VELITELSTVÍ SIL PODPORY
Odbor logistického zabezpečení personálu
Oddělení všeobecné podpory
Ve Staré Boleslavi dne 26. ledna 2011
Výtisk jediný
Počet listů: 4
Přílohy: 14/14

Čj. 1889/2010-2280

ODBORNÁ INSTRUKCE
STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO
SKARTOVACÍ STROJE
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.
Odborná instrukce je určena pro:

1[1]

ACod P-1, pravidla Kodifikačního systému NATO a Standardizační dohody NATO-STANAG 3150,3151,4177.

•

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 tištěné podobě u majetkového manažera, v elektronické
podobě na stránkách.
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 SKARTOVACÍ STROJE takto:
•
•
•

Skartovač osobní
Skartovač kancelářský
Skartovač skupinový

Skartovače
INC 04557, PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ – mechanické zařízení pro výrobu většího
množství rozemletého papíru z čistého nebo odpadového papíru, lepenky apod. Zařízení se může
používat i na zničení a sešrotování důvěrné a soukromé korespondence, případně k likvidaci
datových médií.
Dělení skartovacích strojů dle stupně bezpečnosti:

STUPNĚ CERTIFIKÁTŮ NBÚ
DIN 32757-1

Vyhl.č.
339/1999 Sb.

Vyhl. Č 528/2005
Sb.ve znění
vyhl.č.19/2008 Sb.

I

Neutajované

-

II

Vyhrazené

1

III

Důvěrné

2

2[2]

Orient.velikost řezu
Proužek širší než 6mm
Délka proužku neomezena
Šířka proužku < 6mm
Délka proužku neomezena
Šířka pruhu < 2mm
Délka proužku 297 mm
Šířka částic < 4 mm
Délka částic < 80mm

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.

2

IV

Tajné

3

Šířka částic < 2 mm
Délka částic < 15 mm

V

Přísně tajné

4

Šířka částic < 0,8 mm
Délka částic < 13 mm

Stanovení kriterií pro katalogová čísla majetku
Vymezená komodita k datu zavedení ŠKPM zahrnuje 14 Kčm.
SKARTOVAČE OSOBNÍ (obsah nádoby do 20 l)
1. 0091226111997 - SKARTOVAČ OS.NEUTAJOVANÉ - charakteristika položky, rozsah
a forma zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 1
2. 0112204903336 - SKARTOVAČ OS.VYHRAZENÉ - charakteristika položky, rozsah a
forma zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 2
3. 0091226121268 - SKARTOVAČ OS.DŮVĚRNÉ - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 3
4. 0112204940179 - SKARTOVAČ OS.TAJNÉ - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 4
SKARTOVAČE KANCELÁŘSKÉ (obsah nádoby 21 – 80 l)
5. 0112204940186 - SKARTOVAČ KANC.NEUTAJ. - charakteristika položky, rozsah a
forma zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 5
6. 0112204901253 - SKARTOVAČ KANC.VYHRAZENÉ - charakteristika položky, rozsah
a forma zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 6.
7. 0112204940193 - SKARTOVAČ KANC.DŮVĚRNÉ - charakteristika položky, rozsah a
forma zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 7.
8. 0091226121307 - SKARTOVAČ KANC.TAJNÉ - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 8.
9. 0091226421098 - SKARTOVAČ KANC.PŘ.TAJNÉ - charakteristika položky, rozsah a
forma zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 9.
SKARTOVAČE SKUPINOVÉ (obsah nádoby > 80 l)
10. 0112204940201 – SKARTOVAČ SKUP.NEUTAJOV. - charakteristika položky, rozsah a
forma zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 10.
11. 0112204903949 - SKARTOVAČ SKUP.VYHRAZENÉ - charakteristika položky, rozsah
a forma zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 11.
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12. 0112204940218 - SKARTOVAČ SKUP.DŮVĚRNÉ - charakteristika položky, rozsah a
forma zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 12.
13. 0112204940225 - SKARTOVAČ SKUP.TAJNÉ - charakteristika položky, rozsah a forma
zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 13.
14. 0112204940232 - SKARTOVAČ SKUP.PŘ.TAJNÉ - charakteristika položky, rozsah a
forma zpracování datového záznamu je uvedena v příloze č. 14.

ZÁVĚR
Ukládám nákladovým střediskům (NS) účtovat veškerý pořízený majetek do resortu MO,
který odpovídá výše uvedené definici SKARTOVACÍ STROJE na uvedených 14 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 SKARTOVACÍ STROJE (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 VZ 8521 Brno o.z. Ing.
Jozef Valko, telefon 973 442 629, mail CADS jozef.valko@brno.acr
Datum zavedení: 26. ledna 2011
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Příloha č. 1 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE OSOBNÍ (obsah nádoby do 20 l)
KČM 0091226111997 SKARTOVAČ OS.NEUTAJOVANÉ
Vlastnosti:
Skartovací stroj určený pro osobní použití či domácí kanceláře.Vyznačuje se především
malými rozměry, řeže dokumenty na proužky > 6 mm, délka proužku neomezena. Obsah nádoby na
odpad je maximálně 20 litrů.
Stupeň bezpečnosti: DIN I – neutajované.
Zkrácený název: SKARTOVAČ OS.NEUTAJOVANÉ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
DAC (Kód dostupnosti dokumentace): 3 - Dostupná jiná technická 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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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Příloha č. 2 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE OSOBNÍ (obsah nádoby do 20 l)
KČM 0112204903336 SKARTOVAČ OS.VYHRAZENÉ
Vlastnosti:
Skartovací stroj určený pro osobní použití či domácí kanceláře. Vyznačuje se především
malými rozměry, řeže dokumenty na proužky < 6mm, délka proužku neomezena. Obsah nádoby na
odpad je maximálně 20 litrů.
Stupeň bezpečnosti: DIN II – vyhrazené – stupeň utajení 1.
Zkrácený název: SKARTOVAČ OS.VYHRAZENÉ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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Příloha č. 3 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE OSOBNÍ (obsah nádoby do 20 l)
KČM 0091226121268 SKARTOVAČ OS.DŮVĚRNÉ
Vlastnosti:
Skartovací stroj určený pro osobní použití či domácí kanceláře. Vyznačuje se především
malými rozměry, řeže dokumenty na proužky šířky < 2 mm, délka proužku 297 mm nebo křížovým
řezem - šířka částic < 4 mm, délka částic < 80 mm. Obsah nádoby na odpad je maximálně 20 litrů.
Stupeň bezpečnosti: DIN III – důvěrné – stupeň utajení 2.
Zkrácený název: SKARTOVAČ OS.DŮVĚRNÉ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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Příloha č. 4 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE OSOBNÍ (obsah nádoby do 20 l)
KČM 0112204940179 SKARTOVAČ OS.TAJNÉ
Vlastnosti:
Skartovací stroj určený pro osobní použití či domácí kanceláře. Vyznačuje se především
malými rozměry, řeže dokumenty křížovým řezem - šířka částic < 2 mm, délka částic < 15 mm.
Obsah nádoby na odpad je maximálně 20 litrů.
Stupeň bezpečnosti:DIN IV – tajné – stupeň utajení 3.
Zkrácený název: SKARTOVAČ OS.TAJNÉ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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Příloha č. 5 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE KANCELÁŘSKÉ (obsah nádoby 21 l – 80 l)
KČM 0112204940186 SKARTOVAČ KANC.NEUTAJ.
Vlastnosti:
Kancelářská skartovačka je určena pro profesionální kancelářské nasazení vhodné pro
jednotlivce nebo menší počet uživatelů. Řeže dokumenty na proužky > 6 mm, délka proužku
neomezena. Obsah nádoby na odpad je maximálně 21 - 80 litrů.
Stupeň bezpečnosti:DIN I - neutajované
Zkrácený název: SKARTOVAČ KANC.NEUTAJ.
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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Příloha č.6 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE KANCELÁŘSKÉ (obsah nádoby 21 l – 80 l)
KČM 0112204901253 KARTOVAČ KANC.VYHRAZENÉ
Vlastnosti:
Kancelářská skartovačka je určena pro profesionální kancelářské nasazení vhodné pro
jednotlivce nebo menší počet uživatelů. Řeže dokumenty na proužky šíře < 6mm, délka proužku
neomezena. Obsah nádoby na odpad je maximálně 21 - 80 litrů.
Stupeň bezpečnosti: DIN II –vyhrazené – stupeň utajení 1.
Zkrácený název: SKARTOVAČ KANC.VYHRAZENÉ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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Příloha č. 7 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE KANCELÁŘSKÉ (obsah nádoby 21 l – 80 l)
KČM

0112204940193 SKARTOVAČ KANC.DŮVĚRNÉ

Vlastnosti:
Kancelářská skartovačka je určena pro profesionální kancelářské nasazení, vhodná pro
jednotlivce nebo menší počet uživatelů. Řeže dokumenty na proužky šíře < 2 mm, délka proužku
297 mm nebo křížovým řezem - šířka částic < 4 mm, délka částic < 80 mm. Obsah nádoby na odpad
je maximálně 21-80 litrů.
Stupeň bezpečnosti:DIN III – důvěrné – stupeň utajení 2.
Zkrácený název: SKARTOVAČ KANC.DŮVĚRNÉ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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Příloha č. 8 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE KANCELÁŘSKÉ (obsah nádoby 21 l – 80 l)
KČM 0091226121307 SKARTOVAČ KANC.TAJNÉ
Vlastnosti:
Kancelářská skartovačka je určena pro profesionální kancelářské nasazení, vhodná pro
jednotlivce nebo menší počet uživatelů. Řeže dokumenty křížovým řezem - šířka částic < 2 mm,
délka částic < 15 mm. Obsah nádoby na odpad je maximálně 21-80 litrů.
Stupeň bezpečnosti:DIN IV – tajné – stupeň utajení 3.
Zkrácený název: SKARTOVAČ KANC.TAJNÉ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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Příloha č. 9 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE KANCELÁŘSKÉ (obsah nádoby 21 l – 80 l)
KČM 0091226421098 SKARTOVAČ KANC. PŘ. TAJNÉ
Vlastnosti:
Kancelářská skartovačka je určena pro profesionální kancelářské nasazení, vhodná pro
jednotlivce nebo menší počet uživatelů. Řeže dokumenty křížovým řezem- šířka částic < 0,8 mm,
délka částic < 13 mm. Obsah nádoby na odpad je maximálně 21-80 litrů.
Stupeň bezpečnosti:DIN V – přísně tajné – stupeň utajení 4.
Zkrácený název: SKARTOVAČ KANC.PŘ.TAJNÉ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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Příloha č. 10 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE SKUPINOVÉ (obsah nádoby > 80 l)
KČM 0112204940201 SKARTOVAČ SKUP.NEUTAJOV.
Vlastnosti:
Skupinový skartovací stroj je určen pro vysoké výkony, např. pro několik kanceláří nebo
všude tam, kde je třeba skartovat velké objemy dokumentů.
Řeže dokumenty na proužky > 6 mm, délka proužku je neomezena. Obsah nádoby na odpad
je >80 litrů.
Stupeň bezpečnosti: DIN I – neutajované.
Zkrácený název: SKARTOVAČ SKUP.NEUTAJOV.
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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Příloha č.11 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE SKUPINOVÉ (obsah nádoby > 80 l)
KČM 0112204903949 SKARTOVAČ SKUP. VYHRAZENÉ
Vlastnosti:
Skupinový skartovací stroj je určen pro vysoké výkony, např. pro několik kanceláří nebo
všude tam, kde je třeba skartovat velké objemy dokumentů.
Řeže dokumenty na proužky < 6 mm, délka proužku je neomezena. Obsah nádoby na odpad
je > 80 litrů.
Stupeň bezpečnosti: DIN II –vyhrazené – stupeň utajení 1.
Zkrácený název: SKARTOVAČ SKUP.VYHRAZENÉ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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Příloha č.12 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE SKUPINOVÉ (obsah nádoby > 80 l )
KČM 0112204940218 SKARTOVAČ SKUP. DŮVĚRNÉ
Vlastnosti
Skupinový skartovací stroj je určen pro vysoké výkony, např. pro několik kanceláří nebo
všude tam, kde je třeba skartovat velké objemy dokumentů.
Řeže dokumenty na proužky šíře < 2mm, délka proužku 297 mm nebo křížovým řezem
-šířka částic < 4 mm, délka částic < 80 mm. Obsah nádoby na odpad je > 80 litrů.
Stupeň bezpečnosti: DIN III – důvěrné – stupeň utajení 2.
Zkrácený název: SKARTOVAČ SKUP. DŮVĚRNÉ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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Příloha č.13 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE SKUPINOVÉ (obsah nádoby > 80 l )
KČM 0112204940225 SKARTOVAČ SKUP. TAJNÉ
Vlastnosti:
Skupinový skartovací stroj je určen pro vysoké výkony, např. pro několik kanceláří nebo
všude tam, kde je třeba skartovat velké objemy dokumentů.
Řeže dokumenty křížovým řezem - šířka částic < 2 mm, délka částic < 15 mm. Obsah
nádoby na odpad je > 80 litrů.
Stupeň bezpečnosti: DIN IV – tajné – stupeň utajení 3.
Zkrácený název: SKARTOVAČ SKUP.TAJNÉ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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Příloha č.14 k čj. 1889/2010-2280
SKARTOVAČE SKUPINOVÉ (obsah nádoby > 80 l)
KČM 0112204940232 SKARTOVAČ SKUP.PŘ.TAJNÉ
Vlastnosti:
Skupinový skartovací stroj je určen pro vysoké výkony, např. pro několik kanceláří nebo
všude tam, kde je třeba skartovat velké objemy dokumentů.
Řeže dokumenty křížovým řezem - šířka částic < 0,8 mm, délka částic < 13 mm. Obsah
nádoby na odpad je > 80 litrů.
Stupeň bezpečnosti: DIN V – přísně tajné – stupeň utajení 4.
Zkrácený název: SKARTOVAČ SKUP.PŘ.TAJNÉ
Typ položky: 0 - nestandardní
Typ identifikace: 4 – částečně popisná
Schválený název: PERFORAČNÍ A SKARTOVACÍ STROJ
INC (Kód názvu položky): 04557
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7490 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů a
doplňková zařízení pro optickou registraci záznamů
FIIG (Směrnice pro identifikace položky): T084-A
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): 1 - RN Částečná identifikace položky
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 topograf., osvět. a silnič.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: 282323 Ostatní kancelářské stroje
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
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