuje základní požadavky na 
bezpečnost uvedené v příslušném nařízení vlády.    

Zvýraznění



Vámi uváděný dokument „osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku“, nebo jiné 
dokumenty vydávané výrobci pod obdobným názvem nelze zaměňovat za OJK vydávané 
Úřadem podle zákona č. 309/2000 Sb. Na druhou stranu je věcí každého výrobce, jaké interní 
dokumenty ke svým výrobkům vydává a Úřadu nepřísluší uvedené zpochybňovat. Rovněž tak 
Úřadu nepřísluší se vyjadřovat k tomu, zda a za jakých podmínek může výrobce na svůj 
výrobek vydat prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.  

Závěrem lze uvést, že jedná o zcela rozdílná osvědčení o jakosti a kompletnosti, která 
nelze zaměnit.  

 
 
S pozdravem 
   
                  
                     Ing. Martin Dvořák, Ph.D. 
                                                                                                      ředitel 

         v zastoupení Ing. Richard M. Sicha 
 
     

 
Vypracovala: Mgr. Michaela Povolná, vedoucí oddělení, oddělení právní a kontrolní 
 




