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Čj. 1586/2010-2280

ODBORNÁ INSTRUKCE
STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO PRAČKY
A SUŠIČKY

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.

•
•
•

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 4.1,
katalogizační agentury2[2] aktivně vstupující do procesu katalogizace majetku,
správce položky 13.
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 4.1
široký koncept položky na PRAČKY A SUŠIČKY takto:
•
•
•

PRAČKA
PRAČKA SE SUŠIČKOU
SUŠIČKA NA PRÁDLO

Definice:
PRAČKA - odpovídá schválenému názvu PRAČKA,PRO DOMÁCÍ PRÁDELNY, ELEKTRICKÁ
A PRAČKA, NA PRÁDLO, KOMERČNÍ - jednotka s motorickým pohonem, která je
vhodná pro praní oděvů, pro praní pomocí máchání zašpiněného prádla ve styku
s vodou, saponátem a /nebo mýdlem.
PRAČKA SE SUŠIČKOU - odpovídá schváleným názvům PRAČKA-SUŠIČKA, PRO DOMÁCÍ
PRÁDELNY a PRAČKA-SUŠIČKA, DOMÁCÍ PRÁDELNY- kombinovaná motorem
poháněná jednotka určená k praní a sušení prádla.
SUŠIČKA NA PRÁDLO - odpovídá schváleným názvům BUBNOVÁ SUŠIČKA, PRO DOMÁCÍ
PRÁDELNY a BUBNOVÁ SUŠIČKA, PRO PRÁDELNY, KOMERČNÍ - stroj
s motorickým pohonem, který odstraňuje většinu vlhkosti zbývající v textilních
výrobcích po procesu extrakce pomocí ohřátého vzduchu produkovaným buď
elektrickým tělesem nebo jednotkou vytápěnou plynem, který prochází otáčejícím se
válcem.

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.

Stanovení kriterií pro katalogová čísla majetku
Vymezená komodita k datu zavedení ŠKPM zahrnuje 13 KČM:
PRAČKY
1. 0112104753035 - Pračka klasic.el.domácí - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 1
2. 0112104753042 - Pračka parní - charakteristika položky, rozsah a forma zpracování
datového záznamu je uvedena v příloze č.2
3. 0112104753011 - Pračka aut.boční plnění - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č.3
4. 0112104753059 - Pračka aut.horní plnění - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č.4
5. 0112104753066 - Pračka aut.úzká boční pl - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č.5
6. 0112104753073 - Pračka aut.úzká horní pl - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena příloze č. 6
7. 0112104753080 - Pračka aut.prof.komerční - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 7
8. 0112104753097 - Pračka aut.vestavná - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č.8.
PRAČKY SE SUŠIČKOU
9. 0112104750175 - Pračka aut. se sušičkou - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č.9
10. 0112104753105- Pračka a sušička-set - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č.10
11. 0112104750384 – Pračka-suš.prof.komerční - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze 11
SUŠIČKY NA PRÁDLO
12. 0112104750865 - Sušička prádla-dom.použ.- charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 12
13. 0161174101125 - Sušička prof.komerční - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 13

Závěr
Ukládám nákladovým střediskům (NS) účtovat veškerý pořízený majetek do resortu MO,
který odpovídá výše uvedené definici pračky, pračky se sušičkou a sušičky na prádlo na uvedených
13 KČM bez rozdílu dodavatele nebo výrobce, bez ohledu na další technické rozdíly u výrobků.
NS nemusí při nákupu materiálu zasílat správci položky požadavek na zavedení doplňujících
údajů do KatMaj o konkrétním typu pořízené pračky, pračky se sušičkou a sušičky na prádlo
(referenční číslo výrobku, kód výrobce).
Zavedením, řízením aktualizací, publikací a využíváním ŠKPM po dobu celého jejího
životního cyklu je pověřen majetkový manažer MU 4.1 pplk. Ing. Zdeněk Tomáš, telefon 230641,
mail zdenek.tomas@stb.acr (nařízení Sekce logistiky MO, čj.13-20/2009-3042).
Zpracování datového záznamu zajišťuje správce položky (KSP 13) u
o.z. Ing. Jozef Valko, telefon 973 442 629, mail CADS jozef.valko@brno.acr

Datum zavedení: 30 . srpna 2010

VZ 8521 Brno

Příloha č. 1 k čj. 1586/2010-2280
PRAČKY
KČM 0112104753035 - PRAČKA KLASIC.EL.DOMÁCÍ
Vlastnosti: Jednotka s motorickým pohonem, která pere prádlo (s použitím vody, saponátu a /nebo
mýdla) v nádobě za pomocí šroubu apod., možné je ohřívání prací lázně.
Zkrácený název:. PRAČKA KLASIC.EL.DOMÁCÍ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PRAČKA, PRO DOMÁCÍ PRÁDELNY, ELEKTRICKÁ
INC (Kód názvu položky): 04166
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 3510- Zařízení pro prádelny a chemické čistírny
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T155-C
RN (Referenční číslo): čj. odborné instrukce SMU k zavedení širokého konceptu
REF: A- Hlavní reference
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G-Ministerstvo obrany ČR
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4 - Prozatímní/rozpracovaná norma
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 3 - RN pro nákup
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C -Dokumen.lze opatřit-bez omezen
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BJ - Katalogizační
pracoviště topogr.,osvět., a sil.materiálu
UŽIVATEL: dle číselníku organizačních entit (MOE) - interní
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 - kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 43 - Množ.,Ktg.,Inv.č.,Rok výr.,Výrob.,Výr.č,Ev.č/VPZ,
Druh zás.-V
CPA: 275113 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
Účetní zatřídění: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů): U - Obsah drahého kovu není znám
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se
Možná varianta druhé a další reference :
RN: typové označení
NCAGE: konkrétního výrobce
REF: N - Vedlejší reference
RNCC: 3 - Výrobce položky
RNVC: 2 - Úplná identifikace položky
DAC: 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC: A - Polož.lze opatřit pouze u výr.
RNFC: 4 - Převzato bez úprav
RNAAC: WZ – BJ

Příloha č. 2 k čj. 1586/2010-2280

KČM

0112104753042 - PRAČKA PARNÍ

Vlastnosti: Motorem poháněná jednotka, která pere prádlo (s použitím vody,pracích prostředků a
PÁRY) a pak z prádla odstraňuje velké procento vody odstředěním; je programovatelná na různé
druhy praní a různou teplotu vody a páry.
Zkrácený název: PRAČKA PARNÍ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PRAČKA, PRO DOMÁCÍ PRÁDELNY, ELEKTRICKÁ
INC (Kód názvu položky): 04166
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 3510- Zařízení pro prádelny a chemické čistírny
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T155-C
RN (Referenční číslo): čj. odborné instrukce SMU k zavedení širokého konceptu
REF: A- Hlavní reference
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G-Ministerstvo obrany ČR
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4 - Prozatímní/rozpracovaná norma
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 3 - RN pro nákup
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C -Dokumen.lze opatřit-bez omezen
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BJ - Katalogizační
pracoviště topogr.,osvět., a sil.materiálu
UŽIVATEL: dle číselníku organizačních entit (MOE) - interní
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 - kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 43 - Množ.,Ktg.,Inv.č.,Rok výr.,Výrob.,Výr.č,Ev.č/VPZ,
Druh zás.-V
CPA: 275113 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
Účetní zatřídění: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů): U - Obsah drahého kovu není znám
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se
Možná varianta druhé a další reference :
RN: typové označení
NCAGE: konkrétního výrobce
REF: N - Vedlejší reference
RNCC: 3 - Výrobce položky
RNVC: 2 - Úplná identifikace položky
DAC: 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC: A - Polož.lze opatřit pouze u výr.
RNFC: 4 - Převzato bez úprav
RNAAC: WZ – BJ

Příloha č. 3 k čj 1586/2010-2280

KČM 0112104753011 - PRAČKA AUT.BOČNÍ PLNĚNÍ
Vlastnosti: Motorem poháněná jednotka, která pere prádlo (s použitím vody,pracích prostředků) a
pak z prádla odstraňuje velké procento vody odstředěním; je programovatelná na různé druhy praní
a různou teplotu vody.
Proces praní a máchání je nastavitelný programátorem.Vkládání prádla je prováděno zboku
(zpředu).
Zkrácený název: PRAČKA AUT.BOČNÍ PLNĚNÍ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PRAČKA, PRO DOMÁCÍ PRÁDELNY, ELEKTRICKÁ
INC (Kód názvu položky): 04166
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): ): 3510- Zařízení pro prádelny a chemické čistírny
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T155-C
RN (Referenční číslo): čj. odborné instrukce SMU k zavedení širokého konceptu
REF: A- Hlavní reference
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G-Ministerstvo obrany ČR
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4 - Prozatímní/rozpracovaná norma
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 3 - RN pro nákup
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C -Dokumen.lze opatřit-bez omezen
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BJ - Katalogizační
pracoviště topogr.,osvět., a sil.materiálu
UŽIVATEL: dle číselníku organizačních entit (MOE) - interní
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 - kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 43 - Množ.,Ktg.,Inv.č.,Rok výr.,Výrob.,Výr.č,Ev.č/VPZ,
Druh zás.-V
CPA: 275113 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
Účetní zatřídění: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů): U - Obsah drahého kovu není znám
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se
Možná varianta druhé a další reference :
RN: typové označení NCAGE: konkrétního výrobce
REF: N - Vedlejší reference
RNCC: 3 - Výrobce položky
RNVC: 2 - Úplná identifikace položky
DAC: 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC: A - Polož.lze opatřit pouze u výr.
RNFC: 4 - Převzato bez úprav
RNAAC: WZ – BJ

Příloha č. 4 k čj 1586/2010-2280

KČM 0112104753059 - PRAČKA AUT.HORNÍ PLNĚNÍ
Vlastnosti: Motorem poháněná jednotka, která pere prádlo (s použitím vody,pracích prostředků) a
pak z prádla odstraňuje velké procento vody odstředěním; je programovatelná na různé druhy praní
a různou teplotu vody.
Proces praní a máchání je nastavitelný programátorem.Vkládání prádla je prováděno shora.
Zkrácený název: PRAČKA AUT.HORNÍ PLNĚNÍ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PRAČKA, PRO DOMÁCÍ PRÁDELNY, ELEKTRICKÁ
INC (Kód názvu položky): 04166
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 3510- Zařízení pro prádelny a chemické čistírny
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T155C
RN (Referenční číslo): čj. odborné instrukce SMU k zavedení širokého konceptu
REF: A- Hlavní reference
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G-Ministerstvo obrany ČR
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4 - Prozatímní/rozpracovaná norma
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 3 - RN pro nákup
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C -Dokumen.lze opatřit-bez omezen
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BJ - Katalogizační
pracoviště topogr.,osvět., a sil.materiálu
UŽIVATEL: dle číselníku organizačních entit (MOE) - interní
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 - kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 43 - Množ.,Ktg.,Inv.č.,Rok výr.,Výrob.,Výr.č,Ev.č/VPZ,
Druh zás.-V
CPA: 275113 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
Účetní zatřídění: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů): U - Obsah drahého kovu není znám
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se
Možná varianta druhé a další reference :
RN: typové označení
NCAGE: konkrétního výrobce
REF: N - Vedlejší reference
RNCC: 3 - Výrobce položky
RNVC: 2 - Úplná identifikace položky
DAC: 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC: A - Polož.lze opatřit pouze u výr.
RNFC: 4 - Převzato bez úprav
RNAAC: WZ – BJ

Příloha č.5 k čj. 1586/2010-2280

KČM 0112104753066

- PRAČKA AUT.ÚZKÁ BOČNÍ PL

Vlastnosti: Motorem poháněná jednotka, která pere prádlo (s použitím vody,pracích prostředků) a
pak z prádla odstraňuje velké procento vody odstředěním; je programovatelná na různé druhy praní
a různou teplotu vody. Proces praní a máchání je nastavitelný programátorem. Vkládání prádla je
prováděno zboku (zpředu). Rozměr hloubky nebo šířky je menší než 50cm.
Zkrácený název: PRAČKA AUT.ÚZKÁ BOČNÍ PL
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PRAČKA, PRO DOMÁCÍ PRÁDELNY, ELEKTRICKÁ
INC (Kód názvu položky): 04166
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 3510- Zařízení pro prádelny a chemické čistírny
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T155C
RN (Referenční číslo): čj. odborné instrukce SMU k zavedení širokého konceptu
REF: A- Hlavní reference
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G-Ministerstvo obrany ČR
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4 - Prozatímní/rozpracovaná norma
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 3 - RN pro nákup
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C -Dokumen.lze opatřit-bez omezen
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BJ - Katalogizační
pracoviště topogr.,osvět., a sil.materiálu
UŽIVATEL: dle číselníku organizačních entit (MOE) - interní
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 - kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 43 - Množ.,Ktg.,Inv.č.,Rok výr.,Výrob.,Výr.č, Ev.č/VPZ,
Druh zás.-V
CPA: 275113 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
Účetní zatřídění: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů): U - Obsah drahého kovu není znám
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se
Možná varianta druhé a další reference :
RN: typové označení
NCAGE: konkrétního výrobce
REF: N - Vedlejší reference
RNCC: 3 - Výrobce položky
RNVC: 2 - Úplná identifikace položky
DAC: 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC: A - Polož.lze opatřit pouze u výr.
RNFC: 4 - Převzato bez úprav
RNAAC: WZ – BJ

Příloha č.6 k čj. 1586/2010-2280

KČM 0112104753073 - PRAČKA AUT.ÚZKÁ HORNÍ PL
Vlastnosti: Motorem poháněná jednotka, která pere prádlo (s použitím vody,pracích prostředků) a
pak z prádla odstraňuje velké procento vody odstředěním; je programovatelná na různé druhy praní
a různou teplotu vody. Proces praní a máchání je nastavitelný programátorem.Vkládání prádla je
prováděno shora.
Rozměr hloubky nebo šířky je menší než 50cm.
Zkrácený název: PRAČKA AUT.ÚZKÁ HORNÍ PL
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PRAČKA, PRO DOMÁCÍ PRÁDELNY, ELEKTRICKÁ
INC (Kód názvu položky): 04166
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 3510- Zařízení pro prádelny a chemické čistírny
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T155C
RN (Referenční číslo): čj. odborné instrukce SMU k zavedení širokého konceptu
REF: A- Hlavní reference
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G-Ministerstvo obrany ČR
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4 - Prozatímní/rozpracovaná norma
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 3 - RN pro nákup
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C -Dokumen.lze opatřit-bez omezen
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BJ - Katalogizační
pracoviště topogr.,osvět., a sil.materiálu
UŽIVATEL: dle číselníku organizačních entit (MOE) - interní
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 - kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 43 - Množ.,Ktg.,Inv.č.,Rok výr.,Výrob.,Výr.č,Ev.č/VPZ,
Druh zás.-V
CPA: 275113 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
Účetní zatřídění: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů): U - Obsah drahého kovu není znám
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se
Možná varianta druhé a další reference :
RN: typové označení
NCAGE: konkrétního výrobce
REF: N - Vedlejší reference
RNCC: 3 - Výrobce položky
RNVC: 2 - Úplná identifikace položky
DAC: 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC: A - Polož.lze opatřit pouze u výr.
RNFC: 4 - Převzato bez úprav
RNAAC: WZ – BJ

Příloha č.7 k čj. 1586/2010-2280

KČM 0112104753080 - PRAČKA AUT.PROF.KOMERČNÍ
Vlastnosti: Motorem poháněná jednotka, která pere prádlo (s použitím vody,pracích prostředků) a
pak z prádla odstraňuje velké procento vody odstředěním; je programovatelná na různé druhy praní
a různou teplotu vody,(páry)s obsahem suchého prádla > 10 kg.
Proces praní a máchání je nastavitelný programátorem.
Zkrácený název: PRAČKA AUT.PROF.KOMERČNÍ
Typ položky: 0 – nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PRAČKA, NA PRÁDLO, KOMERČNÍ
INC (Kód názvu položky): 04240
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 3510- Zařízení pro prádelny a chemické čistírny
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T155-C
RN (Referenční číslo): čj. odborné instrukce SMU k zavedení širokého konceptu
REF: A- Hlavní reference
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G-Ministerstvo obrany ČR
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4 - Prozatímní/rozpracovaná norma
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 3 - RN pro nákup
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C -Dokumen.lze opatřit-bez omezen
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BJ - Katalogizační
pracoviště topogr.,osvět., a sil.materiálu
UŽIVATEL: dle číselníku organizačních entit (MOE) - interní
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 - kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 43 - Množ.,Ktg.,Inv.č.,Rok výr.,Výrob.,Výr.č,Ev.č/VPZ,
Druh zás.-V
CPA: 289422- Pračky pro prádelny; stroje pro chemické čištění; sušičky s obsahem suchého prádla
> 10 kg
Účetní zatřídění: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů): U - Obsah drahého kovu není znám
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se
Možná varianta druhé a další reference :
RN: typové označení NCAGE: konkrétního výrobce
REF: N - Vedlejší reference
RNCC: 3 - Výrobce položky
RNVC: 2 - Úplná identifikace položky
DAC: 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC: A - Polož.lze opatřit pouze u výr.
RNFC: 4 - Převzato bez úprav
RNAAC: WZ – BJ

Příloha č. 8 k čj. 1586/2010-2280

KČM 0112104753097 - PRAČKA AUT.VESTAVNÁ
Vlastnosti: automatická pračka bez opláštění pro zabudování do nábytku.
Zkrácený název: PRAČKA AUT.VESTAVNÁ
INC (Kód názvu položky): 04166
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PRAČKA, PRO DOMÁCÍ PRÁDELNY, ELEKTRICKÁ
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 3510- Zařízení pro prádelny a chemické čistírny
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T155-C
RN (Referenční číslo): čj. odborné instrukce SMU k zavedení širokého konceptu
REF: A- Hlavní reference
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G-Ministerstvo obrany ČR
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4 - Prozatímní/rozpracovaná norma
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 3 - RN pro nákup
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C -Dokumen.lze opatřit-bez omezen
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BJ - Katalogizační
pracoviště topogr.,osvět., a sil.materiálu
UŽIVATEL: dle číselníku organizačních entit (MOE) - interní
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 - kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 43 - Množ.,Ktg.,Inv.č.,Rok výr.,Výrob.,Výr.č,Ev.č/VPZ,
Druh zás.-V
CPA: 275113 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
Účetní zatřídění: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů): U - Obsah drahého kovu není znám
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se
Možná varianta druhé a další reference :
RN: typové označení
NCAGE: konkrétního výrobce
REF: N - Vedlejší reference
RNCC: 3 - Výrobce položky
RNVC: 2 - Úplná identifikace položky
DAC: 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC: A - Polož.lze opatřit pouze u výr.
RNFC: 4 - Převzato bez úprav
RNAAC: WZ – BJ

Příloha č. 9 k čj. 1586/2010-2280
PRAČKY SE SUŠIČKOU
KČM: 0112104750175 - PRAČKA AUT.SE SUŠIČKOU
Vlastnosti: Kombinovaná motorem poháněná jednotka určená k praní a sušení oděvů při jedné
spojité automatické operaci.
Zkrácený název: PRAČKA AUT.SE SUŠIČKOU
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PRAČKA-SUŠIČKA, DOMÁCÍ PRÁDELNY
INC (Kód názvu položky) 23198
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 3510- Zařízení pro prádelny a chemické čistírny
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): A23900
RN (Referenční číslo): čj. odborné instrukce SMU k zavedení širokého konceptu
REF: A- Hlavní reference
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G-Ministerstvo obrany ČR
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4 - Prozatímní/rozpracovaná norma
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 3 - RN pro nákup
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C -Dokumen.lze opatřit-bez omezen
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BJ - Katalogizační
pracoviště topogr.,osvět., a sil.materiálu
UŽIVATEL: dle číselníku organizačních entit (MOE) - interní
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 - kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 43 - Množ.,Ktg.,Inv.č.,Rok výr.,Výrob.,Výr.č,Ev.č/VPZ,
Druh zás.-V
CPA: 275113 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
Účetní zatřídění: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů): U - Obsah drahého kovu není znám
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se
Možná varianta druhé a další reference :
RN: typové označení
NCAGE: konkrétního výrobce
REF: N - Vedlejší reference
RNCC: 3 - Výrobce položky
RNVC: 2 - Úplná identifikace položky
DAC: 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC: A - Polož.lze opatřit pouze u výr.
RNFC: 4 - Převzato bez úprav
RNAAC: WZ – BJ

Příloha č. 10 k čj. 1586/2010-2280

KČM 0112104753105 PRAČKA A SUŠIČKA - SET
Vlastnosti: Spárovaná sestava jedné automatické pračky a jedné otáčivé bubnové sušičky pro
použití v domácnosti.
Zkrácený název: PRAČKA A SUŠIČKA-SET
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PRAČKA-SUŠIČKA, PRO DOMÁCÍ PRÁDELNY
INC (Kód názvu položky) 23192
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 3510- Zařízení pro prádelny a chemické čistírny
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): A23900
RN (Referenční číslo): čj. odborné instrukce SMU k zavedení širokého konceptu
REF: A- Hlavní reference
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G-Ministerstvo obrany ČR
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4 - Prozatímní/rozpracovaná norma
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 3 - RN pro nákup
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C -Dokumen.lze opatřit-bez omezen
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BJ - Katalogizační
pracoviště topogr.,osvět., a sil.materiálu
UŽIVATEL: dle číselníku organizačních entit (MOE) - interní
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 - kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 43 - Množ.,Ktg.,Inv.č.,Rok výr.,Výrob.,Výr.č,Ev.č/VPZ,
Druh zás.-V
CPA: 275113 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
Účetní zatřídění: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů): U - Obsah drahého kovu není znám
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se
Možná varianta druhé a další reference :
RN: typové označení
NCAGE: konkrétního výrobce
REF: N - Vedlejší reference
RNCC: 3 - Výrobce položky
RNVC: 2 - Úplná identifikace položky
DAC: 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC: A - Polož.lze opatřit pouze u výr.
RNFC: 4 - Převzato bez úprav
RNAAC: WZ – BJ

Příloha č. 11 k čj. 1586/2010-2280

KČM 0112104750384

PRAČKA-SUŠ.PROF.KOMERČNÍ

Vlastnosti: Kombinovaná motorem poháněná jednotka určená k praní a sušení oděvů při jedné
spojité automatické operaci na hmotnost >10 kg.
Zkrácený název: PRAČKA-SUŠ.PROF.KOMERČNÍ
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: .PRAČKA-SUŠIČKA, DOMÁCÍ PRÁDELNY
INC (Kód názvu položky 23198
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 3510- Zařízení pro prádelny a chemické čistírny
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): A23900
RN (Referenční číslo): čj. odborné instrukce SMU k zavedení širokého konceptu
REF: A- Hlavní reference
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G-Ministerstvo obrany ČR
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4 - Prozatímní/rozpracovaná norma
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 3 - RN pro nákup
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C -Dokumen.lze opatřit-bez omezen
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BJ - Katalogizační
pracoviště topogr.,osvět., a sil.materiálu
UŽIVATEL: dle číselníku organizačních entit (MOE) - interní
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 - kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 43 - Množ.,Ktg.,Inv.č.,Rok výr.,Výrob.,Výr.č,Ev.č/VPZ,
Druh zás.-V
CPA: 275113 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
Účetní zatřídění: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů): U - Obsah drahého kovu není znám
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se
Možná varianta druhé a další reference :
RN: typové označení televizoru
NCAGE: konkrétního výrobce
REF: N - Vedlejší reference
RNCC: 3 - Výrobce položky
RNVC: 2 - Úplná identifikace položky
DAC: 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC: A - Polož.lze opatřit pouze u výr.
RNFC: 4 - Převzato bez úprav
RNAAC: WZ - BJ

Příloha č. 12 k čj. 1586/2010-2280
SUŠIČKY NA PRÁDLO
KČM : 0112104750865 - SUŠIČKA PRÁDLA-DOM.POUŽ.
Vlastnosti: Stroj s motorickým pohonem, který odstraňuje většinu vlhkosti zbývající v textilních
výrobcích po procesu extrakce pomocí ohřátého vzduchu produkovaným buď elektrickým tělesem
nebo jednotkou vytápěnou plynem, který prochází otáčejícím se válcem.
Zkrácený název: SUŠIČKA PRÁDLA-DOM.POUŽ.
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: BUBNOVÁ SUŠIČKA, PRO DOMÁCÍ PRÁDELNY
INC (Kód názvu položky): 04176
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 3510 - Zařízení pro prádelny a chemické čistírny
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T155-D
RN (Referenční číslo): čj. odborné instrukce SMU k zavedení širokého konceptu
REF: A- Hlavní reference
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G-Ministerstvo obrany ČR
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4 - Prozatímní/rozpracovaná norma
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 3 - RN pro nákup
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C -Dokumen.lze opatřit-bez omezen
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BJ - Katalogizační
pracoviště topogr.,osvět., a sil.materiálu
UŽIVATEL: dle číselníku organizačních entit (MOE) - interní
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 - kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 43 - Množ.,Ktg.,Inv.č.,Rok výr.,Výrob.,Výr.č,Ev.č/VPZ,
Druh zás.-V
CPA: 275113 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
Účetní zatřídění: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů): U - Obsah drahého kovu není znám
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se
Možná varianta druhé a další reference :
RN: typové označení
NCAGE: konkrétního výrobce
REF: N - Vedlejší reference
RNCC: 3 - Výrobce položky
RNVC: 2 - Úplná identifikace položky
DAC: 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC: A - Polož.lze opatřit pouze u výr.
RNFC: 4 - Převzato bez úprav
RNAAC: WZ – BJ

Příloha č. 13 k čj. 1586/2010-2280

KČM : 0161174101125 SUŠIČKA PROF.KOMERČNÍ
Vlastnosti: Stroj s mechanickým pohonem, který odstraňuje většinu vlhkosti zbývající ve textilních
výrobcích po procesu vyluhování pomocí ohřátého vzduchu, který prochází otáčejícím se válcem.
Zkrácený název:SUŠIČKA PROF.KOMERČNÍ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: BUBNOVÁ SUŠIČKA, PRO PRÁDELNY, KOMERČNÍ
INC (Kód názvu položky): 04233
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 3510- Zařízení pro prádelny a chemické čistírny
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T155D
RN (Referenční číslo): čj. odborné instrukce SMU k zavedení širokého konceptu
REF: A- Hlavní reference
NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATA): 99M0G-Ministerstvo obrany ČR
RNCC (Kód kategorie referenčního čísla): 4 - Prozatímní/rozpracovaná norma
RNVC (Kód varianty referenčního čísla): 3 - RN pro nákup
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C -Dokumen.lze opatřit-bez omezen
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BJ - Katalogizační
pracoviště topogr.,osvět., a sil.materiálu
UŽIVATEL: dle číselníku organizačních entit (MOE) - interní
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 - kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 43 - Množ.,Ktg.,Inv.č.,Rok výr.,Výrob.,Výr.č,Ev.č/VPZ,
Druh zás.-V
CPA: 275113 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
Účetní zatřídění: 222 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů): U - Obsah drahého kovu není znám
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se
Možná varianta druhé a další reference :
RN: typové označení
NCAGE: konkrétního výrobce
REF: N - Vedlejší reference
RNCC: 3 - Výrobce položky
RNVC: 2 - Úplná identifikace položky
DAC: 3 - Dostupná jiná tech.dokumentace
RNSC: A - Polož.lze opatřit pouze u výr.
RNFC: 4 - Převzato bez úprav
RNAAC: WZ – BJ

