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Čj. 124/5/5/2011-2280

ODBORNÁ INSTRUKCE
STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO
OPÉKAČE TOPINEK EL.

ÚVOD
Odborná instrukce správce majetkového uskupení (SMU) vymezuje široký koncept položky
majetku (ŠKPM) v souladu s platnou legislativou i nadnárodními pravidly NATO pro katalogizaci
majetku1[1]. Vymezuje danou komoditu, pro kterou je zpracován ŠKPM na základě obdobných
vlastností různých výrobků z pohledu uživatele a s ohledem na celý životní cyklus položky majetku.
Odborná instrukce je vydána s cílem:
• zjednodušit, snížit a celkově sladit datové záznamy v Katalogu Informačního systému
logistiky (KatMaj) a následně vytvořit podmínky pro efektivní hospodaření s tímto
majetkem při všech logistických činnostech v celém životním cyklu zásobovacích položek,
• usnadnit orientaci v KatMaj, zejména koncovým uživatelům a zjednodušit zaúčtování
pořizovaného komerčního majetku nákladovými středisky.
Odbornou instrukci k zavedení ŠKPM zpracovává majetkový manažer (MM) VeSPod
daného majetkového uskupení jakožto výkonný orgán ve smyslu celoresortní logistiky ve
spolupráci se správcem dané položky.
1[1]

ACod P-1, pravidla Kodifikačního systému NATO a Standardizační dohody NATO-STANAG 3150,3151,4177.
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Odborná instrukce je určena pro:
• všechny vojáky v činné službě a občanské zaměstnance resortu Ministerstva obrany,
Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže, kteří se podílejí na hospodaření
s majetkem MU 1.0,
• katalogizační agentury2[2] aktivně vstupující do procesu katalogizace majetku,
• správce položky 22.
Odborná instrukce je uložena u majetkového manažera.
•
•

Majetkový manažer zodpovídá za:
aktualizaci v průběhu životního cyklu položky,
zveřejnění ve všech běžně dostupných informačních zdrojích (intranet atd.).

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 MU 1.0
široký koncept položky na OPÉKAČE TOPINEK EL. takto:
•

OPÉKAČ TOPINEK EL.

Definice odpovídá schválenému názvu OPÉKAČ TOPINEK, ELEKTRICKÝ.
Stanovení kriterií pro katalogová čísla majetku.
Vymezená komodita k datu zavedení ŠKPM zahrnuje 2 KČM:
OPÉKAČE TOPINEK EL.
1. 0134410600353 – OPÉKAČ TOPINEK EL. - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 1.
2. 0134410600360 – OPÉKAČ TOPINEK S POSUNEM - charakteristika položky, rozsah
a forma zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 2.

Závěr
Ukládám nákladovým střediskům (NS) účtovat veškerý nově pořízený majetek do resortu
MO, který odpovídá výše uvedené definici pro opékače topinek el. podle druhu na uvedených 2
KČM bez rozdílu dodavatele nebo výrobce, bez ohledu na další technické rozdíly u výrobků.
Všechny stávající opékače topinek el. vedené pod jinými KČM, je možno u NS převést na ŠKPM.
2[2]

Zákon 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobku služeb určených
k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, Hlava 3, § 9, čl.4.
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NS nemusí při nákupu materiálu zasílat správci položky požadavek na zavedení doplňujících
údajů do KatMaj o konkrétním typu pořízeného opékače topinek el. (referenční číslo výrobku, kód
výrobce).
Zavedením, řízením aktualizací, publikací a využíváním ŠKPM po dobu celého jejího
životního cyklu je pověřen majetkový manažer MU 1.0 pplk. Ing. Anton Maják, telefon 230 603,
e-mail anton.majak@stb.acr.
Zpracování datového záznamu zajišťuje správce položky (KSP 22) u
o.z. Jana Růžičková, telefon 442 495, e-mail jana.ruzickova@brno.acr.

VZ 8521 Brno

Datum zavedení: 1. ledna 2012.

Vyhotoveno v 1 výtisku o 3 listech:
Výtisk č. 1 - pro spis
Vypracoval: prap. Vladimír DLASK, o.z. Ing. Pavel MÁTL, o.z. Jana RŮŽIČKOVÁ
Schválil: pplk. Ing. Anton MAJÁK
Vypravil: fax
dne:
Uloženo:
počet listů:
Skartační znak: S
Rok skartačního řízení: 2022
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Příloha č. 1 k čj. 124/5/5/2011-2280
KONCEPT POLOŽKY: OPÉKAČ TOPINEK EL.
KČM

0134410600353

VLASTNOSTI: - elektrické tepelné zařízení na opékání topinek, toustů apod. bez tuku. U zařízení
lze nastavit intenzitu a dobu opékání, má vyjímatelnou zásuvku na zbytky pečiva, konstruován je
zpravidla s 2 otvory. Dále může mít i nástavec na rozpékání pečiva. Příkon zařízení je do 1200 W.
Doplňkovou funkcí topinkovače může být funkce rozmrazování a okamžitého přerušení provozu.
KATALOGIZAČNÍ DATA
Typ položky
: 0 - nestandardní položka
Typ identifikace : 4 - částečně popisná
INC
: 05299 – OPÉKAČ TOPINEK, ELEKTRICKÝ
NSC
: 7310
IIG
: 05299
RN
: Čj.: 124/5/5/2011-2280
NCAGE
: 99M0G
RNCC
: 4
RNVC
: 1
DAC
: 3
RNFC
: 4
RNSC
: C
RNAAC
: WZ BS
LOGISTICKÁ DATA
Zkrácený název : OPÉKAČ TOPINEK EL.
Druh položky
: 4 - Celek
KMJ
: 600 - kus
KZEV
: 33 – Množ., Ktg.,Inv.č., Rok výr., Ev. č./VPZ, Druh zás.-V
ÚZ
: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
CPA
: 275128 - Ostatní trouby a pece; vařiče, varné desky, varná tělíska; grily a
opékače
Uživatel
: 54 - logistika AČR
PMIC
: A - neobsahuje drahý kov
DMLC
: A - nepožaduje se
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Příloha č. 2 k čj. 124/5/5/2011-2280
KONCEPT POLOŽKY: OPÉKAČ TOPINEK S POSUNEM
KČM

0134410600360

VLASTNOSTI: - speciální elektrické tepelné zařízení na opékání topinek, toustů apod. bez tuku.
Zařízení je vybaveno časovačem, ovladačem rychlosti posunu pásu, má vyjímatelnou zásuvku na
zbytky pečiva, konstruováno je zpravidla pro přerušovaný a plynulý pohyb. Pro zabezpečení
pohybu se používá elektrický motor, který pohání dopravní pás s topinkami. Příkon zařízení je
zpravidla okolo 2 000 W.
KATALOGIZAČNÍ DATA
Typ položky
: 0 - nestandardní položka
Typ identifikace : 4 - částečně popisná
INC
: 05299 – OPÉKAČ TOPINEK, ELEKTRICKÝ
NSC
: 7310
IIG
: 05299
RN
: Čj.: 124/5/5/2011-2280
NCAGE
: 99M0G
RNCC
: 4
RNVC
: 1
DAC
: 3
RNFC
: 4
RNSC
: C
RNAAC
: WZ BS
LOGISTICKÁ DATA
Zkrácený název : OPÉKAČ TOPINEK S POSUNEM
Druh položky
: 4 - Celek
KMJ
: 600 - kus
KZEV
: 35 – Množ., Ktg.,Inv.č., Rok výr., Výr.č., Ev.č./VPZ, Druh zás.;
ÚZ
: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
CPA
: 275128 - Ostatní trouby a pece; vařiče, varné desky, varná tělíska; grily a
opékače
Uživatel
: 54 - logistika AČR
PMIC
: A - neobsahuje drahý kov
DMLC
: A - nepožaduje se
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