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Úvod 

V souvislosti se vstupem České republiky (ČR) do Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 
přijala vláda usnesení č. 349/1997, č. 383/1997, č. 437/1997, č. 546/1997 a č. 1046/1999 k opatřením, 
která souvisela s integrací ČR do NATO. Jako dočasné opatření do přijetí potřebné právní úpravy, 
přijali usnesení vlády č. 1194/2000 k zabezpečení úkolů, které souvisejí s přistoupením ČR  
ke standardizačním dohodám NATO (STANAG). V rámci výše uvedených usnesení vláda uložila 
vytvořit potřebné právní předpoklady pro:  

• přistoupení ke standardizačním dohodám NATO, jejich promítnutí do právního řádu ČR; 

• tvorbu, schvalování a vydávání českých obranných standardů (ČOS); 

• zavedení a správu systému katalogizace výrobků v návaznosti na kodifikační systém NATO; 

• státní ověřování jakosti u výrobků a služeb pořizovaných k zajištění obrany a bezpečnosti ČR, 
členských států NATO a jiných států a společných spojeneckých projektů, které by realizovali 
čeští dodavatelé. 

K vytvoření potřebného právního rámce k zajištění těchto závazků v rámci ČR byl, podle článku 79 
odst. 1 Ústavy, přijat 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, který byl novelizován zákony č. 413/2005 Sb. a č. 250/2014 Sb.  

Tímto zákonem je zřízen Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 
(dále jen „Úřad“), jako správní úřad s celostátní působností a jsou mu svěřeny potřebné 
kompetence k zajištění závazků ČR. Úřad je v rámci orgánů veřejné moci ČR jediný, který 
disponuje touto zákonem svěřenou působností a kompetencemi, a to i ve vztahu k zahraničí.  

Vzhledem k tomu, že Úřadu byla stanovena odpovědnost za problematiku obranné standardizace, 
katalogizace výrobků a státního ověřování jakosti, která úzce souvisí se zajišťováním obrany 
a bezpečnosti státu, byl podřízen Ministerstvu obrany (dále jen „MO“). 

K významné změně v organizaci a postavení Úřadu došlo přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
službě a jednoznačným definováním Úřadu jako správního úřadu s celostátní působností již výše 
zmiňovaným zákonem č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní 
službě. V důsledku přijetí této právní úpravy se stal Úřad služebním úřadem v čele s ředitelem 
Úřadu coby služebním orgánem. Nadřízeným služebním orgánem je státní tajemník v Ministerstvu 
obrany, který je odvolacím orgánem jak ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců,  
tak i druhoinstančním orgánem v řízení ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. 

Struktura Úřadu a procesy zabezpečované v rámci působnosti vymezené zákonem jsou nastaveny 
tak, aby umožňovaly plnit všechny tři služby nejen pro MO, ale i pro další ministerstva, jiné správní 
orgány, orgány NATO i příslušné orgány jednotlivých členských zemí NATO. 
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Morava 
 

Pardubice Ostrava 

• proudová letecká technika 
• vrtulníková letecká technika 
• údržba a oprava LT 
• kontrolní a přejímací lety 
• padáková technika  
• pasivní radiolokační systémy 

• aktivní radiolokační systémy 
• spojovací a komunikační 

systémy 

• simulátory 
• elektrotechnický materiál 
• kontejnery a zástavby 
• letecké záchranné prostředky 

 

• těžká kolová technika 
• tanková technika 
• lehká obrněná vozidla 
• ženijní technika 
• optické přístroje a materiál 
• chemický materiál 

• prostředky OPZHN 
• zbraně a zbraňové systémy 
• raketová technika 
• munice a výbušniny 
• speciální hutní materiál 
• materiál osobního použití 

• modulární nosné systémy 
• proviantní materiál 
• balistické ochranné 

prostředky 

• vzduchotechnické systémy 
• filtroventilační technika 
• speciální gumárenské výrobky 
• hydraulické systémy pro VT 
• protipožární a bezpečnostní 

zařízení 
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Úvod a základní pojmy obranné standardizace (OS) 

Potřeba obranné standardizace v ČR, jako členské země NATO, vychází ze všeobecných politických 
cílů NATO a zejména ze Strategické koncepce NATO a Ministerské směrnice pro obranné plánování 
v NATO. Obrannou standardizací se rozumí přistupování České republiky ke standardizačním 
dohodám NATO a jejich zavádění do právního prostředí ČR. 

Standardizační dohoda NATO (NATO Standardization Agreement, STANAG) je standardizační 
dokument NATO, kterým se stvrzuje dohoda členských států o zavedení spojeneckého standardu, 
a to jako celku nebo jeho části tak, aby byl naplněn požadavek interoperability. 

Návrh dokumentu k přistoupení (Ratification Draft, RD STANAG) je takový návrh STANAG, který 
byl schválen příslušným odborným orgánem NATO a je předložen členským státům za účelem 
přistoupení k tomuto návrhu. 

Přistoupení ke STANAG (STANAG Ratification) je vyjádření ČR k jejímu obsahu formou „Prohlášení 
o přistoupení ke standardizační dohodě NATO“. 

Zavedení STANAG (STANAG Implementation) je začlenění jeho požadavků do: 

• právních předpisů ČR, 

• českých technických norem (dále jen „ČSN“), 

• českých obranných standardů (dále jen „ČOS“), 

• vnitřních předpisů rezortu MO, interních aktů řízení ostatních ministerstev a dalších ústředních 
správních úřadů, 

a současné splnění povinností členského státu podle ustanovení daného STANAG. ČR vyjadřuje 
splnění svého závazku k zavedení STANAG formou „Prohlášení o zavedení standardizační dohody NATO“. 

Standardizační doporučení NATO (Standardization Recommendation, STANREC) je dokument, 
který uvádí seznam jednoho či více standardů NATO nebo standardů mimo NATO týkajících se 
spojeneckých aktivit, jež nemají vztah k interoperabilitě. STANREC jsou vytvářeny a používány jen 
v oblastech výzbrojně-technické (materiálové) standardizace. 

Spojenecký standard (Allied Standard, AS) je standard vypracovaný nebo vybraný v rámci 
standardizačního procesu NATO. Zahrnuje standardy NATO a standardy mimo NATO. 

Standard NATO je standard vytvořený a vyhlášený za platný v rámci standardizačního procesu 
NATO. Je formátován, označen a upraven jako spojenecká publikace. 

Standard mimo NATO je standard vypracovaný mimo rámec NATO a vybraný proto, že splňuje  
pro NATO důležitá kritéria. Výběr zahrnuje civilní normy a národní nebo mnohonárodní obranné 
standardy (např. ISO, IEEE, EN, MIL-STD, ...). 

Dokument vázaný na standard je standardizační dokument, který usnadňuje pochopení 
a zavedení jednoho nebo více spojeneckých standardů. S ohledem na místo vzniku může,  
ale nemusí, mít formu AP (např. pokyny pro zavedení, katalogy, uživatelské návody a příručky). 

Spojenecká publikace (Allied Publication, AP) je označení dávané jak spojeneckým standardům, 
tak i dokumentům vázaným na tyto standardy, které jsou publikovány v NATO. Obsahová 
a formální stránka AP je detailně upravena v dokumentu AAP-32. 



 

Správce standardizační skupiny
zavádění. V souladu s rozkazem MO 
působnosti má rozhodovací a schvalovací pravomoc a řídí práci správců standardiza

Správce standardizační třídy je výkonným prvkem v
zavádění. V souladu s rozkazem MO
své působnosti má rozhodovací a
skupinách NATO. 
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standardizační skupiny je řídícím prvkem v procesu přistupování ke
rozkazem MO jej určuje příslušný vedoucí zaměstnanec MO, 

schvalovací pravomoc a řídí práci správců standardiza

je výkonným prvkem v procesu přistupování ke
rozkazem MO jej určuje příslušný správce standardizační skupiny, v

své působnosti má rozhodovací a schvalovací pravomoc a řídí práci zástupců ČR v

 

procesu přistupování ke STANAG a jejich 
jej určuje příslušný vedoucí zaměstnanec MO, v rámci své 

schvalovací pravomoc a řídí práci správců standardizačních tříd.  

procesu přistupování ke STANAG a jejich 
právce standardizační skupiny, v rámci 

í práci zástupců ČR v pracovních 



 

1. Zásady obranné standardizace v

Standardizace NATO je definována jako tvorba a zavádění koncepcí, doktrín, postupů a
k dosažení a udržení slučitelnosti, zaměnitelnosti nebo shodnosti, které jsou nezbytné k dosažení 
požadované úrovně interoperability nebo pro optimalizaci 
operační, výzbrojně-technické (materiálové) a

Standardizační politika NATO je schválena
radou; jejím výkonným orgánem 
NATO pro standardizaci (NSO – NATO 

Standardizace v rámci NATO je v
aplikovaly konkrétní využitelné standardy v maximálním rozsahu. V některých případech se státy 
mohou dohodnout na povinném zavedení zvláštních standardů. Naprostý soulad s
ozbrojených sil je klíčovým aspektem pro závazky států zapojených v plánování výstavby sil 
pro zlepšení standardizace. Sama standardizace 
k dosažení požadovaného stupně interoperability

Mezi zásady NATO patří, že státy a orgány NATO zvyšují svoji interoperabilitu prostřednictvím 
standardizace pro posílení obranných schopností 
schvalovat a společně zavádět standardizační dohody NATO (STANAG) a
pro dosažení a udržení požadované úrovně interoperability a pro optimalizaci využití zdrojů.
státy a orgány NATO mohou vypracovat nebo navrhnout standardy výhradně spojené s
oblastí výzbrojně-technické (materiálové) standardizace,
interoperability, avšak jsou považovány za užitečné. Takovéto výzbrojně
standardy budou doporučeny těmito státy k
využívat vhodné civilní standardy, pokud neexistují vážné důvody je nepoužít. NATO bude vytvářet 
své standardy pouze tam, kde nebudou 

Úrovně standardizace: 

• Slučitelnost – vhodnost výrobků, postupů nebo služeb pro společné použití za stanovený
podmínek ke splnění důležitých požadavků bez vzájemného ovlivňování.

• Zaměnitelnost – schopnost jednoho výrobku, postupu nebo služby být použit místo jiného 
(jiné) ke splnění daných požadavků.

• Shodnost – stav dosažený tehdy, když je používána stejná doktrína, postupy nebo zařízení.
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Zásady obranné standardizace v NATO 

Standardizace NATO je definována jako tvorba a zavádění koncepcí, doktrín, postupů a
k dosažení a udržení slučitelnosti, zaměnitelnosti nebo shodnosti, které jsou nezbytné k dosažení 
požadované úrovně interoperability nebo pro optimalizaci využívání zdrojů, a to v oblastech 

technické (materiálové) a administrativní. 

ndardizační politika NATO je schválena vrcholným řídícím orgánem NATO 
jejím výkonným orgánem je Výbor pro standardizaci (CS) a zabezpečující organizací je Úřad 

NATO Standardization Office). 

rámci NATO je v zásadě dobrovolná. NATO své členské státy pouze vyzývá, aby 
aplikovaly konkrétní využitelné standardy v maximálním rozsahu. V některých případech se státy 
mohou dohodnout na povinném zavedení zvláštních standardů. Naprostý soulad s
ozbrojených sil je klíčovým aspektem pro závazky států zapojených v plánování výstavby sil 

Sama standardizace není konečným cílem, ale pouze prostředkem 
požadovaného stupně interoperability. 

patří, že státy a orgány NATO zvyšují svoji interoperabilitu prostřednictvím 
standardizace pro posílení obranných schopností NATO. Státy a orgány NATO budou vypracovávat, 
schvalovat a společně zavádět standardizační dohody NATO (STANAG) a spojenecké s
pro dosažení a udržení požadované úrovně interoperability a pro optimalizaci využití zdrojů.
státy a orgány NATO mohou vypracovat nebo navrhnout standardy výhradně spojené s

technické (materiálové) standardizace, které sice přímo nesouvisí se zlepšením 
interoperability, avšak jsou považovány za užitečné. Takovéto výzbrojně-technické (materiálové) 
standardy budou doporučeny těmito státy k použití v rámci NATO. NATO bude v

dardy, pokud neexistují vážné důvody je nepoužít. NATO bude vytvářet 
andardy pouze tam, kde nebudou k dispozici využitelné civilní standardy.

vhodnost výrobků, postupů nebo služeb pro společné použití za stanovený
podmínek ke splnění důležitých požadavků bez vzájemného ovlivňování. 

schopnost jednoho výrobku, postupu nebo služby být použit místo jiného 
(jiné) ke splnění daných požadavků.  

stav dosažený tehdy, když je používána stejná doktrína, postupy nebo zařízení.

 

Standardizace NATO je definována jako tvorba a zavádění koncepcí, doktrín, postupů a modelů  
k dosažení a udržení slučitelnosti, zaměnitelnosti nebo shodnosti, které jsou nezbytné k dosažení 

využívání zdrojů, a to v oblastech 

vrcholným řídícím orgánem NATO – Severoatlantickou 
je Výbor pro standardizaci (CS) a zabezpečující organizací je Úřad 

zásadě dobrovolná. NATO své členské státy pouze vyzývá, aby 
aplikovaly konkrétní využitelné standardy v maximálním rozsahu. V některých případech se státy 
mohou dohodnout na povinném zavedení zvláštních standardů. Naprostý soulad s cíli výstavby 
ozbrojených sil je klíčovým aspektem pro závazky států zapojených v plánování výstavby sil  

em, ale pouze prostředkem 

patří, že státy a orgány NATO zvyšují svoji interoperabilitu prostřednictvím 
Státy a orgány NATO budou vypracovávat, 

spojenecké standardy (AS) 
pro dosažení a udržení požadované úrovně interoperability a pro optimalizaci využití zdrojů. Navíc 
státy a orgány NATO mohou vypracovat nebo navrhnout standardy výhradně spojené s danou 

které sice přímo nesouvisí se zlepšením 
technické (materiálové) 
bude v maximální míře 

dardy, pokud neexistují vážné důvody je nepoužít. NATO bude vytvářet 
dispozici využitelné civilní standardy. 

vhodnost výrobků, postupů nebo služeb pro společné použití za stanovených 
 

schopnost jednoho výrobku, postupu nebo služby být použit místo jiného 

stav dosažený tehdy, když je používána stejná doktrína, postupy nebo zařízení. 



 

2. 

NATO vytváří standardizační dokumenty

a) Operační – SD NATO, které mají vliv na vojenskou praxi a mohou být využity pro vypracování 
doktrín, taktiky, techniky, postupy, výcvik, systémy hlášení a mapy. V oblasti operační 
standardizace existuje pět odborných orgánů (TA
oblasti: společná, námořní, pozemní, vzdušná a zdravotnická.

b) Výzbrojně-technická (materiálová)
výzbroje a techniky v průběhu celého životního cyklu. Pojem výzbroj a technika může zahrnovat 
komplexní systémy, včetně systémů pro konzultace, velení a
podsystémy, rozhraní, montážní díly, jednotlivé prvky systémů, náhradní díly a spotřební materiál 
včetně munice, paliva, zásob.  

c) Administrativní – SD NATO, které ule
a to včetně, nikoliv však výhradně, terminologie, financí, lidských zdrojů a

 

Fáze procesu tvorby standardizačního dokumentu
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2. Standardizační systém NATO 

vytváří standardizační dokumenty (SD) v následujících oblastech: 

, které mají vliv na vojenskou praxi a mohou být využity pro vypracování 
doktrín, taktiky, techniky, postupy, výcvik, systémy hlášení a mapy. V oblasti operační 

odborných orgánů (TA – Tasking Authority) pro
: společná, námořní, pozemní, vzdušná a zdravotnická.  

technická (materiálová) – SD NATO, které specifikují společné technické požadavky 
průběhu celého životního cyklu. Pojem výzbroj a technika může zahrnovat 

ní systémy, včetně systémů pro konzultace, velení a řízení (C3), dále zbraňové systémy, 
, montážní díly, jednotlivé prvky systémů, náhradní díly a spotřební materiál 

NATO, které ulehčují administrativní činnosti NATO
to včetně, nikoliv však výhradně, terminologie, financí, lidských zdrojů a vojenských hodností.

Fáze procesu tvorby standardizačního dokumentu 

  

, které mají vliv na vojenskou praxi a mohou být využity pro vypracování 
doktrín, taktiky, techniky, postupy, výcvik, systémy hlášení a mapy. V oblasti operační 

) pro jednotlivé operační 

NATO, které specifikují společné technické požadavky 
průběhu celého životního cyklu. Pojem výzbroj a technika může zahrnovat 

řízení (C3), dále zbraňové systémy, 
, montážní díly, jednotlivé prvky systémů, náhradní díly a spotřební materiál 

NATO v různých oblastech, 
vojenských hodností. 

 



 

 
Proces tvorby standardizačního dokumentu 

 

Těžiště odborné práce na standardech NATO probíhá v
podle potřeby si pracovní skupiny mohou zřizovat úžeji odborně zaměřené panely a ty zase týmy. 
Přednostně, a pokud je to možné, bez dalších úprav, by měly být používány v rámci NATO 
civilní standardy. Pokud jsou nějaké civilní standardy převzaty pro standardizaci v
v textu přejímacího dokumentu (STANAG, STANREC) uveden název vydávající civi
číslo, titul a datum vydání příslušného civilního standardu. 
vhodný a je potřeba jej doplnit, pak musí být vytvořen 
textem. Pokud je reprodukován text z
aby nedošlo k porušení autorských práv, nebo aby 
vydala povolení pro jeho užití. 

 

 

13 

Proces tvorby standardizačního dokumentu v pracovních orgánech NATO za účasti zást

Těžiště odborné práce na standardech NATO probíhá v pracovních skupinách (WG
podle potřeby si pracovní skupiny mohou zřizovat úžeji odborně zaměřené panely a ty zase týmy. 

pokud je to možné, bez dalších úprav, by měly být používány v rámci NATO 
. Pokud jsou nějaké civilní standardy převzaty pro standardizaci v

textu přejímacího dokumentu (STANAG, STANREC) uveden název vydávající civi
číslo, titul a datum vydání příslušného civilního standardu. Tam, kde civilní standard není příliš 
vhodný a je potřeba jej doplnit, pak musí být vytvořen SD NATO s nahrazeným nebo doplněným 
textem. Pokud je reprodukován text z civilního standardu, pak odborný orgán

porušení autorských práv, nebo aby příslušná organizace na

pracovních orgánech NATO za účasti zástupců ČR 

 

pracovních skupinách (WG – Working Groups), 
podle potřeby si pracovní skupiny mohou zřizovat úžeji odborně zaměřené panely a ty zase týmy. 

pokud je to možné, bez dalších úprav, by měly být používány v rámci NATO vhodné 
. Pokud jsou nějaké civilní standardy převzaty pro standardizaci v NATO, musí být 

textu přejímacího dokumentu (STANAG, STANREC) uveden název vydávající civilní organizace, 
kde civilní standard není příliš 
nahrazeným nebo doplněným 

orgán (TA) musí zajistit, 
organizace na tvorbu standardů 
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3. Zákon č. 309/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a usnesení vlády ČR č. 1194/2000 

Základním obecně závazným právním předpisem v ČR, který řeší oblast obranné standardizace, je 
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, a usnesení vlády ČR č. 1194/2000 k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu  
na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek.  

Zákon č. 309/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve své hlavě I, v obecných ustanoveních (§ 2) 
definuje základní používané pojmy, jako je obranná standardizace, standardizační dohoda NATO  
a její účel a popisuje proces přistupování k této dohodě. 

Dále tento zákon v § 3 určuje působnost (hlavní úkoly) Úřadu při obranné standardizaci 
a v následujících §§ 4–8 vymezuje český obranný standard (ČOS) a určuje závazná pravidla pro jeho 
tvorbu a správu. 

Úřad při plnění svých úkolů spolupracuje zejména s ministerstvy, jinými správními úřady, kraji  
a s příslušnými orgány NATO, případně s obdobnými úřady či orgány jiných států. Potřeba sjednotit 
postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při projednávání a posuzování návrhu 
na přistoupení ke standardizační dohodě NATO si vynutila vydání rozhodnutí vlády ČR formou 
jejího usnesení – Pravidel připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační 
dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek. Tato pravidla, ve formě přílohy k usnesení vlády 
ČR č. 1194/2000, v úvodních ustanoveních (čl. 1) definují účel pravidel a více specifikují některé 
procesně důležité pojmy, jako je zavedení standardizační dohody NATO. V čl. 2 a článcích 
následujících je objasněn pojem připomínkové řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační 
dohodě NATO. Po splnění svých povinností, vyplývajících z konkrétní standardizační dohody NATO, 
je celý proces u každého připomínkového místa ukončen zasláním Hlášení o zavedení 
standardizační dohody NATO Úřadu. 
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4. Přistupování ke standardizačním dokumentům (SD) NATO v ČR 

Za řízení procesu standardizace v ČR a v rezortu Ministerstva obrany odpovídá ředitel Úřadu. 

Za řízení a realizaci standardizace v oblasti své působnosti odpovídají v rezortu MO vedoucí 
zaměstnanci přímo podřízení ministru obrany. 

Vedoucí zaměstnanci, kteří odpovídají za řízení a realizaci standardizace, stanoví v rámci svých 
působností správce standardizačních skupin a tuto skutečnost oznámí Úřadu. Obdobně postupují 
správci standardizačních skupin při stanovení správců standardizačních tříd. Aktuální přehled 
správců standardizačních skupin a tříd vede Úřad v odborné instrukci Ř Úřadu, průběžně 
aktualizované a dostupné na intranetu MO. 

Požadavky na standardizaci v rezortu Ministerstva obrany se vedou v Plánu obranné 
standardizace, průběžně aktualizovaném a dostupném na intranetu MO. 

Správce standardizační třídy zabezpečí ve stanoveném termínu analýzu standardizační dohody 
NATO, na jejím základě rozpracuje návrh na přistoupení k ní a zašle oba dokumenty prostřednictvím 
správce standardizační skupiny k vnitrorezortnímu připomínkovému řízení příslušným 
organizačním celkům rezortu Ministerstva obrany, jejichž působnosti se standardizační dohoda 
NATO dotýká. Nezbytným připomínkovým místem k návrhům na přistoupení ke standardizačním 
dohodám NATO z oblasti výzbrojně-technické (materiálové) standardizace je majetkový hospodář. 

Správce standardizační třídy může navrhnout následující způsoby přistoupení ke standardizační 
dohodě NATO: 

a) „přistoupit a zavést“, má-li být zavedena v plném rozsahu, 

b) „přistoupit a zavést s výhradami“, má-li být zavedena pouze částečně, 

c) „přistoupit a zavést v budoucnu“, má-li být zavedena v plném rozsahu, ale momentálně není 
možné stanovit termín tohoto zavedení, 

d) „přistoupit a zavést v budoucnu s výhradami“, má-li být zavedena pouze částečně, ale 
momentálně není možné stanovit termín tohoto zavedení, 

e) „nepřistoupit“, nesouhlasí-li s obsahem standardizační dohody NATO,  

f) „neúčastnit se“, neúčastní-li se Ministerstvo obrany činností v oblastech upravených 
standardizační dohodou NATO. 

Připomínkující ve svém stanovisku k analýze standardizační dohody NATO a rozpracovanému 
návrhu na přistoupení k ní uvede, souhlasí-li s navrženým způsobem na přistoupení ke standardizační 
dohodě NATO nebo má-li k návrhu připomínky anebo navrhuje-li jiný způsob řešení. 

Jsou-li stanoviska připomínkujících k analýze standardizační dohody NATO a rozpracovanému 
návrhu na přistoupení k ní souhlasná, zpracuje správce standardizační třídy konečné znění tohoto 
návrhu a předloží ho Úřadu prostřednictvím správce standardizační skupiny ke zpracování 
Prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO. 
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Jsou-li stanoviska připomínkujících rozdílná, projedná je správce standardizační třídy  
na společném jednání. Nedojde-li k ujednocení stanovisek, předloží správce standardizační třídy 
návrh na přistoupení ke standardizační dohodě NATO s rozpornými stanovisky správci 
standardizační skupiny k projednání s Úřadem. 

Na základě rozhodnutí ředitele Úřadu pak správce standardizační třídy zpracuje konečné znění 
návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a prostřednictvím správce standardizační 
skupiny ho zašle Úřadu ke zpracování Prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO. 

 Kopii návrhu na přistoupení zasílá Úřad na vědomí Odboru správy organizace Sekce právní 
Ministerstva obrany. Prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO podepisuje za ČR 
ředitel Úřadu. Úřad následně zašle toto prohlášení příslušným standardizačním orgánům NATO. 

Přesahuje-li standardizační dohoda NATO působnost Ministerstva obrany, zašle správce 
standardizační třídy prostřednictvím správce standardizační skupiny návrh na přistoupení k ní 
Úřadu k zabezpečení mezirezortního připomínkového řízení a vypořádání připomínek podle 
usnesení vlády. Vnitrorezortní připomínkové řízení k tomuto návrhu, včetně vypořádání 
připomínek, zabezpečí správce standardizační třídy. 

Není-li možno z objektivních důvodů splnit stanovený termín přistoupení ke standardizační dohodě 
NATO, vyžádá si správce standardizační třídy jeho prodloužení. Řádně zdůvodněný návrh  
na prodloužení termínu postoupí Úřadu prostřednictvím správce standardizační skupiny 
k informování příslušných orgánů NATO. 

Byl-li způsob přistoupení ke standardizační dohodě NATO, která byla vyhlášena, jiný než 
„přistoupit a zavést“ nebo „neúčastnit se“, je příslušný správce standardizační třídy povinen 
každých 5 let od volby způsobu přistoupení k této dohodě tuto volbu revidovat. Zjistí-li se v rámci 
revize, že je potřebné změnit způsob přistoupení ke standardizační dohodě NATO, předloží správce 
standardizační třídy prostřednictvím správce standardizační skupiny návrh změn Úřadu. Správci 
standardizační třídy prostřednictvím správce standardizační skupiny oznamují Úřadu výsledky 
revizí písemně do šesti měsíců od plánovaných termínů revizí. 
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5. Zavádění standardizačních dokumentů (SD) NATO v ČR 

Po splnění úkolů, které souvisejí se zavedením standardizační dohody NATO, zpracuje správce 
standardizační třídy Hlášení o zavedení. Je-li standardizační dohoda NATO zavedena výhradně 
prostřednictvím vojenského předpisu, předloží správce standardizační třídy Hlášení o zavedení 
k vyjádření Inspektorátu náčelníka Generálního štábu (dále jen „INGŠ“), v ostatních případech 
Hlášení o zavedení předloží k vyjádření Odboru správy organizace Sekce právní Ministerstva 
obrany (dále jen „OSO SPráv MO“). Hlášení o zavedení doplněné o vyjádření INGŠ/OSO SPráv MO 
předloží správce standardizační třídy Úřadu prostřednictvím správce standardizační skupiny 
k zabezpečení úkolů stanovených v § 3 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, ve znění pozdějších předpisů. 

Úřad zpracuje Prohlášení o zavedení, kde uvede data zavedení STANAG do pozemních a/nebo 
vzdušných sil, kterých se daný STANAG týká, a dokumenty, kterými byl STANAG zaveden. Formát 
Prohlášení o zavedení je jednotně stanoven ve spojenecké publikaci AAP-3(J). Prohlášení  
o zavedení podepisuje za ČR ředitel Úřadu. Úřad následně zašle Prohlášení o zavedení příslušným 
standardizačním orgánům NATO. 

U některých STANAG se používá termín „NATO Effective Date” (NED). Toto datum stanovuje, kdy 
STANAG nebo jeho doplněk vstupuje v platnost v členských státech NATO. NED se obvykle používá 
u STANAG, které stanoví určité postupy a vztahuje se rovněž na souvisící spojenecké standardy. 
Cílem NED je zavést vybrané postupy všemi členskými státy současně. Pokud bylo přistoupeno  
(s výhradami či bez nich), ale ze závažných objektivních důvodů nebude možno zavést STANAG 
v termínu NED, lze zvolit pozdější termín zavedení. Přitom je třeba zvážit případné dopady 
pozdějšího zavedení STANAG na plnění cílů výstavby a interoperabilitu sil vyčleněných pro plnění 
úkolů v rámci NATO. 

Je-li zřejmé, že se standardizační dohoda NATO nestihne v plánovaném (předpokládaném) termínu 
zavést, správce standardizační třídy neprodleně zpracuje a předloží Úřadu prostřednictvím správce 
standardizační skupiny řádně odůvodněný nový návrh na přistoupení ke standardizační dohodě 
NATO s novým termínem předpokládaného zavedení. 
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6. Tvorba českých obranných standardů (ČOS) 

ČOS je národní normativní dokument, který stanovuje požadavky na výrobky a služby nebo  
na postupy při činnostech v oblasti operační, logistické a administrativní, které slouží k zajištění 
obrany státu. Je označen šestimístným číslem a číslem vydání, případně číslem opravy a stupněm 
utajení. 

ČOS se vytváří: 

• přijetím požadavků standardizační dohody NATO, 

• na základě návrhu ministerstva nebo jiného správního úřadu.  

Jestliže ČOS přijímá požadavky vyplývající ze standardizační dohody NATO, ke které ČR přistoupila, 
musí být tento ČOS uplatňován v jí uzavíraných smlouvách. O tvorbě ČOS rozhoduje Úřad  
na základě předloženého návrhu a o svém rozhodnutí informuje navrhovatele tvorby ČOS (dále jen 
„navrhovatel“).  

Návrh na tvorbu ČOS obsahuje: 

• název navrhovatele,  

• předmět a obsah navrhovaného ČOS,  

• zdůvodnění potřeby jeho zpracování,  

• časový harmonogram jeho zpracování, 

• termín nabytí jeho účinnosti. 

O zpracování ČOS informuje Úřad prostřednictví Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“). Toto oznámení obsahuje název 
zpracovávaného ČOS, jeho obsahovou charakteristiku, název zpracovatele a lhůtu pro přihlášení 
zájemců o posouzení návrhu ČOS u zpracovatele. Tato lhůta je 30 dnů ode dne uveřejnění tohoto 
oznámení ve Věstníku ÚNMZ. Oznámení obsahuje také podmínky zpřístupnění návrhu ČOS 
zájemcům o posouzení. Zpracovatelem ČOS může být ministerstvo, právnická osoba jím zřízená 
nebo navrhovatel. Zpracovatel musí při zpracování ČOS zajistit: 

• využívání dosaženého stupně rozvoje vědy a techniky, 

• jednotnost, vzájemný soulad standardů a jejich soulad s právními předpisy, 

• režim ochrany utajovaných informací podle zákona č. 412/2005, o ochraně utajovaných 
informací a bezpečnostní způsobilosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zpracovaný návrh ČOS zpracovatel zasílá ke stanovisku navrhovateli a ministerstvům či jiným 
správním úřadům, jejichž působnosti se ČOS dotýká. Ti jsou povinni svá stanoviska zaslat 
zpracovateli do 30 dnů od doručení návrhu ČOS. Jestliže některý z těchto subjektů své stanovisko 
nezašle ve stanovené lhůtě, má se za to, že s předloženým návrhem ČOS souhlasí. Lhůta 30 dnů  
na zaslání stanoviska platí i pro zájemce o posouzení zpracovaného návrhu ČOS, kteří se přihlásili 
na základě oznámení ve Věstníku ÚNMZ. 
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V případě, že jsou k návrhu ČOS uplatněny připomínky, projedná je zpracovatel s tím, kdo tyto 
připomínky uplatnil. Nedojde-li při jejich projednávání ke shodě, rozhodne o konečném znění  
na návrh zpracovatele Úřad. Vyhovuje-li návrh ČOS obsahovým požadavkům na jeho tvorbu, 
ředitel Úřadu ČOS schválí. V opačném případě Úřad návrh ČOS vrátí zpracovateli k dopracování. 
Oznámení o schválení ČOS uveřejňuje Úřad ve Věstníku ÚNMZ. 

Náklady na zpracování ČOS hradí jeho navrhovatel. V případě, že navrhovatelem je státní subjekt 
(ministerstva vlády ČR a jimi zřízené organizace), hradí náklady na tvorbu ČOS Úřad.  
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7. Správa českých obranných standardů (ČOS) 

Správa ČOS zahrnuje oblast administrativní a oblast odbornou.  

Administrativní oblast zahrnuje opatření související k naplnění oznamovací povinnosti, ukládání  
a distribuci ČOS. Oblast správy ČOS je zajišťována Úřadem. 

Odborná oblast zahrnuje provádění revizí ČOS. Za tuto oblast odpovídá správce ČOS, který je 
určen ředitelem Úřadu při schvalování ČOS. V převážné většině je správcem ČOS navrhovatel jeho 
tvorby. Při revizi je posuzována: 

• potřebnost a aktuálnost ČOS, 

• platnost zaváděných a zdrojových dokumentů z hlediska jejich nových nebo redakčních vydání 
a z hlediska trvání výhrad v případě zavedení STANAG se zvoleným způsobem přistoupení 
„přistoupit a zavést s výhradami“,  

• dopad případných změn na obsah ČOS. 

Revize ČOS může být pravidelná nebo mimořádná. 

Pravidelná revize je prováděna po třech letech od nabytí účinnosti ČOS nebo od poslední 
provedené revize. Mimořádná revize je prováděna na základě aktuální potřeby, např. zrušení 
(změně) zdrojových nebo zaváděných dokumentů. Podnět k provedení mimořádné revize může 
podat kterýkoliv subjekt, který zjistí, že je to potřebné.  

Výsledkem revize ČOS může být ČOS: 

• ZACHOVAT, tj. ČOS plně vyhovuje požadavkům a zůstává v platnosti beze změn do další revize 
ČOS, 

• OPRAVIT, tj. smysl a technické požadavky původního znění ČOS se zásadně nemění. Je nutné 
opravit dílčí ustanovení v ČOS,  

Opravu ČOS lze provést i v případě potřeby provedení drobných změn v návaznosti na redakční 
změny zaváděných či zdrojových dokumentů, nebo je-li v textu nalezena tisková chyba. 
V tomto případě není nutné provádět revizi celého textu ČOS, 

• PŘEPRACOVAT, tj. text původního vydání ČOS je zastaralý, je nutné zpracovat nové vydání 
ČOS, 

• ZRUŠIT, tj. ČOS ztratil své opodstatnění. 
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8. Zabezpečení rozhodovacího procesu OS v rezortu MO 

Završující činností odpovědných řídících pracovníků v rezortu MO je zaslání potřebných 
dokumentů pro vyjádření stanoviska za ČR k obsahu navrhované Standardizační dohody NATO,  
ke které probíhá proces přistupování, na Úřad. Pro vyjádření odpovědného pracovníka rezortu MO 
je nutné výchozí expertní – odborné stanovisko k danému problému. Pro odpovědné řídící 
pracovníky rezortu MO jsou Úřadem – Odborem obranné standardizace – zabezpečeny činnosti 
k podpoře rozhodovacího procesu v oblasti obranné standardizace.  

8.1 Překlady SD NATO  

Pro zabezpečení dostupnosti odborného textu SD NATO v českém jazyce pro pracovníky rezortu 
MO, ale i pro mimorezortní složky, je dána možnost zpracování překladů SD NATO. Překlady  
do českého jazyka slouží zejména pro expertní pracovníky MO, vytváří se vždy jako pomocný 
dokument. Zejména ve speciálních oborech je jednotnost výkladu anglického nebo francouzského 
textu originálu SD NATO zcela zásadní.  

8.2 Zabezpečení zpracování analýz SD NATO (standardizačních dohod NATO, spojeneckých 
publikací, standardizačních doporučení, mezinárodních norem, evropských norem nebo českých 
technických norem) je nezbytnou součástí rozhodovacího procesu o způsobu přistoupení ČR k dané 
standardizační dohodě NATO v konkrétních a aktuálních technicko-materiálových, personálních  
a finančních podmínkách v AČR, rezortu MO a ČR. Zpracované analýzy SD NATO zohledňují 
i předcházející způsob přistoupení k nižším edicím stejných nebo souvisících standardizačních 
dohod NATO, dosaženou úroveň technické normalizace v národním prostředí a dosažený stupeň 
v oblasti obranné standardizace v ČR.  

Závěry analýz současného stavu, trendů vývoje a směrů dalších postupů v širších souvislostech, 
jsou zásadním podkladem pro rozhodování zejména v oblasti výzbrojně-technické (materiálové) 
standardizace. 

Analýzami technické dokumentace v oblasti souvisících civilních technických norem je současně 
naplňován požadavek zákona č. 22/1997 Sb., o spolupráci rezortu MO s ÚNMZ, jako národním 
normalizačním orgánem ve věci posuzování způsobu zavádění evropských norem do prostředí ČR.  

8.3 Odborné posudky SD  

Vedle rozsáhlejších analýz jsou nezbytnou součástí rozhodovacího procesu odpovědných řídících 
pracovníků – správců standardizačních skupin o způsobu přistoupení ČR ke standardizační dohodě 
NATO zejména v oblasti výzbrojně-technické (materiálové) standardizace i odborné posudky SD 
NATO. Požadované odborné posudky hodnotí dosažený stav v konkrétních případech a dosaženou 
úroveň obranné standardizace, zejména ve vazbě na dosažený stupeň technické normalizace 
v jiných rezortech ČR. Zpracovávané odborné posudky jsou cílenější, konkrétnější a většinou 
neuvádí další širší vazby nebo souvislosti.  

Odbornými posudky standardizačních dokumentů v oblasti civilních technických norem je 
současně naplňován požadavek zákona č. 22/1997 Sb., o spolupráci s ÚNMZ, jako národním 
normalizačním orgánem ve věci posuzování způsobu zavádění evropských norem do prostředí ČR.  
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9. Informační zabezpečení OS v ČR 

9.1 Věstníky ÚNMZ – zveřejňování změn o SD NATO  

Základním informačním zdrojem, který je definován v zákoně 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, je Věstník ÚNMZ.  
Do prostředí ČR jsou formálně oznamovány údaje o změnách ve složení SD NATO. ÚNMZ je 
rozpočtovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ve vztahu k mezinárodním, zejména 
evropským normalizačním institucím, pracuje ÚNMZ jako národní normalizační orgán. 

Zásadní pozitivní změnou v oblasti sdílení informací v rezortu MO je vydávání obdobného 
rezortního informačního zdroje – Věstníku MO. Pro zveřejňování informací platí stejná pravidla 
jako u Věstníku ÚNMZ, příspěvky jsou totožné. Rozdíl je pouze v délce časového intervalu, za jaký 
je příspěvek zveřejněn.  

Pracovníci OOS po ukončení kalendářního měsíce zpracují za využití informačního systému 
standardizace (dále jen „IS STAN“) přehled změn SD NATO za uplynulý měsíc. Následuje kontrola 
prováděná vybranými pracovníky odboru s důrazem na ověření správnosti uveřejněných údajů  
a na jazykovou a terminologickou korekturu. Takto zpracovaný příspěvek do věstníků je rozesílán 
do redakce Věstníku ÚNMZ pro informování odborné veřejnosti v ČR a do redakce Věstníku MO 
pro informování odborné veřejnosti v rezortu MO (mimo systém odpovědných pracovníků – Správců 
standardizačních skupin, kterým jsou informace zasílány povinně).  
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Ukázka struktury příspěvku do věstníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ č. xx/15 
MINISTERSTVA OBRANY 

 
1. Seznam nových standardizačních dohod NATO, vydání doplňků ke standardizačním dohodám NATO, 
zrušení standardizačních dohod NATO a zařazení návrhů nových vydání standardizačních dohod NATO 

 
a) V červenci 2015 byly do Registru obranné standardizace Úř OSK SOJ zařazeny tyto standardizační dohody NATO: 

Stupeň 
utajení 
NATO 

Označení 
Edice 

Anglický název Český název 

Neozn. 2544 
2 

REQUIREMENTS FOR MILITARY ACUTE TRAUMA 
CARE TRAINING 

Požadavky na vojenský výcvik v 
poskytování akutní traumatologické péče 

b) V červenci 2015 byly do Registru obranné standardizace Úř OSK SOJ zařazeny tyto doplňky standardizačních dohod 
NATO: 

Stupeň 
utajení 
NATO 

Označení 
Edice 

Doplněk 
Anglický název Český název 

Neozn. 4107 
8 
9 

MUTUAL ACCEPTANCE OF GOVERNMENT QUALITY 
ASSURANCE AND USAGE OF THE ALLIED QUALITY 
ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP) 

Vzájemné uznávání státního ověřování 
jakosti a používání spojeneckých publikací 
pro ověřování kvality (AQAP) 

c) V červenci 2015 bylo Registru obranné standardizace Úř OSK SOJ oznámeno zrušení těchto standardizačních dohod 
NATO: 
 

d) V červenci 2015 byly do Registru obranné standardizace Úř OSK SOJ zařazeny tyto návrhy nových edicí 
standardizačních dohod NATO: 

Stupeň 
utajení 
NATO 

Označení 
Edice, 
návrh 

Anglický název Český název 

Neozn. 2582 
2,1 

ENVIRONMENTAL PROTECTION BEST PRACTICES 
AND STANDARDS FOR MILITARY CAMPS IN NATO-
LED MILITARY OPERATIONS 

Nejlepší praxe a standardy pro ochranu 
životního prostředí ve vojen. táborech 
během operací pod vedením NATO 

 
2. Přistoupení ke standardizačním dohodám NATO ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. 

Stupeň 
utajení 
NATO 

Označení 
Edice, 
návrh 

Anglický název Český název Anotace 

Přistoupeno 
dne 

Způsob 
přistoupení 

Datum 
předpokládaného 

zavedení 

NU 2248 
2,2 

NATO HANDBOOK 
OF LAND 
OPERATIONS 
TERMINOLOGY 

Příručka 
NATO – 
Terminologie 
pozemních 
operací 

Dohoda standardizuje 
terminologii 
pozemních operací v 
souladu se standardem 
AAP-39(B), který 
přejímá. 

13. 7. 2015 
Přistoupit a 
zavést 

Datum vyhlášení 
+ 36 měsíců 

 
3. Zavedení standardizačních dohod NATO 

Stupeň 
utajení 
NATO 

Označení 
Edice 

Anglický název Český název Zaváděcí dokumenty 
Datum 

skutečného 
zavedení 

Neozn. 3098 
11 

AIRCRAFT JACKING Zvedání letadel ČOS 173003, 1. vydání, 
Oprava 2 

26. 5. 2015 
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9.2 Zveřejňování informací na webových stránkách Úřadu  

Úřad disponuje webovými internetovými a současně webovými stránkami na intranetu rezortu 
MO. Webové stránky mají stálou strukturu. V úvodních částech popisují a zveřejňují informace  
o systému obranné standardizace v ČR, včetně základních řídících dokumentů a právních předpisů. 
V dalších částech jsou zařazeny přehledy o stavu SD NATO. Stránky jsou aktualizovány 1x za 14 dnů 
a poskytují nejaktuálnější souhrnný přehled o stavu SD NATO a ČOS. Rozdílem při využívání webů 
je dostupnost SD NATO.  

Na webových stránkách Internetu www.oos.army.cz jsou vedeny pouze souhrnné aktuální 
přehledy o stavu SD NATO. Vlastní plnotexty SD NATO nejsou dostupné. Dostupné jsou ale 
plnotexty všech ČOS, s výjimkou ČOS zařazených do systému řízené distribuce. 

Na webových stránkách intranetu rezortu MO www.stand.acr jsou dostupné totožné přehledy jako 
na webových stránkách Internetu. Dále pro expertní pracovníky v oblasti obranné standardizace je 
možnost využít přístupu do IS STAN, kde pomocí aplikace ADMIS je dostupný celý systém 
uložených SD NATO v plnotextech vyjma utajovaných dokumentů. U utajovaných dokumentů jsou 
vyplněny pouze profilové údaje a do databáze nejsou vloženy žádné elektronické obrazy 
dokumentů.  

9.3 Zasílání SD NATO na vyžádání a principy distribuce 

Pro zabezpečení požadavků státních a výrobních subjektů v ČR je jediným možným způsobem 
získání SD NATO jejich zaslání dle požadavků subjektů Registrem obranné standardizace (dále jen 
„RegOS“). RegOS je součástí Odboru obranné standardizace Úřadu. Je přejímacím, evidenčním, 
ukládacím a distribučním místem pro všechny dokumenty z oblasti obranné standardizace  
do prostředí ČR. Všechny tyto vyjmenované činnosti RegOS mají svá pevná pravidla a zásady. 

9.3.1 Zásady pro manipulaci s písemnostmi  

SD NATO jsou majetkem této organizace. Informace jsou poskytovány žadateli v poslední verzi, 
která je k dispozici na Úřadu k termínu obdržení objednávky – žádosti. SD NATO se v zásadě 
poskytují v některém z jednacích jazyků. Pokud je poskytnut současně český překlad, slouží jako 
pomocný dokument, který nemusí být zcela identický s originálem. 

Převzetím těchto informací, včetně jejich překladů, přebírá žadatel na sebe zodpovědnost  

za dodržování dále uvedených zásad: 

1) Bez vědomí poskytovatele nesmí provádět a ani připustit rozmnožování dané informace. 

2) Bez vědomí poskytovatele nesmí tyto informace poskytnout třetí straně. 

3) Žadatel je povinen poskytovateli umožnit na požádání kontrolu manipulace s uvedenými 
informacemi, případně na vyžádání poskytovatele je vrátit.  

4) V případě ukončení činnosti nebo zániku subjektu, který informace obdržel, musí být tyto 
informace vráceny poskytovateli. 
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V závislosti na označení stupněm utajení platí pro tyto informace následující obecné zásady: 

a) Dokumenty NATO označené jako neutajované bez přívlastku (NATO UNCLASSIFIED).  

Tyto dokumenty nesmí být poskytovány, ani se s nimi nesmí seznamovat subjekty, které nejsou 

orgánem státu nebo organizací ČR nebo jiného členského státu.  

b) Dokumenty NATO označené jako neutajované s přívlastkem (NATO/PfP UNCLASSIFIED).  

Tyto dokumenty mohou být poskytovány nebo se s nimi mohou seznamovat subjekty uvedené 

v bodě a) spolu se subjekty jiné země, pro kterou byla takto označená informace uvolněna. 

c) Utajované dokumenty NATO označené jednotlivými stupni utajení VYHRAZENÉ  

(NATO RESTRICTED), DŮVĚRNÉ (NATO CONFIDETIAL) a TAJNÉ (NATO SECRET).  

Tyto dokumenty mohou být poskytovány a mohou se s nimi seznamovat pouze subjekty, které 

splňují podmínky ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a bezpečnostní způsobilosti a Vyhlášky NBÚ č. 529/2005, o administrativní bezpečnosti 

a o registrech utajovaných informací. 

9.3.2 Pokyny pro vyžadování informací 

Subjekty žádající o poskytnutí neutajovaných informací NATO, tj. dokumenty uvedené v bodě a), 
b), musí předložit žádost o poskytnutí neutajovaných informací. V žádosti musí být zdůvodněno, 
jak požadované informace souvisejí s předmětem činnosti organizace. V případě, že požadované 
informace nesouvisejí s předmětem činnosti a není splněna podmínka „nutně potřebuji znát“  
pro výkon své činnosti, materiál nebude žadateli poskytnut. 

K žádosti podepsané statutárním orgánem musí subjekt přiložit ověřený výpis z obchodního 
rejstříku firem podnikajících v ČR, který není starší 3 měsíců. 

Subjekt zašle žádost k vyřízení na Úřad. 

Subjekty žádající o poskytnutí utajovaných informací NATO, tj. o poskytnutí dokumentů uvedených 
v bodě c), adresují svoji žádost podepsanou statutárním orgánem na Ministerstvo obrany, Odbor 
bezpečnosti, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6. K žádosti musí přiložit ověřený výpis 
z obchodního rejstříku, který není starší 3 měsíců. Dále přiloží kopii osvědčení statutárního orgánu 
organizace vydaného NBÚ pro žádající subjekt. 

Odbor bezpečnosti MO provede šetření a v případě kladného výsledku vydá statutárnímu zástupci 
subjektu Záznam o určení statutárního orgánu organizace k seznamování s požadovanými 
informacemi. 

Odbor bezpečnosti zašle na Úřad souhlas s vydáním standardizační dokumentace. RegOS připraví 
zásilku. Zásilka stupně utajení VYHRAZENÉ (NATO RESTRICTED) se zasílá subjektu cestou 
Centrálního registru MO. Ten provede s daným subjektem součinnostní dohovor o způsobu zaslání 
nebo odběru utajované standardizační dokumentace. Zásilky stupně utajení DŮVĚRNÉ (NATO 
CONFIDETIAL) a TAJNÉ (NATO SECRET) se subjektu zasílají cestou Centrálního registru MO, který 
zásilku postoupí ústředním registrům Národního bezpečnostního úřadu, které provedou s daným 
subjektem součinnostní dohovor o způsobu zaslání nebo odběru utajované standardizační 
dokumentace. 
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Závěr – shrnutí 

• Základní funkcí Úřadu je poskytování servisu všem složkám rezortu MO a dotčeným orgánům 
státní správy ČR v oblasti obranné standardizace. 

• Úřad odpovídá za řízení procesu obranné standardizace v rezortu MO, k tomu ředitel Úřadu 
vydává příslušné metodické a řídící dokumenty a zpracovává, aktualizuje a posuzuje příslušné 
vnitřní předpisy MO.  

• Úřad ukládá, eviduje a distribuuje standardizační dokumenty (SD) NATO.  

• Úřad zabezpečuje proces přistupování ČR ke STANAG a koordinuje proces administrativního 
zavádění STANAG do prostředí ČR. 

• Úřad oznamuje do NATO přistoupení a zavedení STANAG v ČR.  

• Úřad zajišťuje proces tvorby a správy českých obranných standardů (ČOS).  

• Úřad oznamuje přistoupení a zavedení STANAG a přijetí ČOS ve věstnících MO a ÚNMZ. 

• Úřad řídí standardizaci terminologie v rezortu MO a udržuje ji v souladu s terminologií NATO. 

• Úřad se podílí na formování a realizaci standardizační politiky NATO. 

• Úřad spolupracuje s ÚNMZ, plní funkci kontaktního pracoviště MO vůči ÚNMZ. 

 

chválil: Ing. Milan HERŠÁLEK 
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ÚŘAD 
PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, 

KATALOGIZACI 
A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI 

 
 
 

 

KATALOGIZACE 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU 

 

  



28 

 

 

 
 

 



29 

 

Úvod a základní pojmy 

V činnosti moderních ozbrojených sil sehrává v současnosti důležitou úlohu nové pojetí 
zabezpečování vojsk potřebným materiálem a službami, tj. moderní a efektivní logistika. Lapidárně 
řečeno to znamená mít správnou položku materiálu na správném místě ve správný čas  
a s nejnižšími náklady. Naplnění tohoto pravidla předpokládá existenci databáze o veškerém 
materiálu ozbrojených sil, vytvořené na základě jednotných zásad a předpisů a zahrnující veškeré 
potřebné informace. 

V NATO je zaveden Kodifikační systém NATO (NATO Codification System – NCS) jako základní nástroj 
vytvářející předpoklady pro efektivní fungování armádní logistiky. NCS je založen na obecně závazných 
směrnicích a postupech, současně však umožňuje zohledňovat národní specifika. 

Členství České republiky v NATO proto vyžaduje postupné sladění systému logistického 
zabezpečení. Jedním ze základních prvků pro jeho slučitelnost je zavedení Jednotného systému 
katalogizace (JSK) v podmínkách ČR, který je založen na principech a zásadách NCS.  

Legislativní rámec pro využívání Kodifikačního systému NATO byl vytvořen v roce 2000 schválením 
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.  

Hlava III tohoto zákona vymezuje systém katalogizace výrobků a rozsah jeho užívání, stanovuje 
zásady pro provádění katalogizace výrobků a práva a povinnosti zainteresovaných subjektů. 

Ze zákona dále vyplývá: 

• Vymezení Úřadu jako správního úřadu s celostátní působností, který je představitelem České 
republiky vůči zahraničním subjektům v oblasti katalogizace výrobků (§ 1, § 10). 

• Vymezení rozsahu uživatelů systému katalogizace na ministerstva, jiné správní úřady a kraje  
na základě jejich žádosti a v rozsahu stanoveném Úřadem po předchozím projednání. 
Stanoveným rozsahem či podmínkami se rozumí zejména rozsah poskytovaných údajů, určení 
pověřených osob a způsob, forma a lhůty vzájemné komunikace (§ 10).  

• Stanovení podmínky pro katalogizaci výrobků, uplatnění katalogizační doložky v celém řetězci 
dodavatelů a subdodavatelů, zabezpečení dostupnosti údajů nezbytných pro zpracování 
katalogizačních dat (§ 10, § 14). 

• Vymezení podmínek pro činnost agentury jako subjektu vstupujícího do procesu katalogizace. 
Agentura zpracovává návrh katalogizačních dat ve prospěch uživatele. Musí být držitelem 
osvědčení o způsobilosti získané na základě ověření této způsobilosti Úřadem (§ 11, § 15). 

• Stanovení povinnosti zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku agenturou pro výrobky 
katalogizované dle zákona (položky zásobování). 

V rezortu MO, které je v současnosti jediným uživatelem systému katalogizace ve smyslu zákona  
č. 309/2000 Sb., je aplikace tohoto zákona řešena Vyhláškou MO č. 5/2000 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících 
s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku, 
vnitřním předpisem Rozkazem ministra obrany č. 25/2004, v platném znění, odbornými nařízeními 
vydávanými ředitelem Úřadu. 
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V souladu s ustanoveními zákona č. 309/2000 Sb. je Úřad, konkrétně Oddělení katalogizace 
majetku (http://www.okm.army.cz), vrcholným subjektem pro řízení Jednotného systému 
katalogizace v ČR. 

Základní pojmy v oblasti katalogizace: 

Katalogizace majetku je ucelený proces pořízení, správy, aktualizace a výměny katalogizačních dat 
o majetku, výrobci a dodavateli. Katalogizace majetku se řídí zásadami Jednotného systému 
katalogizace. 

Kodifikační systém NATO (dále jen „NCS“ – NATO Codification System) je souhrn pravidel a metod 
používaných k pojmenování, klasifikaci, identifikaci, popsání, a přiřazení Skladového čísla NATO. 
NCS se řídí principy a postupy uvedenými ve Standardizačních dohodách (dále jen „STANAG“) 
STANAG 3150, STANAG 3151, STANAG 4177, STANAG 4199, STANAG 4438 a spojeneckých 
kodifikačních publikacích, zejména ACodP1. 

Jednotný systém katalogizace (dále jen „JSK“) je národní katalogizační a logistický systém 
vzájemně provázaných standardů, metod, prostředků a klasifikace položek majetku vycházejících  
z NCS, které slouží ke zpracování katalogizačních dat. Tento systém je používán pouze v ČR  
a odpovídá specifikům rezortu.  

Klasifikační systém zásob NATO (NATO Supply Classification – dále jen „NSC“), je proces,  
při kterém jsou jednotlivé položky majetku zařazeny do skupin a tříd podle vlastností  
a charakteristik, popřípadě vztahu k vyšším celkům. Součástí klasifikace je přidělení čtyřmístného 
číselného kódu NSC každé položce. 

Jednotná klasifikace majetku (dále jen „JKM“) je převzatá klasifikace majetku podle NATO (NCS) 
rozšířená o národní klasifikaci nemovitého a nehmotného majetku. JKM je základem k zařazení 
majetku do majetkových uskupení. 

Katalogizační data jsou souhrnem kodifikačních a logistických dat zavedených v Katalogu ISL. 

Kodifikační data jsou souhrnem údajů a informací potřebných k pojmenování, klasifikování  
a identifikaci majetku dle pravidel a jednotných číselníků JSK. 

Logistická data jsou souhrnem dat jiných než kodifikačních, které jsou využívány v různých 
subsystémech ISL. 

Skladové číslo NATO (dále jen „NSN“ – NATO Stock Number) je jednoznačný kodifikační 
třináctimístný číselný identifikátor, který je přiřazen každé katalogizované položce majetku podle 
zásad NCS na základě STANAG 3151. 

Katalogové číslo majetku (dále jen „KČM“) je jednoznačný logistický třináctimístný identifikátor, 
který je přiřazen každé položce vedené v centrální databázi Katalogu ISL rezortu MO. 

Kód výrobních a státních subjektů (dále jen „NCAGE“ – NATO Commercial and Government Entity 
Code) je přesně definovaný kodifikační pětimístný alfanumerický kód, který se používá k označení 
výrobce/dodavatele položky majetku nebo organizace pocházející ze země NATO. 
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Referenční číslo (dále jen „RN“ – Reference Number) je kodifikační alfanumerický řetězec, 
jednoznačně identifikuje položku majetku. Obvykle se jedná o výkresové číslo, typ, model, 
pojmenování nebo jiné označení výrobku. 

Položka zásobování (Item of Supply – IOS) označuje majetek, který má charakter vojenského 
materiálu, nebo i jiného materiálu podle rozhodnutí majetkového hospodáře, dále majetek, jehož 
katalogizaci vyžaduje zahraniční NCB v rámci NCS nebo který se vyrábí v zahraničí a má přiděleno 
NSN. 

Katalogizační doložka je dokument – nedílná součást smlouvy, zavazující dodavatele dodat 
nezbytné údaje za účelem provedení katalogizace majetku. Obsahovou část katalogizační doložky 
stanovuje Úřad. 

Soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“) je souborem dat potřebných 
k pojmenování, klasifikaci a identifikaci položek majetku v rámci JSK.  

Návrh katalogizačních dat o výrobku (dále jen „NKDV“) jsou charakteristické údaje o výrobku, 
zpracované katalogizační agenturou v rámci JSK. 

Národní kodifikační úřad (National Codification Bureau – NCB) je vrcholný orgán země, zapojené 
v NCS. V rámci České republiky plní úlohu NCB, z pověření ředitele Úřadu, Oddělení katalogizace 
majetku Úřadu (OdKM).  
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1. Kodifikační systém NATO a jeho základní principy 

Kodifikační systém NATO tvoří komplex dohod, postupů, standardů, datových prvků 
a elektronických transakcí NATO, který umožňuje pojmenování, klasifikaci, identifikaci a přidělení 
skladového čísla výrobkům zavedeným do zásobovacího systému ozbrojených sil států, užívajících 
Kodifikační systém NATO. Tento systém vznikl na základě Federálního kodifikačního systému 
Spojených států. Poskytuje přesné informace o identitě položky majetku, umožňuje registraci 
zdrojů zásob, sděluje další potřebné údaje uživatelům a umožňuje efektivní řízení hospodaření. 
Kodifikační systém NATO je v současnosti jediným uceleným systémem, umožňujícím  
na mezinárodní úrovni srozumitelným způsobem identifikovat a označit výrobky takovým 
způsobem, aby byla umožněna jejich efektivní výměna a zpracování elektronickou cestou.  

Smyslem NCS je usnadnit v národní a mezinárodní logistice práci s daty v oblasti vojenského 
materiálu a služeb, identifikovat položky, které se jeví jako odlišné, avšak splňují stejné požadavky, 
snížit zásoby (zařízení, skupiny, součástky a náhradní díly) a udržovat jejich požadované množství 
pod kontrolou. 

NCS je založen na uživatelem definovaném konceptu položky zásobování, který je předmětem 
všech procesů katalogizace. Konceptem položky zásobování se rozumí souhrn veškerých 
parametrů a kritérií nezbytných k naplnění potřeby uživatele. Můžeme tedy hovořit o položce 
výroby (z pohledu výrobní organizace) a o položce zásobování (z pohledu uživatele). Položka 
zásobování je položkou výroby, která je opakovaně nakupována, prochází skladem a je použita  
při logistickém zabezpečení armády. Je potřebné pochopit a respektovat zásadu, že položka výroby 
nemusí být jednou položkou zásobování, odpovídá-li konceptu položky zásobování. 

NCS je řízen Skupinou národních ředitelů pro kodifikaci, označovanou jako AC/135 (Allied 
Committee – Spojenecký výbor), která je složena z ředitelů národních kodifikačních úřadů 
členských států NATO a sponzorovaných států a zástupce NSPA. V organizační struktuře NATO 
podléhá výbor Konferenci národních ředitelů pro vyzbrojování (CNAD). Veškeré návrhy  
na změny principů, funkcí, procesů, datových prvků a podmínek užívání systému podléhají 
jednomyslnému schválení AC/135. V rámci jednotlivých států odpovídá za naplnění a dodržování 
všech pravidel Kodifikačního systému NATO příslušný národní kodifikační úřad.  
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Základní principy NCS 

Jedna položka zásobování −−−− jedno skladové číslo 

• U každé opakovaně používané, nakupované, skladované a distribuované položky bude  
pro všechny funkce zásobování používána pouze jedna identifikace −−−− jedno skladové číslo 
NATO (NATO Stock Number – NSN). 

• Každá položka zásobování, která má být zavedena do celého systému zásobování, musí být 
pojmenována, identifikována a klasifikována takovým způsobem, aby mohla být označena 
jediným NSN. 

Základní principy NCS 

 

 

Národní odpovědnost 

• Národní kodifikační úřad (NCB) země původu zabezpečuje kodifikaci všech položek zásobování 
pro všechny uživatelské země NCS i v případě, jestliže daná položka zásobování není užívána 
ozbrojenými silami země původu. 

• Každá další země, která chce kodifikovanou položku používat, se musí přihlásit jako uživatel 
pomocí kódu MOE – (Major Organizational Entity – hlavní organizační subjekt). 

• Za kodifikaci položky zásobování, která je vyrobena mimo země užívající NCS, odpovídá  
ta země, která tuto položku zavádí do logistického systému NATO a ukládá údaje o položce.  

 

Ekonomické přednosti NCS 

• Vyhledávání výrobků, jejich částí, náhradních dílů a materiálu, které jsou již systémově 
zavedeny a dají se použít, což je výhodnější než vyrobit novou položku. Tato praxe zlepšuje 
unifikaci, tj. snižuje četnost sledovaných položek a vylučuje zbytečné náklady na identifikaci, 
skladování a jiné příbuzné zásobovací funkce. Mezi kodifikovanými položkami lze vyhledat 
téměř 50 % prvků používaných při konstrukci nové vojenské techniky a materiálu. 

• Dokonalejší přehled o skladovaných položkách umožňuje snazší stanovení materiálových 
požadavků a souvisejících finančních nákladů. 

• Eliminace souběžného nákupu a prodeje stejných položek a slučování objednávek několika 
uživatelů vytváří předpoklady pro využití množstevních slev.  
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• Efektivní využití zásob mezi jednotlivými uživateli a zeměmi. 

• Snížení počtu manipulací, kapacit evidence materiálu a počtu pracovníků (vyloučením 
duplicitních položek). 

• Zjednodušení operací při řešení nadbytečného materiálu a rovněž předcházení chybným 
rozhodnutím cestou jednoznačné identifikace položek zásobování. 

 

Provozní výhody NCS 

• Odstraněním rozdílných variant, typů a velikostí položek ze zásobovacích systémů se zvyšují 
možnosti unifikace a společného používání některých zbraňových systémů.  

• Zevrubná znalost veškerého vojenského majetku a zdrojů v národním měřítku a v NATO 
umožňuje racionalizovat evidenci náhradních dílů a opravárenské činnosti. Usnadňuje 
distribuci základních náhradních dílů během rozvinutí vojsk na bojišti. 

• Přesný popis položek dovoluje uživatelům snadno a rychle odhalit vojenskou techniku  
a materiál, požadovanou pro doplnění. 

• Používání „společného jazyka“ zjednodušuje odborný dialog mezi uživateli a účastnickými 
zeměmi. 

• Použití počítačové technologie umožňuje záznam, zpracování a přenášení identifikačních dat 
položek a příbuzných řídicích podpůrných dat v rámci snadno přístupných databází. 

 

Katalogizace a standardizace 

Identický výklad NCS a efektivní využití všech jeho výhod umožňují kodifikační standardizační 
dohody NATO (STANAG): 

Základní standardizační dohody NATO 

3150 … Kodifikace – Jednotný systém zásobovací klasifikace 

3151 … Kodifikace – Jednotný systém identifikace položek 

4177 … Kodifikace – Jednotný systém získávání dat 

Související standardizační dohody NATO 

4199 … Kodifikace – Jednotný systém výměny dat managementu vojenského materiálu 

4438 … Kodifikace materiálu – Jednotný systém šíření dat spojených se skladovými čísly NATO 
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2. Charakteristika procesu katalogizace 

Proces katalogizace je souhrn dílčích činností zpracování údajů z dokumentace výrobku podle 
stanovených pravidel. Výsledkem je úplný datový záznam položky (TIR – Total Item Record). 

Proces zpracování podkladů do podoby úplného datového záznamu rozdělujeme do následujících 
dílčích činností: 

• pojmenování položky zásobování, 

• klasifikace položky zásobování, 

• identifikace položky zásobování, 

• přidělení skladového čísla NATO, 

• přiřazení údajů pro účely řízení hospodaření (užití). 

 

Pojmenování položky zásobování 

Každá položka zásobování musí být pojmenována podle zásad NCS. Zpravidla se jedná o název 
schválený (AIN – Approved Item Name). V USA je zaveden soubor názvů H-6 (v NATO – ACodP-3). 
Pojmenování položky zásobování se považuje za základní krok katalogizace. Použití schváleného 
názvu s příslušným pětimístným číselným kódem (INC – Item Name Code) přináší nejen 
mezinárodní srozumitelnost, ale i další informace: definici, vymezení kódu klasifikace zásob, 
stanovení postupu pro popisnou identifikaci. Není-li k dispozici odpovídající schválený název, 
vytváří se název neschválený (NAIN – Non Approved Item Name) s INC = 77777. 

 

Pojmenování položky zásobování 
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Schválený 
název 
česky 

Schválený 
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Kód 
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Klasifikace položky zásobování 

Klasifikace zásob NATO (NSC – NATO Supply Classification) je systém seskupování položek 
zásobování do skupin a tříd, především pro potřeby jejich řízeného hospodaření.  

Kritéria zařazování položek do skupin a tříd: 

• fyzické nebo výkonnostní charakteristiky, 

• vztah jejich součástí, příslušenství a doplňků k nejbližším skupinám vyššího řádu, pro které jsou 
specificky určeny, 

• skutečnost, že položky jsou zpravidla obstarávány nebo vydávány společně. 

Výstupem klasifikace zásob NATO je přiřazení čtyřmístného číselného kódu každé položce 
zásobování. V průběhu životního cyklu položky může dojít ke změně klasifikace.  

Seznam skupin a tříd klasifikace zásob NATO je uveden v příručce vydávané v USA s označením H-2 
(v NATO ACodP-2).  

Klasifikace položky zásobování 
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Identifikace položky zásobování 

Identifikace položky zásobování je získání a podle stanovených pravidel zpracování minimálních 
údajů, potřebných ke splnění určitého požadavku a stanovení základních charakteristik, které 
dávají položce její jedinečný charakter a odlišují ji od všech ostatních zásobovacích položek. 

Používají se dvě základní metody identifikace položky zásobování − referenční metoda a popisná 
metoda. 

Referenční metoda znamená identifikaci pomocí odkazu na označení položky výrobcem (případně 
dodavatelem) a jeho zaznamenání. K tomu slouží tzv. reference (REF), která se skládá 
z referenčního čísla (RN – Reference Number) a Kódu NATO pro výrobce a organizace (NCAGE – NATO 
Commercial and Governmental Entity Code).  

Referenčním číslem je zpravidla číslo výkresu, případně jiné označení používané výrobcem – model, 
typ, atd. 

Referenční identifikace položky zásobování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCAGE je pětimístný alfanumerický kód, jehož struktura je z mezinárodního hlediska dána 
jednoznačnými pravidly. NCAGE přiřazuje subjektům národní kodifikační úřad státu, kde příslušný 
subjekt sídlí. Pro ostatní subjekty přiřazuje tyto kódy NATO Support and Procurement Agency 
(NSPA). 

  

Reference 
RN+NCAGE 

Kódy  
referenčního  

čísla 
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Záznam z databáze výrobců a dodavatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisná metoda je zaznamenání technických, výkonových, případně dalších charakteristik položky 
dle postupu uvedeného v návodu k identifikaci položky (IIG – Item Identification Guide). Popisnou 
metodu je možné použít pouze v případě, kdy je položce zásobování přiřazen schválený název  
a použitelný návod k identifikaci je stanoven dodatkovou informací k tomuto názvu v H-6 (ACodP-3).  

Popisná identifikace položky zásobování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přidělení skladového čísla NATO (NSN) 
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Přidělení skladového čísla NASTO (NSN) 

Skladové číslo NATO je třináctimístné číselné označení položky zásobování, které má jednoznačně 
stanovenou strukturu a zásady přidělování tak, aby z mezinárodního hlediska bylo vždy jedinečné.  

Skladové číslo NATO je přidělováno národním kodifikačním úřadem v závislosti na původu položky 
zásobování a v souladu s principem národní odpovědnosti. 

Struktura NSN 

     5905  -  16  -  0005133 
 
Klasifikace                                                                                              Číslo, které ve spojení  
zásob NATO                                                                                               s kódem NCB 
                                                              Kód NCB                                      jedinečně identifikuje  
                                              (národního kodifikačního úřadu)               položku zásobování 
 

Přiřazení údajů pro účely řízení hospodaření (užití) 

Datový záznam položky zásobování je po naplnění uvedených procesů v rámci katalogizace 
doplňován o další údaje, které stanovují zásady hospodaření s položkami. Jejich rozsah a struktura 
závisí především na úloze, kterou NCS sehrává v dalších souvisejících systémech. Zpravidla jsou 
záležitostí jednotlivých uživatelů nebo států.  

Část údajů přiřazovaných položce zásobování za účelem řízení hospodaření. 
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3. Jednotný systém katalogizace v ČR 

Kodifikační systém NATO je definován tak, aby při plném respektování standardizovaných procesů 
zabezpečujících identifikaci položky a sloužících k mezinárodní výměně dat bylo možné jej  
na národní úrovni implementovat se všemi relevantními zvláštnostmi. 

V ČR byl NCS zaveden pod názvem Jednotný systém katalogizace. Do rutinního provozu byl 
uveden v rámci rezortu MO v roce 1998 a AC/135 byl uznán jako plně kompatibilní v roce 2000. 

Zvláštnosti JSK v ČR: 

• Je rozšířena možnost užívat katalogizační systém i jinými subjekty než pouze rezortem MO,  
jak je tomu ve většině členských států NATO. Jedná se např. o další ministerstva, jiné správní 
úřady a kraje. 

• Každá položka zásobování je povinně identifikována referenční metodou i v případě, že je 
použita úplná popisná identifikace. Referenční metoda obsahuje informace potřebné pro pořízení 
položky.  

• Datový záznam o položce zásobování je rozšířen o údaje zvyšující možnosti a efektivitu využití 
záznamů v procesech hospodaření (zejména kód Standardní klasifikace produkce SKP), o údaje 
s rozměry a hmotností položky a o údaje pro potřeby účetnictví a evidence. 

• Systém katalogizace umožňuje zpracovat elektronicky datové transakce v dávkách, které jsou 
připravené mimo aplikační programové vybavení OdKM. Jedná se o zpracování „návrhu 
katalogizačních dat“ subjektem oprávněným podle zákona č. 309/2000 Sb., ve prospěch 
uživatelů. Tímto subjektem jsou agentury, které jsou držiteli osvědčení o způsobilosti zpracovávat 
návrh katalogizačních dat o výrobku. Od roku 2004 je v prostředí ČR dostatečný počet 
oprávněných agentur a z tohoto důvodu je rezortem MO vyžadováno důsledné naplnění zákona 
č. 309/2000 Sb., – dodavatel položek zásobování je katalogizační doložkou smlouvy zavázán 
k zabezpečení zpracování a předložení návrhu katalogizačních dat agenturou dle vlastního výběru. 

• Rezort MO využívá JSK k vytvoření centrální databáze položek veškerého rezortního majetku, 
pro který je stanovena povinnost účetní a doplňkové evidence. Tato databáze je nezbytná  
pro funkci Informačního systému logistiky a účtování majetku.  

• Pro účely katalogizace je veškerý majetek členěn na následující typy (RMO č. 25/2004): 

- položky zásobování, 
- položky dočasné, 
- položky ostatní – nestandardní, nehmotného a nemovitého majetku, 
- položky migrované. 

 
Předmětem katalogizace majetku v působnosti rezortu MO ČR jsou všechny položky majetku 
(výrobky) bez ohledu na způsob jejich nabytí. Rozsah údajů dodávaných pro užívání v katalogizaci 
je členěn na soubor povinných údajů pro katalogizaci (SPÚK), který zpracovává výrobce 
(dodavatel), resp. katalogizační agentura a na návrh katalogizačních dat o výrobku (NKDV), jež 
předkládá katalogizační agentura v podobě datové transakce. Všem položkám je přidělováno 
katalogové číslo majetku (KČM), položkám zásobování je přiděleno navíc skladové číslo NATO (NSN). 
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4. Působnost Úřadu v oblasti katalogizace 

V souladu se základními principy NCS a ustanoveními zákona č. 309/2000 Sb. má Úřad, konkrétně 
Oddělení katalogizace majetku, v České republice působnost národního kodifikačního úřadu. 
Vnitřní směrnicí je přenesena veškerá působnost ředitele Úřadu ve věcech katalogizace výrobků na 
vedoucího OdKM. 

Působnost OdKM: 

• V České republice ve vztahu k mimorezortním subjektům je z pověření ředitele Úřadu správním 
úřadem s celostátní působností v oblasti katalogizace, v souladu s ustanovením hlavy III zákona 
č. 309/2000 Sb. 

• V rezortu Ministerstva obrany je vrcholnou složkou pro řízení jednotného systému katalogizace 
majetku (JSKM). V souladu se statutem Úřad plní ve prospěch rezortu MO úkoly nad rámec 
ustanovení hlavy III zákona č. 309/2000 Sb. 

• Ve vztahu k zahraničním subjektům je, v souladu se základními principy NCS, vrcholným  
a jediným představitelem ČR ve věcech katalogizace vůči orgánům NATO, obdobným úřadům 
členských států této organizace a státům užívajících NCS.  

OdKM v rezortu MO:  

• udržuje JSK kompatibilní s NCS,  

• řídí procesy katalogizace majetku,  

• posuzuje a zpracovává interní normativní akty rezortu MO,  

• přijímá předběžná opatření pro zabezpečení katalogizace majetku pořizovaného rezortem MO,  

• posuzuje návrhy na zavedení techniky a materiálu do užívání, návrhy technických podmínek  
na výrobky dodávané rezortu MO, specifikace k nabývání majetku a způsob zapracování 
katalogizačních doložek do kupních smluv,  

• rozhoduje o zařazení výrobku/majetku pořizovaného rezortem MO do systému katalogizace,  

• zabezpečuje odbornou přípravu rezortních subjektů podílejících se na katalogizaci výrobků 
(majetku),  

• poskytuje katalogizační data katalogizovaných výrobků a přehled jejich dodavatelů a výrobců 
příslušným orgánům NATO, obdobným úřadům nebo orgánům zemí, které užívají NCS,  

• vyžaduje u příslušných orgánů NATO, obdobných úřadů nebo orgánů zemí, které užívají NCS 
katalogizaci výrobků vyrobených v jejich zemi,  

• zastupuje rezort MO a ČR v organizačních strukturách výboru NATO AC/135.  
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5. Informační zabezpečení katalogizace 

Výbor NATO AC/135 vydává pravidelně informační materiály o NCS, o kodifikovaných výrobcích  
a o fungování celého systému kodifikace.  

 
ACodP-1  

Základní příručka pro kodifikaci. Obsahuje souhrn závazných principů, odpovědností, pracovních 
postupů, definic datových prvků a způsobů mezinárodní výměny dat. Publikace je určena 
kodifikačním úřadům jednotlivých států užívajících NCS. Pro uživatele Jednotného systému 
katalogizace pořizuje OdKM českou verzi této příručky. 

Kapitolové členění ACodP-1: 

• Politika a principy 

• Identifikace položek 

• Klasifikace položek 

• Mezinárodní operace 

• Automatické zpracování dat pro jejich výměnu v NATO 

• Publikace, formuláře a pravidelná hlášení 

• Terminologie kodifikace 

ACodP-1 je dostupný na internetu na stránkách: 

• NSPA (http://www.nato.int/structur/ac/135/main/links/acodp1.htm) 

• Úřadu (http://www.okm.army.cz/acodp.htm) 

 

ACodP-2  

Obsahuje klasifikaci zásob NATO. 

 
ACodP-3  

Rejstřík názvů položek zásobování doplněný dalšími informacemi nezbytnými pro jejich 
identifikaci. 

ACodP-2 a ACodP-3 jsou dostupné na internetu na stránkách: 

• NSPA (https://eportal.nspa.nato.int/ac135public/) 

• Národního kodifikačního úřadu USA (https://www.dlis.dla.mil/default.htm)  
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Průvodce Kodifikačním systémem NATO  

Informační brožura o NCS v anglické a francouzské verzi je dostupná na portálu AC/135 na adrese: 

http://www.nato.int/structur/ac/135/ncs_guide/english/e_index.htm 

 
Katalogizační příručka pro průmyslové organizace  

OdKM vydává pro potřeby tuzemských výrobců/dodavatelů příručku v české verzi, která obsahuje  
i základní charakteristiku Jednotného systému katalogizace v ČR. Smyslem příručky je uvést 
čtenáře do problematiky katalogizace majetku v rámci rezortu Ministerstva obrany (MO).  
Tato příručka je dostupná na adrese: 

http://www.okm.army.cz/katalogizacni-prirucka.htm 

 
NMCRL+ (NATO Master Catalogue of References List)  

Databáze, obsahující veškerá skladová čísla NATO spolu s dalšími údaji (výrobce, dodavatel, 
referenční čísla, uživatelské státy). Databáze je aktualizována v týdenním cyklu. 

Další informace jsou dostupné na adrese: 

http://www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm 

 
Základní číselníky a přehledy katalogizovaných položek jsou dostupné na: 

http://www.cz-katalog.cz 

http://www.aura.cz/mcrl 
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Závěr – shrnutí 

• Základní funkcí Úřadu v oblasti katalogizace je zabezpečení katalogizace výrobků všem složkám 
rezortu MO, ostatním ministerstvům, jiným správním úřadům a krajům v souladu s principy 
NCS. 

• Úřad odpovídá za řízení procesu katalogizace a stanovení podmínek pro užívání systému 
katalogizace, k tomu ředitel Úřadu vydává příslušné metodické a řídící dokumenty  
a zpracovává, aktualizuje a posuzuje příslušné vnitřní předpisy MO. 

• Úřad řídí Jednotný systém katalogizace v rámci ISL k zabezpečení procesu katalogizace. 

• Úřad poskytuje přesné informace o identitě a charakteristikách zásobovacích položek  
a odstraňuje duplicity. 

• Úřad zastupuje ČR při jednáních NATO AC/135 za oblast katalogizace a představuje Národní 
kodifikační úřad (National Codification Bureau – NCB) vůči partnerským a ostatním zemím. 
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ÚŘAD 
PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, 

KATALOGIZACI 
A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI 
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(SOJ) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODBOR STRATEGIE STÁTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI 
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Úvod a základní pojmy 

Produkty (tj. výrobky a služby) určené k zajištění obrany státu jsou svým charakterem, použitím  
a náklady na životní cyklus natolik specifické, že je nutné před jejich dodáním ověřit, zda splňují 
stanovené požadavky na kvalitu. Tyto produkty se vyznačují vysokou mírou konstrukční  
a technologické náročnosti, z čehož vyplývají určitá rizika vztahující se k produktu a jeho výrobci. 
Mnohdy nestačí pouze posoudit finální produkt, ale je nutné průběžné monitorování podmínek,  
za kterých je výroba realizována. Ve vybraných případech se rovněž posuzuje systém 
managementu kvality dodavatele.  

Pojem „kvalita“ (= jakost)1 je všeobecně chápána jako stupeň splnění požadavků (tj. potřeb nebo 
očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné) souborem trvalých 
charakteristických vlastností produktu. 

Pojem „ověřování“ je chápán jako proces, kterým se prostřednictvím poskytnutí objektivních 
důkazů potvrzuje, že specifikované požadavky byly splněny. 

Do roku 2000 zabezpečovali kvalitu dodávek do rezortu Ministerstva obrany zástupci vojenské 
správy (ZVS) formou vojenské přejímky u dodavatelů.  

Vstup České republiky do NATO v roce 1999, následné přijetí standardizační dohody NATO 
(STANAG) 4107 a potřeba ověřování kvality vybraných produktů určených k zajištění obrany státu  
i mimo rezort MO (např. pro Policii ČR) si vynutily přijetí zákona č. 309/2000 Sb., o obranné 
standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti2 výrobků a služeb určených k zajištění 
obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2000 Sb.“). Tímto zákonem byly stanoveny základní zásady a podmínky uplatňování 
státního ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) a byl zřízen Úřad.  

V členských státech NATO je na ověřování kvality produktů určených k zajištění obrany státu 
kladen velký důraz. Tento důraz vychází z potřeby zajistit dostatečnou obrannou způsobilost 
jednotlivých členských států NATO s co možná nejefektivnějším vynaložením finančních 
prostředků. Proto je ověřování kvality dáno do působnosti příslušného státního orgánu (úřadu), 
který má právo vystupovat za stát a provádět SOJ na území svého státu a delegovat SOJ do jiných 
států. 

AQAP (Allied Quality Assurance Publication – Spojenecká publikace pro ověřování kvality) – 
publikace NATO, kterou jsou stanoveny jednotné zásady pro ověřování kvality. 

ČOS (český obranný standard) – publikace zavádějící příslušný AQAP do prostředí České republiky. 

AQAP 2110 – do prostředí ČR zaveden ČOS 051622 – Požadavky NATO na ověřování kvality  
při návrhu, vývoji a výrobě.  

                                                      

1 Pojem „kvalita“ nahradil v normách dříve používaný pojem „jakost“. 
2
 Zákon č. 309/2000 Sb. byl schválen v době, kdy byl všeobecně používán pojem „jakost“. Proto je s pojmem „jakost“ 

spojeno vše, co přímo souvisí se zákonem č. 309/2000 Sb. (název Úřadu a termíny: státní ověřování jakosti, odborný 
dozor nad jakostí, audity systému jakosti, osvědčení o jakosti a kompletnosti, osvědčení o shodě systému jakosti 
s požadavky odběratele, výjimka z požadavků na jakost). 
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AQAP 2120 – do prostředí ČR zaveden ČOS 051626 – Požadavky NATO na ověřování kvality  
při výrobě.  

AQAP 2131 – do prostředí ČR zaveden ČOS 051631 – Požadavky NATO na ověřování kvality  
při výstupní kontrole.  

ISO 9001 (EN ISO 9001) – Quality management systems – Requirements. Evropská norma. 

ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality – Požadavky. Jedná se o českou verzi evropské 
normy EN ISO 9001. Evropská norma EN ISO 9001 má status české technické normy. 

STANAG 4107 – Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the Allied 
Quality Assurance Publications (AQAP) – Vzájemné uznávání státního ověřování jakosti a používání 
spojeneckých publikací pro ověřování kvality (AQAP). 
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1. Smysl a hlavní zásady provádění státního ověřování jakosti 

Lze identifikovat několik důvodů, proč je nutné u produktů určených k zajištění obrany státu, 
zejména u složitých zbraňových systémů, munice, vojenské letecké a pozemní bojové techniky, 
vynakládat takové úsilí k ověření jejich kvality. Mezi tyto důvody patří následující aspekty:  

• vysoké požadavky odběratele na některé kvalitativní znaky;  

• nedodržení požadavků na kvalitu by mohlo být při použití produktu zdrojem nedozírných 
následků, a to jak na majetku, tak zejména na zdraví a životech uživatelů těchto produktů;  

• možnosti ověření kvality produktů při jejich přejímce odběratelem jsou značně omezené 
vzhledem ke specifickým požadavkům na jejich kvalitu;  

• velká finanční náročnost na vlastní pořízení produktů, je tedy nutné minimalizovat náklady  
na údržbu a provoz produktů po celou dobu jejich životnosti (životního cyklu).  

SOJ lze obecně definovat jako proces, kterým Úřad zjišťuje na žádost odběratele, zda dodavatel 
plní požadavky na kvalitu vyplývající ze smlouvy, a sice, zda:  

a)  výrobek nebo služba se shoduje s požadavky stanovenými v této smlouvě,  

b)  dodavatel poskytuje záruky na kvalitu výrobku nebo služby stanovené v této smlouvě,  

c)  dodavatel je schopen plnit další požadavky stanovené odběratelem v této smlouvě.  

Odběratelem se rozumí ministerstva, jiné správní úřady, kraje, příslušné orgány NATO, obdobné 
úřady nebo orgány členských států NATO nebo obdobné úřady nebo orgány jiných států.  

Z uvedeného vyplývá, že se SOJ může, na základě žádosti, provádět ve prospěch např. Policie ČR, 
Správy státních hmotných rezerv, Vězeňské služby, Generálního ředitelství cel, Agentury NATO  
pro pořizování a zásobování. V žádném případě se však neprovádí na žádost a ve prospěch 
nestátních nebo soukromých subjektů. 

Úřad provádí SOJ pouze na území ČR. V případě, že se pořizovaný produkt vyrábí na území jiného 
státu, je SOJ delegováno na příslušný orgán daného státu.  

Úřad provádí SOJ pro české odběratele bezplatně, rovněž tak pro členské státy NATO a agentury 
NATO. Pro další zahraniční odběratele se SOJ provádí bezplatně, pokud je tak stanoveno 
v dvoustranné dohodě s daným státem, v opačném případě se SOJ provádí za úhradu. Výše úhrady 
se stanoví maximálně v hodnotě 2 % z ceny produktů, podle rozsahu SOJ a charakteru a množství 
produktů pořizovaných odběratelem. Finanční úhrada za provedení SOJ je příjmem státního 
rozpočtu.  

Úřad v rámci SOJ provádí: 

a)  odborný dozor nad jakostí, 

b)  konečnou kontrolu výrobku nebo služby, 

c)  audity jakosti, 

pokud tak stanoví smlouva mezi odběratelem a dodavatelem. 
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Rozsah SOJ se pro každý konkrétní obchodní případ volí zejména podle charakteru produktu  
a dodavatele, podle rizik produktu, rizik systému managementu kvality dodavatele a rizik jeho 
procesů.  

 

V závislosti na zjištěných rizicích může být SOJ prováděno v rozsahu:  

• konečné kontroly produktu, nebo  

• konečné kontroly produktu a odborného dozoru nad jakostí, nebo  

• konečné kontroly produktu a auditu systému jakosti dodavatele, nebo  

• konečné kontroly produktu, odborného dozoru nad jakostí a auditu systému jakosti dodavatele.  
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2. Působnost a pravomoci Úřadu 

Úřad je správním úřadem s celostátní působností. 

Úřad je oprávněn, na základě žádosti odběratele z České republiky, požádat o SOJ obdobný úřad 
nebo orgán členského státu NATO nebo obdobný úřad nebo orgán jiného státu v případě,  
že výrobek je vyráběn nebo služba poskytována na jeho území. Úřad tak zabezpečuje SOJ 
delegováním této služby na partnerský orgán jiného státu.  

Úřad je oprávněn, k zajištění SOJ, jménem státu uzavírat:  

a)  dohody o uznávání a provádění SOJ s příslušnými orgány NATO, obdobnými úřady nebo orgány 
členských států NATO nebo obdobnými úřady nebo orgány jiných států, nebo  

b)  dohody o provádění SOJ na konkrétní výrobky nebo služby s odběrateli, pokud s nimi Úřad nemá 
uzavřenou dohodu podle písmene a). 

Úřad, jako správní orgán, rozhoduje o předložené žádosti o SOJ. Je oprávněn přerušit správní 
řízení, zjistí-li v žádosti o SOJ nedostatky. Náležitosti žádosti o SOJ jsou stanoveny zákonem  
č. 309/2000 Sb. 

Při provádění SOJ je Úřad oprávněn přerušit odborný dozor nad jakostí nebo konečnou kontrolu, 
zjistí-li nedostatky. Úřad je oprávněn pokračovat v odborném dozoru nad jakostí nebo v konečné 
kontrole, pokud dodavatel prokáže, že tyto nedostatky odstranil a prokáže, že provedl opatření  
k nápravě k zamezení jejich opakování a prokáže účinnost těchto opatření.  

Úřad vydává: 

- osvědčení o jakosti a kompletnosti, prokázal-li dodavatel shodu výrobku nebo služby 
s požadavky stanovenými ve smlouvě, 

- osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky odběratele, pokud byl výsledek provedeného 
auditu systému jakosti vyhovující. 
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3. Vyžadování státního ověřování jakosti 

Úřad provádí SOJ na základě žádosti odběratele. Tuto žádost odběratel předkládá ve dvojím 
vyhotovení nejméně 40 dnů před zahájením výroby produktu. 

Žádost o SOJ obsahuje: 

a) výsledek analýzy rizik produktu,  

b) návrh požadovaného rozsahu SOJ,  

c) dokumentaci produktu schválenou odběratelem, případně další dokumentaci, pokud je součástí 
smlouvy s dodavatelem,  

d) návrh smlouvy s dodavatelem, ve které musí být zapracovány požadavky k zabezpečení 
podmínek k provedení SOJ,  

e) zmocnění Úřadu k vyřízení žádostí dodavatele o povolení odchylky, výjimky a změny. 

 

1. Odchylka produktu od dokumentace  

Povolení odchylky výrobku nebo služby od dokumentace se vztahuje na omezené množství 
výrobků nebo služby nebo na časově omezené období. Povolení se uděluje před zahájením výroby 
nebo poskytováním služby. Povolení odchylky nemá za následek změnu dokumentace.  

 

2. Výjimka z požadavků na jakost produktu stanovených ve smlouvě  

Povolení výjimky z požadavků na jakost umožňuje, aby Úřad vydal osvědčení o jakosti 
a kompletnosti i na výrobky nebo služby, které nejsou shodné s požadavky v dokumentaci. 
Povolení výjimky nemá za následek změnu dokumentace. 

 

3. Změna na produktu oproti dokumentaci  

Povolení změny na výrobku nebo službě se vztahuje na všechny další vyráběné výrobky nebo 
poskytované služby. Změna je úprava trvalé povahy, která se zaznamenává v dokumentaci 
a schvaluje se před zahájením výroby výrobku nebo poskytováním služby.  

 

Úřad, po obdržení žádosti o SOJ, projedná a dohodne s odběratelem navrhovaný rozsah SOJ  
pro produkt, podmínky pro provádění SOJ, požadavky kladené na dodavatele, výsledek analýzy 
rizik výrobku nebo služby a rizik dodavatele a rozsah zmocnění Úřadu k vyřízení žádostí dodavatele 
o povolení odchylek, výjimek a změn. Dohodnuté požadavky, podmínky a rozsah SOJ včetně 
jednotlivých zmocnění mohou být měněny jen se souhlasem Úřadu.  
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4. Správní řízení 

Úřad, jako správní orgán s celostátní působností, rozhoduje o žádosti o SOJ ve správním řízení  
dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

Po obdržení žádosti o SOJ vyhotoví Úřad Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o SOJ. 

V případě, že žádost o SOJ byla předložena s nedostatky, vyhotoví Úřad Výzvu k odstranění 
nedostatků žádosti a Usnesení o přerušení řízení, pokud nelze nedostatky odstranit operativně.  

Přerušit řízení může Úřad také na žádost odběratele.  

Pokud byly nedostatky v žádosti o SOJ odstraněny nebo odběratel požádal o pokračování v řízení, 
zpracuje Úřad Sdělení o pokračování v přerušeném řízení.  

Úřad vydá do 30 dnů po obdržení žádosti o SOJ své rozhodnutí:  

a) o provedení SOJ, nebo  

b) o neprovedení SOJ s uvedením důvodů.  

Podmínkou pro vydání rozhodnutí o provedení SOJ je, že odběratel předá Úřadu ověřenou kopii 
smlouvy s dodavatelem, ve které je uveden rozsah SOJ, požadavky k jeho zabezpečení a podmínky 
pro činnost Úřadu u dodavatele a subdodavatelů, které souvisejí se SOJ. 

Veškeré dokumenty, které Úřad zpracovává ve správním řízení, vždy odesílá oběma účastníkům 
správního řízení – odběrateli (tj. žadateli o SOJ) a dodavateli.  

Proti rozhodnutí o neprovedení SOJ nelze podat opravný prostředek.  

Rozhodnutí o provedení SOJ pozbývá platnosti, pokud odběratel změnil bez souhlasu Úřadu 
požadavky, podmínky a rozsah SOJ včetně zmocnění k vyřízení žádostí dodavatele o povolení 
odchylek, výjimek a změn.  
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5. Odborný dozor nad jakostí 

Odborným dozorem nad jakostí Úřad ověřuje, zda procesy dodavatele, jejichž výsledkem je 
produkt, se uskutečňují v souladu s požadavky odběratele stanovenými ve smlouvě s dodavatelem  
a zabezpečují dosažení požadované kvality výrobku nebo služby.  

Provádí se v průběhu výroby výrobku nebo poskytování služby. 

Úřad při provádění odborného dozoru nad jakostí kontroluje  

a)  provádění vstupní kontroly materiálu a subdodávek,  

b) zda se jednotlivé výrobky vyrábějí nebo služby poskytují podle dokumentace a zda se 
uskutečňují všechny předepsané kontroly technických parametrů výrobku v průběhu výroby 
nebo služby v průběhu jejího poskytování,  

c)  řízení procesů dodavatele,  

d) dodržování metrologického řádu, zejména předepsané přezkušování měřidel, přístrojů  
a zkušebních zařízení,  

e)  průběh interních auditů dodavatele, jejich vyhodnocování a realizaci přijatých opatření,  

f)  činnost dodavatele při nakládání s výrobky a jejich částmi, které nejsou shodné s dokumentací,  

g)  nápravu zjištěných nedostatků,  

h)  činnost v oblasti řízení dokumentace systému kvality dodavatele,  

i)  zajištění identifikovatelnosti výrobku nebo služby v průběhu výroby výrobku nebo poskytování 
služby,  

j)  skladování hotových výrobků a manipulaci s nimi,  

k)  zda počet vadných výrobků nepřekročí v průběhu výroby nebo poskytování služby smluvně 
stanovený počet,  

l)  další činnosti dodavatele podle požadavků odběratele vyplývající ze smlouvy.  
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Zjistí-li Úřad v průběhu odborného dozoru nad jakostí u dodavatele  

a)  nedostatky v systému kvality, které ohrožují kvalitu výrobku nebo služby,  

b)  nedostatky v procesech, které ohrožují kvalitu výrobku nebo služby,  

c)  nedostatky u výrobku v průběhu výroby nebo u služby v průběhu jejího poskytování,  

d)  další nedostatky, které ohrožují kvalitu výrobku nebo služby,  

přeruší odborný dozor nad jakostí a písemně o tom vyrozumí dodavatele a odběratele. Dodavatele 
zároveň vyzve k nápravě a odstranění zjištěných nedostatků.  

Úřad pokračuje v odborném dozoru nad jakostí na žádost dodavatele, který písemně doloží způsob 
odstranění zjištěných nedostatků a prokáže, že opatření učiněná k nápravě jsou dostatečná. 
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6. Konečná kontrola 

Konečnou kontrolou produktu Úřad ověřuje shodu produktu s požadavky stanovenými 
odběratelem ve smlouvě s dodavatelem.  

Provádí se po ukončení výroby (u hotových výrobků) nebo po poskytnutí služby. 

Zjistí-li Úřad při konečné kontrole:  

a)  že produkty nejsou shodné s požadavky uvedenými v dokumentaci,  

b)  že nebyl dodržen stanovený postup výroby výrobku nebo poskytování služby,  

c)  že dodavatel nedodržel lhůty pro zavedení změn do výroby stanovené ve smlouvě,  

d)  překročení počtu vadných produktů stanoveného ve smlouvě,  

e)  nedostatky v metrologickém zajištění výroby,  

f)  další nedostatky v činnosti dodavatele při výrobě výrobku nebo poskytování služby,  

přeruší konečnou kontrolu a písemně o tom vyrozumí dodavatele a odběratele. Dodavatele 
zároveň vyzve k nápravě zjištěných nedostatků.  

Úřad pokračuje v konečné kontrole na požádání dodavatele, který písemně doloží způsob 
odstranění všech nedostatků a prokáže, že opatření učiněná k nápravě jsou dostatečná a účinně 
vedou k dosažení shody.  

Konečnou kontrolu Úřad neprovádí v době přerušení odborného dozoru.  

Úřad vydá osvědčení o jakosti a kompletnosti pouze na produkty, u kterých dodavatel prokázal 
shodu s požadavky stanovenými ve smlouvě. 

Osvědčení o jakosti a kompletnosti obsahuje:  

a)  údaje o odběrateli a dodavateli,  

b)  číslo smlouvy nebo objednávky mezi odběratelem a dodavatelem,  

c)  potvrzení dodavatele o shodě výrobků nebo služeb s požadavky vyplývajícími ze smlouvy,  

d)  údaje o výrobku nebo službě, jimiž jsou zejména název výrobku nebo služby, výrobní číslo  
a množství,  

e)  číslo dokumentace, která je součástí smlouvy,  

f)  potvrzení Úřadu o shodě výrobků nebo služeb s požadavky vyplývajícími ze smlouvy,  

g)  další údaje stanovené Úřadem po dohodě s odběratelem.  
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7. Audity jakosti 

Úřad podle zákona č. 309/2000 Sb. provádí následující audity jakosti: 
a) audit systému jakosti, 
b) audit procesů, 
c) audit výrobku nebo služby. 

Při těchto auditech prověřuje, zda jsou splněné smluvně stanovené požadavky odběratele  
na příslušnou oblast. 

Auditem systému jakosti Úřad ověřuje, zda systém managementu kvality dodavatele splňuje 
požadavky odběratele. Tyto audity mají charakter zákaznických auditů (tzv. audit druhou stranou) 
a jsou u dodavatelů prováděny bezplatně. Pro stanovení požadavků na systém managementu 
kvality (dále jen „SMK“) se využívají příslušné ČOS, které vychází z příslušných publikací AQAP. 

Při auditu systému jakosti Úřad u dodavatele konkrétně prověřuje: 

a) dokumenty související se SMK (politika kvality, cíle kvality, plány kvality), zda tyto dokumenty 
odpovídají požadavkům norem ISO a ČOS a zda jsou v praxi uplatňovány, 

b) záznamy z přezkoumání SMK vedením dodavatele, výsledky interních a externích auditů a jak je 
se zjištěními dále pracováno, 

c)  fungování základních procesů, které ovlivňují kvalitu produktů, 

d) zavedení managementu konfigurace (tj. identifikace, dokumentování, řízení, vykazování stavu  
a prověrky funkčních a fyzických znaků produktu popsané v dokumentaci produktu a později 
dosahované u produktu). 

Úřad provádí audity jakosti: 

a) na žádost odběratele v rozsahu a na základě smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem nebo 
smlouvy o provedení auditu jakosti uzavřené mezi dodavatelem a Úřadem,  

b) na žádost dodavatele v rozsahu a na základě smlouvy o provedení auditu jakosti uzavřené  
mezi dodavatelem a Úřadem.  

O provedeném auditu jakosti vydá Úřad dodavateli zprávu. Ve zprávě uvede výsledek 
provedeného auditu jakosti s výrokem „vyhovující“ nebo „nevyhovující“ a zároveň uvede zjištěné 
nedostatky.  

V případě nevyhovujícího výsledku provedeného auditu jakosti může Úřad stanovit dodavateli 
lhůtu k odstranění nedostatků. Lhůta k odstranění nedostatků může být stanovena maximálně  
na dobu 12 měsíců. Pokud dodavatel nedostatky odstraní, může po uplynutí stanovené lhůty 
požádat Úřad znovu o provedení auditu jakosti a zároveň uvede, jakým způsobem nedostatky 
odstranil.  

U provedeného auditu systému jakosti, pokud je jeho výsledek vyhovující, vydá Úřad dodavateli  
ke své zprávě osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky odběratele a stanoví dobu jeho 
platnosti.  
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Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky odběratele obsahuje:  

a) číslo osvědčení,  

b) název dodavatele,  

c) stanovení shody systému jakosti,  

d) dobu platnosti,  

e) datum vydání, razítko a podpis ředitele Úřadu. 
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8. Mezinárodní spolupráce 

Vstupem do NATO Česká republika přistoupila k řadě standardizačních dohod (STANAG). Jednou  
z těchto standardizačních dohod je i STANAG 4107 Vzájemné uznávání státního ověřování jakosti  
a používání spojeneckých publikací pro ověřování kvality. Přistoupením k této standardizační 
dohodě vyplývají pro Českou republiku a tím pro Úřad povinnosti vůči zahraničním partnerským 
úřadům, ale i práva využívat jejich služeb ve prospěch českých odběratelů, kteří požádají o SOJ. 

Úřad je zapojen do práce výboru NATO AC/327 Management životního cyklu, v jehož působnosti je 
rovněž oblast SOJ.  

SOJ v zahraničí může Úřad zajistit: 

a)  v členských státech NATO, které přistoupily ke STANAG 4107 a tím se zavázaly provádět SOJ  
ve prospěch odběratelů z ostatních členských států NATO bezplatně s výjimkou zemí, které 
dosud ke STANAG 4107 nepřistoupily (Albánie, Island. Lotyšsko), 

b)  v zemích, které nejsou členy NATO, ale Úřad s nimi má uzavřenu dvoustrannou dohodu  
o vzájemném provádění a uznávání SOJ. 

Úřad má uzavřeny dvoustranné dohody s těmito státy: 

• členské státy NATO: USA, Slovensko, 

• nečlenské státy NATO: Švédsko (SOJ za úhradu), Izrael (SOJ za úhradu), Rakousko (SOJ za úhradu), 
Finsko, Korejská republika, Kypr, Ukrajina.  

 

  



62 

 

Závěr – shrnutí 

Charakteristika: Nezávislá státní kontrola prováděná u výrobce (dodavatele) 

Účel: Ověřit, zda produkty splňují požadavky smlouvy (technické zadání) 

Využití: Pro produkty určené k zajištění obrany a bezpečnosti státu 

Kdo provádí: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti  

Pro koho: Ministerstva, jiné správní úřady, kraje, partnerské zahraniční úřady a orgány 

Postup zajištění: - zapracování podmínek pro SOJ do zadávací dokumentace  

- předložení žádosti o SOJ  

- poskytnutí kopie smlouvy, ve které jsou zapracovány požadavky na SOJ  
a produkt je definován jednoznačnou dokumentací 

Činnosti: - odborný dozor nad jakostí – provádí se v průběhu celé výroby produktu 

- konečná kontrola – provede se po vyrobení produktu 

- audity jakosti – zaměřené na systém, procesy, produkty 

Výstup: Osvědčení o jakosti a kompletnosti vystavené na příslušný produkt 

Další aspekty: - SOJ se provádí bezplatně 

- při dodávkách ze zahraničí je SOJ delegováno do jiného státu 

- SOJ je možné zabezpečit i u subdodavatelů 

 



309/2000 Sb. 

ZÁKON 

ze dne 9. srpna 2000 

o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb 
určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona 

ve znění zákonů č. 413/2005 Sb. a č. 250/2014 Sb. 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

OBRANNÁ STANDARDIZACE, KATALOGIZACE A STÁTNÍ 
OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBK Ů A SLUŽEB URČENÝCH K 

ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU 

HLAVA I 

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTN Í 
OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI 

§ 1 

(1) Zřizuje se Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále 
jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze. Úřad má celostátní působnost a je podřízen 
Ministerstvu obrany (dále jen "ministerstvo"). 

(2) V čele Úřadu je ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. 

(3) Úřad při plnění svých úkolů podle tohoto zákona spolupracuje zejména 

a) s ministerstvy, jinými správními úřady, kraji, a 

b) s příslušnými orgány Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen "NATO"), 
obdobnými úřady nebo orgány členských států NATO a obdobnými úřady nebo orgány jiných 
států. 

 



HLAVA II 

OBRANNÁ STANDARDIZACE 

§ 2 

Obecná ustanovení 

(1) Obrannou standardizací se rozumí přistupování České republiky ke standardizačním 
dohodám NATO (dále jen "standardizační dohoda"), tvorba českého obranného standardu 
(dále jen "standard") a způsob jeho provádění. 

(2) Standardizační dohoda umožňuje zavedení stejné nebo podobné výzbroje, munice a jiného 
materiálu a stejných nebo podobných způsobů činnosti v oblasti operační, logistické 
a administrativní. 

(3) Přistoupení ke standardizační dohodě se provádí formou prohlášení o přistoupení 
ke standardizační dohodě, kterým se přijímá její obsah buď v celém rozsahu nebo s výhradou 
k některé z jejích částí. 

§ 3 

Působnost Úřadu při obranné standardizaci 

(1) Ředitel Úřadu podepisuje za Českou republiku prohlášení o přistoupení ke standardizační 
dohodě. 

(2) Úřad 

a) oznamuje příslušným orgánům NATO přistoupení České republiky ke standardizační 
dohodě, 

b) eviduje, uchovává a zpřístupňuje standardizační dohody a oznamuje přistoupení České 
republiky ke standardizační dohodě ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Věstník"); toto oznámení obsahuje název, číslo, 
stručnou charakteristiku standardizační dohody a podmínky jejího zpřístupnění, 

c) zajišťuje tvorbu, schvalování, vydávání a evidenci standardů. 

§ 4 

Standard 

(1) Standard stanovuje požadavky na výrobky a služby nebo na postupy při činnostech 
v oblasti operační, logistické a administrativní, které slouží k zajištění obrany státu. 

(2) Standard se označuje zkratkou ČOS. 



(3) Přijetí standardu oznamuje Úřad ve Věstníku. Oznámení obsahuje název, číslo a stručnou 
charakteristiku standardu a podmínky jeho zpřístupnění. 

(4) Standard vydává a rozesílá Úřad nebo právnická osoba zřízená ministerstvem. 

(5) Vyplývá-li to ze standardizační dohody, k níž Česká republika přistoupila, musí být 
příslušný standard uplatněn v jí uzavírané smlouvě. 

Tvorba standardu 

§ 5 

(1) Standard se vytváří 

a) přijetím požadavků standardizační dohody, nebo 

b) na základě návrhu ministerstva nebo jiného správního úřadu (dále jen "navrhovatel"). 

(2) Návrh na tvorbu standardu zasílá navrhovatel Úřadu. Návrh obsahuje název žadatele, 
předmět a obsah navrhovaného standardu, zdůvodnění potřeby jeho vytvoření, časový 
harmonogram pro jeho zpracování a termín nabytí jeho účinnosti. 

(3) Úřad rozhodne o návrhu na tvorbu standardu a své rozhodnutí zašle navrhovateli. 

§ 6 

(1) Po přijetí návrhu na tvorbu standardu Úřad určí zpracovatele návrhu standardu. 
Zpracovatelem může být ministerstvo, právnická osoba jím zřízená nebo navrhovatel. 

(2) Zpracovatel musí při zpracování standardu zajistit 

a) využívání dosaženého stupně rozvoje vědy a techniky, 

b) jednotnost a vzájemný soulad standardů a jejich soulad s právními předpisy, 

c) režim ochrany utajovaných informací podle zvláštního právního předpisu.3) 

(3) Zpracování návrhu standardu oznamuje Úřad ve Věstníku. Toto oznámení obsahuje název 
návrhu standardu, jeho obsahovou charakteristiku, název zpracovatele a lhůtu pro přihlášení 
zájemců o posouzení návrhu standardu (dále jen "posuzovatel") u zpracovatele; tato lhůta činí 
nejméně 30 dnů ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Oznámení obsahuje dále podmínky 
zpřístupnění návrhu standardu posuzovateli. 

§ 7 

(1) Návrh standardu zasílá zpracovatel ke stanovisku ministerstvům a jiným správním 
úřadům, jejichž působnosti se věcně dotýká, a navrhovateli. Ministerstva, jiné správní úřady 
a navrhovatel jsou povinni zaslat svá stanoviska zpracovateli do 30 dnů od doručení návrhu 
standardu. V případě, že ministerstvo nebo jiný správní úřad nezašle stanovisko ve stanovené 
lhůtě, má se za to, že s návrhem standardu souhlasí. 



(2) Zpracovatel projedná návrh standardu s posuzovatelem, který se ve stanovené lhůtě 
přihlásil u zpracovatele a zaslal k návrhu standardu stanovisko ve lhůtě 30 dnů od jeho 
zpřístupnění. 

(3) Jsou-li stanoviska k návrhu standardu souhlasná, zašle jej zpracovatel Úřadu ke schválení 
a vydání. 

(4) Jsou-li k návrhu standardu uplatněny připomínky, projedná je zpracovatel s tím, kdo je 
uplatnil. Nedojde-li při projednání připomínek ke shodě, rozhodne na návrh zpracovatele 
Úřad. 

(5) Odpovídá-li návrh standardu obsahovým požadavkům na jeho tvorbu, ředitel Úřadu 
standard schválí; v opačném případě Úřad návrh standardu vrátí zpracovateli k dopracování. 

§ 8 

Náklady na zpracování standardu hradí navrhovatel. 

HLAVA III 

KATALOGIZACE 

§ 9 

Obecná ustanovení 

(1) Katalogizací se rozumí pořízení a aktualizace katalogizačních dat o výrobku, výrobci 
a dodavateli. 

(2) Katalogizační data jsou údaje nezbytné pro přidělení katalogizačního čísla výrobku, 
katalogizačního kódu výrobce a katalogizačního kódu dodavatele Úřadem. 

(3) Jednotný systém katalogizace je soubor vzájemně provázaných standardů, metod 
a prostředků vycházejících z Kodifikačního systému NATO, které slouží ke zpracování 
katalogizačních dat, (dále jen "systém katalogizace"). 

(4) Agentura je fyzická nebo právnická osoba, která podniká podle zvláštního zákona4) 
v oblasti zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku na základě osvědčení o 
způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku vydaného Úřadem (dále jen 
"osvědčení o způsobilosti"). Může jí být i dodavatel. 

(5) Charakteristické údaje o výrobku zpracované agenturou podle zásad systému katalogizace, 
a to v písemné nebo elektronické podobě, tvoří návrh katalogizačních dat o výrobku. 

(6) Katalogizační číslo výrobku je třináctimístný numerický kód přidělený výrobku. 

(7) Katalogizační kód dodavatele a katalogizační kód výrobce je pětimístný alfanumerický 
kód, který slouží k jejich určení. 

 



Působnost Úřadu při katalogizaci 

§ 10 

(1) Úřad provádí katalogizaci výrobků. Při této činnosti 

a) plní úlohu národního kodifikačního úřadu vyplývající ze zásad Kodifikačního systému 
NATO, 

b) stanoví po projednání s ministerstvy, jinými správními úřady a kraji (dále jen "uživatel") 
podmínky pro užívání systému katalogizace, a to na základě jejich žádosti o užívání systému 
katalogizace, 

c) kontroluje úplnost návrhu katalogizačních dat o výrobku před přidělením katalogizačního 
čísla výrobku a před zařazením výrobku do systému katalogizace. Na základě této kontroly 

1. přidělí katalogizační číslo výrobku, katalogizační kód výrobce a katalogizační kód 
dodavatele a zařadí výrobek do systému katalogizace, pokud je návrh katalogizačních dat 
o výrobku úplný, 

2. přeruší řízení o zařazení výrobku do systému katalogizace, zjistí-li v návrhu 
katalogizačních dat o výrobku nedostatky, a vrátí jej uživateli k jejich odstranění, 

3. rozhodnutím návrh zamítne, není-li výrobek určen k zajištění obrany státu; proti tomuto 
rozhodnutí nelze podat opravný prostředek. 

(2) Podmínkou pro podání žádosti o katalogizaci výrobků je uplatnění katalogizační doložky 
na výrobek dosud nekatalogizovaný uživatelem ve smlouvě s dodavatelem. Katalogizační 
doložka obsahuje povinnost dodavatele zpřístupnit uživateli dokumentaci o výrobku. 

(3) Úřad na základě změn v dokumentaci k výrobku, předložených uživatelem, změní 
katalogizační data o výrobku. 

(4) Úřad vyřadí katalogizovaný výrobek ze systému katalogizace, nemá-li výrobek uživatele. 

§ 11 

(1) Agentura k žádosti o vydání osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních 
dat o výrobku připojí 

a) ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii živnostenského listu 
s vymezeným předmětem podnikání v oblasti zpracovávání návrhu katalogizačních dat, 

b) metodiku zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku pro jeho identifikaci, 

c) doklad prokazující přístup k aplikačnímu programovému vybavení pro zpracování návrhu 
katalogizačních dat o výrobku, 

d) návrh katalogizačních dat o výrobku zpracovaný podle testovacích podkladů Úřadu. 



(2) Úřad 

a) vydá agentuře osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku, 
jsou-li doklady uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) zpracovány v souladu se systémem 
katalogizace, nebo 

b) rozhodne o přerušení řízení o způsobilosti agentury zpracovávat návrh katalogizačních dat 
o výrobku, nepředloží-li agentura některý z dokladů uvedených v odstavci 1 nebo nejsou-li 
doklady uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) zpracovány v souladu se systémem katalogizace. 

(3) Zjistí-li Úřad u agentury, které bylo vydáno osvědčení o způsobilosti, že agenturou 
zpracovaný návrh katalogizačních dat o výrobku není v souladu se systémem katalogizace, 
pozastaví účinnost osvědčení o způsobilosti nebo osvědčení o způsobilosti odejme. Proti 
tomuto rozhodnutí nelze podat opravný prostředek. 

§ 12 

(1) Úřad v rámci spolupráce poskytuje katalogizační data katalogizovaných výrobků a přehled 
jejich dodavatelů a výrobců příslušným orgánům NATO, obdobným úřadům nebo orgánům 
členských států NATO a obdobným úřadům nebo orgánům jiných států, které užívají 
kodifikační systém NATO. 

(2) Úřad na žádost uživatele vyžaduje u příslušných orgánů NATO, obdobných úřadů nebo 
orgánů členských států NATO a obdobných úřadů nebo orgánů jiných států, které užívají 
kodifikační systém NATO, katalogizaci výrobku vyrobeného v jejich státě. 

(3) Úřad poskytuje uživateli na jeho žádost přehled výrobků zařazených do systému 
katalogizace, přehled uživatelů, dodavatelů, výrobců a agentur, kterým bylo vydáno nebo 
odejmuto osvědčení o způsobilosti nebo pozastavena účinnost tohoto osvědčení. 

§ 13 

Práva a povinnosti uživatele 

(1) Uživatel je povinen předat návrh katalogizačních dat o výrobku Úřadu s uvedením 
agentury, která jej zpracovala. 

(2) Při dodávce již katalogizovaného výrobku je uživatel povinen bezodkladně informovat 
Úřad o provedených změnách v dokumentaci výrobku. 

(3) Uživatel je povinen bezodkladně oznámit Úřadu, že přestal užívat katalogizovaný 
výrobek, a předkládat jednou ročně, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku, přehled 
katalogizačních čísel užívaných výrobků. Nesplněním této povinnosti zaniká uživateli právo 
užívat systém katalogizace. 

(4) Uživatel je oprávněn užívat katalogizační data o výrobku, o jehož katalogizaci požádal 
a který byl Úřadem zařazen do systému katalogizace. 

 



§ 14 

Práva a povinnosti dodavatele 

(1) Dodavatel, na základě katalogizační doložky uplatněné uživatelem, je povinen 

a) uplatnit katalogizační doložku u subdodavatelů na výrobek, který má být předmětem 
katalogizace, 

b) zpřístupnit uživateli dokumentaci o výrobku podle § 10 odst. 2, 

c) informovat bezodkladně uživatele při dodávce již katalogizovaného výrobku 
o provedených změnách v dokumentaci o výrobku. 

(2) Dodavatel je povinen bezodkladně informovat Úřad o tom, že uživatel vůči němu uplatnil 
katalogizační doložku. 

(3) Dodavatel je oprávněn užívat katalogizační data o svém výrobku, který byl Úřadem 
zařazen do systému katalogizace. 

§ 15 

Práva a povinnosti agentury 

(1) Agentura je na základě osvědčení o způsobilosti, vydaného Úřadem, oprávněna 
ve prospěch uživatele zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku. 

(2) Agentura je povinna předkládat Úřadu jednou ročně, nejpozději však do 31. ledna 
následujícího roku, přehled o zpracovaných návrzích katalogizačních dat o výrobcích 
s uvedením uživatelů. 

§ 16 

Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, 
oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti. 

HLAVA IV 

STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI 

§ 17 

Obecná ustanovení 

(1) Státním ověřováním jakosti Úřad zjišťuje na žádost odběratele, zda dodavatel plní 
požadavky na jakost vyplývající ze smlouvy, a sice, zda 

a) výrobek nebo služba se shoduje s požadavky stanovenými v této smlouvě, 



b) dodavatel poskytuje záruky na jakost výrobku nebo služby stanovené v této smlouvě, 

c) dodavatel je schopen plnit další požadavky stanovené odběratelem v této smlouvě. 

(2) Odběratelem se rozumí ministerstva, jiné správní úřady, kraje, příslušné orgány NATO, 
obdobné úřady nebo orgány členských států NATO nebo obdobné úřady nebo orgány jiných 
států. 

Působnost Úřadu při státním ověřování jakosti 

§ 18 

Úřad k zajištění státního ověřování jakosti jménem státu uzavírá 

a) dohody o uznávání a provádění státního ověřování jakosti s příslušnými orgány NATO, 
obdobnými úřady nebo orgány členských států NATO nebo obdobnými úřady nebo orgány 
jiných států, nebo 

b) dohody o provádění státního ověřování jakosti na konkrétní výrobky nebo služby s 
odběrateli, pokud s nimi Úřad nemá uzavřenou dohodu podle písmene a). 

§ 19 

(1) Úřad je povinen v rámci státního ověřování jakosti provést u dodavatele na území České 
republiky 

a) odborný dozor nad jakostí (dále jen "odborný dozor"), 

b) konečnou kontrolu výrobku nebo služby (dále jen "konečná kontrola"), 

c) audity jakosti, 

pokud tak stanoví smlouva mezi odběratelem a dodavatelem. 

(2) Úřad je oprávněn, na základě žádosti odběratele, požádat obdobný úřad nebo orgán 
členského státu NATO nebo obdobný úřad nebo orgán jiného státu o státní ověřování jakosti 
v případě, že výrobek je vyráběn nebo služba poskytována na jeho území a odebírá je 
odběratel z České republiky. 

Provádění státního ověřování jakosti 

§ 20 

(1) Úřad provádí státní ověřování jakosti na základě žádosti odběratele. 

(2) Žádost předkládá odběratel ve dvojím vyhotovení nejméně 40 dnů před zahájením výroby 
výrobku nebo poskytování služby. 

(3) Žádost o státní ověřování jakosti obsahuje 



a) výsledek analýzy rizik výrobku nebo služby, 

b) návrh požadovaného rozsahu státního ověřování jakosti, 

c) dokumentaci výrobku nebo služby schválenou odběratelem, případně další dokumentaci, 
pokud je součástí smlouvy s dodavatelem, (dále jen "dokumentace"), 

d) návrh smlouvy s dodavatelem, 

e) zmocnění Úřadu k vyřízení žádostí dodavatele o povolení 

1. odchylky výrobku nebo služby od dokumentace, 

2. výjimky z požadavků na jakost výrobku nebo služby stanovených ve smlouvě, 

3. změny na výrobku nebo službě oproti dokumentaci. 

(4) Povolení odchylky výrobku nebo služby od dokumentace se vztahuje na omezené 
množství výrobků nebo služby nebo na časově omezené období. Povolení se uděluje před 
zahájením výroby nebo poskytováním služby. Povolení odchylky nemá za následek změnu 
dokumentace. 

(5) Povolení výjimky z požadavků na jakost umožňuje, aby Úřad vydal osvědčení o jakosti 
a kompletnosti i na výrobky nebo služby, které nejsou shodné s požadavky v dokumentaci. 
Povolení výjimky nemá za následek změnu dokumentace. 

(6) Povolení změny na výrobku nebo službě se vtahuje na všechny další vyráběné výrobky 
nebo poskytované služby. Změna je úprava trvalé povahy, která se zaznamenává 
v dokumentaci a schvaluje se před zahájením výroby výrobku nebo poskytováním služby. 

§ 21 

(1) Úřad, po obdržení žádosti o státní ověřování jakosti, projedná a dohodne s odběratelem 
navrhovaný rozsah státního ověřování jakosti pro výrobek nebo službu, podmínky pro 
provádění státního ověřování jakosti, požadavky kladené na dodavatele, výsledek analýzy 
rizik výrobku nebo služby a rizik dodavatele a rozsah zmocnění Úřadu k vyřízení žádostí 
dodavatele o povolení odchylek, výjimek a změn uvedených v § 20 odst. 3 písm. e). 
Dohodnuté požadavky, podmínky a rozsah státního ověřování jakosti včetně jednotlivých 
zmocnění mohou být měněny jen se souhlasem Úřadu. 

(2) Analýzu rizik dodavatele zpracovává Úřad. 

(3) Úřad vydá do 30 dnů po obdržení žádosti rozhodnutí 

a) o provedení státního ověřování jakosti, nebo 

b) o přerušení řízení o žádosti, jestliže žádost o státní ověřování jakosti neobsahuje náležitosti 
uvedené v § 20 odst. 3, anebo 

c) o neprovedení státního ověřování jakosti s uvedením důvodů. 



(4) Podmínkou pro vydání rozhodnutí podle odstavce 3 písm. a) je, že odběratel předá Úřadu 
ověřenou kopii smlouvy s dodavatelem, ve které je uveden rozsah státního ověřování jakosti, 
požadavky k jeho zabezpečení a podmínky pro činnost Úřadu u dodavatele a subdodavatelů, 
které souvisejí se státním ověřováním jakosti. 

(5) Proti rozhodnutí o neprovedení státního ověřování jakosti nelze podat opravný prostředek. 

§ 22 

Rozhodnutí o provádění státního ověřování jakosti pozbývá platnosti, pokud odběratel změnil 
bez souhlasu Úřadu požadavky, podmínky a rozsah státního ověřování jakosti včetně 
jednotlivých zmocnění dohodnuté podle § 21 odst. 1. 

§ 23 

Náhrada za provádění státního ověřování jakosti 

(1) Úřad provede odběrateli státní ověřování jakosti za finanční úhradu. Výši finanční úhrady 
stanoví po dohodě s odběratelem, nejvýše však 2 % z ceny výrobků nebo služeb, podle 
rozsahu státního ověřování jakosti, charakteru a množství výrobků nebo služeb pořizovaných 
odběratelem. Finanční úhrada za provedení státního ověřování jakosti je příjmem státního 
rozpočtu. 

(2) Úřad provede státní ověřování jakosti odběratelům bezplatně, pokud tak stanoví dohoda 
uzavřená Úřadem podle § 18. 

Odborný dozor 

§ 24 

(1) Odborný dozor je činnost, kterou Úřad ověřuje, zda procesy dodavatele, jejichž výsledkem 
je výrobek nebo služba, se uskutečňují v souladu s požadavky odběratele stanovenými ve 
smlouvě s dodavatelem a zabezpečují dosažení požadované jakosti výrobku nebo služby. 

(2) Odborný dozor se provádí po celou dobu plnění smlouvy uzavřené mezi odběratelem 
a dodavatelem. 

§ 25 

Úřad při provádění odborného dozoru kontroluje 

a) provádění vstupní kontroly materiálu a subdodávek, 

b) zda se jednotlivé výrobky vyrábějí nebo služby poskytují podle dokumentace a zda se 
uskutečňují všechny předepsané kontroly technických parametrů výrobku v průběhu výroby 
nebo služby v průběhu jejího poskytování, 

c) řízení procesů dodavatele, 



d) dodržování metrologického řádu, zejména předepsané přezkušování měřidel, přístrojů 
a zkušebních zařízení, 

e) průběh interních auditů dodavatele, jejich vyhodnocování a realizaci přijatých opatření, 

f) činnost dodavatele při nakládání s výrobky a jejich částmi, které nejsou shodné 
s dokumentací, 

g) nápravu zjištěných nedostatků, 

h) činnost v oblasti řízení dokumentace systému jakosti dodavatele, 

i) zajištění identifikovatelnosti výrobku nebo služby v průběhu výroby výrobku nebo 
poskytování služby, 

j) skladování hotových výrobků a manipulaci s nimi, 

k) zda počet vadných výrobků nepřekročí v průběhu výroby nebo poskytování služby smluvně 
stanovený počet, 

l) další činnosti dodavatele podle požadavků odběratele vyplývající ze smlouvy. 

§ 26 

(1) Zjistí-li Úřad v průběhu odborného dozoru u dodavatele 

a) nedostatky v systému jakosti, které ohrožují jakost výrobku nebo služby, 

b) nedostatky v procesech, které ohrožují jakost výrobku nebo služby, 

c) nedostatky u výrobku v průběhu výroby nebo u služby v průběhu jejího poskytování, 

d) další nedostatky, které ohrožují jakost výrobku nebo služby, 

přeruší odborný dozor a písemně o tom vyrozumí dodavatele a odběratele. Dodavatele 
zároveň vyzve k nápravě a odstranění zjištěných nedostatků. 

(2) V případě, že Úřad přeruší odborný dozor z důvodu nedostatků uvedených 

a) v odstavci 1 písm. a) a d), neprovede konečnou kontrolu u výrobků nebo služeb, které byly 
vyráběny nebo poskytovány před i v průběhu přerušení odborného dozoru, a to až do doby, 
než dodavatel prokáže Úřadu shodu těchto výrobků nebo služeb s požadavky stanovenými 
ve smlouvě, 

b) v odstavci 1 písm. b), 

1. neprovede konečnou kontrolu u výrobků nebo služeb, na kterých byly před přerušením 
odborného dozoru provedeny výrobní činnosti, které jsou příčinou tohoto přerušení, pokud 
dodavatel neprokáže Úřadu shodu těchto výrobků nebo služeb s požadavky stanovenými 
ve smlouvě, 



2. neprovede konečnou kontrolu u výrobků nebo služeb, na kterých byly v době přerušení 
provedeny výrobní činnosti, které jsou příčinou tohoto přerušení, 

3. vyžádá na dodavateli, aby prokázal, že na výrobcích nebo službách, u kterých již byla 
provedena konečná kontrola, se zjištěné nedostatky neprojevily, 

c) v odstavci 1 písm. c), 

1. neprovede konečnou kontrolu u výrobků nebo služeb, pokud nedostatky nejsou 
dodavatelem odstraněny a dodavatel neprokáže shodu výrobků nebo služeb s požadavky 
stanovenými ve smlouvě, 

2. vyžádá na dodavateli, aby prokázal, že na výrobcích nebo službách, u kterých již byla 
provedena konečná kontrola, se zjištěné nedostatky nevyskytují. 

(3) Úřad pokračuje v odborném dozoru na žádost dodavatele, který písemně doloží způsob 
odstranění zjištěných nedostatků a prokáže, že opatření učiněná k nápravě jsou dostatečná. 

Konečná kontrola 

§ 27 

(1) Konečnou kontrolou Úřad ověřuje shodu výrobku nebo služby s požadavky stanovenými 
odběratelem ve smlouvě s dodavatelem. 

(2) Úřad vydá osvědčení o jakosti a kompletnosti pouze na výrobky a služby, u kterých 
dodavatel prokázal shodu s požadavky stanovenými ve smlouvě. 

§ 28 

Osvědčení o jakosti a kompletnosti obsahuje 

a) údaje o odběrateli a dodavateli, 

b) číslo smlouvy nebo objednávky mezi odběratelem a dodavatelem, 

c) potvrzení dodavatele o shodě výrobků nebo služeb s požadavky vyplývajícími ze smlouvy, 

d) údaje o výrobku nebo službě, jimiž jsou zejména název výrobku nebo služby, výrobní číslo 
a množství, 

e) číslo dokumentace, která je součástí smlouvy, 

f) potvrzení Úřadu o shodě výrobků nebo služeb s požadavky vyplývajícími ze smlouvy, 

g) další údaje stanovené Úřadem po dohodě s odběratelem. 

 
 



§ 29 

(1) Zjistí-li Úřad při konečné kontrole 

a) že výrobky nebo služby nejsou shodné s požadavky uvedenými v dokumentaci, 

b) že nebyl dodržen stanovený postup výroby výrobku nebo poskytování služby, 

c) že dodavatel nedodržel lhůty pro zavedení změn do výroby stanovené ve smlouvě, 

d) překročení počtu vadných výrobků stanoveného ve smlouvě, 

e) nedostatky v metrologickém zajištění výroby, 

f) další nedostatky v činnosti dodavatele při výrobě výrobku nebo poskytování služby, 

přeruší konečnou kontrolu a písemně o tom vyrozumí dodavatele a odběratele. Dodavatele 
zároveň vyzve k nápravě zjištěných nedostatků. 

(2) Úřad pokračuje v konečné kontrole na požádání dodavatele, který písemně doloží způsob 
odstranění všech nedostatků a prokáže, že opatření učiněná k nápravě jsou dostatečná 
a účinně vedou k dosažení shody. 

(3) Konečnou kontrolu Úřad neprovádí v době přerušení odborného dozoru. 

Audity jakosti 

§ 30 

(1) Audity jakosti u dodavatele Úřad zjišťuje, zda 

a) jeho systém jakosti, nebo 

b) jakost jeho procesů, anebo 

c) jakost výrobku jím vyráběného nebo služby jím poskytované 

splňují požadavky odběratele stanovené ve smlouvě. 

(2) Úřad provádí audity jakosti uvedené v odstavci 1 

a) na žádost odběratele v rozsahu a na základě smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem 
nebo smlouvy o provedení auditu jakosti uzavřené mezi dodavatelem a Úřadem, 

b) na žádost dodavatele v rozsahu a na základě smlouvy o provedení auditu jakosti uzavřené 
mezi dodavatelem a Úřadem. 

(3) O provedeném auditu jakosti vydá Úřad dodavateli zprávu. Ve zprávě uvede výsledek 
provedeného auditu jakosti s výrokem "vyhovující" nebo "nevyhovující" a zároveň uvede 
zjištěné nedostatky. 



(4) V případě nevyhovujícího výsledku provedeného auditu jakosti může Úřad stanovit 
dodavateli lhůtu k odstranění nedostatků. Lhůta k odstranění nedostatků může být stanovena 
maximálně na dobu 12 měsíců. Pokud dodavatel nedostatky odstraní, může po uplynutí 
stanovené lhůty požádat Úřad znovu o provedení auditu jakosti a zároveň uvede, jakým 
způsobem nedostatky odstranil. 

(5) U provedeného auditu systému jakosti, pokud je jeho výsledek vyhovující, vydá Úřad 
dodavateli ke své zprávě osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky odběratele a stanoví 
dobu jeho platnosti. 

§ 31 

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky odběratele obsahuje 

a) číslo osvědčení, 

b) název dodavatele, 

c) stanovení shody systému jakosti, 

d) dobu platnosti, 

e) datum vydání, razítko a podpis ředitele Úřadu. 

§ 32 

Působnost správního řádu 

Úřad při svém rozhodování postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

§ 35 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 
6 měsíců od jeho vyhlášení. 

 

Klaus v. r. 

Havel v. r. 

Zeman v. r. 

 



Poznámky pod čarou 

3) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 

4) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194 

 
k  Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení 

 ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek 
 
 
 

 
             V l á d a  
 
             I.  s c h v a l u j e   s účinností od 1. dubna 2001 Pravidla připomínkového ří-
zení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsob vypořádání 
připomínek, uvedená v příloze tohoto usnesení; 
  
            II. u k l á d á  členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní 
správy zajistit dodržování pravidel uvedených v bodě I tohoto usnesení, vytvořit 
k tomu potřebné odborné a organizační předpoklady a stanovit způsob součinnosti 
útvarů jimi řízených ministerstev a ostatních ústředních orgánů statní správy při pro-
jednávání a posuzování návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO. 

 
 
 

Provedou: 
členové vlády 
vedoucí ostatních ústředních orgánů 
státní správy 
 
 
 
                                                                                     Předseda vlády 
                                                                           Ing. Miloš   Z e m a n , v. r. 



V L Á D A   Č E S K É   R E P U B L I K Y 
 
                                                                                  P ř í l o h a 
                                                                                  k usnesení vlády 
                                                                                  ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194 

 
 

 
Pravidla připomínkového řízení  

k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO 
a způsob vypořádání připomínek  

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
 (1) Účelem Pravidel připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační 
dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek je, v návaznosti na 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, sjednotit postup ministerstev 
a jiných ústředních orgánů státní správy při projednávání a posuzování návrhu na přistoupení 
ke standardizační dohodě NATO. 

(2) Standardizační dohoda NATO (dále jen „standardizační dohoda“) je písemné ujed-
nání, které umožňuje zavedení stejné nebo obdobné výzbroje, munice a jiného materiálu 
a stejných nebo obdobných způsobů činnosti v oblasti operační, logistické a administrativní . 

(3) Návrh na přistoupení ke standardizační dohodě (dále jen „návrh na přistoupení“) je 
dokument, který je podkladem pro vypracování „Prohlášení o přistoupení ke standardizační 
dohodě NATO“. Návrh na přistoupení zpracovává Úřad pro obrannou standardizaci, katalogi-
zaci a státní ověřování jakosti ( dále jen „Úřad“) a zaujímají k němu stanovisko  ministerstva, 
jiné ústřední orgány státní správy, případně další připomínková místa. Vzor tiskopisu „Návrh 
na přistoupení ke standardizační dohodě NATO“ je uveden v příloze č. 1. Vzor tiskopisu 
„Stanovisko k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO“ je uveden v příloze  č. 
2. 

(4) .Přistoupení ke standardizační dohodě je vyjádření České republiky k jejímu obsa-
hu formou „Prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO“. 

(5) Zavedení standardizační dohody je obsahové začlenění požadavků standardizační 
dohody do právních předpisů České republiky, českých technických norem, českých obran-
ných standardů a do interních normativních aktů ministerstev a jiných ústředních orgánů stát-
ní správy, případně dalších připomínkových míst, a  jejich současné splnění. Zavedení stan-
dardizační dohody oznamují ministerstva,  jiné ústřední orgány státní správy, případně další 
připomínková místa Úřadu formou „Hlášení o zavedení standardizační dohody NATO“, který 
následně informuje orgány NATO. Vzor tiskopisu „Hlášení o zavedení standardizační dohody 
NATO“ je uveden v příloze č. 3. 
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Čl. 2 

Připomínkové řízení 

 
(1) Návrh na přistoupení spolu se standardizační dohodou, která přesahuje působnost 

Ministerstva obrany, zašle Úřad dopisem ředitele ke stanovisku ministerstvům a jiným  
ústředním orgánům státní správy, jejichž působnosti se standardizační dohoda přímo týká. 

 
(2) Považuje-li to Úřad, z obsahového hlediska standardizační dohody, za nezbytné 

a potřebné, zašle návrh na přistoupení spolu se standardizační dohodou ke stanovisku i dalším 
připomínkovým místům. 
 
  (3) Lhůta pro sdělení stanoviska činí 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu na 
přistoupení, pokud Úřad nestanoví lhůtu delší. Stanovisko schvaluje náměstek pověřený mi-
nistrem  nebo vedoucím jiného ústředního orgánu státní správy. 

 
Čl. 3 

Požadavky na zpracování stanoviska 
 

(1) Připomínková místa uvedená v čl. 2 odst. 1 a 2 zpracují  své stanovisko   k návrhu 
na přistoupení podle jednotlivých bodů  tiskopisu uvedeného v příloze č. 2. U bodů tiskopisu, 
které se připomínkového místa z hlediska jeho působnosti  netýkají, připomínkové místo uve-
de „netýká se“, případně uvede  ministerstvo nebo jiný ústřední orgán státní správy jehož pů-
sobnosti se daný bod dotýká. 

 
(2) Ve svém stanovisku se připomínkové místo vyjádří k tomu, zda 
 

a) jsou požadavky standardizační dohody obsaženy v  právních předpisech (druh, název 
a číslo) a v jakém rozsahu, zda je potřebné právní předpisy změnit nebo zpracovat a vydat 
nové, 

b) jsou požadavky standardizační dohody obsaženy v českých technických normách (název 
a číslo), zda je potřebné české technické normy změnit, nebo zpracovat a vydat nové, 

c) je potřebné vytvořit český obranný standard nebo změnit již platný český obranný stan-
dard, 

d) jsou požadavky standardizační dohody  obsaženy v interních normách připomínkového 
místa, případně zda je potřebné interní normy  změnit nebo zpracovat a vydat  nové, 

e) bude potřebné pro realizaci standardizační dohody navýšit počet pracovních sil připomín-
kového místa nad stávající  počet a případný požadavek podrobně odůvodní, 

f) bude potřebné pro realizaci standardizační dohody navýšit věcné a finanční zdroje připo-
mínkového místa nad rámec již přidělených a případný požadavek podrobně odůvodní. 

Dále uvede předpokládaný termín splnění obsahových požadavků standardizační dohody 
v rámci své působnosti. 
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(3) Ve svém stanovisku se připomínkové místo dále vyjádří ke standardizační dohodě 

a uvede zda 

a) souhlasí s přistoupením ke standardizační dohodě, tj., že nemá žádné výhrady ani podmi-
ňující návrhy k jejímu celému znění, 

b) souhlasí s přistoupením ke standardizační dohodě s výhradami, tj., že uplatňuje vypuštění 
určité pasáže, části, ustanovení nebo bodu standardizační dohody, nebo nemožnost její re-
alizace v rámci České republiky z důvodu  právního, finančního případně z důvodu  jiné 
překážky anebo stanovení určité podmínky, za které by bylo možné ke standardizační do-
hodě přistoupit,   

c) souhlasí s přistoupením ke standardizační dohodě bez jejího zavedení v České republice, 
tj., že se standardizační dohodou souhlasí, ale její zavedení a realizace jsou pro Českou 
republiku nemožné z důvodu vysokých finančních nákladů nebo rozporů s právním řádem 
České republiky, nemá však nic proti tomu, aby standardizační dohoda byla využívána ji-
nými členskými zeměmi NATO, 

d) nesouhlasí s přistoupením ke standardizační dohodě, tj., že vyjádří nesouhlas s celkovým 
zněním standardizační dohody a to v případě, že se domnívá , že přijetí standardizační do-
hody není nezbytné. 

 
Vyjádření k písm. b), c) nebo d) musí být zcela jasně, jednoznačně a podrobně odůvodněno. 
 

 
Čl. 4 

Způsob vypořádání připomínek 
 

(1) Pokud  jsou  stanoviska  připomínkových míst  k návrhu  na  přistoupení 
a standardizační dohodě jednotná, zpracuje Úřad „Prohlášení o přistoupení ke standardizační 
dohodě NATO“ a předloží je řediteli Úřadu ke schválení.  

 
(2) Jsou-li stanoviska připomínkových míst k návrhu na přistoupení a standardizační 

dohodě rozdílná, projedná je Úřad do 30  dnů s připomínkovými místy na společném jednání.  
 
(3) Nedojde-li na společném  jednání  k ujednocení  stanovisek připomínkových míst 

k návrhu na přistoupení, předloží Úřad návrh na přistoupení spolu se standardizační dohodou, 
prostřednictvím ministra obrany, k projednání vládě, bez dalšího připomínkového řízení. 

 
(4) Součástí materiálu předkládaného Úřadem k projednání vládě je návrh rozhodnutí 

vlády a předkládací zpráva. Předkládací zpráva obsahuje 

a) stručné vyjádření obsahu návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě a standardizační  
dohody a účelu sledovaného předloženým materiálem, 

b) sdělení, kterým připomínkovým místům byl návrh na přistoupení ke standardizační doho-
dě a standardizační dohoda zaslán ke stanovisku, 

c) sdělení, která připomínková místa stanovisko nezaslala, 
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d) vymezení rozdílného stanoviska (popř. stanovisek), které je předkládáno vládě 

k projednání jako rozpor, jež se nepodařilo vyřešit s uvedením připomínkového místa, 
které stanovisko zaujalo, a z jakého důvodu nebylo stanovisku vyhověno, 

e) stanovisko Úřadu k rozdílnému stanovisku. 

 

(5) K projednání vládě Úřad vždy předloží, prostřednictvím ministra obrany, návrh na 
přistoupení spolu se standardizační dohodou, v případě, že byl uplatněn připomínkovým mís-
tem požadavek na navýšení počtu pracovních sil nebo věcných a finančních zdrojů ve smyslu 
čl. 3 odst. 2 písm. e) a f). V takovém případě Úřad postupuje podle čl. II Jednacího řádu vlá-
dy. 

 
 
(6) Na základě rozhodnutí vlády zpracuje Úřad „Prohlášení o přistoupení ke standar-

dizační dohodě NATO“ a předloží je řediteli Úřadu k podpisu. 
 

Čl. 5 

Zavedení standardizační dohody 

 Připomínková místa zašlou do 15 pracovních dnů po zavedení standardizační dohody 
Úřadu  hlášení na tiskopise uvedeném v příloze 3. 
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Příloha č. 1 
Vzor 

Návrh 
na přistoupení ke standardizační dohodě NATO 

 
A. Analytická administrativní část: 
 

1. Standardizační dohoda číslo, edice :   
 
2. Anglický název standardizační dohody : 
 
3. Český název standardizační dohody :   
 
4. Cíl standardizační dohody: 
 
5. Odpovědný orgán (pracovní skupina NATO) a jeho zastoupení z ČR:  
 
6. Standardizační dohoda je k dispozici:   

a)  v tištěné podobě  
b)  v elektronické podobě 
c)  na Internetu  

7. Překlad standardizační dohody: 
d)  standardizační dohoda je přeložena 
e)  zdroj překladu   

8. Cíle výstavby ozbrojených sil, kterých se standardizační dohoda dotýká:  
  
9. Správce standardizační dohody:   
 
10. Návrh formy přistoupení : 
      a) přistoupit  
      b) přistoupit s výhradami  
      c) přistoupit bez zavedení   
      d) nepřistoupit  
11. Způsob administrativního zavedení standardizační dohody do  českých  obranných  standar-

dů a interních normativních aktů :   
 

12. Návrh datumu přistoupení a předpokládaný datum zavedení standardizační 
      dohody: 
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13. Datum skutečného zavedení standardizační dohody:   
 
14. Požadavky na úpravu dokumentů souvisejících se zavedením standardizační dohody: 
 
15. Součinnostní složky (resortní i mimoresortní):  

 
16. Zpracovatel doprovodné zprávy:  
 
 
 
B. Analýza způsobu zajištění zdrojů  (uvádí se u standardizačních dohod, jejichž zavedení vyžaduje 
plánování lidských, věcných a finančních zdrojů): 
 
1. Věcná charakteristika projektu:   

 
2. Lidské zdroje: 
 
3. Věcné zdroje:   
 
4. Zdroje financování projektu:   
 
 
C. Stanoviska odpovědných orgánů: 
 
 
 Vyjádření (doporučení) správce standardizačního oboru, skupiny a třídy: 
 
 
 
 
 
 
 
 Vyjádření (doporučení) správce majetkového uskupení (uvést jen u těch standardizač-
ních dohod, které jsou v působnosti daného správce, anebo toto vyjádření vyžadují): 
 
 
 
 
 
 Vyjádření (doporučení) odpovědného orgánu v souladu s odbornou instrukcí pro obran-
nou standardizaci 01 ŘNÚV MO část 1 Rozdělení standardizace do oborů, skupin a tříd  
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Příloha č. 2 

 
Vzor 

S t a n o v i s k o  
 k návrhu na  přistoupení ke standardizační dohodě NATO   

 
1. Standardizační dohoda číslo , edice : 
  
2. Název standardizační dohody v českém a anglickém jazyce:  
  
3. Zpracovatel stanoviska (jméno a příjmení, organizace, telefon) :  
  
4. Připomínky k předloženému návrhu na přistoupení :  
 
5. Obsah standardizační dohody je upraven v právních předpisech : 
 
6. Obsah standardizační dohody je obsažen v českých technických normách 
(ČSN), popř. jiných zavedených normách (EN, ISO, ISO/IEC apod.) : 
 
7. Návrh na úpravu stávajícího, popř. vytvoření nového českého obranného standardu : 

 
8. Obsah standardizační dohody je obsažen v těchto  interních normativních ak-
tech, popř. návrh na jejich úpravu nebo tvorbu :  
 
9. Potřeba zabezpečení lidských zdrojů : 

 
10. Potřeba zabezpečení věcných a finančních zdrojů :  

 
11. Návrh způsobu přistoupení ke standardizační dohodě : 

a) přistoupit 

b) přistoupit s výhradami 

c) přistoupit bez zavedení 

d) nepřistoupit 
12. Navrhovaný termín zavedení standardizační dohody : 
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Pokyny k jednotlivým bodům stanoviska.  
 

1) Číslo standardizační dohody je čtyřmístné a přidělují je orgány NATO, edice je 
číslo označující pořadí jejího vydání ( např. Standardizační dohoda číslo 
2106,edice 5). 

 
2) Název  standardizační   dohody  je  uváděn v českém a anglickém jazyce, při-

čemž anglický název je závazný. 
 
3) Zpracovatel   uvede   své   jméno a příjmení,   organizaci   a   telefon,   aby   by-

lo   možné   s  ním problematiku konzultovat . 
 

4) V rámci připomínek se např. uvede, zda není potřeba návrh na přistoupení do-
pracovat, zda se  uvedený  návrh  týká  ministerstva  nebo  jiného  správního  
úřadu, kterému byl zaslán, zda  není  třeba  návrh  zaslat ještě jinému minister-
stvu nebo jinému správnímu úřadu apod. Připomínky musí být  řádně zdůvod-
něny . 

 
5) Uvede se,  zda jsou obsahové požadavky  standardizační  dohody již v právních 

předpisech (zákon, vyhláška, nařízení vlády) zapracovány plně nebo částečně . 
 

6) Uvede se, zda jsou obsahové požadavky standardizační  dohody  obsaženy 
v ČSN nebo jiných normách a pokud ne, uvede se stanovisko, zda se předpo-
kládá jejich vypracování. 

 
7) Návrh na vytvoření nového ČOS se podává tehdy, pokud obsahové požadavky 

standardizační dohody nejsou obsaženy v právních předpisech nebo ČSN. Po-
kud jsou obsahové požadavky standardizační dohody obsaženy v předchozích 
dokumentech (body 5 a 6) jen částečně, zpracuje se ČOS na chybějící část a 
v ostatním se odvolá na ČSN nebo právní předpis. 

 
8) Uvedou  se  interní  normativní  akty připomínkového místa, které  danou  pro-

blematiku   řeší   nebo  se  v nich    řešení   této   problematiky předpokládá . 
 

9) Uvede  se  potřeba  lidských  zdrojů nad rámec stávajících počtů včetně toho, 
zda je připomínkové místo schopno  tyto zvýšené počty pokrýt nebo budou vy-
žadovat  pokrytí  z jiných  zdrojů . V případě  pokrytí  z  jiných  zdrojů  je  ne-
zbytné doplnit podrobnou analýzu a odůvodnění. 

 
10) Uvede se potřeba věcných a finančních zdrojů nad  rámec  přidělených  zdrojů  

včetně stanoviska, zda je připomínkové místo  schopno  tyto zvýšené potřeby 
pokrýt  nebo  budou  vyžadovat  pokrytí  z jiných  zdrojů . V případě  pokrytí  
z jiných zdrojů je nezbytné doplnit podrobnou analýzu a odůvodnění. 
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11) Při návrhu způsobu přistoupení ke standardizační dohodě se vyjadřuje : 

 
a) souhlas s celým zněním standardizační dohody, 

       
   b) souhlas s přistoupením ke standardizační dohodě, avšak existují oprávněné 
důvody, proč  není  možné  přistoupit  k  dohodě jako celku. V tomto případě je 
nutné   uvést   výhrady   k   některým   pasážím,   které   jsou   spojeny   s   právní    
nebo   finanční   překážkou  nebo uvést  další podmínky,  za  kterých  bude možné 
ke  standardizační dohodě  přistoupit. V  tomto   případě   musí   být  uvedeno  
podrobné    zdůvodnění v českém i anglickém jazyce, 
       
     c) souhlas s  obsahem   standardizační  dohody,  avšak jsou vážné důvody neza-
vádět ji  do   prostředí   České  republiky ( např.  vysoké   finanční  náklady,  pro   
které   není  možné nalézt  zdroje,   existuje   rozpor   s právním   řádem ,  nepřed-
pokládá  se   její   využívání  v ČR) .   Nejsou   však   námitky,    aby   byla   stan-
dardizační   dohoda  využívána v jiných    zemích.    V tomto   případě   musí     být     
uvedeno  podrobné zdůvodnění v českém a anglickém jazyce, 
    
   d) nesouhlas  s  přistoupením  ke   standardizační  dohodě je uplatňován tehdy, 
když ČR má  výhrady   k  obsahu   standardizační   dohody   a   zastává   stanovis-
ko,   že   není  vhodné,   aby   standardizační   dohoda   byla   v rámci   NATO  za-
vedena.  Podrobné  zdůvodnění musí být uvedeno v českém a anglickém jazyce . 
 
12)Uvede se předpokládaný  termín zavedení standardizační dohody v rámci mi-

nisterstva  nebo jiného  správního  úřadu. Vyplňuje  se  jen  v případě  přistou-
pení podle  bodu 11 písm. a) a b). 
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Příloha č. 3 

 
Vzor 

Hlášení  o zavedení standardizační dohody NATO   
 
 
 
1. Standardizační dohoda číslo , edice : 
 
2. Název standardizační dohody v anglickém jazyce   :  
  
3. Standardizační dohoda zavedena dne :  
  
4. Název a označení dokumentu, do kterého byla standardizační dohoda promít-
nuta : 
 
5. Zpracovatel hlášení ( jméno a příjmení, organizace, telefon ) : 
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