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ROZKAZ 
MINISTRA OBRANY 

 
ze dne 22. října 2020 

 
Státní ověřování jakosti výrobků a služeb v rezortu Ministerstva obrany 

 
 

K zabezpečení jednotného postupu při vyžadování 
státního ověřování jakosti podle 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, s t a n o v u j i :  

 
Zásady vyžadování státního ověřování jakosti 

 
Čl. 1 

 
Za Ministerstvo obrany jako odběratele1) jedná 

s Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní 
ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) ve věcech vyžadování 
státního ověřování jakosti2) zadávající3). 

 
Čl. 2 

 
(1) Státní ověřování jakosti se uplatňuje při 

pořizování 
a) vojenského materiálu4), 
b) náhradních dílů k vojenskému materiálu, pokud budou 

zpracovatelem specifikace majetku5) vyhodnoceny jako 
rizikové, 

c) služeb, které souvisejí s udržováním vojenského 
materiálu nebo s likvidací vojenského materiálu, pokud 
budou zpracovatelem specifikace majetku 
vyhodnoceny jako rizikové, 

d) kombinovaných potravinových balíčků (JKM 8970)6), 
pokud budou zpracovatelem specifikace majetku 
vyhodnoceny jako rizikové.  

 
(2) Od vyžádání státního ověřování jakosti 

zadávající upustí, pokud zpracovatel specifikace majetku 
uplatnění státního ověřování jakosti nepožaduje, neboť 
vojenský materiál není pro uživatele rizikový z hlediska 
jeho vlastností a předpokládaného použití. Od státního 
ověřování jakosti nesmí být upuštěno u vojenského 
materiálu, který dosud nebyl zaveden do užívání v rezortu 
Ministerstva obrany7). 

 

                                                 
1) § 17 odst. 2 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. 

2) § 20 odst. 2 a 3 a § 21 odst. 1 a 4 zákona č. 309/2000 Sb. 
3) Čl. 2 písm. d) RMO č. 55/2017 Věstníku Ministerstva obrany, 

o úplatném nabývání majetku, služeb a stavebních prací v rezortu 
Ministerstva obrany. 

4) Příloha č. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5) Čl. 2 písm. a) RMO č. 55/2017 Věstníku Ministerstva obrany. 
6) Příloha NVMO č. 51/2013 Věstníku Ministerstva obrany, Postupy při 

hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva 
obrany. 

7) NVMO č. 100/2015 Věstníku Ministerstva obrany, Zavádění 
vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany. 

(3) Hradí-li se veřejná zakázka na poskytování 
dodávek vojenského materiálu, popřípadě náhradních dílů 
pro tento vojenský materiál nebo služby, které s ním 
souvisejí, ze zvláštních finančních prostředků Vojenského 
zpravodajství nebo Vojenské policie, rozhoduje o podání 
žádosti o státní ověřování jakosti ředitel Vojenského 
zpravodajství nebo náčelník Vojenské policie.  

 
Čl. 3  

 
Bude-li zadávající vyžadovat státní ověřování 

jakosti, je povinen zapracovat do návrhu smlouvy 
s dodavatelem podmínky a požadavky pro státní ověřování 
jakosti. Zadávající je povinen vyžádat si u Úřadu 
stanovisko k návrhu zadávací dokumentace a zadávací 
dokumentaci před jejím zveřejněním upravit podle 
připomínek Úřadu.  

 
Čl. 4 

 
(1) Žádost o státní ověřování jakosti, ve smyslu 

§ 20 odst. 1 až 3 zákona č. 309/2000 Sb., zadávající 
předloží Úřadu po výběru dodavatele. Vzor žádosti o státní 
ověřování jakosti je uveden v příloze k tomuto rozkazu. 

 
(2) Dokumentace výrobku nebo služby přikládaná 

k žádosti o státní ověřování jakosti podle § 20 odst. 3 písm. 
c) zákona č. 309/2000 Sb. musí jednoznačně definovat 
výrobek nebo službu, požadavky na jakost a na ověření 
požadované jakosti. Za schválenou dokumentaci se 
považuje dokumentace, která je součástí smlouvy 
s dodavatelem, nebo na kterou je ve smlouvě 
s dodavatelem odkázáno. 

 
(3) Pokud je předmětem smlouvy s dodavatelem 

materiál osobního použití a ze smlouvy vyplývá, že na 
daný materiál budou schváleny referenční vzorky, zajistí 
zadávající po jednom referenčním vzorku spolu s jedním 
výtiskem schválených Technických podmínek nebo 
Technické specifikace materiálu osobního použití pro 
Úřad.  

 
Čl. 5 

 
Po projednání žádosti o státní ověřování jakosti ve 

smyslu § 21 odst. 1 zákona č. 309/2000 Sb. a po uzavření 
smlouvy s dodavatelem předá zadávající Úřadu ověřenou 
kopii smlouvy8). 

 
Čl. 6 

 
Pokud se předmět smlouvy s dodavatelem nebo 

jeho podstatná část vyrábí nebo poskytuje na území cizího 

                                                 
8) § 21 odst. 4 zákona č. 309/2000 Sb. 
Čl. 33 odst. 1 písm. e) RMO č. 55/2017 Věstníku Ministerstva obrany. 
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státu, uvede zadávající tuto skutečnost do žádosti o státní 
ověřování jakosti. Případné náklady spojené se státním 
ověřováním jakosti v zahraničí jsou součástí výdajů na 
pořízení příslušného výrobku nebo služby ve smyslu zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a příslušný manažer cíle je zohlední při plánování 
investičních akcí (projektů) programů reprodukce majetku 
ve smyslu § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a akcí 
realizovaných z výdajů na provozní potřeby podle 
ustanovení § 3 písm. n) zákona č. 218/2000 Sb., pokud 
nejsou plánovány prostřednictvím příslušného 
majetkového hospodáře nebo gestora služby. 

 
Čl. 7 

Společný předpis 
 

Tento rozkaz je současně služebním předpisem 
státního tajemníka v Ministerstvu obrany ve smyslu § 11 
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Čl. 8 
Zrušovací ustanovení 

 
Tímto rozkazem se zrušuje 

1. rozkaz ministra obrany č. 18/2011 Věstníku 
Ministerstva obrany, Státní ověřování jakosti 
výrobků a služeb v rezortu Ministerstva obrany, 

2. rozkaz ministra obrany č. 46/2012 Věstníku 
Ministerstva obrany, kterým se mění rozkaz 
ministra obrany č. 18/2011 Věstníku Státní 
ověřování jakosti výrobků a služeb v rezortu 
Ministerstva obrany, a 

3. rozkaz ministra obrany č. 98/2013 Věstníku 
Ministerstva obrany, kterým se mění rozkaz 
ministra obrany č. 18/2011 Věstníku Státní 
ověřování jakosti výrobků a služeb v rezortu 
Ministerstva obrany. 

 
Čl. 9 

Účinnost 
 

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 
2020.  
 

Čj. MO 268505/2020-1419 
 
 
 

Mgr. Lubomír  M E T N A R  v. r. 
 
 

Státní tajemník v Ministerstvu obrany 
Ing. Petr  V A N Č U R A  v. r. 
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Příloha k RMO č. 77/2020 Věstníku Ministerstva obrany 

VZOR ŽÁDOSTI O STÁTNÍ OV ĚŘOVÁNÍ JAKOSTI 

Adresa žadatele 
 
Čj. MO V ……… dne …….. 
 Počet listů: 
 Přílohy:  
  
 
 
 
 
Úřad pro obrannou standardizaci,  
katalogizaci a státní ověřování jakosti  
ředitel 
 
P r a h a  
 
 
Žádost o státní ověřování jakosti 
 
 
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, ve znění pozdějších předpisů, žádám o státní 
ověřování jakosti: ……………….... (název výrobku nebo služby, typové označení výrobku)………………………… 

 
K této žádosti jsou přiloženy: 
a) návrh smlouvy s dodavatelem; 
b) dokumentace výrobku – služby*), použitá k vymezení předmětu smlouvy; 
c) podkladový materiál ke státnímu ověřování jakosti k doložení náležitostí podle § 20 odst. 3 písm. a), b) a e) zákona č. 
309/2000 Sb. 
 

 
Výrobky bude vyrábět – službu bude poskytovat*)..............................................................................................  

 (přesný název firmy)  
na území ............................................................ 
  (uvádí se příslušný stát) 
 
 

..................................................................................... 
                                                         podpisová doložka  
  

                                                 
*) Co se nehodí, škrtněte. 
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Podkladový materiál ke státnímu ověřování jakosti 
 

Informace o výrobku – službě*) 

 
Katalogové číslo majetku – 

výrobku (KČM) 
Název úkolu plánu  

(název výrobku nebo služby, typové označení výrobku) 
  

Požadovaný počet 
výrobků – rozsah služby: 

 

Výrobek je určen pro: 
Nejedná-li se o finální výrobek, ale jen o subdodávku (např. náhradní díl), uvádí se, pro 
jaký finální výrobek (KČM a název) je určen  

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

 
Výsledek analýzy rizik výrobku – služby*) a návrh rozsahu státního ověřování jakosti 

 

Odhad úrovně rizik: 
nízká střední nebo vysoká 

  
Kritické části výrobku – služby*), 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 -------------------------  
d) Audit jakosti, odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola -------------------------  

 
Zmocnění k vyřizování žádostí dodavatele o povolení odchylky,  

výjimky a změny výrobku – služby*) 

 

Předloží-li dodavatel žádost o povolení: 
Úřad žádost 

vezme na vědomí 
posoudí  

a vyjádří se k ní 
posoudí  

a rozhodne o ní 
 

Skupina A 
odchylky    

--- výjimky   
změny   

 
Skupina B 

odchylky    
výjimky    
změny    

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

 
Není-li dostatek místa, pokračuje se na volně přiloženém listu. 

 
V ……………… dne ………… 
 

...................................................................................... 
                                                              podpisová doložka  
  
 

 


