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ÚVOD

-

-

-

-

Metodické pokyny (dále jen „MP“) STAND 04 obsahově navazují 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, ve znění pozdějších předpisů;
rozkaz MO č. 55/2017 Věstníku, o úplatném nabývání majetku, služeb a stavebních
prací v rezortu Ministerstva obrany;
normativní výnos MO č. 60/2017 Věstníku, o jednotném postupu při úplatném
nabývání majetku, služeb a stavebních prací v rezortu Ministerstva obrany;
rozkaz MO č. 26/2004 Věstníku, Zabezpečení obranné standardizace v rezortu
Ministerstva obrany, ve znění jeho pozdějších změn a novel, který ukládá povinnosti
a stanovuje závazné postupy pro obrannou standardizaci v působnosti rezortu MO;
rozkaz MO č. 18/2011 Věstníku, Státní ověřování jakosti výrobků a služeb v rezortu
Ministerstva obrany, ve znění jeho pozdějších změn a novel, který ukládá povinnosti
a stanovuje závazné postupy pro složky MO, spolupracující při zabezpečení státního
ověřování jakosti v souladu se Zák. 309/2000 Sb.;
spojeneckou publikaci AAP-3(J), Tvorba, udržování a správa standardizačních
dokumentů NATO, v platném znění, která popisuje novou strukturu standardizačních
dokumentů NATO.

MP STAND 04 jsou metodikou ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci,
katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) vydanou s cílem sjednotit
formu zápisu odkazů na obranné standardy na úrovni Úř OSK SOJ, zpracovatelů
specifikací majetku a zpracovatelů navazujících smluvních dokumentů MO. Ve vzoru 1
uvádějí MP formálně správné, úplné a jednoznačné zápisy odkazů na nejčastěji se
vyskytující obranné standardy. V případě odkazu na takový obranný standard, u kterého není
v MP dostatečně popsána varianta jeho zápisu, se doporučuje konzultace s pracovníky Odboru
obranné standardizace Úř OSK SOJ.
MP jsou závazné pro všechny zaměstnance Úř OSK SOJ. Tyto MP nabývají
účinnosti dnem 15. září 2017.
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HLAVA 1
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Význam a zkratky základních pojmů, použitých v těchto MP:
a) Obranné standardy - pro účely těchto MP zahrnují pouze České obranné
standardy, Standardizační dohody NATO, Standardizační doporučení NATO
a Spojenecké standardy NATO. Informace o obranných standardech
zpřístupňuje Úř OSK SOJ v databázi Informačního systému standardizace,
dostupné všem složkám rezortu MO prostřednictvím aplikace ADMIS po
celoarmádní datové síti na adrese: www.stand.acr (IS STAN/ADMIS).
b) Český obranný standard (ČOS) je národním normativním dokumentem, který
stanovuje požadavky na výrobky a služby nebo postupy při činnostech v oblasti
operační, logistické a administrativní, které slouží k zajištění obrany státu. Často
slouží k zavedení STANAG, STANREC nebo jimi přejímaného spojeneckého
standardu NATO. V menší míře ČOS mohou standardizovat výrobky a služby,
pokud neexistují jiné normy, které danou problematiku řeší.
c) Standardizační dohoda NATO (NATO Standardization Agreement,
STANAG) je standardizační dokument NATO, kterým se stvrzuje dohoda
členských států o zavedení spojeneckého standardu NATO, a to jako celku nebo
jeho části tak, aby byl naplněn požadavek interoperability. Každá nová edice
STANAG vždy přejímá spojenecký standard NATO, to neplatí pro některé starší
edice STANAG.
d) Standardizační
doporučení
NATO
(NATO
Standardization
Recommendation, STANREC) přejímá takové NATO nebo civilní
standardizační
dokumenty
z materiálové
oblasti,
které
nesouvisí
s interoperabilitou, a členské státy jej schvalují v rámci procedury tichého
souhlasu (Silence procedure).
e) Spojenecký standard NATO je standard, vypracovaný nebo vybraný v rámci
standardizačního procesu NATO. Zahrnuje dvě následující podskupiny: standardy
NATO a standardy mimo NATO.
f) Standard NATO je standard, vytvořený a vyhlášený za platný v rámci
standardizačního procesu NATO. Je formátován, označen a upraven jako
spojenecká publikace (AP).
g) Standard mimo NATO je standard vypracovaný mimo rámec NATO a vybraný
proto, že splňuje pro NATO důležitá kritéria (např. některé civilní technické
normy EN, ISO, vojenské standardy cizích států MIL-STD, ...).
h) Spojenecká publikace (Allied Publication, AP) je označení dávané jak
spojeneckým standardům NATO, tak i dokumentům vázaným na tyto standardy,
publikovaným v NATO.
i) Dokument vázaný na standard je standardizační dokument, který usnadňuje
pochopení a zavedení jednoho nebo více spojeneckých standardů NATO.
S ohledem na místo vzniku může, ale nemusí, mít formu AP.
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HLAVA 2
VYHLEDÁNÍ OBRANNÝCH STANDARDŮ A JEDNOTNÁ FORMA
ODKAZOVÝCH ZÁPISŮ
2.1 V souladu s čl. 4 NVMO č. 60/2017 Věstníku, o jednotném postupu při úplatném
nabývání majetku, odpovídá za uvádění odkazů na obranné standardy (České obranné
standardy, standardizační dohody NATO, standardizační doporučení NATO a spojenecké
standardy NATO) zpracovatel specifikace majetku při jejím zpracování. Tyto odkazy musí
umožnit přesnou a nezaměnitelnou identifikaci odkazovaného dokumentu, a to nejen
v samotné specifikaci majetku, ale i v navazujících smluvních dokumentech MO.
2.2. K jednoznačné identifikaci obranného standardu je při každém výskytu odkazu
na něj nutné dodržovat jednotnou formu jeho zápisu, uvedenou v těchto MP. Dále je
potřebné, aby si zpracovatel specifikace majetku ověřil, že odkazovaná vydání nebo edice
obranného standardu jsou vyhlášeny za platné a účinné k datu zpracování specifikace
majetku, s výjimkou odůvodněných případů na sebe navazujících specifikací majetku, kdy
jejich zpracovatel záměrně stanovil konkrétní datum v minulosti. Zpracovatel specifikace
majetku by rovněž neměl uvádět odkazy na dosud neplatné návrhy, nebo sice vyhlášená, ale
dosud neúčinná vydání nebo edice obranných standardů.
2.3 Periodicky aktualizovaný přehled vybraných obranných standardů,
odkazovaných ve smlouvách MO od 1. 1. 2015, zveřejňuje Úř OSK SOJ na celoarmádní
datové síti na adrese: www.stand.acr, záložka: Přehledy standardů.
2.4 Periodicky aktualizovaný přehled o všech platných edicích STANAG,
STANREC a AP a o vydáních ČOS, včetně případných změn ČOS, zveřejňuje Úř OSK SOJ
na celoarmádní datové síti na adrese: www.stand.acr a dále na internetových stránkách
Odboru obranné standardizace Úř OSK SOJ na adrese: www.oos.army.cz. Texty aktuálně
platných neutajovaných vydání ČOS, včetně textů případných změn ČOS (s výjimkou ČOS
zařazených do řízené distribuce), jsou k dispozici na totožných adresách.
2.5 Podrobné informace a neutajované texty obranných standardů, po jednotlivých
vydáních ČOS a edicích STANAG, STANREC a AP, zpřístupňuje Úř OSK SOJ
v databázi Informačního systému standardizace, dostupné všem složkám rezortu MO
prostřednictvím aplikace ADMIS po celoarmádní datové síti na adrese: www.stand.acr.
2.6 U Českých obranných standardů musí být po zkratce „ČOS“ uvedeno jedinečné
šestimístné číslo ČOS, vždy následované číslem jeho vydání, a pokud v rámci daného
vydání existuje, také číslem Změny ČOS ve tvaru:
ČOS nnnnnn, X. vydání, Změna Y
Název ČOS je nepovinná součást identifikace odkazu na ČOS, pokud je ale použit, musí být
uveden přesně podle titulní strany schváleného vydání ČOS. Zdrojem pro ověření názvu ČOS
jsou přehledy v IS STAN nebo příslušný profil v IS STAN/ADMIS.
ČOS nnnnnn, X. vydání, Název českého obranného standardu
Pozn: u těch ČOS, které jsou v procesu tvorby vyššího vydání ČOS, přetrvá po nezbytnou
dobu dřívější označení, zahrnující číslo Opravy ČOS ve tvaru:
ČOS nnnnnn, X. vydání, Oprava Y
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2.7 U Standardizačních dohod NATO a Standardizačních doporučení NATO je
nutné po zkratce „STANAG“ nebo „STANREC“ uvádět jedinečné čtyřmístné číslo
STANAG nebo STANREC, vždy následované číslem jeho edice, a pokud v rámci dané
edice STANAG existuje, také číslem jeho doplňku (Amendment) ve tvaru:
STANAG nnnn, Ed. X, Am. Y
STANREC nnnn, Ed. X
Český nebo anglický název je nepovinná součást identifikace odkazu na STANAG/STANREC,
pokud je ale použit, musí být uveden přesně. Pokud je název uveden, anglický název musí být
uveden přesně podle titulní strany schválené edice originálu dokumentu. Zdrojem pro ověření
českého i anglického názvu STANAG/STANREC jsou přehledy v IS STAN nebo příslušný profil
v IS STAN/ADMIS.
STANAG nnnn, Ed. X, Název standardizační dohody NATO
STANREC nnnn, Ed. X, Název standardizačního doporučení NATO
2.8 U Spojeneckých standardů NATO ve formátu Spojeneckých publikací (AP) je
nutno uvádět jejich zkrácené označení (alfanumerický kód s oddělovací pomlčkou) tak, jak
je uveden na titulní stránce AP. Naprostá většina AP je dále identifikována vzestupným
označením její edice (písmeno nebo číslo), a pokud v rámci dané edice existují, i další
podrobnější identifikací, jako je číslo verze či změny ve tvaru:
AvvvP-nnnn, Ed. X
AvvvP-nn(X)(Y)
Český nebo anglický název je nepovinná součást identifikace odkazu na AP, pokud je ale použit,
musí být uveden přesně. Pokud je název uveden, anglický název musí být uveden přesně podle
titulní strany schválené edice originálu dokumentu. Zdrojem pro ověření českého i anglického
názvu AP jsou přehledy v IS STAN nebo příslušný profil v IS STAN/ADMIS.
AvvvP-nnnn, Ed. X, Název spojenecké publikace
AvvvP-nn(X)(Y), Název spojenecké publikace
2.9 U Spojeneckých standardů NATO, které nemají formát AP, je nutno uvádět
jejich zkrácený nebo úplný název ve tvaru, použitém na titulní straně odkazovaného
dokumentu.
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Vzor 1
Formáty zápisů nejčastěji uváděných obranných standardů
Aktuálnost vydání je nutno vždy ověřit na adrese: www.stand.acr. Při uvádění názvů je psaní
velkých nebo malých písmen a výběr jazyka nepodstatný, nesmí však dojít ke zkomolení.
ČOS 051625, 3. vydání, TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K
ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU
ČOS 051626, 2. vydání, POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ
ČOS 051627, 4. vydání, Oprava 2, ZKOUŠKY VOJENSKÉ TECHNIKY V ELEKTRICKÉM A
ELEKTROMAGNETICKÉM PROSTŘEDÍ (jen do doby schválení ČOS 051627, 5. vydání)
ČOS 051630, 2. vydání, POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI
KONTROLE A ZKOUŠKÁCH
ČOS 051631, 2. vydání, POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ
KONTROLE
AQAP-2131(C)(1), NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR FINAL
INSPECTION AND TEST
ČOS 051651, 2. vydání, DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NATO K AQAP-2110 NEBO AQAP2310 PRO OVĚŘOVÁNÍ KVALITY SOFTWARU
AQAP-2210(A)(2), NATO SUPPLEMENTARY SOFTWARE QUALITY ASSURANCE
REQUIREMENTS TO AQAP-2110 OR AQAP-2310
ČOS 051672, 1. vydání, POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI
NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ
AQAP-2110(D)(1), NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR DESIGN,
DEVELOPMENT AND PRODUCTION
ČOS 611501, 3. vydání, Změna 1, ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ
SPALOVACÍMI MOTORY. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY.
STANAG 2953, Ed. 4, Identifikační značení munice
STANAG 2953, Ed. 4, IDENTIFICATION OF AMMUNITION
STANAG 2310, Ed. 3, Am. 6, Malorážová munice (munice pro zbraně malé ráže) (7,62 mm)
STANAG 2310, Ed. 3, Am. 6, SMALL ARMS AMMUNITION (7.62 mm)
AECTP-240, Ed. 1, Mechanické podmínky
AECTP-240, Ed. 1, MECHANICAL CONDITIONS
AECTP-250(C)(1), Podmínky elektrického a elektromagnetického prostředí
AECTP-250(C)(1), ELECTRICAL AND ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENTAL
CONDITIONS

7

STAND-4/17-Úř OSK SOJ/1-1.dopl.

Strana
ÚVOD…………….…….……………………………….…………………………….…..3
HLAVA 1

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ……….…….….………….…….…….…...4

HLAVA 2 VYHLEDÁNÍ OBRANNÝCH STANDARDŮ A JEDNOTNÁ FORMA
ODKAZOVÝCH ZÁPISŮ ….…………………………………………………………….5

VZORY
1 Formáty zápisů nejčastěji uváděných obranných standardů…………………….…….7

Odpovědný představený: Ing. Mikuláš Stankievicz
Zpracovatel: Ing. Miloš Lízner
SpMO 18898-6/2017-1419
8

