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 VYSAVAČE PRACHU ELEKTRICKÉ takto:
Definice odpovídá schválenému názvu VYSAVAČ, PRACHU, ELEKTRICKÝ - čistící zařízení,
vybavené elektrickým motorem, který pohání oběžné kolo nebo ventilátor a nebo otáčivý kartáč.
Oběžné kolo nebo ventilátor vytváří vakuum uvnitř přístroje a pomocí otáčivého kartáče (je-li
zabudován) se vysává prach a jiné nečistoty, které se pak usazují v prachovém sáčku nebo
zásobníku. Vysavač může také vysávat vodu i jiné kapaliny.
Zahrnuje vysavače pro vysávání v domácnosti (podlahové vysavače, víceúčelové vysavače,
vysavače s vodním filtrem, akumulátorové vysavače, ruční vysavače), průmyslové vysavače pro
využití ve větších prostorech, profesionální vysavače, speciální vysavače prachu pro elektroniku,
přenosné vysavače na zavěšení.
Nezahrnuje centrální domovní vysavače, bazénové vysavače, odsavače pilin a dřevěného prachu
určené pro dílenské stroje a zařízení, zahradní vysavače-foukače listí, čistící a mycí stroje, zametací
stroje.

Stanovení kriterií pro katalogová čísla majetku
Pro takto definovaný majetek stanovuji do KatMaj tři položky, které se liší dle druhu
napájení elektrickou energií a způsobem využití.
Vymezená komodita k datu zavedení ŠKPM zahrnuje tři KČM:
1. KČM 0147910000187 – VYSAVAČ PRACHU ELEKTRICKÝ PRO DOMÁCNOST –
charakteristika položky, rozsah a forma zpracování datového záznamu je uvedena v příloze 1.
0147910000086
–
VYSAVAČ
PRACHU
ELEKTRICKÝ
RUČNÍ
2. KČM
AKUMULÁTOROVÝ – charakteristika položky, rozsah a forma zpracování datového
záznamu je uvedena v příloze 2.
3. KČM 0294003890988 – VYSAVAČ PRACHU ELEKTRICKÝ PRŮMYSLOVÝ–
charakteristika položky, rozsah a forma zpracování datového záznamu je uvedena v příloze 3.

Závěr
Ukládám nákladovým střediskům (NS) účtovat veškerý pořízený majetek do resortu MO,
který odpovídá výše uvedené definici vysavače 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 nakoupeného vysavače.
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@sis.acr.
Zpracování datového záznamu zajišťuje Správce položky (KSP 11) u VZ 8521 Brno o.z.
Leona Pelánová, telefon 973 443 561, mail: leona.pelanova@sis.acr
Datum zavedení : 15. října 2012

Příloha číslo 1.

KČM

0147910000187 - VYSAVAČ PRACHU ELEKTRICKÝ PRO DOMÁCNOST

Vlastnosti : Vysavač prachu pro domácnost je běžné jednoúčelové zařízení napájené elektrickou
energií z rozvodné sítě, které slouží k odstraňování nečistot, prachu nebo vody. Je vhodný pro
použití v domácnosti.
Zahrnuje zařízení na suché i mokré vysávání pro domácnost.
Nezahrnuje čistící a mycí stroje, průmyslové, dílenské, profesionální vysavače, centrální domovní
vysavače ani vysavače bazénové.
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Zkrácený název: VYSAVAČ PR.EL. PRO DOMÁC.
Typ položky: 0 – nestandardní
Druh položky: 4 - celek
Typ identifikace : 4 – částečně popisná
Schválený název: VYSAVAČ, PRACHU, ELEKTRICKÝ
INC (Kód názvu položky): 28054
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7910- Podlahové leštiče a vysavače
RN (Referenční číslo):1912/2009-2280 /1
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 technická dokumentace
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C – Dokumentaci lze opatřit-bez omezení
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BL - Katalogizační
pracoviště mat.stavebně ubyt.a staveb. strojů
UŽIVATEL: Logistika AČR
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 – kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 33 - Množ., Ktg.,Inv.č., Ev. č./VPZ,druh zás.volitelné
CPA (Standardní klasifikace produkce) : 275121- Elektromechanické spotřebiče převážně
pro domácnost s vestavěným elektrickým motorem
CPV: 39713430 - Vysavače
Účetní zatřídění : 222 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů) : A - Neobsahuje drahý kov
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se

Příloha číslo 2.

KČM 0147910000086 -VYSAVAČ PRACHU ELEKTRICKÝ RUČNÍ AKUMULÁTOROVÝ
Vlastnosti: Akumulátorový ruční vysavač prachu je běžné jednoúčelové zařízení, které slouží
k odstranění / vysávání nečistot a prachu . Je napájen el. energií z akumulátorových baterií.
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Zkrácený název : VYSAVAČ PR.EL.RUČNÍ AKU
Typ položky: 0 – nestandardní
Druh položky: 4 - celek
Typ identifikace : 4 – částečně popisná
Schválený název: VYSAVAČ, PRACHU, ELEKTRICKÝ
INC (Kód názvu položky): 28054
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7910- Podlahové leštiče a vysavače
RN (Referenční číslo): 1912/2009-2280/2
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 technická dokumentace
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C – Dokumentaci lze opatřit-bez omezení
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BL - Katalogizační
pracoviště mat.stavebně ubyt.a staveb. strojů
UŽIVATEL: Logistika AČR
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 – kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 01 - Podle množství,druhu zásob-volitelné
CPA (Standardní klasifikace produkce) : 275121- Elektromechanické spotřebiče převážně
pro domácnost s vestavěným elektrickým motorem
CPV: 39713430-3 - Vysavače
Účetní zatřídění : 222 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů) : A - Neobsahuje drahý kov
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se

Příloha číslo 3.

KČM

0294003890988 - VYSAVAČ PRACHU ELEKTRICKÝ PRŮMYSLOVÝ

Vlastnosti : Průmyslový vysavač prachu je jednoúčelové zařízení napájené elektrickou energií
z rozvodné sítě, které slouží k odstraňování prachu, větších nečistot nebo tekutin. Je vhodný pro
profesionální úklid nebo pro úklid dílenských či průmyslových prostor.
Zahrnuje všechny druhy průmyslových a profesionálních vysavačů na suché i mokré vysávání.
Nezahrnuje čistící a mycí stroje, vysavače pro domácnost, centrální domovní vysavače ani
vysavače bazénové.
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Zkrácený název: VYSAVAČ PR.EL.PRŮMYSLOVÝ
Typ položky: 0 – nestandardní
Druh položky: 4 - celek
Typ identifikace : 4 – částečně popisná
Schválený název: VYSAVAČ, PRACHU, ELEKTRICKÝ
INC (Kód názvu položky): 28054
NSC (Klasifikace zásob podle NATO): 7910- Podlahové leštiče a vysavače
RN (Referenční číslo):1912/2009-2280 /3
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 technická dokumentace
RNFC (Kód formátu referenčního čísla): 4 - Převzato bez úprav
RNSC (Stavový kód referenčního čísla): C – Dokumentaci lze opatřit-bez omezení
RNAAC (Kód organizace potvrzující vlastnictví dokumentace): WZ BL - Katalogizační
pracoviště mat.stavebně ubyt.a staveb. strojů
UŽIVATEL: Logistika AČR
KMJ (Kód měřící jednotky): 600 – kus
KZEV (Kód způsobu evidence útvaru): 33 - Množ., Ktg.,Inv.č., Ev. č./VPZ,druh zás.volitelné
CPA (Standardní klasifikace produkce) : 275121- Elektromechanické spotřebiče převážně
pro domácnost s vestavěným elektrickým motorem
CPV: 42999100-6 - Vysavače pro použití jiné než v domácnosti
Účetní zatřídění : 222 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PMIC (Indikační kód drahých kovů) : A - Neobsahuje drahý kov
DMLC (Demilitarizační kód): A - Nepožaduje se

