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Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 
 

1. Rozsah státního ověřování jakosti 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu 
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti ve smyslu 
zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků 
a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“).  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu      
§ 19 odst. 2 zákona požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quali-
ty Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „zahraniční úřad“). V takovém 
případě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem a dokumentaci vý-
robku, kterou schválil kupující v anglickém jazyce nebo v jazyce používaném v zemi výrobce vý-
robku. 

3. Státní ověřování jakosti provede: 
a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u prodávajícího, který výrobek 

vyrábí na území České republiky, 
b) zástupce zahraničního úřadu - u dodavatele, který výrobek vyrábí v zahraničí. 

4. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku. 

5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční: 
odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola podle § 24 a 27 zákona. 

6. Prodávající je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu *) umožnit provést odborný dozor nad ja-
kostí a konečnou kontrolu podle ČOS 051626, 2. vydání,  Požadavky NATO na ověřování jakosti při 
výrobě - AQAP 2120, Ed. 3, NATO Quality Assurance Requirements For Production. 

7. Prodávající se zavazuje smluvně sjednat se subdodavateli podmínky pro státní ověřování 
jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.  

 
2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti 

8. Prodávající předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) seznam subdodavatelů a jimi re-
alizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro 
zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů prodávající předá zástupci 
Úřadu - zahraničního úřadu*) příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření. 

9. Pokud zástupce Úřadu – zahraničního úřadu požádá, předloží mu prodávající plán kvality 
k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce Úřadu, které se vztahují k jeho činnosti, 
prodávající zapracuje do tohoto plánu. 

10. Prodávající na žádost Úřadu - zahraničního úřadu*): 
a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce 

Úřadu - zahraničního úřadu*), které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, měst-
skou a meziměstskou síť apod.;  

b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu*) v místě 
výkonu jeho činnosti; 

c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní 
místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem         
a v odůvodněných případech i v mimopracovní době. 
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11. Prodávající umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) přístup ke schválenému 
a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u prodávajícího. Takto uložený kom-
plet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny. 

12. Prodávající vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se stát-
ním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích; předložené protokoly nebo 
materiálové listy musí být v originále, v případě cizojazyčných zkušebních protokolů nebo materiá-
lových listů prodávající zajistí jejich ověřený překlad do českého jazyka. Vznikne-li pochybnost 
o kvalitě materiálu, zabezpečí prodávající ověření parametrů materiálu na své náklady a uvedené 
doloží atestem. Materiál pro provedení zkoušek odebere zástupce Úřadu-zahraničního úřadu*) 
z rozpracované výroby nebo z hotového výrobku dle rozsahu SOJ. Zkoušku prodávající provede, 
nebo její provedení zabezpečí, po projednání a za přítomnosti zástupce Úřadu-zahraničního úřa-
du*); případná destrukce vzorku za účelem provedení zkoušky nesnímá z dodavatele povinnost do-
dat zboží v rozsahu dle předmětu této smlouvy. Vznikne-li pochybnost o kvalitě zpracování, prove-
de prodávající na vybraných kusech párací zkoušku k ověření technologie zpracování po projednání 
a za přítomnosti zástupce Úřadu; destrukce vzorku za účelem provedení této zkoušky nesnímá 
z dodavatele povinnost dodat zboží v rozsahu dle předmětu této smlouvy. Prodávající je povinen 
doložit technické parametry uvedené v TS-MOP v následujícím rozsahu: 

a) Zkušebními protokoly z akreditované laboratorní zkoušky provedené akreditovanou 
zkušební laboratoří u fyzikálně-mechanických vlastností a chemických vlastností pro pa-
rametry:  

1. část VZ:    
TS-MOP-103-12/2, kap. 10,                      
čl. 10.1, zkouška poř. č. 1,4,6.                          
čl. 10.2, zkouška poř. č. 1,4.                                       
čl. 10.3, zkouška poř.č. 2,6.                                         
čl. 10.4, zkouška poř.č. 2,3.                                          
čl. 10.5, zkouška poř. č. 1,3,6,7,9.   
čl. 10.6, zkouška poř. č. 3,4,5.                                      
čl. 10.9, zkoušky v celém rozsahu tabulky. 
čl. 10.10, zkouška poř. č. 1,2 (základní podšívka – netkaná textilie).  

 
TS-MOP-56-11/3, kap. 10,                  
 čl. 10.1, zkouška poř. č. 1,4, 6, 8.                
 čl. 10.2, zkouška poř.č,  6,7.                            
 čl. 10.3, zkouška poř.č.1,4.                          
 čl. 10. 4, zkouška poř.č.   3 ,4 ,5, 6            
 čl. 10.5 zkouška poř.č. 2.                           
 čl. 10.6, zkouška poř.č. 1,3,5,6.                          
 čl. 10.7, zkouška poř.č.  3,5.                      
 čl. 10.9, zkoušky v celém rozsahu tabulky. 
 čl. 10.10, zkouška poř.č. 1,2 (základní podšívkový materiál s klimatickou membránou).  

                        
TS-MOP-34-10/3, kap. 10,                    
čl. 10.1, zkouška poř. č.  1,4,6,7.                         
čl. 10.2, zkouška poř. č.  1,4.                                       
čl. 10.3, zkouška poř.č.   3,4,5,6.                                         
čl. 10.4, zkouška poř.č.   2. 
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čl. 10.5, zkouška poř.č. 1,3,4. 
čl. 10.8, zkoušky v celém rozsahu tabulky 
čl. 10.9, zkouška poř. č. 1,2 (základní podšívkový materiál s klimatickou membránou).  
 

TS-MOP-136-09/3, kap. 10,              
čl. 10.1, zkouška poř. č. 1,2,5.                          
čl. 10.2, zkouška poř. č. 6,7.                                        
čl. 10.3, zkouška poř.č.  5,6.                                        
čl. 10.4, zkouška poř.č.  2,4,6.                                         
čl. 10.5, zkouška poř. č. 2.   
čl. 10.6, zkouška poř.č.   2,6. 
čl. 10.7, zkouška poř.č. 1,4. 
čl. 10.8, zkouška poř. č. 1,3,5,6. 
čl. 10.9 , zkouška poř.č. 3.                                  
čl. 10.12, zkoušky v celém rozsahu tabulky. 
čl. 10.13, zkouška poř. č. 1,2 (základní podšívka).  

b) Zkušebními protokoly z neakreditované laboratorní zkoušky: 
TS-MOP-103-12/2, kap. 10,                      
čl. 10.10, zkouška poř. č. 3 (základní podšívka – netkaná textilie).  
TS-MOP-56-11/3, kap. 10, 
čl. 10.10, zkouška poř.č. 3 (základní podšívkový materiál s klimatickou membránou).                        
TS-MOP-34-10/3, kap. 10, 
čl. 10.9, zkouška poř. č. 3 (základní podšívkový materiál s klimatickou membránou). 
TS-MOP-136-09/3, kap. 10, 
čl. 10.13, zkouška poř. č. 3 (základní podšívka).  

c) Materiálovými listy pro parametry: 
 

TS-MOP-103-12/2, kap. 10, čl. 10.1 až 10.8. 
TS-MOP-56-11/3, kap. 10,  čl. 10.1 až 10.8.  
TS-MOP-34-10/3, kap. 10,  čl. 10.1 až 10.7.  
TS-MOP-136-09/3, kap. 10,  čl. 10.1 až 10.11. 
 

13. Pracoviště řízení jakosti prodávajícího předává výrobky ke konečné kontrole zástupci 
Úřadu - zahraničního úřadu*) až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními 
doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.  

14. Prodávající bere na vědomí, že Úřad nebyl kupujícím zmocněn k vyřizování žádostí 
o povolení odchylek, výjimek a změn produktu. Prodávající je povinen informovat zástupce Úřadu - 
zahraničního úřadu*) o  všech odchylkách, výjimkách nebo změnách na výrobku, které byly kupují-
cím schváleny. 

15. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, 
které potvrdí zahraniční úřad. 

16. Výrobce umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu*) účast na řešení reklamace, bude-li vůči 
němu uplatněna. 
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