Vymezení širokého konceptu položky majetku.
Širokým konceptem položky majetku se rozumí přidělení jednoho katalogového čísla
majetku (KČM) skupině různých výrobků s vymezenými shodnými vlastnostmi z pohledu
jejich užitnosti.
Na základě analýzy sortimentu a technických vlastností výrobků v době zpracování této
instrukce a potřeb hospodaření s tímto majetkem v resortu obrany ČR vymezuje MM 4.2 „Stavební
a opevňovací materiál“ široký koncept položky na digestoře takto:
Definice odpovídá schválenému názvu VENTILÁTOR, ODSTŘEDIVÝ – digestoř nebo
také odsávač par, je domácí kuchyňský stroj umožňující odsávání nežádoucích plynných látek a par
vznikajících při přípravě jídel. Po instalaci se stává součástí kuchyňské linky nebo nemovitosti.
Zahrnuje klasické bytové digestoře s odtahovým potrubím nebo recirkulační digestoře s aktivním
uhlíkovým filtrem.
Nezahrnuje velkokuchyňské a laboratorní digestoře.

Stanovení kriterií pro katalogová čísla majetku
Pro takto definovaný majetek stanovuji do KatMaj jednu položku.
Vymezená komodita k datu zavedení ŠKPM zahrnuje jedno KČM:
1. KČM 0137100100652 - DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ– charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze 1.

Závěr
Ukládám nákladovým střediskům (NS) účtovat veškerý pořízený majetek do resortu MO,
který odpovídá výše uvedené definici digestoře bez rozdílu dodavatele nebo výrobce a bez ohledu
na další technické rozdíly u výrobků.
NS nemusí při nákupu zasílat správci položky požadavky na zavedení doplňující
referenčního čísla výrobku a kód výrobce do KatMaj o konkrétním typu nakoupené digestoře.
Zavedením, řízením aktualizací, publikaci a využívání ŠKPM po dobu celého jejího
životního cyklu pověřuji majetkového manažera MU 4.2 pplk. Ing. Alexandra Mana, telefon
230661, mail alexandr.man@stb.acr.
Zpracování datového záznamu zajišťuje Správce položky (KSP 11) u VZ 8521 Brno o.z.
Jana Růžičková, telefon 973 442495, mail CADS jana.ruzickova@brno.acr
Datum zavedení : 24. březen 2010

Příloha číslo 1
KČM - 0137100100652 - DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ
Vlastnosti : elektrický stroj s ventilátorem k odsávání nežádoucích plynných látek a par, který je
instalován do kuchyňské linky nebo zakotven do stěny (stropu) místnosti.
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Zkrácený název: DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ
Typ položky: 0 – nestandardní
Druh položky: 2 – náhradní díl
Typ identifikace : 4 – částečně popisná
Schválený název: VENTILÁTOR, ODSTŘEDIVÝ
INC (Kód názvu položky): 04254
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 4140 – Ventilátory, větráky, cirkulátory vzduchu a
dmýchadla
FIIG (Směrnice pro identifikaci položky): A087AO
RN (Referenční číslo): 756/2010 - 2280
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 1
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BS - Katalogizační
pracoviště proviantního materiálu
UŽIVATEL: Logistika AČR
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 – kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 01 - Množ, Druh zás.-V;
CPA (Standardní klasifikace produkce) : 275115 – Ventilátory a ventilační nebo recirkulační
odsávače převážně pro domácnost
Účetní zatřídění : 812 – Materiál na skladě
PMIC (Indikační kód drahých kovů) : A - Neobsahuje drahý kov
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se

