
Zasedání 
Sekce kvality v obranném a 
bezpečnostním průmyslu 

24. 4. 2014 

Praha 



Program jednání 
• Informace o změnách u Úřadu 

• Aktualizace seznamu členů Sekce a kontaktů 

• Informace o sekcích AOBP 

• Informace o činnosti sekce za rok 2013 

• Podněty pro novelu zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách 

• Národní cena kvality 

• Národní cena ČR za společenskou odpovědnost 

• Plán činnosti sekce na rok 2014 – identifikace oblasti 
zájmu sekce 

• Diskuse  

 



Ministr obrany 

NMO NMO NMO-OA 

Úř OSK SOJ NÚřV 

NGŠ 

Začlenění ve struktuře MO 

CNA OVL 



Ředitel Úřadu 

OdVS OOS OKM OSSOJ 

OSOJ  
Ostrava 

OSOJ 
Brno 

OSOJ 
Vodochody 

OSOJ 
Pardubice 

Zástupce ŘÚř 

Asistentka 

     Struktura  do 30.6.2013 



Ředitel Úřadu 

OdVS OOS OdKM OSSOJ 

OSOJ 
Morava 

OSOJ 
Čechy 

Zástupce ŘÚř 

Asistentka 

     Struktura  od  1.7.2013 



Odbor SOJ  Čechy 



Odbor SOJ Morava 



ČOS 

Nové aktivity v oblasti standardizace 

NATO 

Úřad 

MO 

EU/EDA 



Složení Odborné sekce 
Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D. Předseda MO-Úř OSK SOJ 

Ing. Petr VACEK Zástupce MO-Úř OSK SOJ 

Mgr. Bohumila JANHUBOVÁ-

EHLENOVÁ 

Administrativa MO-Úř OSK SOJ 

JUDr. Richard HLAVATÝ Člen MPO 

Ing. Ivan ŘÍČAŘ, CSc. Člen TTC-Telekomunikace 

Doc. Ing. Emil SVOBODA, CSc. Člen Univerzita obrany  

RNDr. Milan ČEPERA, Ph.D. Člen VOP 026 Šternberk 

Ing. Milan ŠKRDLETA Člen Puroklima a.s. 

Ing. Milan BADAL Člen ČIA 

Ing. Miroslav JEDLIČKA Člen ČSJ 

Ing. Pavel CHARVÁT Člen CERT 

Ing. Dušan ŠVARC Člen AOBP 

Ing. Jaroslav TRÁVNÍČEK Člen AOBP (Poličské strojírny a.s.) 



Sekce AOBP 

• Energetická bezpečnost státu (ERC) 
• Kybernetická a informační bezpečnost (KIB) 
• Integrovaný záchranný systém (IZS) 
• Taktické systémy (TS) 
• Výstroj (V) 
• CZECH NBC TEAM (NBC) 
• Radarové systémy (RS) 
• Výstavnictví 
• Vedení sekce C4/digitalizace bojiště (C4/DB) 
• Export (E) 



Informace o činnosti sekce za rok 2013 

• Realizace protokolu č. 1 mezi AOBP a Úř OSK SOJ     
(33 dohod o spolupráci) 

• IDET 2013 

• Implementace dokumentu „SOJ – Návod pro 
odběratele“ 

• Spolupráce v Technologické platformě energetická 
bezpečnost ČR 

• Školicí a poradenské aktivity (bylo odsunuto z důvodu 
realizace plánovaných úspor finančních i lidských 
zdrojů na straně Úřadu) 

 



Novela zákona č. 137/2006 Sb. 

• Plánovaná novela souvisí se schválením 3 směrnic Rady EU 
regulujících postupy zadávání VZ; 

• Iniciační dopis MMR s žádostí o podněty; 

• Cílem je identifikovat  

• zásadní problémy při přípravě ZD;  

• Problémy při definování hodnotících kritérií; 

• Nepřiměřené požadavky, jež způsobují nepřiměřenou 
administrativní zátěž; 

• Prostor pro zjednodušení procesu zadávání VZ; 

• Problémy, které nejsou dosud zákonem regulovány; 

• Výhrady k prováděcím předpisům, které na zákon navazují. 

 
 
 
 



Podněty pro novelu zákona č. 137/2006 Sb. 

• zajištění možnosti zadání zakázky na produkt, který již by zaveden 
s využitím odkazu na jeho dokumentaci (= možnost realizovat 
opakovaný nákup zavedeného produktu); 

• Zajištění možnosti vyžadovat certifikát prokazující shodu systému 
managementu kvality nebo jiný obdobný doklad o shodě 
systému managementu kvality (např. Osvědčení o shodě 
vydávané Úřadem); 

• Zajištění možnosti omezit výrobu na stanovený okruh států s 
odkazem na nutnost uplatnit SOJ 

• Možnost využít delší lhůtu k uzavření smlouvy, pokud bude na 
zakázku uplatněno státní ověřování jakosti*). 

 
 
 
 
 
 
 

Podněty souvisí se zakázkami pro obranu a bezpečnost 



Podněty pro novelu zákona č. 137/2006 Sb. 

Změna znění § 18 odst. 3 
 
Vložit nové písm. h).  
 
h) v případě zadávání zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti může 
zadavatel, z důvodu zajištění interoperability nebo logistického zabezpečení, 
stanovit požadavky na předmět veřejné zakázky odkazem na příslušnou 
dokumentaci vojenského materiálu (zboží). 
 



Podněty pro novelu zákona č. 137/2006 Sb. 

Změna znění § 46c odst. 1 
 
Vložit nové písm. c).  
 
c) certifikát prokazující shodu systému managementu kvality s českou nebo 
mezinárodní normou vydaný akreditovanou certifikační společností nebo jiný 
obdobný doklad o shodě systému managementu kvality s českou nebo 
mezinárodní normou nebo standardem, který stanoví zadavatel. 
 



Podněty pro novelu zákona č. 137/2006 Sb. 

Změna znění § 46c odst. 2 
 
Vložit nové písm. e).  
 
e) organizace uchazeče a umístění subdodavatelů umožní uchazeči vyhovět 
požadavkům zadavatele v oblasti kontroly kvality dodávek podle zvláštního 
zákona*) upřesněných v zadávací dokumentaci a závazek zajistit, že případné 
změny v subdodavatelích nebudou mít nepříznivý vliv na plnění těchto 
požadavků. 
 
 

*) Zákon 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 
 



Podněty pro novelu zákona č. 137/2006 Sb. 

Změna znění § 82 odstavec 2 
 
Na konec odstavce doplnit větu: 
 
Tato lhůta se prodlužuje na 30 dní, pokud bude na zakázku v oblasti obrany 
nebo bezpečnosti uplatněno státní ověřování jakosti*). 
 
 

*) Zákon 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   
 



Národní cena kvality ČR 

• založena na důsledném a objektivním 
ověřování efektivnosti a kvality všech 
činností organizace 

• Hodnotí se z pohledu uspokojování 
požadavků zákazníka a dosažení 
ekonomické úspěšnosti 

• vychází z modelu Excelence EFQM 



Národní cena České republiky za 
společenskou odpovědnost (CSR) 

• založeno na objektivním hodnocení firem třetí 
nezávislou stranou dle stanovené metodiky  

• Hodnocení systematicky vede organizaci k 
tomu, aby všechny požadavky jednotlivých 
pilířů byly přiměřeně naplňovány a byly 
součástí systému managementu organizace 

• Norma ČSN 01 0391 Systém managementu 
společenské odpovědnosti organizací - 
Požadavky 

 



 
Principy společenské odpovědnosti 

dle ČSN 01 0391 

 Cíle organizace by měly vycházet z následujících principů: 

• Odpovědnost 
 Odpovědnost za dopady své činnosti na společnost 

• Transparentnost 
 Otevřenost v rozhodování vůči zainteresovaným stranám 

• Etické chování 
 Respektování obecně uznávaných principů a mezinárodních standardů chování 

• Respektování potřeb zainteresovaných stran 
 Formuje vztah k zainteresovaným stranám a jejich zájmům 

• Respektování práva 
 Dodržování právních předpisů 

• Mezinárodní standardy 
 Uznávání a dodržování mezinárodních standardů 

• Lidská práva 
 Mají být dodržována lidská práva 



SOK – Sdružení pro oceňování kvality 

 Nevládní a nezisková organizace, která je 
usnesením vlády ČR pověřena realizací 
programů Národní ceny kvality ČR a 
Národní ceny ČR za společenskou 
odpovědnost.  

 

 Veškeré podrobné informace pro zájemce 
jsou na stránkách WWW.sokcr.cz.  

http://www.sokcr.cz/
http://www.sokcr.cz/
http://www.sokcr.cz/


Podmínky účasti v soutěži 
• Zaslání přihlášky uchazeče do 30. 4.  (formulář 

přihlášky na stránkách SOK) 

• Poplatky: 

  – registrační poplatek :  CSR 15.000,- Kč 

      Excelence 25.000,-Kč 

 – poplatek za hodnocení 

 (vypočítá se podle výše tržby společnosti; základ 
poplatku je ve výši 40.000 + koeficient násobící 
tržby v mil. Kč; koeficient se různí dle výše tržby)  

• Zaslání podkladové zprávy do 10. 6.  



Přínos pro organizaci 

 

Oceněné firmy  

• předávají vhodnou formou své zkušenosti a 
poznatky z budování a realizace programu 
Ceny za CSR a NCK ČR;  

• mají právo tuto skutečnost uvádět ve svých 
písemných, obrazových i zvukových 
materiálech s uvedením roku obdržení ceny. 



Stupně ocenění 

• Stupně ocenění Ceny za CSR: 
 - Ocenění za zapojení firmy 
 - Společensky odpovědná firma 
 - Společensky odpovědná firma – vítěz 
• Národní ocenění NCK ČR: 
  - Perspektivní firma 
 - Úspěšná firma 
 - Excelentní firma 
  - Vítěz NCK – podnikatelský sektor pro rok xy 
• Mezinárodní ocenění EFQM ve třech stupních 



Plán činnosti sekce na 2014 

• Realizace protokolu č. 1 mezi AOBP a Úř OSK SOJ 

• Propagační činnost v příslušných periodikách 

• Příprava na IDET 2015  

• Implementace dokumentu Úř OSK SOJ „SOJ – Návod 
pro odběratele“ 

• Školící a poradenské aktivity 

 


