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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  

, 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. 

K žádosti o předložení kopií listin obsahujících projednání podmínek státního ověřování 
jakosti mezi Úřadem a odběratelem zasíláme kopii žádosti České republiky – Ministerstva 
obrany – odběratele o státní ověřování jakosti ze dne 1. 3. 2017 a vyjádření Úřadu k této 
žádosti ze dne 16. 3. 2017, ze kterých požadovaný rozsah informací vyplývá. Další informace 
jsou uvedeny přímo v kupní smlouvě. Plné znění kupní smlouvy bylo zveřejněno v registru 
smluv vedeném na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 
K žádosti o kopie smluv, označovaných jako Smlouvy o spolupráci, uzavřených v souvislosti 
s předmětnou kupní smlouvou uvádíme, že Úřad tyto smlouvy neuzavřel a neprováděl tak 
žádnou jimi předpokládanou činnost u dodavatele či jeho subdodavatelů.  
 



 

K žádosti o předložení kopie všech vyjádření Úřadu k plánu jakosti předloženého 
dodavatelem uvádíme, že návrh plánu kvality předložený Úřadu obsahoval časový plán 
výroby, který odpovídal času plnění dle kupní smlouvy i s požadavky na provedení státního 
ověřování jakosti. Vůči společnosti ARGUN s.r.o. nebyly ze strany Úřadu uplatněny žádné 
písemné připomínky. Společnost byla v rámci ústního jednání pouze upozorněna na drobné 
nedostatky, které obratem odstranila. Vámi požadovaný dokument nebyl Úřadem vyhotoven.   

K žádosti o nezaměnitelné informace, vzorek čeho byl odebrán, jaké byly rozměry 
odebraného vzorku, zda byly vzorky shledány vyhovující, pokud byly shledány nevyhovující, 
za jakého konkrétního důvodu se tak stalo, a to vše u odběru vzorků, které se uskutečnily ve 
Vámi uváděných datech sdělujeme, že Úřad postupoval při odběrech materiálů dle požadavků 
uvedených v příloze č. 3 kupní smlouvy a dle schválených technických podmínek. Plné znění 
kupní smlouvy bylo zveřejněno v registru smluv vedeném na webových stránkách 
Ministerstva vnitra České republiky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Rozměry odebraných vzorků odpovídaly 
požadavkům na provedení laboratorních zkoušek dle příslušných norem. Vzorky odebrané ve 
všech Vámi uváděných termínech byly shledány jako vyhovující. Konkrétní popis vzorků 
není Úřadem poskytován, neboť by jejich poskytnutím Úřad porušil povinnost mlčenlivosti 
stanovenou v § 20 zákona č.  255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Na základě žádosti Vám poskytujeme osvědčení jakosti a kompletnosti, která byla doposud 
vydána v souvislosti s kupní smlouvou. Dále pak předkládáme kopie žádostí o státní 
ověřování jakosti (RGQA) zasílané pod označením 2017-016-DEU a 2018-017-DEU orgánu 
jiného státu.  
 
Dále sdělujeme, že v průběhu státního ověřování jakosti v rámci kupní smlouvy nedošlo 
k přerušení odborného dozoru nad jakostí.  
 
Na základě  Vaší žádosti o předložení dohody prodávajícího s Úřadem o úpravě podmínek            
k přípravě provedení státního ověřování jakosti z důvodu eliminace časových rizik (čl. 
VII.B.3. kupní smlouvy) předkládáme Dohodu o vytvoření předpokladů k provádění státního 
ověřování jakosti číslo 44/2017 uzavřenou mezi Úřadem a společností ARGUN s.r.o. ke dni 
10. 3. 2017. 
 
K žádosti o informace, na které konkrétní subjekty VoZk, které byly po vyhovujícím 
hodnocení VoZk prodávajícím na jeho náklady upraveny a ošetřeny v rozsahu stanovených 
parametrů a údržby uvedených ve schválených TP a staly se součástí předmětu kupní 
smlouvy podle odst. 5.1. čl. VII. stať A, bylo provedeno SOJ pouze v rozsahu konečná 
kontrola (čl. VII.B.3. kupní smlouvy) uvádíme, že výše uvedený postup byl proveden se 
subjekty označenými posledním trojčíslím výrobního čísla 041 až 046. 



 

Ve zbylém rozsahu byla Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  
rozhodnutím Úřadu č.j. SpMO 30279-7/2018-1419 ze dne 17.7.2018 částečně odmítnuta. 
Uvedené 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 



hodixoosuhu

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn. 195/2016-1350/169 V Praze dne J\ . března 2017 
Počet listů: 2 
Přílohy: 2/78

Úřad pro obrannou standardizaci, 
katalogizaci a státní ověřování jakosti 
ředitel 
Praha

v

Žádost o státní ověřování jakosti

Pane řediteli,

podle § 20 odst. 2 a 3 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, žádám o státní ověřování jakosti na dodávku:

Položka
číslo Název zboží

1. Vesta ochranná balistická univerzální v balistické odolnosti IV s maskovacím 
vzorem AČR lesním

2. Vesta ochranná balistická univerzální pro VP v balistické odolnosti IV s 
maskovacím vzorem AČR lesním

3. Vesta ochranná balistická univerzální pro VP v balistické odolnosti IV Černá

Stanovisko k žádosti o předběžné projednání požadavků k provedení státního ověřování 
jakosti vydal Úř OSK SOJ pod svým čj. 246-8/2016-1419 ze dne 18. července 2016.
Příloha žádosti:
Příloha č. 1 - Podkladový materiál o 1 listu.

Příloha č. 2 - Kupní smlouva č. 175410161 o 16 listech s přílohami: 
příloha č. 1 - „Specifikace zboží“ - 5 listů; 
příloha č. 2 - „Takticko-technické požadavky“ - 18 listů; 
příloha ě. 3 - „Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti“ - 4 listy; 
příloha č. 4 - „Katalogizační doložka“ - 1 list; 
příloha č. 5 - „Seznam států, kde je možné zabezpečit SOJ“ - 1 list; 
příloha č. 6 - „Rámcový časový harmonogram zkoušek“ - 4 listy; 
příloha č. 7 - „NV č. 100/2015 Věstníku Ministerstva obrany“ - 13 listů; 
příloha č. 8 - „Technický deník“ - 3 listy 
příloha č. 9 - Dodatečné informace č. 3 a č. 4 - 12 listů.



Zboží bude dodávat společnost: ARGUN s.r.o., Jana Krušinky 1693/4, Hradec Králové, PSČ 
500 02.

náměstek pro řízení sekce 
na základě příkazu k zastupování 
v zastoupení
Ing. Radovan KOŠŤÁL, Ph.D.



Příloha č. 1 k sp. zn. 195/2016-1350/169

Podkladový materiál ke státnímu ověřování jakosti

Informace o výrobku
Katalogové číslo majetku - 

výrobku (KČM)
Název úkolu plánu

(název výrobku, typové označení výrobku)
Nově pořizované Vesta ochranná balistická univerzální v balistické odolnosti IV s maskovacím 

vzorem AČR lesním
Vesta ochranná balistická univerzální pro VP v balistické odolnosti IV s maskovacím i
vzorem AČR lesním
Vesta ochranná balistická univerzální pro VP v balistické odolnosti IV černá

Požadovaný počet výrobků: 5 500 kusů
Výrobek je určen pro: Finální výrobek

Další údaje (jsou-li známé, např. zkušenosti z dosavadního využití výrobku):

Výsledek analýzy rizik výrobku a návrh rozsahu státního ověřování jakosti

Odhad úrovně rizik: nízká střední nebo vysoká
X

Kritické části výrobku, jsou-li známé:
Navrhovaný rozsah státního ověřování jakosti:
a) Konečná kontrola
b) Audit jakosti a konečná kontrola
c) Odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola X
d) Audit jakosti, odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola

Zmocnění k vyřizování žádostí dodavatele o povolení odchylky, 
výjimky a změny výrobku

Předloží-li dodavatel žádost:
Úřad žádost

vezme na vědomí posoudí
a vyjádří se k ní

posoudí 
a rozhodne o ní

Skupina A
odchylky X -

—výjimky X -

změny X -

Skupina B
odchylky - X —

výjimky - X —

změny - X ...

Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické parametry
výrobku, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bez
pečnost a cenu.

2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B.
3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona č. 309/2000 Sb.___________
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Úřad pro obrannou standardizaci, 
katalogizaci a státní ověřování jakosti

Odbor strategie státního ověřování jakosti 
náměstí Svobody 471/4, Praha 6 - Bubeneč, PSČ 160 01, datová schránka xz7aier

Čj. MO 44348/2017-1419 Praha /ú března 2017 
Výtisk č. 2 
Počet listů: 2

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor logistiky, zabezpečení a podpory 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6

Stanovisko k žádosti o státní ověřování jakosti
Kesp. zn. 195/2016-1350/169

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen 
„Úřad“) obdržel Vaši žádost o státní ověřování jakosti na dodávku „Vesty ochranné 
balistické univerzální v balistické odolnosti IV“ dle kupní smlouvy číslo 175410161 (dále jen 
„smlouva“), zajišťovanou dodavatelem ARGUN s.r.o. se sídlem Jana Krušinky 1693/4, 
500 02 Hradec Králové, IČ 27399478.

Po seznámení se s žádostí Vám sděluji následující stanovisko:

Z hlediska SOJ:

Zásadní připomínky:

• Úřad požaduje doplnění konkrétního označení dokumentace ve smyslu § 20, odst. 3, 
písm. c), zákona č. 309/2000 Sb. Schválená technická dokumentace výrobce je zásadní 
podmínkou pro provedení státního ověřování jakosti. Úřad proto správní řízení přerušil 
čj. MO 42778/2017-1419 ze dne 6. 3. 2017 do 15. 10. 2017, vyzval čj. MO 43554/2017- 
1419 z 6. 3. 2017 k odstranění nedostatků v žádosti a bude vněm pokračovat po 
zpracování této dokumentace, jejím ověření ve zkrácených vojskových zkouškách (dále 
jen „VoZk“), případných úpravách na základě výsledků VoZk a následném schválení. 
Poté bude možné provést státní ověřování jakosti v požadovaném rozsahu.

• Úřad požaduje ve smlouvě, příloha č. 2, čl. 2, upravit poslední odstavec na str. 4 do 
znění:

„Balistická vložka musí být provedena v měkké, nenasákavé, případně vodě odpudivé 
úpravě v neprůsvitném obalu v černé barvě, který musí být uzpůsoben proti pronikání 
vody a vlhkosti. Všechny díly VOBU obsahující balistickou vložku musí být upraveny 
tak, aby je bylo možné vyjmout a provést jejich kontrolu a vyčištění povlaku VOBU. 
Požadovaná balistická odolnost a parametry musí odpovídat Standardu NIJ 0101.04

MOCRX0040CQS



Rev A Addendum B, minimálně ve třídě III A, s odolností proti střepinám FSP 1,10 g 
A,, výkres DCTA/A3/6723 (VB) dle STANAG 2920, Ed. 3, Klasifikace osobních 
ochranných prostředků. Limitní rychlost V50 > 650 m/s minimálně ve třídě IIIA.“

• Úřad požaduje ve smlouvě, příloha č. 2, čl. 2, upravit 2. odstavec na str. 23 do znění:

„Balistická vložka musí být provedena v měkké, nenasákavé, případně vodě odpudivé 
úpravě v neprůsvitném obalu v černé barvě, který musí být uzpůsoben proti pronikání 
vody a vlhkosti. Všechny díly VOBU-VP obsahující balistickou vložku musí být 
upraveny tak, aby je bylo možné vyjmout a provést jejich kontrolu a vyčištění povlaku 
VOBU-VP. Požadovaná balistická odolnost a parametry musí odpovídat Standardu 
NIJ 0101.04 Rev A Addendum B, minimálně ve třídě IIIA, s odolností proti 
střepinám FSP 1,10 g Ai, výkres DCTA/A3/6723 (VB) dle STANAG 2920, Ed. 3, 
Klasifikace osobních ochranných prostředků. Limitní rychlost V50 > 650 m/s 
minimálně ve-tf-klč IIIA.“

Doporučující připomínky:

• Bez připomínek.

Poznámka:

Úřad upozorňuje na časové riziko vyplývající z 1. etapy plnění, které vychází
z ustanovení smlouvy, čl. VII, část A, odst. 5.15 a dále část B. odst. 3.

Z hlediska katalogizace;

K předloženému návrhu kupní smlouvy na „Vesty ochranné balistické univerzální
v balistické odolnosti IV“ doporučuji z hlediska katalogizace:
1. opravit překlep v článku VII. Podmínky pro provedení zkoušek a podmínky pro odevzdání 

a převzetí zboží v části B. Podmínky pro odevzdání a převzetí zboží v bodu 5. „...dodá 
Odboru katalogizace...“ na „...dodá Oddělení katalogizace...“;

Jinak nemám z hlediska katalogizace zásadních připomínek:
a) je použito odpovídající znění doporučeného textu ustanovení o katalogizaci;
b) je jednoznačně vyžádána katalogizace položek, které zatím nejsou katalogizovány, jako 

položky zásobování;
c) je stanovena doba plnění katalogizační doložky;
d) je vyžádáno dodání SPÚK a NKDV v termínu splňujícím požadavky JSK;
e) je požadováno připojení kladného Stanoviska Uř OSK SOJ k naplnění katalogizační 

doložky k faktuře v ustanovení týkajícím se fakturačních a platebních podmínek;
f) je použito a upřesněno aktuální znění katalogizační doložky;
g) je upřesněn postup katalogizace na základě výsledků vojskových zkrácených zkoušek.



Kontaktní osoby:
Za SOJ:  
Za katalogizaci: 

Ing. Petr jVÁCEK



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 15. září 2017

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel: 2. Objednávka číslo:

3. Smlouva číslo:

4. Dodavatel: 5. Číslo dodávky: 1

- 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).

15. září 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(bm)

11. Uvolněné 
množství 
(bm)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

1366 1366

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 18. září 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: 1

- 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).

18. září 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(bm)

11. Uvolněné 
množství 
(bm)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

1400 1400

1250 1250

1500 1500

4100 4100

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

Čj- 25. září 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: 1

- 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. září 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(bm)

11. Uvolněné 
množství 
(bm)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

1202,10 1202,10

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 4. říjen 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: 2

- 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).

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

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(bm)

11. Uvolněné 
množství 
(bm)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

5890 5890

13700 13700

4550 4550

4200 4200

13. Další informace
Produkty budou dodány jako subdodávka na finální produkty odběrateli MO 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

Čj. 10. 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: 2

- 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 požadavku smlouvy (objednávky).

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

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(bm)

11. Uvolněné 
množství 
(bm)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

2 804,70 2 804,70

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 10. října 2017

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel: 2. Objednávka číslo:

3. Smlouva číslo:

4. Dodavatel: 5. Číslo dodávky: 2

- 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).

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

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(bm)

11. Uvolněné 
množství 
(bm )

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

3191 3191

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

Cj- 25. října 2017

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel: 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) M (m) TP)

1314 1314

520 520
13. Další informace

Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



ÚŘAD 
KATALOGIZACI 

nám. Svobody č. 471/4  xz7aier

čj.  října 2017

OSVĚDČENÍ 
1. Odběratel:

4.

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

Dodavatel: 

6. Potvrzuje se, že produkty popsané  (objednávky), jež 
se k ní vztahují, a že tyto produkty  (objednávky).

25. října 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele  písmem)

7 Položka 8. Název produktu  Číslo technické
smlouvy typové označení dokumentace (např.
(objednávky) (skladové 

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka 

14. Zástupce Úřadu pro obrannou  mezích smlouvy
(objednávky), že výše uvedené  nebo výjimkám
z požadavku na jakost, se staly  shodu s požadavky
stanovenými ve smlouvě (objednávce)



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 9. listopad 2017

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel: 2. Objednávka číslo:

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

9. listopadu 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(bm)

11. Uvolněné 
množství 
(bm)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

300 300

1000 1000

5250 5250

2100 2100

13. Další informace
Produkty budou dodány jako subdodávka na finální produkty odběrateli MO 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).



URAĎ PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 10. listopadu 2017

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel: 2.

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

4. Dodavatel: 5.

Objednávka číslo:

Smlouva číslo:

Číslo dodávky: 1

- 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).

10. listopadu 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) (ks) (ks) TP)

303 303

1012 1012

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

Čj- 15. listopadu 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: 1

- dílčí dodávka
6. Potvrzuje se, že produkty popsané níže byly zhotoveny ve shodě se specifikacemi a ustanoveními smlouvy (objednávky), jež 

se k ni vztahují, a že tyto produkty byly zkontrolovány a přezkoušeny dle podmínek a požadavků smlouvy (objednávky).

15. listopadu 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(ks, sada)

11. Uvolněné 
množství 
(ks, sada)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

303 sad 303 sad

1012 sad 1012 sad

350 ks 350 ks

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 20. listopadu 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: 2

- 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).

20 listonadu 2017 ........................
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(ks, sada)

11. Uvolněné 
množství 
(ks, sada)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

303 ks 303 ks

1012 ks 1012 ks

303 sad 303 sad

1012 sad 1012 sad

303 ks 303 ks

1012 ks 1012 ks

303 ks 303 ks

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



URAĎ PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 23. listopadu 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: 1

- 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).

23. listopadu 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) (ks) (ks) TP)

303 303

1012 1012

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



URAĎ PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 27. listopadu 2017

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel: 2

ARGUN s.r.o.
Jana Krušinky 1693/4 _
500 02 Hradec Králové 3

4. Dodavatel: 5.

Objednávka číslo:

Smlouva číslo:

Číslo dodávky: 2

- 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).

27. listopadu 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(ks, sada)

11. Uvolněné 
množství 
(ks, sada)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

303 ks 303 ks

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



URAĎ PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 27. listopadu 2017

OSVEDČENÍ o jakosti a kompletnosti
1. Odběratel:

MO ČR
Tychonova 1
160 01 Praha 6

2. Objednávka číslo:

3. Smlouva číslo:
KS č. 175410161

4. Dodavatel:
ARGUN s.r.o.

5. Číslo dodávky: 1

Jana Krušinky 1693/4
500 02 Hradec Králové - 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).

27. listopadu 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(ks)

11. Uvolněné 
množství 
(ks)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

Vesta ochranná 
balistická univerzální 
pro VP v balistické 
odolnosti IV černá

300 300

13. Další informace

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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 30. listopadu 2017

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel:

MO ČR
Tychonova 1
160 01 Praha 6

2. Objednávka číslo:

3. Smlouva číslo:
KS č. 175410161 a Dodatek č. 1

4. Dodavatel:
ARGUN s.r.o.

5. Číslo dodávky: 2

Jana Krušinky 1693/4
500 02 Hradec Králové - 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).

30. listopadu 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(ks)

11. Uvolněné 
množství 
(ks)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

Vesta ochranná 
balistická univerzální 
v balistické odolnosti 
IV s maskovacím 
vzorem AČR lesním

300 300

13. Další informace

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).



URAĎ PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 5. prosince 2017

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel:

MO ČR
Tychonova 1
160 01 Praha 6

2. Objednávka číslo:

3. Smlouva číslo:
KS č. 175410161 a Dodatek č. 1

4. Dodavatel:
ARGUN s.r.o.

5. Číslo dodávky: 3

Jana Krušinky 1693/4
500 02 Hradec Králové - 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).

5. prosince 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(ks)

11. Uvolněné 
množství 
(ks)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

Vesta ochranná 
balistická univerzální 
v balistické odolnosti 
IV s maskovacím 
vzorem AČR lesním

100 100

13. Další informace

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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 5. prosince 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).

5. prosince 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(ks, sada)

11. Uvolněné 
množství 
(ks, sada)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

650 ks 650 ks

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



URAĎ PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

Čj- 6. prosince 2017

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel:

MO ČR
Tychonova 1
160 01 Praha 6

2. Objednávka číslo:

3. Smlouva číslo:
KS č. 175410161 a Dodatek č. 1

4. Dodavatel:
ARGUN s.r.o.

5. Číslo dodávky: 4

Jana Krušinky 1693/4
500 02 Hradec Králové - 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 požadavku smlouvy (objednávky).

6. prosince 2017 ............................................................. Ing. Stanislav Petr
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(ks)

11. Uvolněné 
množství 
(ks)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

Vesta ochranná 
balistická univerzální 
v balistické odolnosti 
IV s maskovacím 
vzorem AČR lesním

200 200

13. Další informace

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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

Čj- 12. prosince 2017

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel:

MO ČR
Tychonova 1
160 01 Praha 6

2. Objednávka číslo:

3. Smlouva číslo:
KS č. 175410161 a Dodatek č. 1

4. Dodavatel:
ARGUN s.r.o.

5. Číslo dodávky: 5

Jana Krušinky 1693/4
500 02 Hradec Králové - dílčí dodávka

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

12. prosince 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím pismem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10, Předložené 
množství 
(ks)

11. Uvolněné 
množství 
(ks)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

Vesta ochranná 
balistická univerzální 
v balistické odolnosti 
IV s maskovacím 
vzorem AČR lesním

220 220

13. Další informace

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).



URAĎ PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 13. prosince 2017

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel:

MO ČR
Tychonova 1

2. Objednávka číslo:

3. Smlouva číslo:160 01 Praha 6
KS č. 175410161 a Dodatek č. 1

4. Dodavatel: 5. Číslo dodávky: 6
ARGUN s.r.o.
Jana Krušinky 1693/4
500 02 Hradec Králové - 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).

13. prosince 2017
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(ks)

11. Uvolněné 
množství 
(ks)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

Vesta ochranná 
balistická univerzální 
v balistické odolnosti 
IV s maskovacím 
vzorem AČR lesním

180 180

13. Další informace

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).



URAĎ PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 30. ledna 2018

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: 4

- 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 požadavku smlouvy (objednávky)

30. ledna 2018
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(bm)

11. Uvolněné 
množství 
(bm)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

87,90 87,90

97,50 97,50

86,00 86,00

133,40 133,40
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 ověřováni 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 5. březen 2018

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel:

ARGUN s.r.o.
Jana Krušinky 1693/4

2. Objednávka číslo:

500 02 Hradec Králové 3. Smlouva číslo:

4. Dodavatel: 5. Číslo dodávky: 4

- 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).

5. březen 2018 ......................
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(bm)

11. Uvolněné 
množství 
(bm)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

2300 2300

650 650

790 790

1770 1770

200 200

14000 14000

15000 15000

5900 5900

1100 1100
13. Další informace

Produkty budou dodány jako subdodávka na finální produkty odběrateli MO na základě KS č. 175410161.



14. Zástupce Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřováni 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 15. března 2018

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: 5

- 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 požadavku smlouvy (objednávky).

15. března 2018
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím pismem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(bm)

11. Uvolněné 
množství 
(bm)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

556,20 566,20

3028,20 3028,20

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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

Čj. 15. března 2018

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel: 2. Objednávka číslo:

3. Smlouva číslo:

4. Dodavatel: 5. Číslo dodávky: 4

- 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).

15. března 2018
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) M (m ) TP)

3132 3132

572 572

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

Čj. 9. května 2018

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel: 2.

3.

4. Dodavatel: 5.

Objednávka číslo:

Smlouva číslo:

Číslo dodávky: 5

- 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).

9. května 2018
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) (m) (m) TP)

3836 3836

2228 2228

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 9. května 2018

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: 6

- 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 požadavku smlouvy (objednávky).

9. května 2018
Datum __________________Podpis a razítko dodavatele_________ _______________ Jméno a příjmení dodavatele (tiskacim písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(bm)

11. Uvolněné 
množství 
(bm)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

2167,70 2167,70

3699,10 3699,10

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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 8. června 2018

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).

8. června 2018 .......................
Dattum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9, Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(ks, sada)

11. Uvolněné 
množství 
(ks, sada)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

69 ks 69 ks

1013 ks 1013 ks

69 sad 69 sad

1013 sad 1013 sad

69 ks 69 ks

1013 ks 1013 ks

69 ks 69 ks

1013 ks 1013 ks



69 ks 69 ks

1013 ks 1013 ks

69 ks 69 ks

1013 ks 1013 ks

13. Další informace

stanovenými ve smlouvě (objednávce).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 8. června 2018

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: 2

- 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).

8. června 2018 .....................
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(ks)

11. Uvolněné 
množství 
(ks)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

69 69

392 392

69 69

820 820

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 19. června 2018

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 požadavku smlouvy (objednávky).

19. června 2018
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) (ks) (ks) TP)

620 620

193 193

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



URAĎ PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 20. června 2018

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel: 2. Objednávka číslo:

3. Smlouva číslo:

4. Dodavatel: 5. Číslo dodávky: 6

- 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).

20. června 2018
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) (m) (m) TP)

5673 5673

1223 1223

13. Další informace
Produkt bude dodán jako subdodávka na finální produkt odběrateli MO 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).



URAĎ PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 20. června 2018

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: 7

- 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).

20. června 2018
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)

1208,80 1208,80

3081,70 3081,70

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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 26. června 2018

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel:

ARGUN s.r.o.
Jana Krušinky 1693/4

2. Objednávka číslo:

500 02 Hradec Králové 3. Smlouva číslo:

4. Dodavatel: 5. Číslo dodávky: 5

- 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).

26. června 2018 ....................
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(bm)

11. Uvolněné 
množství 
(bm)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

12490 12490

20690 20690

6145 6145

9100 9100

2500 2500
13. Další informace

Produkty budou dodány jako subdodávka na finální produkty odběrateli MO 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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 26. června 2018

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel:

MO ČR
Tychonova 1
160 01 Praha 6

2. Objednávka číslo:

3. Smlouva číslo:
KS č. 175410161 a Dodatek č. 1

4. Dodavatel:
ARGUN s.r.o.

5. Číslo dodávky: 7

Jana Krušinky 1693/4
500 02 Hradec Králové - 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).

26. června 2018 ............................................................. Ing. Stanislav Petr
Datum Podpis a razítko dodavatele Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(ks)

11. Uvolněné 
množství 
(ks)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

Vesta ochranná 
balistická univerzální 
v balistické odolnosti 
IV s maskovacím 
vzorem AČR lesním

776 776

13. Další informace

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).



ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

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

čj. 27. června 2018

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
1. Odběratel:

MO ČR
Tychonova 1
160 01 Praha 6

2. Objednávka číslo:

3. Smlouva číslo:
KS č. 175410161 a Dodatek č. 1

4. Dodavatel:
ARGUN s.r.o.

5. Číslo dodávky: 8

Jana Krušinky 1693/4
500 02 Hradec Králové - 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).

27. června 2018
Datum ____________________Podpis a razítko dodavatele_________________________Jméno a příjmení dodavatele (tiskacím písmem)

7. Položka 
smlouvy 
(objednávky)

8. Název produktu, 
typové označení 
(skladové číslo)

9. Výrobní číslo, 
série (ev. č.)

10. Předložené 
množství 
(ks)

11. Uvolněné 
množství 
(ks)

12. Číslo technické 
dokumentace (např. 
TP)

Vesta ochranná 
balistická univerzální 
v balistické odolnosti 
IV s maskovacím 
vzorem AČR lesním

224 224

Vesta ochranná 
balistická univerzální 
pro VP v balistické 
odolnosti IV černá

67 67

13. Další informace

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).



, NATO Government Quality Assurance
Slálni ověřováni jakosti ľ NA TO

Request for Government Quality Assurance (RGQA)
Žádost o statní ověřování jakosti (RGQA)

Government Quality Assurance (GQA) for the Referenced 
Defence Contract is Hereby Requested by Authority of 
STAISAG4107.
Tímto je z mod ST AN Ad 4107 požadováno státní ověřování jakosti (SOJ) u zmíněné smlouvy na 
dodávky produktu určených k zajištění obrany státu.

Delegator RGQA No:
RGQA delegujiciho číslo: 2018-017-DEU

Revision Number:
Revize číslo:

From: (Delegator)
( )d: (Jelenující)

To: Delegatee (Appropriate National Authority or Focal Point Listed in 
STANAG 4107)
Pro: (delegovaný - příslušný národní úřad nebo kontaktní místo zapsané v seznamu STANAG 4107)

Name:
.Jméno:

Petr VACEK Name:
Jméno:

Organisation:
Organizace:

Defence Standardization, Codification and 
Government Quality Assurance Authority

Organisation:
Organizace:

Bundesamt fur Ausrilstung, Informationstechnik 
und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw)

Mailing Address:
Poštovní adresa:

Defence Standardization, Codification and 
Government Quality Assurance Authority 
náměstí Svobody 471 /4
160 01 Praha 6
CZECH REPUBLIC

Mailing Address:
Poštovní adresa:

Bundesamt fur Ausrilstung, Informationstechnik 
und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) 
ZtQ-BLSt
Ferdinand-Sauerbruch-Strasse 1
56073 Koblenz
GERMANY

Telephone:
Telefon: +420 973 213 904 Telephone:

Telefon: +49 261 400 23117

Fax:
Tax: +420 973 213 940 Fax:

Tax: +49 261 400 23112
E-mail:
E-mail: fbsaaiSiarmv.cz E-mail:

E-mail: BAAINBW'ZtO 1.1 -BLStff Bundeswehr.org

Acquirer:
Nabyvatel: MoD of the CZECH REPUBLIC Supplier:

Dodavatel:

Mailing Address:
Poštovní adresa:

MoD of the CZECH REPUBLIC
Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
CZECH REPUBLIC
through the contract with
ARGUN s. r. o.
Jana Krušinky 1693/4
500 02 Hradec Králové
CZECH REPUBLIC

Mailing Address:
Poštovní adresa:

Facility Wide Delegation
Delegováni na širším základě

Government Contract No:
( isio smlouvy uzavřené státním orgánem: 175410161 Subcontract No:

('ís/o suhsmlouvy:

030-2018 dated 19th January, 2018;
032-2018 dated 19th January, 2018

Contract Modification No:
('isto změny smlouvy:

Estimated Contract Final Delivery Date:
Předpokládané smluvní datum poslední dodávky:

30th March, 2018;
30lh September, 2018

Is this contract on behalf of a third party other than the requesting Nation?
Je tato smlouva ve prospěch tře t i strany jiné než požadujíc i země?

Yes □ No H
A no Ne

Contractual Quality Assurance Requirements / Standards:
Smluvní požadavky na ověřováni jakosti standardy:

AQAP-2120
Product / Supplies Descriptions (Include reference to Essential Items if applicable):
Popis produktu dodávek (včetně odkazu na Hlavní položky, pokud je to vhodné):

According to the Purchase Orders No. 030-2018 and 032-2018

Attachments:
Přílohy:

RIAC Reference Number:
('is/o jednací RIA(': RC-2018-017-DEU
Copies of the Contract / Subcontract / Purchase Order to be Subjected to GQA:
Kopie smlouvy suhsmlouvy objednávky podléhající SOJ: El

Technical Data Specifications and Quality Assurance Standards:
Technické speci fikace dat a normy pro zabezpečení jakosti:

Are Attached:
Jsou připojeny : E!

Will be Furnished by the Supplier:
Budou dodány dodavatelem: □

Other Attachments or Forms (Specify):
Jiné přílohy nebo formuláře (upřesněte):

□



Delegator Requirements:
Požadavky delegujíciho:

Delegation feedback is requested
Požadována Zpětná zpráva delegujicího IS1
Provide information copy of GQA Plan:
Note: Requesting a copy of the plan should not be a common occurrence on routine RGQAs. Where major programs or higher risks are involved, it may
be appropriate to request a copy of the plan.
Poskytněte informační výtisk Plánu SOI:
Poznámka: 1 yžadováni výlisku tohoto plánu hy nemělo být obvyklou události v běžných Žádostech o SOJ. Požadovat výtisk plánu muže být vhodné tam, kde jde o \ýznamné programy nebo vyšší rizika.

□

GQAR is requested to sign the Statement of GQA on the CoC:
ZSOJje žádán, aby parafoval Prohlášeni o SOJ v ('<>(':

For partial shipments:
Pro dílčí dodávky: E
and final shipments:
a finálni dodávky:

GQAR is requested to forward electronic copy of signed CoC (in pdf format).
Požaduje se, aby ZSO.I e/ectronicky zaslal pode psaný ('<>(' (ve formátu pdf).

Product Release Special instructions related to product release (if 
CoC is not used):
Zvláštni pokyny k uvolněni produktu souvisejici s jeho uvolněním (pokud tieni využito ( o( j:

Deviation Permits/Coneessions (Reference Annex A para. A.3)
Povoleni odchylek / výjimek (viz příloha A, odst. A.3)

GQAR is authorised to concur or non-concur with classification/disposition of Supplier's minor deviation permits 
and/or concessions.
ZSOJ je oprávněn souhlasil nebo nesouhlasit s dodavatelovou klasifikaci vyřízením povoleni měně významných odchylek a nebo výjimek.

System Approach
Systémový přistup □

Case By Case
Případ od připadli □

GQAR is requested to provide comments and/or recommendations for major deviation permits and/or concessions submitted by the Supplier 
for approval by the Acquirer. Provide contractual reference and instructions as necessary.
ZSOJ je žádán o poskytnuti komentářů a nebo doporučeni pro povoleni významných odchylek a nebo výjimek postoupených dodavatelem ke schválení nabyvatelem. Je-li třeba, poskytněte odkaz na smlouvu nebo 
pokyny.

□

Reporting (reference para. 4.2.2):
Hlášeni (viz odst. 4.2.2):

Report risk status on an ongoing basis:
Hlaste stav rizik průběžně: □ Copies of Quality Deficiency Reports issued to the Supplier or Sub

supplier are requested:
Jsou požadovány výlisky Zpráv o nedostatcích v jakosti doručené dodavateli nebo subdodavateli:

□At RGQA Completion:
Při dokončeni P( 10A:

Other reporting, please Specify:
Jiná hlášeni, prosím upřesněte:

□

Other Requirements:
Jiné požadavky:

Delegator Signature (Signature not Required if Sent Electronically):
Podpis delegujíciho (podpis není požadován, pokud je zasíláno elektronicky):

Petr VACEK

Date:
Datum:

28th February, 2018



i NATO Government Quality Assurance
Státní ověřováni jakosti ľ NA TO

Request for Government Quality Assurance (RGQA)
Žádost o statní ověřování jakosti (RGQA)

Government Quality Assurance (GQA) for the Referenced 
Defence Contract is Hereby Requested by Authority of 
STANAG 4107.
Tímto je z mod STANAG 4107 požadováno státní ověřování jakosti (SOJ) u zmíněné smlouvy na 
dodávky produktu určených k zajištění obrany státu.

Delegator RGQA No:
RGQA delegujíciho číslo: 2017-016-DEU

Revision Number:
Revize číslo:

From: (Delegator)
Od: (delegující)

To: Delegatee (Appropriate National Authority or Focal Point Listed in 
STANAG 4107)
Pro: (delegovaný - příslušný národní úřad nebo kontaktní místo zapsané v seznamu STAN Ad 4107)

Name:
Jméno:

Petr VACEK Name:
Jméno:

Organisation:
(hganizace:

Defence Standardization, Codification and 
Government Quality Assurance Authority

Organisation:
Organizace:

Bundesamt tur Ausrtistung, Informationstechnik 
und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw)

Mailing Address:
Poštovní adresa:

Defence Standardization, Codification and 
Government Quality Assurance Authority 
náměstí Svobody č. 471/4
16001 Praha 6
CZECH REPUBLIC

Mailing Address:
Poštovní adresa:

Bundesamt fttr Ausrtistung. Informationstechnik 
und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) 
ZtQ-BLSt
Ferdinand-Sauerbruch-Strasse 1
56073 Koblenz
GERMANY

Telephone:
Telefon: +420 973 213 904 Telephone:

Telefon: +49 261 400 23117

Fax:
Tax: +420 973 213 940 Fax:

Tax: +49 261 400 231 12
E-mail:
E-mail: fDticia@armv.cz E-mail:

E-mail: BAAINBWZtOI. 1 -BLStir7Btindeswehr.org

Acquirer:
Nabyvatel: MoD of the CZECH REPUBLIC Supplier:

Dodavatel:

Mailing Address:
Poštovní adresa:

MoD of the CZECH REPUBLIC 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
CZECH REPUBLIC
through the contract with
ARGUN s. r. o.
Jana Krušinky 1693/4
500 02 Hradec Králové
CZECH REPUBLIC

Mailing Address:
Poštovní adresa:

Facility Wide Delegation □
Delegování na širším základě

Government Contract No:
('isto smlouvy uzavřené státním orgánem: 175410161 Subcontract No:

('islo suhsmlouvy:

189-2017 dated 09th May. 2017:
Addendum No. I dated 01st June. 2017:
Addendum No. 2 dated 13th June, 2017

Contract Modification No:
('íslo změny smlouvy:

Estimated Contract Final Delivery Date:
Předpokládané smluvní datum poslední dodávky:

15th August, 2017

Is this contract on behalf of a third party other than the requesting Nation?
Je tato smlouva ve prospěch třetí strany jiné než požadující země?

Yes □ No |
A no Ne

Contractual Quality Assurance Requirements / Standards:
Smluvní požadavky na ověřováni jakosti standardy:

AQAP2120

Product / Supplies Descriptions (Include reference to Essential Items if applicable):
Popis produktu dodávek (včetně odkazu na Hlavní položky, pokud je to vhodné):

According to the Purchase order 189-2017 dated 09lh May, 2017; Addendum No. 1 to the purchase order 189-2017 dated 01st June,
2017 and Addendum No. 2 to the purchase order 189-2017 dated 13th June, 2017

Attachments:
Přílohy:

R1AC Reference Number:
('isto jednací RIA(': RC-2017-016-DEU
Copies of the Contract / Subcontract / Purchase Order to be Subjected to GQA:
Kopie smlouvy suhsmlouvy objednávky podléhající SOJ:

Technical Data Specifications and Quality Assurance Standards:
Technické specifikace dat a normy pro zabezpečeni jakosti:

Are Attached:
Jsou připojeny:

Will be Furnished by the Supplier:
fiudou dodány dodavatelem: □

Other Attachments or Forms (Specify):
Jiné přílohy nebo formuláře (upřesněte):

□



Delegator Requirements:
Požadavky delegujíciho:

Delegation feedback is requested
Požadována Zpětná zpráva delegujíciho IE1

Provide information copy of GQA Plan:
Note: Requesting a copy of the plan should not be a common occurrence on routine RGQAs. Where major programs or higher risks are involved, it may
be appropriate to request a copy of the plan.
Poskytněte informační výtisk Plánu SOJ:
Poznámka: 1 yžadováni výtisku tohoto plánu hy nemělo hýl obvyklou události v běžných Žádostech o SOJ. Požadovat výtisk plánu muže hýl vhodné tam, kde jde o významné programy nebo vyšší rizika.

□

GQAR is requested to sign the Statement of GQA on the CoC:
ZSOJje žádán, ahy parafoval Prohlášeni o SOJ v ('o( V

For partial shipments:
Pro dílci dodávky: 3

and final shipments:
a finálni dodávky: 13

GQAR is requested to forward electronic copy of signed CoC (in pdf format). ^
Požaduje se, ahy ZSOJ electronicky zaslal podepsaný ('o(' (ve formátu pdf).

Product Release Special instructions related to product release (if 
CoC is not used):
Zvláštni pokyny k uvolněni produktu souvisejici s jeho uvolněním (pokud tieni využito ('o('):

Deviation Permits/Concessions (Reference Annex A para. A.3)
Povolení odchylek / výjimek (viz příloha A, odst. A.3)

GQAR is authorised to concur or non-concur with classification/disposition of Suppliers minor deviation permits 
and/or concessions.
ZS(),/ je oprávněn souhlasit neho nesouhlasit s dodavatelovou klasifikaci vyřízením povoleni méně významných odchylek a neho výjimek.

System Approach
Systém o i ý přistup □

Case By Case
Případ od připadli □

GQAR is requested to provide comments and/or recommendations for major deviation permits and/or concessions submitted by the Supplier 
for approval by the Acquirer. Provide contractual reference and instructions as necessary.
ZS( )Jje žádán o poskytnuti komentáru a neho doporučeni pro povoleni významných odchylek a neho výjimek postoupených dodavatelem ke schválení nabyvatelem. Je-li třeba, poskytněte odkaz na smlouvu neho 
pokyny.

□

Reporting (reference para. 4.2.2):
Hlášení (viz odst. 4.2.2):

Report risk status on an ongoing basis:
Hlaste stav rizik průběžně: □ Copies of Quality Deficiency Reports issued to the Supplier or Sub

supplier are requested:
Jsou požadovány výlisky Zpráv o nedostatcích v jakosti doručené dodavateli neho subdodavateli:

□
At RGQA Completion:
Při dokončeni R( iOA:

13

Other reporting, please Specify:
Jiná hlášeni, prosím upřesněte:

□

Other Requirements:
Jiné požadavky:

Delegator Signature (Signature not Required if Sent Electronically):
Podpis delegujíciho (podpis není požadován, pokud je zasíláno elektronicky):

Petr VACEK

Date:
Datum:

15lhJune, 2017



DOHODA
O VYTVOŘENÍ PREDPOKLADU K PROVÁDĚNÍ 

STÁTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

číslo 44/2017 
mezi

ÚŘADEM PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI 
A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

se sídlem: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

a společností 

ARGUN s.r.o.
se sídlem: Jana Krušinky 1693/4, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové (1Č: 273 99 478)

Cílem této „dohody“ je položit základ pro spolupráci spočívající ve vzájemné výměně 
informací při realizaci produktů určených k zajištění obrany nebo bezpečnosti státu (dále jen 
„produkt“) ze strany společnosti ARGUN s.r.o. (dále jen „dodavatel") a Úřadu pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad"). Dohoda je uzavřena na 
základě prováděcího protokolu č. 1 k Dohodě o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem obrany 
České republiky a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky z 13. 9. 2010 
a v souladu s usnesením vlády České republiky č. 259 ze dne 15. 3. 2000.

Dohoda vytváří Úřadu podmínky k přípravě provádění státního ověřování jakosti.

I.

1.1 Dodavatel bude při realizaci produktu určeného k zajištění obrany nebo bezpečnosti státu 
plnit požadavky na systém managementu kvality stanovené v českém obranném standardu 051622.

1.2 Dodavatel umožní Úřadu provést audit systému managementu kvality k ověření 
implementace požadavků českého obranného standardu 051622.

1.3 Úřad bude dodavatele informovat o konkrétních zjištěních souvisejících s přípravou 
realizace produktu.

1.4 Úřad není oprávněn zasahovat v období přípravy realizace produktu do činností 
a rozhodování dodavatele a jeho subdodavatelů.

II.

2.1 Dodavatel umožní zaměstnancům Úřadu vstupovat do prostor, jejichž provoz souvisí 
s realizací příslušného produktu (dílen, skladů, laboratoří, zkušeben apod.).

2.2 Dodavatel umožní zaměstnancům Úřadu přístup k dokumentaci systému managementu 
kvality, zejména záznamům o výsledcích přezkoumání návrhu a vývoje produktu, ověřování produktu, 
validaci produktu, interních auditech, záznamům o neshodách, o výsledcích provedených opatření 
k nápravě a o výsledcích provedených preventivních opatření.



2.3 Dodavatel umožní zaměstnancům Úřadu přístup ke kompletní dokumentaci produktu, 
která se týká přípravy a realizace výroby, kontroly, zkoušení a ověřování produktu. Dodavatel umožní 
zaměstnancům Úřadu posuzovat návrhy příslušné dokumentace produktů.

2.4 Dodavatel bude informovat zaměstnance Úřadu o plánování a provádění kontrol materiálu 
určeného pro realizaci příslušného produktu v rámci vstupních kontrol a umožní mu se těchto kontrol 
zúčastnit.

2.5 Dodavatel bude předkládat zaměstnancům Úřadu seznam subdodávek a jejich dodavatelů 
související s realizací příslušného produktu.

2.6 Dodavatel vytvoří zaměstnancům Úřadu při jejich činnosti vyplývající z této dohody v jeho 
prostorách podmínky pro dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zvláštních právních 
předpisů. Zaměstnanci Úřadu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

III.

3.1 V případě potřeby mohou smluvní strany na základě jejich návrhu tuto dohodu měnit 
a doplňovat formou písemných dodatků.

3.2 Tato dohoda nezakládá žádné ze smluvních stran nároky na případnou finanční náhradu 
spojenou s jejím plněním.

3.3 Na obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které 
dodavatel poskytne zaměstnancům Úřadu podle této dohody, se vztahuje povinnost mlčenlivosti. Úřad 
nesmí tylo informace poskytnout třetí straně a nakládat s nimi tak. aby došlo k jejich úniku nebo 
zneužití.

3.4 Jakékoliv sporné otázky týkající se výkladu této dohody budou smluvními stranami 
nejdříve řešeny formou konzultací a společných jednání a nebudou postupovány k řešení a urovnání 
třetí straně.

IV.

4.1 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.2 V případě, že kterákoli ze smluvních stran bude chtít ukončit platnost této dohody, může 
tak učinit písemnou výpovědí, kterou doručí druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 20 dní a 
počátek jejího běhu nastává první den po dni doručení výpovědi.

4.3 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejných vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro 
každou smluvní stranu.

Se -5/^fV Praze dne 

Za Úřad pro obrannou standardizaci,

V Praze dne

Za ARGUN s.r.o.

Ing. Stanislav PEŤR 


