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Počet listů: I 

KATALOGIZAČM DOLOŽKA' 

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-
závazkového vztahu (dále jen „smlouva") a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému 
NATO (dále jen „NCS") a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK") se příjemce 
zavazuje: 

I. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 
„SPÚK") všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz 
a idržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalog.cz  nebo na www.aura.cz/mcrInew/.  

2.Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je: 

a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu 
JPG, rozlišení do 1024x768 bodů2; 

b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje 
o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu 
PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický 
soubor, doložit na vyžádání odboru katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci 
a státní ověřování jakosti (dále jen „OKM") správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace 
jiným způsobem. 

3. Dorúčit OKM SPÚK v termínu 60 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalog.cz  nebo na www.aura.cz/mcrInew/.  

4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou 
identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO 
s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3  každé smlouvou definované položky 
zásoliování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24  a podléhající katalogizaci podle zásad NCS 
a JSk. 

5. Zabdpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 30 dnů před fyzickým 
dodáidm předmětu smlouvy. 

6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu 
smliAvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku 
nakutiovaných prodávajícím od subdodavatelů. 

Katalogilační doložka je napiněna dodáním úpiných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného 
„Stanovilka Úř OSK S0.1 k napinění katalogizační doložky". 

Přidělené identifikátory (KčM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz  nebo 
na www.hura.cz/mcrInew/  po ukončení procesu katalogizace majetku. 

Kontaktní adresa:  

Úřad pro `obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 

ODBOR KATALOGIZACE MAJETKU 
nám. Svobody 471 
160 01 PRAHA 6 

TEL.: 973 213 913 INTERNET: www.okm.army.cz WAP: http://wap.okm.army.cz  
FAX: 973 213 930 E-MAIL: katalogizace@army.cz  

I  Platná prd kupní smlouvy uzavírané po I. lednu 2011. 

2  Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS. 

3  Fyzická nko právnická osoba. držitel osvědčení podle II§ zákona Č. 309/2000 Sb.. o obranné standardizaci, katalogimci 
a státním lověřováni jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální 
seznam katalogizačních agentur umístěn na www.okm.armv.cz. 

4  Aktuální seznam Zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www,okm.arinv,ez, odkaz na www.inťstructur/AC/135/weleome.htm. 


