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ÚVOD

Odborné pokyny upřesňují zásady stanovené ve vojenském předpisu PHM-21-7 „Kontrolní 
systém a kontrola jakosti pohonných hmot a maziv v rezortu Ministerstva obrany“, při 
kvalifikačním a rekvalifikačním řízení. Doplňují a objasňují oblast kvalifikace a rekvalifikace 
uváděné ve VJS PHM (vojenská jakostní specifikace PHM), které jsou základním dokumentem 
pro pořizováni PHM v akvizičním procesu podle obecně platných norem. Jsou určeny pro pověřené 
orgány rezortu MO a výrobce (dodavatele) olejů, maziv a provozních kapalin k provádění jejich 
kvalifikací, rekvalifikací a zavedení do užívání u organizačních celků MO. Výsledky kvalifikačních 
a rekvalifikačních řízení jsou závazné pro celý rezort MO, přehled kvalifikovaných produktů je 
zveřejněn na stránkách http://oos.armv.cz/standardv-phm.

Odborné pokyny jsou zpracovány na základě požadavků vyplývajících z ustanovení 
standardizačních dohod NATO:

STANAG 1135 „Zaměnitelnost paliv, maziv a přidružených výrobků používaných v ozbrojených 
silách států NATO“

STANAG 1414 „Směrnice pro dodavatele a projektanty nových zařízení umožňující použití 
standardizovaných paliv, maziv a přidružených výrobků“.
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Do rezortu MO se obecně nesmí dodávat produkty, které neprošly kvalifikačním 
řízením a nejsou schváleny majetkovým manažerem MU 3.0 a kompetentním pracovníkem 
odborného dohledu (vedoucím kontroly jakosti PHM rezortu MO) v souladu s příslušnými 
národními předpisy (jakostními normami, specifikacemi). Konkrétní výrobky podléhající 
kvalifikačnímu řízení jsou uvedeny ve STANAG 1135.

1.2. Před schválením daného druhu oleje, maziva a provozní kapaliny do užívání v rezortu 
MO musí být provedeny v rámci stanoveného kvalifikačního řízení laboratorní a strojní zkoušky. 
Centrální laboratoř PHM CZMTýlSl (Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb) Alog, 
určená k tomuto účelu v rámci rezortu MO, je na základě vyhovujících výsledků oprávněna vydat 
Kvalifikační list a Kvalifikační zprávu. Tyto dokumenty předloží majetkovému manažerovi MU 3.0 
ke schválení.

1.3. Výsledky laboratorních a strojních zkoušek produktu, zjištěné během kvalifikačních 
zkoušek, musí být v centrální laboratoři na vyžádání k dispozici pro jejich následnou identifikaci 
tak, aby mohly být porovnány s výsledky hodnocení jakosti zjištěnými v jednotlivých typech 
laboratoří PHM zařazených do KSJ PHM (kontrolní systém jakosti PHM) rezortu MO.
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2. KVALIFIKAČNÍ ŘÍZENÍ

2.1. Kvalifikační řízení v rezortu MO musí zahrnovat činnosti jednotlivých odpovědných 
orgánů a po splnění všech podmínek a zjištění souhlasných výsledků laboratorních a strojních 
zkoušek proces završit schválením Kvalifikačního listu a Kvalifikační zprávy . Kvalifikační list, 
vystavený na daný produkt, umožňuje dodávat kvalifikovaný produkt pro potřeby rezortu MO 
a je jedním z hlavních kritérií při hodnocení výběrového řízení dle zákonných podmínek.

2.2. Kvalifikační řízení musí zahrnovat:

2.2.1. Předložení žádosti na provedení kvalifikačního řízení

Žádosti žadatelů na provedení kvalifikačních řízení jednotlivých produktů zasílat v průběhu 
celého roku na níže uvedenou adresu. Součástí předložené žádosti musí obsahovat přesné označení 
žadatele, IČ, název konkrétního produktu včetně VJS PHM vztahující se k němu a stupeň utajení 
předkládané dokumentace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve zněni pozdějších předpisů.

Zasílací adresa:

Agentura logistiky 
OTeZ - Služba PHM 
Boleslavská 929
250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

2.2.2. Posouzení a potvrzení žádosti

Předložené žádosti posuzovat v souvislosti se stávajícími potřebami rezortu MO 
a perspektivou pořizování nové vojenské techniky. U olejů, maziv a provozních kapalin 
pro vojenskou leteckou techniku Odborem zabezpečení letectva ALog a u olejů, maziv 
a provozních kapalin pro pozemní vojenskou techniku Odborem technického zabezpečení ALog. 
V případě kladných vyjádření žádost o zahájení kvalifikačního řízení následně schválit majetkovým 
manažerem MU 3.0 a odeslat ji Centrální laboratoři PHM Brno k realizaci kvalifikačních zkoušek 
a tvorbě příslušné dokumentace.

2.2.3. Předložení dokumentace a vzorku produktu

Centrální laboratoř PHM musí žadateli oznámit termin a místo, kam dodat závaznou 
dokumentaci specifikovanou v příslušné VJS PHM a nezbytné množství vzorku produktu určeného 
ke kvalifikaci. Dokumentaci k produktu doložit v českém jazyce s tímto minimálním obsahem:

a) údaje o základním složení produktu (výrobní formulaci);
b) bezpečnostní list v souladu s platnými zákonnými normami;
c) protokol o analýze (jakostní doklad) ve stanoveném rozsahu;
d) NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATO) a NSN (skladové číslo NATO) - 

bylo-li přiděleno;
e) údaje o velikosti dodávaných balení.

V případě, že potřebná dokumentace nebo vzorek produktu nebude dodán, kvalifikační 
řízení nezahajovat.
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Dokumentaci a vzorky předat pověřeným zástupcem žadatele osobně na adresu:

Vojenské zařízení 5512 
Centrální laboratoř PHM 
Šumavská 4 
662 10 Brno

2.2.4. Provedení kvalifikačních zkoušek a zpracování dokumentace.

Kvalifikační zkoušku provést posouzením dokumentace dodané žadatelem, ověřením jakosti 
dodaného vzorku stanovenými laboratorními a strojními zkouškami provedenými v rámci rezortu 
MO a provedenim případných doplňkových jízdních nebo letových zkoušek s vyhovujícím 
výsledkem a produkt kvalifikovat na období 5 let.

Pro potřebu rezortu MO zpracovat Kvalifikační list (viz příloha 1) a Kvalifikační zprávu 
(viz příloha 2 titulní list).

Kvalifikační zpráva se skládá z těchto částí:

1. Úvod;
2. Experimentální část;
3. Závěr;
4. Návrhy a opatření;
Přílohy.

Majetkovým manažerem MU 3.0 schválit výše uvedené kvalifikační dokumenty. 
Kvalifikační listy uložit v Centrální laboratoři PHM. Kvalifikační listy nevydávat v průběhu 
probíhajících výběrových řízení akvizičního procesu, vzhledem k tomu, že přehled platných 
kvalifikačních listů je součástí souhlasu se zadávacími podmínkami, které nelze v průběhu 
akvizičního procesu měnit.

2.3. O ukončení a výsledku kvalifikačního řízení pro daný produkt písemně infonnovat 
žadatele cestou OTeZ - Služba PHM/ALog. Kopii kvalifikačního listu uložit na OTeZ - Služba 
PHM/ALog k dalšímu využití.

2.4. O opakovanou kvalifikaci produktu, který nevyhověl podmínkám kvalifikačního řízení, 
může žadatel požádat nejdříve po 12 měsících.

2.5. Kvalifikační řízení přerušit v případě, že v průběhu posuzování byla zjištěna 
nevěrohodnost předložené dokumentace. Období k navedení správnosti dokumentace stanovit 
na dobu 15 dní od doručení oznámení žadateli. Po této lhůtě kvalifikační řízení ukončit.

2.6. Nové kvalifikační řízení musí u daného produktu proběhnout v plném rozsahu podle 
příslušných ustanovení těchto odborných pokynů, nebo pokud nastane změna výrobní formulace 
v průběhu platnosti kvalifikační periody.
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3. REKVALIFIKAČNÍ ŘÍZENÍ

3.1. Nejméně 2 měsíce před uplynutím kvalifikační periody zahájit rekvalifikační řízení 
produktu s přihlédnutím k formulaci produktu a perspektivě jeho používání v rezortu MO.

3.2. K rekvalifikačnímu řízení žadatelem předložit ve stanoveném termínu dokumentaci 
a nezbytné množství vzorku produktu určeného k rekvalifikaci podle příslušné VJS PHM. Pokud 
není dokumentace a vzorek produktu předložen, produkt automaticky vyřadit z kvalifikovaných 
produktů.

3.3. Při rekvalifikačním řízení postupovat v souladu s částí 2. KVALIFIKAČNÍ ŘÍZENÍ.

3.4. Rekvalifikační řízení je možné provést i z odebraného vzorku a dodané dokumentace 
v rámci uskutečnění centrálního pořízení a při naskladnění produktu do Centrálního skladu PHM .
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4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Požadavek na provedení kvalifikace produktů musí vyplývat ze standardizačních 
dohod NATO. Přiznaná kvalifikace produktu nezakládá právní nárok na uzavření kupní 
smlouvy, ale je jedním z kritérií pro výběrové řízení v rámci akvizičního procesu.

Odborné pokyny nabývají účinnosti dnem schválení. Tímto dnem pozbývají platnost 
metodické pokyny „Kvalifikační řízení pro pohonné hmoty, maziva a provozní hmoty“ 
čj. MO 55043/2017-3416 ze dne 17. března 2017.



PŘÍLOHY

9



VZOR
Příloha 1

Agentura logistiky
Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02, datová schránka hjyaavk

Na základě vykonaných kvalifikačních zkoušek v Centrální laboratoři PHM MO a kvalifikační 
zprávy čj. xxxxxxxxxxxx z . ledna 2018 vydávám:

KVALIFIKAČNÍ LIST

pro

(obchodní název produktu)

Produkt splňuje všechny jakostní požadavky kladené na název druhu PHM podle VJS PHM 
č. (uvést číslo VJS) a je možno jej používat ve vojenské technice AČR.

Platnost do:
otisk

krycího
razítka

Vedoucí kontroly jakosti .....................................
(hodnost, titul, jméno a příjmení) (datum a podpis)

Schvaluji.
Majetkový manažer MU 3.0

(hodnost, titul, jméno a příjmení) (datum a podpis)

Stará Boleslav 
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VZOR
Příloha 2

Agentura logistiky
Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02, datová schránka hjyaavk

ČJ. Místo, datum vzniku 
Počet listů:
Přílohy:

KVALIFIKAČNÍ ZPRÁVA č.

Obchodní název produktu

Zpracovatel:
Centrum zabezpečení materiálu týlových služeb
Skupina kontroly, jakosti a expertíz PHM
Předkladatel:
Vedoucí kontroly jakosti

(hodnost, titul, jméno a příjmení) (datum a podpis)
Schvaluji:
Majetkový manažer MU 3.0

(hodnost, titul, jméno a příjmení) (datum a podpis)

Stará Boleslav



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ALog
CZMTýlSl
IČ
KSJ
MO
MU 3.0
NATO (North Atlantic Treaty Organization) 
NCAGE (NATO Code and Govermant Entity) 
NSN (NATO Stock Number)
OTeZ 
PHM 
VJS PHM

Agentura logistiky
Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb
identifikační číslo
kontrolní systém jakosti
Ministerstvo obrany
majetkové uskupení 3.0
Severoatlantická aliance
kód komerčních a státních subjektů NATO
skladové čislo NATO
Odbor technického zabezpečení
pohonné hmoty, maziva a provozní kapaliny
vojenská jakostní specifikace PHM
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