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NCS College v roce 2021
Od roku 2012 pořádá Univerzita obrany v Brně a Národní kodifikační úřad České republiky
za podpory společnosti AURA a dalších národních a mezinárodních institucí každé dva roky
NCS College. Jejím cílem je poskytnout především zahraničním studentům dovednosti a
znalosti pro úspěšné provozování Kodifikačního systému NATO (NCS – NATO Codification
System) ve svých zemích.
mezinárodní spolupráce a výměny
dat. Mezi lektory
NCS College patří
současní i bývalí
ředitelé Národních
kodifikačních úřadů, zástupci NSPA
(Agentura
NATO
pro podporu a pořizování),
AC/135
(Spojenecký výbor
NATO 135 – skupina národních ředitelů pro kodifikaci),
Univerzity obrany
v Brně a v neposlední řadě zkušení odborníci AURY
a dalších komerčních zahraničních
společností zabývajících se kodifikací.

Tento kurz, který se obvykle koná na
půdě Univerzity obrany v Brně a trvá tři
týdny, se v roce 2021 poprvé uskutečnil on-line. Účastnilo se jej 21 studentů
z 11 různých zemí a organizací: Japonska, Saúdské Arábie, Rumunska, Indonésie, Německa, Česka, Finska, Norska,
Maďarska, Kataru a NATO. Od roku
2012 absolvovalo NCS College více než
130 studentů z 25 zemí.
Program mezinárodních kodifikačních
kurzů NCS College pokrývá širokou škálu témat, která se týkají Kodifikačního
systému NATO. Zahrnuje klíčové zásady a principy NCS, jeho účel a benefity, pravidla a dokumentaci a procesy
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Kodifikační systém NATO je metodika pro
jednotný popis a identifikaci vojenského
materiálu přidělením schváleného názvu
položky a jedinečného třináctimístného skladového čísla NATO (NSN – NATO
Stock Number) každé položce zásobování v inventáři ozbrojených sil. Systém
NCS byl vyvinutý na základě amerického
federálního katalogizačního systému po
druhé světové válce. Koncem padesátých let minulého století byl přijat zeměmi NATO a stal se základem identifikace
vojenského materiálu důležité pro interoperabilitu v rámci aliance a obranných
sil dalších spřátelených zemí. NCS používá kromě všech 30 členů NATO dalších
34 nečlenských zemí z celého světa.

Mezi výhody systému NCS patří:
• Vytvoření jednotného „jazyka“ zásobování pro všechny národní a mezinárodní vojenské logistické operace.
• Interoperabilita a sdílení vybavení
a náhradních dílů mezi národními
a mnohonárodními silami na základě
společného identifikátoru NSN.
• Zlepšení zadávání veřejných zakázek díky většímu výběru dodavatelů
a konkurenci, nižším nákladům a větší
dostupnosti díky přístupu k Hlavnímu
katalogu referencí NATO pro logistiku
(NMCRL), který je největší logistickou
databází na světě.
• Snížení zásob a nákladů na skladování odstraněním duplicit a multiplicit
zásob vedených pod různými dodavatelskými čísly.
• Zlepšení kvality dat a snížení nákladů
zaměřením se na „čištění” katalogizačních dat a zdokonalení postupů
řízení.
Věřím, že budoucí kurzy NCS College se
budou opět prezenčně konat v Brně –
pokud to samozřejmě umožní mezinárodní zdravotní, cestovní a bezpečnostní
situace.
George Bond, hlavní lektor NCS College
George Bond mj. v minulosti vykonával funkce ředitele Národního kodifikačního úřadu
Spojeného království a předsedy AC/135.

NCS College

NCB; Kurz pro manažery a logistiky
(1 týden), kurz pro kodifikátory (3 týdny);
30 studentů z 13 států a organizací.

2012 – Pořadatelé: Univerzita obrany,
Defense Logistics Agency of Logistics
Information Service USA (DLA LIS), Národní kodifikační úřad ČR; podpora AURA,
AC/135, NSPA; Kurz pro manažery a logistiky (1 týden), Kurz pro kodifikátory (3 týdny); 32 studentů z 12 zemí a organizací.
2014 – Pořadatelé: Univerzita obrany,
AC/135, Národní kodifikační úřad ČR;
podpora AURA, DLA LIS, NSPA, ESG, AUT

2016 – Pořadatelé: Univerzita obrany,
AC/135, Národní kodifikační úřad ČR;
podpora AURA, DLA LIS, NSPA, Národní
kodifikační úřad Španělska; Kurz pro
manažery a logistiky (1 týden), Kurz pro
kodifikátory (3 týdny); 26 studentů
z 15 zemí a organizací.
2018 – Pořadatelé: Univerzita obrany,
Národní kodifikační úřad ČR; podpora

AURA, Allan Webb, George Bond (bývalý
ředitel UK NCB a předseda AC/135); Kurz
pro manažery a logistiky (1 týden), Kurz
pro kodifikátory (2 týdny); 23 studentů
z 10 zemí a organizací.
2021 – Pořadatelé: Univerzita obrany,
Národní kodifikační úřad ČR; podpora
AURA, Allan Webb, George Bond (bývalý
ředitel UK NCB a předseda AC/135);
On-line Kurz pro manažery a kodifikátory
(2 týdny); 21 studentů z 11 států
a organizací.
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Kolová a pásová vozidla
Bojové a cvičné letouny
Vrtulníky
Letecká výstroj (helmy, obleky, kyslíkové masky)
Letecká výzbroj (kulomety. kanóny, neřízené
rakety, pumy)
Všechny druhy munice
Ruční zbraně, RPG, SPG
Náhradní díly pro letouny a vrtulníky
Náhradní díly pro pozemní techniku
Bezpečnostní rámy
RTG bezpečnostní skenery pro kontrolu osob
a zavazadel
Monitorovací technika
Rušiče mobilní komunikace a satelitní navigace
Zařízení pro zjišťování zdroje střelby
Pistole OSA

max@maxmerlin.cz
www.maxmerlin.cz

Cetag, s.r.o.
Drůbežářská 837, 142 00 Praha 4
Tel.: +420 724 871 197
info@cetag.com

●

●

●

●

●

Jsme znalecká kancelář a forenzní laboratoř v oboru
informačních a komunikačních technologií.
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