
 
                                                                                                                                                       

                       V Brně dne 22. června 2018 
sp.zn. A 2419 

 
 
 
 
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci 
a státní ověřování jakosti 
náměstí Svobody 471/4 
160 01  Praha 6 
 
mailem na adresu: urosksoj@army.cz  
 
 
 
Věc: žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 
 
Příloha: 
 
1.    plná moc ze dne 18.2.2016 
 

(v kopii) 

 
 
 

 advokátní kancelář s.r.o., se sídlem 
 převzal právní zastupování obchodní společnosti 

 zapsané v 
obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, , ve všech vztazích a 
věcech, jak uvedeny v plné moci.  

 
Plná moc je přiložena v příloze. 

 
Z veřejných zdrojů je žadateli o informaci známo, že Ministerstvo obrany České republiky 

jako organizační složka státu, tedy jako Česká republika - Ministerstvo obrany, uzavřela se 
společností ARGUN s.r.o. na základě zadávacího řízení podle zadávacích podmínek č.j. 195-
94/2016-1350 dne 7.3.2017 kupní smlouvu č. 175410161 na veřejnou zakázku „Vesta ochranná 
balistická univerzální“. Následně Česká republika - Ministerstvo obrany uzavřela se společností 
ARGUN s.r.o. dne 17.8.2017 dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 175410161. Předmětem kupní 
smlouvy bylo pořízení vest ochranných balistických univerzálních v balistické odolnosti IV 
(zboží). Při plnění kupní smlouvy bylo realizováno státní ověřování jakosti Úřadem pro 
obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. 

 
Vzhledem k tomu, že obchodní společnost  má zájem přezkoumat, zda 

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti postupoval v souvislosti 
se státním ověřováním jakosti v době před i po uzavření kupní smlouvy č. 175410161 zákonně, 
transparentně, nediskriminačně a rovně ve vztahu k osobě společnosti ARGUN s.r.o. při plnění 
kupní smlouvy č. 175410161 a ve vztahu k její osobě při plnění jiné veřejné zakázky na obdobné 



 

plnění, obchodní společnost  jako osoba oprávněná tímto žádá Úřad pro 
obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti o poskytnutí následujících 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění změn a 
doplnění: 
 
 
kopií listin, obsahujících projednání Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní 
ověřování jakosti s Českou republikou – Ministerstvem obrany jako odběratelem navrhovaného 
rozsahu státního ověřování jakosti pro výrobek, podmínek pro provádění státního ověřování 
jakosti, požadavků kladených na dodavatele, výsledku analýzy rizik výrobku nebo služby a rizik 
dodavatele a rozsahu zmocnění Úřadu k vyřízení žádostí dodavatele o povolení odchylek, 
výjimek a změn uvedených v § 20 odst. 3 písm. e), to vše ve smyslu ust. § 21 odst. 1 zákona č. 
309/2000 Sb.; 
 
 
kopií všech smluv, označovaných jako Smlouvy o spolupráci, které uzavřel Úřad pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti s dodavatelem (společností ARGUN s.r.o.) 
a/nebo jeho subdodavateli pro plnění kupní smlouvy č. 175410161; 
 
informace o tom, zda Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 
vykonával u dodavatele (společnosti ARGUN s.r.o.) a/nebo jeho subdodavatelů jakoukoliv 
činnost na základě smluv, označovaných jako Smlouvy o spolupráci; 
 
kopií všech listin, pořízených v rámci výkonu Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a 
státní ověřování jakosti u dodavatele (společnosti ARGUN s.r.o.) a/nebo jeho subdodavatelů 
jakékoliv činnosti na základě smluv, označovaných jako Smlouvy o spolupráci; 
 
 
kopie oznámení dodavatele (společnosti ARGUN s.r.o.) Úřadu pro obrannou standardizaci, 
katalogizaci a státní ověřování jakosti o připravenosti k zahájení výroby zboží dle kupní smlouvy 
č. 175410161; 
 
 
kopie listiny, jíž dodavatel (společnost ARGUN s.r.o.) předložil Úřadu pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Plán jakosti; 
 
kopie všech vyjádření Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 
k Plánu jakosti předloženému dodavatelem (společností ARGUN s.r.o.); 
 
 
nezaměnitelné informace, vzorek čeho byl odebrán, jaké byly rozměry odebraného vzorku, zda 
byly vzorky shledány vyhovujícími, pokud byly shledány nevyhovujícími, z jakého konkrétního 
důvodu se tak stalo, a to vše u odběru vzorků, které se uskutečnily 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; 
 
kopií všech protokolů o provedení kontrol dle Přílohy č. 3 ke kupní smlouvě č. 175410161 
Tabulka „Způsob doložení splnění smluvně stanovených požadavků Úřadu“; 
 



 

 

kopií všech protokolů z (neakreditované) zkušebny o rozměrových a hmotnostních parametrech 
pro každou výrobní šarži zboží, statistický výběr dle ČSN ISO 2859-1:2000, přípustná mez 

jakosti 1%; 
 
kopií protokolů o výběru Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování 
jakosti vzorků zboží dle čl. B.4. kupní smlouvy č. 175410161; 
 
kopií protokolů o provedení testů zboží podle Standardu NIJ-0101.04 v souladu s čl. VII.B.4. 
kupní smlouvy č. 175410161; 
 
 
kopie oznámení společností ARGUN s.r.o. Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a 
státní ověřování jakosti o připravenosti ke konečné kontrole zboží; 
 
kopií všech osvědčení jakosti a kompletnosti, která Úřad pro obrannou standardizaci, 
katalogizaci a státní ověřování jakosti vydal v souvislosti s kupní smlouvou č. 175410161; 
 
 
informaci, zda Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti v 
průběhu odborného dozoru u dodavatele přerušil odborný dozor a písemně o tom vyrozuměl 
dodavatele a odběratele; 
 
 
dohody prodávajícího s Úřadem podmínek k přípravě provedení SOJ z důvodu eliminace 
časových rizik (čl. VII.B.3. kupní smlouvy č. 175410161); 
 
informace, na které konkrétní objekty 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 
č. 175410161); 
 
listin prokazujících vyžádání Úřadem u obdobného úřadu nebo orgánu členského státu NATO 
nebo obdobného úřadu nebo orgánu jiného státu o státní ověřování jakosti v souvislosti 
s plněním kupní smlouvy č. 175410161 ve smyslu ust. § 19 odst. 2 zákona č. 309/2000 Sb. 
 
 

Žadatel o informaci si je vědom toho, že tytéž informace by mohl načerpat na základě 
nahlédnutí do příslušného správního spisu a jiných spisů, vedených Úřadem pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti o činnostech, které nejsou činností v rámci 
správního řízení. 

 
Podmínkou takového nahlédnutí do spisů vedených Úřadem je prokázání právního zájmu 

společnosti  na takovém nahlédnutí, když společnost nebyla účastníkem 
příslušného správního řízení, a ani objektem činností Úřadu, které nejsou činností v rámci 
správního řízení. 

 
Společnost  je toho názoru, že její zájem přezkoumat, zda Úřad pro 

obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti postupoval v souvislosti se 



 

 

státním ověřováním jakosti v době před i po uzavření kupní smlouvy č. 175410161 zákonně, 
transparentně, nediskriminačně a rovně ve vztahu k osobě společnosti ARGUN s.r.o. při plnění 
kupní smlouvy č. 175410161 a ve vztahu k její osobě při plnění jiné veřejné zakázky na obdobné 
plnění, a uplatnění případných nároků na náhradu škody i nemateriální újmy vůči Úřadu, je 
dostatečným právním zájmem na nahlédnutí do spisu; jeho prokázání pak spočívá ve výše 
uvedených tvrzeních a právním posouzení Úřadu, zda takové nároky vůči němu by společnost 

 skutečně mohla mít. 
 
K poskytnutí vyžádaných informací využijte datovou schránku zmocněného zástupce osoby 

oprávněné. 
 

 
Žadatel o poskytnutí informace: 
 

  
 

 
 
adresa pro doručování: 
 

 
 

 
 

 
 
 
Povinný subjekt: 
 
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 
se sídlem náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 
IČO 601 62 694 
 

 

podepsáno elektronicky 

zaručeným elektronickým podpisem 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vyřizuje: 
 


