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Certifikovaná kodifikační agentura AURY
poskytla svoje služby stovkám firem
„Agentura je fyzická nebo právnická osoba,
která podniká podle zvláštního zákona
v oblasti zpracování návrhu katalogizač
ních dat o výrobku na základě osvědčení
o způsobilosti zpracovávat návrh katalo
gizačních dat o výrobku vydaného Úřa
dem“, tolik hovoří o kodifikačních agen
turách Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné
standardizaci, katalogizaci a státním ově
řování jakosti výrobků a služeb určených
k zajištění obrany státu a o změně živnos
tenského zákona. Za dobu svého jedenácti
letého působení certifikovaná kodifikační
agentura AURY poskytla svoje služby již
více než 250 firmám, převážně českého
obranného průmyslu. Její činnost ovšem
přesahuje i hranice České republiky.
Přidělení NSN
Mezi základní poskytované služby kodifi
kační agentury AURY patří ověřování v da
tabázích NATO a ČR, zda již byl výrobek katalogizován v rámci Kodifikačního
systému NATO (screening). Na ně navazuje zpracování souboru povinných údajů
pro katalogizaci (SPÚK), jestliže se jedná
o dodávky „nevojenského“ materiálu do
ozbrojených sil, a zpracování návrhu ka
talogizačních dat o výrobku (NKDV), pokud se jedná o vojenský materiál. Agentura také dokáže zpracovat žádosti o přidělení katalogizačního kódu NCAGE (NATO
Commercial and Government Entity Code)
výrobci či dodavateli. Všechny tyto činnosti jsou nezbytné pro to, aby bylo dané
mu produktu přiděleno Úřadem pro obran
nou standardizaci, katalogizaci a státní
ověřování jakosti skladové číslo NATO,
tj. NATO Stock Number – NSN, a přísluš-

ná firma se dostala se svým výrobkem
do databáze NATO, tzv. NATO Master
Catalogue of References for Logistics –
NMCRL, a tím i do povědomí zahraničních
potenciálních zákazníků. Například lehké
obrněné vozidlo IVECO má přiřazeno NSN
2355-16-005-9647.
Katalogizace výrobku podle katalogizační
doložky, jež je standardní částí dodavatel
ských smluv pro resort obrany, je také
nezbytnou podmínkou pro dokončení akvi
zičního procesu.
Kodifikační agentura AURY poskytuje
s nulovou chybovostí dlouhodobě svoje
služby prostřednictvím speciální konfi
gurace vlastního kodifikačního softwaru
MC CATALOGUE, tzv. „MC CATALOGUE
Service“. Na Slovensku zajišťuje kodifikační
služby sesterská AURA LOGIS s.r.o.
Stojí jistě za připomenutí, že komplexní
informační systém pro podporu katalogiza
ce MC CATALOGUE je v současnosti využí
ván národními kodifikačními úřady ve 14
zemích světa a řadí se mezi nejlepší světové
kodifikační systémy.
Českým firmám, především členům Asocia
ce obranného a bezpečnostního průmyslu
České republiky, kodifikační agentura AURY
katalogizovala např. lehké obrněné vozidlo
IVECO, náhradní díly pro TATRA T-815
a vrtulníky řad Mi, kulomety, odstřelovací
pušky, granátomety, spojovací prostředky,
výpočetní techniku pro štábní a další infor
mační systémy.
Zkvalitňování a rozšiřování služeb
kodifikační agentury do zahraničí
Jak již bylo uvedeno, AURA vyvinula
a úspěšně rozvíjí informační systém pro
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katalogizaci materiálu MC CATALOGUE,
což i kodifikační agentuře AURY umožňuje
neustále zkvalitňovat a rozšiřovat svoje služ
by. Dokladem je i vyvinutí MC CATALO
GUE Industry, nástroje pro přípravu kodifi
kačních dat přímo u výrobců, který může
zabezpečit plně automatizovanou a stan
dardizovanou výměnu dat mezi dodavate
lem a zákazníkem, tj. mezi průmyslovým
objektem a resortem obrany. Tento systém
dokáže snížit náklady na získávání materiá
lu a služeb a zajistit standardizaci kmeno
vých dat společnosti, tzv. Master Data.
Vzhledem ke svým zahraničním aktivitám
dokáže společnost AURA, resp. její kodi
fikační agentura komunikovat a konzultovat přímo se zahraničními partnery, kteří zabezpečují kodifikační služby výrobcům, národním kodifikačním úřadům a dal
ším účastníkům kodifikačních procesů.
Společnost AURA rovněž organizuje celou řadu odborných školení, podporuje
NCS College, pořádanou Univerzitou
obrany a Skupinou ředitelů NATO pro ko
difikaci AC/135 v Brně. V letošním roce
rozvinula úspěšnou spolupráci v oblasti
kodifikace materiálu a souvisejících služeb
zejména v okruhu školení se společností
Allan Webb Ltd. z Velké Británie. Velmi
důležité je, že AURA dokáže připravovat
katalogizační data českým firmám, které
hodlají svoji produkci exportovat do zahra
ničí. Plně k tomu může využívat všechny
potřebné databáze NATO a nejnovější
poznatky z Kodifikačního systému NATO
i proto, že se představitelé AURY pravidelně účastní vybraných zasedání pracovních
skupin AC/135.
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