
SEZNAM DOKUMENTŮ K DODÁVCE 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu při předání zboží níže uvedenou dokumentaci 
v českém, a tam, kde je to výslovně uvedeno v anglickém jazyce, 
a to v písemné a elektronické podobě (Word, Excel, PDF) minimálně v tomto rozsahu: 

• Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku ve smyslu zákona Č. 309/200 Sb., 
obsahující identifikaci výrobce (adresa), identifikaci odběratele, identifikaci výrobku 
(název, TP, značka výrobce, série a rok výroby, počet ks v sérii), potvrzení ZSOJ; 

Protokol z předkládací a konečné kontroly, obsahující identifikaci výrobce (adresa), 
identifikaci výrobku (název, TP, značka výrobce, série a rok výroby, počet ks v sérii), 
druhy zkoušek a kontrol, rozsah provedených přejímacích zkoušek s uvedením 
hodnocení (např. vyhovuje TP), 

• Prohlášení o shodě (Certificate of Conformity), obsahující identifikaci výrobce 
(adresa), identifikaci odběratele, identifikaci výrobku (název, TP, značka výrobce, série 
a rok výroby, počet ks v sérii) a obsahující prohlášení, že výrobek je po dobu životnosti 
bezpečný ve zbrani, při manipulaci a při skladování; 

• Prohlášení dodavatele, obsahující identifikaci výrobce (tj. adresu, IČO, telefon, fax, E-
mail), identifikaci odběratele, identifikaci výrobku (název, TP, značka výrobce, série a 
rok výroby, počet ks v sérii) a obsahující prohlášení o skutečnosti, že munice zůstane 
bezpečnou pro skladování a logistickou manipulaci, minimálně v trojnásobné době než 
výrobcem stanovené době životnosti; 

• Prohlášení o garanci spolehlivé funkce nábojů ve zbrani po dobu životnosti (viz. 
sloupec L přílohy č. 1) ve smyslu ČOS 131507, 2. vydání - Požadavky na konstrukční 
bezpečnost munice pro minomety, ČOS 130014, 2. vydání - Konstrukční požadavky na 
iniciační systémy a ČOS 139802, 2. vydání - Hodnocení bezpečnosti minometných 
nábojů 

• Záruční list se směrnici pro reklamační řízení, obsahující identifikaci výrobce (tj. 
adresu, IČO, telefon, fax, E-mail), identifikaci  odběratele, identifikaci výrobku (název, 
TP, značka výrobce, série a rok výroby, počet ks v sérii) a obsahující prohlášení 
dodavatele o záruční době, kritéria a podmínky pro reklamační řízení 
a prohlášení dodavatele o délce životnosti skladových zásob, podmínky pro reklamační 
řízení u vad, které se projeví při používání v době životnosti a spolehlivost munice 
v rámci garantované životnosti, 

• Protokol o předání a převzetí - dodací list, obsahující identifikaci výrobce (tj. adresu, 
IČO, telefon, fax, E-mail), identifikaci odběratele, identifikaci výrobku (název, TP, 
značka výrobce, série a rok výroby, počet ks v sérii), zjištěné nedostatky, schvalovací 
doložka; 

• Identifikační karta munice — ammunition data card, obsahující informace o složení 
výrobku (tj. hlavní muniční prvky, ze kterých je zboží zkompletováno — jako miny, 
)rachová náplň, veškeré výbušné komponenty, apod., u každého prvku (komponentu) 
vedena název, série a rok výroby, norma nebo TP). Z tohoto dokumentu musí být 

ednoznačné určitelné stáří všech výbušných komponentů; 

• Bezpečnostní list— (material) safety data sheet v českém a anglickém jazyce; 
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• Doklad ke zboží (kopie platného rozhodnutí o klasifikaci nebezpečného zboží dle 
ADR, JATA a RID vydaného certifikovanou autoritou) uvádějící zejména klasifikační 
kód a UN kód dodávané munice; 

• Tabulky střelby pro minomet 60 mm ANTOS-LR, zpracované pro zavedené typy 
munice v souladu s požadavky AČR v zavedeném formátu; 

• Příručka pro použití, údržbu a skladování náboje, obsahující základní popis munice, 
popis funkce, způsob balení a značení, způsob přepravy, manipulace a skladování, 
způsob použití, bezpečnostní zásady použití, způsob likvidace, data pro výpočet 
ohroženého prostoru apod. 

• Vzhledem ke skutečnosti, že kupující má k dispozici schválený řízený výtisk 
Technických podmínek pro sériovou výrobu ke každému druhu munice (distribuci 
výtisku TP provede AČR ke svým organizačním složkám), obsahující identifikaci 
výrobce, identifikaci výrobku (název, NSN, základní TTD včetně NEQ, číslo TD a č. 
sestavného výkresu, podle kterého je munice vyrobena), popis a složení výrobku, 
druhy výstupních zkoušek a kontrol, podmínky pro provoz a obsluhu, balení, 
životnost, skladovatelnost, značení, záruční podmínky a pokyny pro ekologickou 
likvidaci nejsou Technické podmínky na základě dohody smluvních stran součástí 
dokumentace předávané prodávajícím při dodání zboží kupujícímu. Technická 
dokumentace v úpiném znění k jednotlivým typům munice je uložena u výrobce 
produktu a je dostupná ZSOJ. 


