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BEZPEČNOST I msline.cz 

Ze zákona č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti… 

• Katalogizací se rozumí pořízení a aktualizace katalogizačních dat o výrobku, výrobci a dodavateli.
•  Katalogizační data jsou údaje nezbytné pro přidělení katalogizačního čísla výrobku, katalogizačního kódu výrobce  

a katalogizačního kódu dodavatele Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti  
(Úř OSK SOJ).

•  Jednotný systém katalogizace je soubor vzájemně provázaných standardů, metod a prostředků vycházejících z Kodi-
fikačního systému NATO, které slouží ke zpracování katalogizačních dat.

•  Agentura je fyzická nebo právnická osoba, která podniká podle zvláštního zákona v oblasti zpracování návrhu  
katalogizačních dat o výrobku na základě osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku 
vydaného Úř OSK SOJ.

•  Návrh katalogizačních dat o výrobku tvoří charakteristické údaje o výrobku zpracované agenturou podle zásad systé-

mu katalogizace, a to v písemné nebo elektronické podobě.
•  Podmínkou pro podání žádosti o katalogizaci výrobků je uplatnění katalogizační doložky na výrobek dosud nekatalo-

gizovaný uživatelem ve smlouvě s dodavatelem. 
• Katalogizační doložka obsahuje povinnost dodavatele zpřístupnit uživateli dokumentaci o výrobku.
•  Úř OSK SOJ stanoví po projednání s ministerstvy, jinými správními úřady a kraji (uživateli) na základě jejich žádosti 

podmínky pro užívání systému katalogizace.

Už to víte?
Ministerstvo obrany, potažmo Národ-
ní kodifikační úřad ČR (v českých pod-
mínkách tuto úlohu plní Úř OSK SOJ)  
v souladu  se zákonem č. 309/2000 Sb. 
přechází na nový katalogizační nástroj 
WEB-KAT, který umožní jednotný on- 
line vstup do katalogizačních procesů 
všem jeho účastníkům – s důrazem na 
kodifikační agentury a výrobce/doda-
vatele. Je rovněž přizpůsoben i pro ka-
talogizaci výrobků určených pro obra-
nu státu pro další uživatele  i mimo 
resort obrany. 

AURA: „Děláme svět informací orga-

nizovanějším“
Na katalogizačním  softwaru WEB-KAT 
Ministerstva obrany a jejím workflow 
pracovala společnost AURA, jejíž infor-
mační systém na podporu katalogizace 
podle standardů Kodifikačního systé-
mu NATO (NCS) je ve svém oboru nej-
rozšířenějším nástrojem na světě. 

Zásadní přednosti a výhody WEB-KAT
•  Jednotná uživatelsky intuitivní softwa-

rová aplikace pro Národní kodifikační 
úřad, agentury, výrobce/dodavatele  
a další participující subjekty.

•  On-line přístup via internet pro všech-
ny účastníky kodifikačního procesu.

•  Možnost zadávání relevantních dat  
a dokumentů přímo od výrobce/doda-
vatele nebo jimi zvolenou agenturou.

•  Jednotné zpracování návrhu katalogi-
začních dat o výrobku.

•  Přímé napojení na vybrané zahranič-
ní a domácí databáze, např. číselníky 
NCS obsahující kompletní seznam ka-
talogizovaných položek včetně jejich 
základních dat – tzv. NMCRL (NATO 
Master Catalogue of References for 
Logistics), číselníky distribuované 
americkou agenturou Defense Logi-
stics Agency – Logistics Information 
Service nebo ARES. 

•  Možnost katalogizace výrobků ur-
čených k zajištění obrany státu i pro

uživatele mimo resort obrany, např. 
Ministerstvo vnitra, Správu státních 
hmotných rezerv, kraje atd.

Kodifikační agentura AURA
Vývojáři WEB-KAT využili při tvorbě 
aplikace rovněž domácí a zahraniční 
zkušenosti KA AURA. Po celou dobu 
více než sedmnáctiletého působení 
KA AURA dominuje na trhu v oblasti 
katalogizace výrobků dodávaných do 
českých ozbrojených sil, pracuje ale 
i pro armády partnerských zemí. Je 
bezkonkurenčně nejžádanější českou 
kodifikační agenturou. Poskytla služ-
by stovkám firem, zpracovává nejvyšší 
počet katalogizačních doložek kupních 
smluv uzavíraných v resortu obrany. 
Její význam roste se zvýšenými dodáv-
kami výzbroje a výstroje do AČR a pro 
Hradní stráž.

AURA informuje o změnách  
v procesu katalogizace výrobků 
určených k zajištění obrany státu
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Jsme tady pro vás
Stejně jako v minulosti je KA AURA plně připravena  pomoci všem 
zájemcům v Česku provést kvalitní a bezchybnou katalogizaci  
s novým katalogizačním nástrojem. K tomuto společnému cíli 
Vám výrobcům a dodavatelům jistě pomohou i naše rady a po-
stupy na našem webu katalogizace.cz. Můžete nám s klidným 
srdcem svěřit i celou agendu katalogizace Vašich výrobků a díky 
novému katalogizačnímu nástroji mít současně přehled nad 
vším, co pro Vás děláme. 

Sestavili Antonín Svěrák a Roman Voříšek

katalogizace.cz          aura.publli.cz                        aobp.publi.cz

Nabízíme

skladem pancéřové 
plechy od předních 

světových hutí

výroba polotovarů 
–  díly pro vojenský a civilní sektor 
dle výkresové dokumentace

výrobní možnosti 
– výpalky – laser, 3D plazma 

– ohraněné a skružené díly 
– obrobky

dodávky kompletních 
sestav
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