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Úvod

Používání dohod o údržbě je nyní běžným prostředkem pro poskytování služeb zajištění údržby
vlastníkům i provo-
zovatelům produktů, systémů a zařízení. Tyto služby mohou být zahrnuty do počáteční etapy návrhu
a vývoje, ale mohou být vzaty v úvahu a realizovány také během etapy provozu a údržby.

Specifikace služeb zajištění údržby vyžaduje nejen vypracování dohody, ale též management
a monitorování služeb během jejího zavádění. Dohody mohou být neformálními dohodami mezi
dvěma stranami, nebo je možné vyžadovat oficiální smlouvu. Služby zajištění údržby se mohou, co se
týče rozsahu, pohybovat v rozmezí od jedno-
duchých služeb, které mohou s sebou nést opravu specifického typu objektu, až po dlouhodobé,
všeobecné dohody se zárukou založenou na příslušném ukazateli jejího plnění.

V dohodě je třeba určit odpovědnosti jak poskytovatele služby, tak společnosti (a je-li to možné
i odpovědnosti za služby poskytnuté v rámci záruční doby, pokud je do nich zapojena další společnost)
s ohledem na předmět a úroveň služeb, technická opatření, organizační opatření, obchodní hlediska,
právní závazky a smluvní požadavky. Tato norma se týká pouze hledisek služeb uvedených v dané
dohodě a ne právních nebo smluvních požadavků.

1 Rozsah platnosti



V této části normy IEC 60300 je popsán rámec pro specifikaci služeb týkajících se zajištění údržby
produktů, systémů a zařízení, které se provádějí během etapy provozu a údržby. Účelem této normy
je obecně nastínit tvorbu dohod pro služby zajištění údržby a poskytnout směrnice pro management
a monitorování těchto dohod jak společností, tak poskytovatelem služby.

Tato norma je určena k použití pro široké spektrum dodavatelů, organizací pro zajištění údržby
a uživatelů, a může být aplikována na všechny objekty. Pro zachování konsistence se v této normě
o uživateli, provozovateli a vlastníkovi mluví jako o společnosti, a organizace, respektive obchodník
poskytující službu zajištění údržby se nazývá poskytovatel služby.

Tato norma je použitelná pro objekty, do nichž se zahrnují všechny typy produktů, zařízení a systémů
(hardware i software). Většina z nich vyžaduje určitou úroveň údržby s cílem zajistit dosažení
požadované funkčnosti, spolehlivosti, způsobilosti, ekonomičnosti, bezpečnosti a požadavků
vyplývajících z nařízení a předpisů.

POZNÁMKA Z důvodu souladu se bude v této normě používat termín „objekt“, jak je definován v 3.1.4,
pokud v daném kontextu není nutné použít něco jiného.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


