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PŘEHLED TECHNICKÝCH NOREM Z OBLASTI SPOLEHLIVOSTI 

RNDr. Jaroslav Mat ějček, CSc., Praha 

(Stav ke dni 31. 10. 2008) 

Oborem spolehlivosti se zabývá přibližně 50 technických norem zavedených do ČSN. Vesměs se 
jedná o normy vypracované technickou komisí IEC TC 56 Spolehlivost, které jsou zpravidla paralelním 
hlasováním schváleny CENELEC a jakožto průřezové normy jsou zaváděny do ČSN překladem. 

Tyto normy lze podle svého předmětu rozdělit do několika skupin: 
− názvoslovné normy spolehlivosti; 
− normy pro management spolehlivosti; 
− pokyny k udržovatelnosti zařízení; 
− normy pro odhady hodnot ukazatelů a analýzu spolehlivosti; 
− normy pro ověřování a zjišťování dosažených hodnot ukazatelů spolehlivosti; 
− normy pro zlepšování ukazatelů spolehlivosti; 
− ostatní souvisící normy. 

Toto dělení není absolutní a některé z nich je možné zařadit do několika skupin.  

Další podrobnosti o citovaných normách lze nalézt na webových stránkách Českého normalizačního 
institutu na adrese http://www.cni.cz/. 

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN IEC 50(191): 
1993 (01 0102) 

MEDZINÁRODNÝ 
ELEKTROTECHNICKÝ 
SLOVNÍK – Kapitola 
191: Spoľahlivosť a 
akosť služieb  

Základní názvoslovná norma  z oboru spolehlivosti. Obsahuje 
definice pojmů a ekvivalenty termínů z oboru spolehlivosti v 11 
jazycích. Slovensky, česky a anglicky je definováno několik set 
hesel. 

ČSN IEC 50(191)/ 
Změna Z1:2003 
(01 0102) 

MEDZINÁRODNÝ 
ELEKTROTECHNICKÝ 
SLOVNÍK – Kapitola 
191: Spoľahlivosť a 
akosť služieb 
Změna Z1 

Změna Z1 základní názvoslovné normy z oboru spolehlivosti 
obsahuje několik změn definic z původní normy ČSN IEC 50(191) 
a rozsáhlý dodatek  obsahující termíny a definice z oboru 
spolehlivosti elektriza čních soustav a rozvodu elektrické 
energie . 

ČSN IEC 50(191)/ 
Změna Z2:2003 
(01 0102) 

MEDZINÁRODNÝ 
ELEKTROTECHNICKÝ 
SLOVNÍK –Kapitola 
191: Spoľahlivosť a 
akosť služieb 
Změna Z2 

Změna Z2 základní názvoslovné normy  z oboru spolehlivosti 
obsahuje definici termínu „zkouška; test“. 

ČSN EN 13306: 
2002 (01 0660) 

TERMINOLOGIE 
ÚDRŽBY 

Obsahuje termíny a definice  základních pojmů z oboru údržby . 
Jsou v ní specifikovány termíny a definice pro technické, 
administrativní a manažerské oblasti údržby. Česky a anglicky je v 
ní definováno cca 110 hesel. V přílohách je doplněna vysvětlujícími 
obrázky a tabulkami. Norma je opatřena abecedními rejstříky 
českých, anglických, francouzských a německých termínů 
definovaných v této normě.  
Nahrazuje ČSN 01 0660:1986. 

ČSN ISO/IEC 
2382-14:1999 
(36 9001) 

 

INFORMAČNÍ  
TECHNOLOGIE – 
SLOVNÍK – Část 14: 
Bezporuchovost,  
udržovatelnost  
a pohotovost 

Obsahuje názvosloví z oboru spolehlivosti používané v oboru 
informa čních technologií . Česky a anglicky je definováno cca 42 
hesel. V normě je uveden český, anglický a francouzský abecední 
rejstřík. 
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NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN EN 60300-1: 
2004 (01 0690) 

MANAGEMENT  
SPOLEHLIVOSTI – 
Část 1: Systémy  
managementu  
spolehlivosti 

V této normě jsou popsány pojmy a principy systém ů 
managementu spolehlivosti . Jsou v ní uvedeny všeobecné 
procesy používané ve spolehlivosti pro plánování, rozvržení zdrojů, 
řízení a přizpůsobování nutné pro splnění cílů spolehlivosti. Tato 
norma se zabývá problémy spolehlivosti v jednotlivých etapách 
životního cyklu produktů v oblasti plánování, navrhování, měření, 
analýzy a zlepšování spolehlivosti. Je to základní norma  celého 
souboru norem pro  management spolehlivosti  (norem souboru 
ČSN EN/IEC (60)300) a současně navazuje na normy pro řízení 
jakosti (souboru ČSN EN ISO 9000). Norma je vydána jako 
dvojjazyčná (v českém a anglickém jazyce). 

ČSN EN 60300-2: 
2005 (01 0690) 

MANAGEMENT  
SPOLEHLIVOSTI – 
Část 2: Směrnice pro 
management  
spolehlivosti 

Tato norma navazuje na základní normu pro management 
spolehlivosti ČSN EN 60300-1 a navazují na ni další normy pro 
management spolehlivosti. Je v ní zaveden pojem životní cyklus 
produktu a pojednává se v ní o významných spolehlivostních 
činnostech a jejich načasování pro efektivní uplatnění ke zlepšení 
spolehlivosti. Je v ní popsána návaznost jednotlivých etap 
životního cyklu produktu na p říslušné prvky a úkoly programu 
spolehlivosti  pro snadnější přizpůsobení programů spolehlivosti 
potřebám specifického projektu a je v ní popsán obecný proces 
využití programů spolehlivosti, který může být začleněn do 
managementových systémů velkých společností, avšak je možné jej 
přizpůsobit i pro malé podniky.   
Norma nahrazuje normu ČSN EN 60300-2:1997. 

ČSN IEC 60300-
3-1:2003  
(01 0690) 

MANAGEMENT  
SPOLEHLIVOSTI – 
Část 3-1: Pokyn  
k použití – Techniky 
analýzy spolehlivosti – 
Metodický pokyn  

Metody analýzy spolehlivosti popsané v této normě se používají k 
předpovědím, přezkoumání a zlepšování bezporuchovosti, 
pohotovosti, udržovatelnosti objektu. Tyto analýzy se provádějí v 
etapě koncepce a stanovení požadavků, v etapě návrhu a vývoje a 
v etapě provozu a údržby na různých úrovních a stupních 
rozčlenění pro vyhodnocení a stanovení ukazatelů spolehlivosti 
objektu. Je v ní uveden všeobecný přehled obecn ě používaných 
technik analýzy spolehlivosti.  Jsou v ní popsány obvyklé metodiky 
a norma je určena k poskytování informací nezbytných pro výběr 
nejvhodnějších metod analýzy popsaných v ostatních částech normy 
ČSN EN/IEC (60)300-3. 

ČSN EN 60300-3-
2:2005 (01 0690) 

MANAGEMENT  
SPOLEHLIVOSTI – 
Část 3-2: Pokyn  
k použití – Sběr dat o 
spolehlivosti z provozu  

V této normě se poskytují směrnice pro sb ěr dat , které se vztahují 
k bezporuchovosti, udržovatelnosti, pohotovosti a zajištěnosti 
údržby objektů v běžném provozu. Je zaměřena na problémy 
základní filosofie sběru dat, jako je vzorkování či cenzurování dat a 
sběr dat v časových oknech. Je v ní též uveden návod týkající se 
přesnosti a shodnosti dat, technik automatického sběru dat a 
správcovství dat. Je použitelná bez omezení pro různé objekty, od 
součástek po systémy a sítě, včetně hardwaru, softwaru a interakcí 
člověk/stroj.  
Norma nahrazuje normu ČSN IEC 300-3-2:1995. 

ČSN EN 60300-3-
3:2005 (01 0690) 

MANAGEMENT  
SPOLEHLIVOSTI – 
Část 3-3: Pokyn 
k použití – Analýza  
nákladů životního cyklu  

Analýza nákladů životního cyklu je proces ekonomické analýzy 
zaměřený na posouzení celkových nákladů na pořízení a vlastnictví, 
jakož i na vypořádání (likvidaci) produktu. Tato analýza má být v 
maximální možné míře nedílnou součástí procesu návrhu, aby 
mohly být znaky produktu a jeho náklady optimalizovány. V této 
normě se poskytuje obecný návod pro provád ění analýzy 
náklad ů životního cyklu  včetně vypracování modelu těchto 
nákladů a jsou v ní uvedeny názorné příklady. 
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NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN EN 60300-3-
4:2008  
(01 0690) 

MANAGEMENT  
SPOLEHLIVOSTI – 
Část 3: Pokyn k použití 
– Pokyny ke specifikaci 
požadavků na 
spolehlivost 

Tato část ČSN EN 60300 obsahuje návod, jak definovat 
požadované ukazatele bezporuchovosti, udržovatelnos ti, 
pohotovosti a zajišt ěnosti údržby  ve specifikacích, a obsahuje 
podrobný popis postupů a kritériích ověřování a validace těchto 
ukazatelů. Návod uvedený v této normě obsahuje rady, jak určit 
kvantitativní a kvalitativní požadavky základní charakteristiky 
spolehlivosti, rady zákazníkům používajícím systém, rady jak 
zajistit, aby dodavatel splnil specifikované požadavky a rady pro 
dodavatele, které jim napomáhají splnit požadavky zákazníka. Tato 
norma doplňuje normu IEC 62347, která obsahuje definice systémů 
a jejich základních prvků. 

Souběžně s touto normou se do 2010-12-01 smí používat dosud 
platná ČSN IEC 300-3-4:1997 (01 0690). 
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NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN IEC 60300-
3-5:2002  
(01 0690) 

MANAGEMENT  
SPOLEHLIVOSTI – 
Část 3-5: Návod 
k použití – Podmínky  
při zkouškách  
bezporuchovosti 
a principy statistických 
testů 

Tato norma slouží jako návod pro volbu použitelných norem pro 
zkušební podmínky a statistickou analýzu . Je to též všeobecný 
návod k plánování, provád ění a analýze dat ze zkoušek 
bezporuchovosti.  Pomocí této normy je uživatel schopen zvolit jiné 
normy, které jsou vhodné a nezbytné pro plánování, provádění a 
analyzování dat získaných při specifické zkoušce bezporuchovosti. 
Tato norma tudíž obsahuje odkazy na statistické nástroje pro 
analýzu konstantního i nekonstantního parametru proudu poruch a 
intenzity poruch i jiných ukazatelů, jako je podíl úspěšných 
pokusů/podíl poruch.  
Norma nahrazuje normu ČSN IEC 605-1:1992 

ČSN IEC 60300-
3-7:2000  
(01 0690) 

 

MANAGEMENT  
SPOLEHLIVOSTI – 
Část 3-7: Návod 
k použití – Třídění  
namáháním pro  
zlepšení  
bezporuchovosti  
elektronického 
hardwaru  

Tato norma byla zrušena a měla by být nahrazena normou ČSN EN 
61163-1:2008, která však byla vydána pouze vyhlášením ve 
Věstníku ÚNMZ a je tudíž dostupná v ČNI pouze v anglické verzi 
jako IEC 61163-1:2006. Bližší informace viz ČSN IEC 1163-1:1996. 

ČSN IEC 300-3-9: 
1997 (01 0690) 

MANAGEMENT  
SPOLEHLIVOSTI – 
Část 3: Návod k použití 
– Oddíl 9: Analýza 
rizika technologických  
systémů.  

V této normě se poskytují směrnice pro volbu a realizaci 
technik analýzy rizika , především pro posuzování rizika 
spojeného s technologickými systémy. Cílem této normy je 
zajistit jakost a vzájemný soulad plánování a provedení analýz 
rizika a prezentace jejich výsledků a závěrů. Norma se 
používá jako směrnice pro plánování, provádění a 
dokumentování analýz rizika, jako základ pro specifikování 
požadavků na jakost pro analýzu rizika a jako základ pro 
vyhodnocení analýz rizika po jejich dokončení. Analýza rizika 
prováděná podle této normy poskytuje vstupní údaje pro další 
činnosti managementu rizika. 

ČSN IEC 60300-
3-10:2001  
(01 0690) 

MANAGEMENT  
SPOLEHLIVOSTI – 
Část 3-10: Návod 
k použití –  
Udržovatelnost 

Tato norma se používá při vypracování a uplatňování 
programu udržovatelnosti pokrývajícího etapy zahájení, 
vývoje a provozu výrobku, který je součástí úkolů popsaných 
v ČSN EN 60300-2. V této normě se poskytuje návod na to, 
jak se u těchto úkolů mají brát v úvahu hlediska údržby, aby 
se dosáhlo optimální udržovatelnosti. Zásady stanovené v 
této normě lze aplikovat podle požadavků tak, že se program 
udržovatelnosti přizpůsobí, aby vyhovoval potřebám 
konkrétního projektu. Je to základní norma pro 
management udržovatelnosti  v příslušných etapách 
životního cyklu produktu. Tato norma nahrazuje oddíly 2 a 3 
zrušené normy ČSN IEC 706-1:1992. 
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NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN IEC 60300-
3-11: 2000 
(01 0690) 

 

MANAGEMENT 
SPOLEHLIVOSTI –  
Část 3-11: Návod 
k použití – Údržba  
zaměřená na  
bezporuchovost 

Údržba zam ěřená na bezporuchovost  (RCM) je metoda 
pro zavedení programu preventivní údržby, který umožní 
účelně a účinně dosáhnout požadované úrovně bezpečnosti 
a pohotovosti zařízení a konstrukcí. Metoda RCM umožňuje 
používat strom logického rozhodování ke zjišťování 
použitelných a efektivních požadavků na preventivní údržbu 
pro zařízení a konstrukce podle bezpečnostních, provozních 
a ekonomických důsledků zjistitelných poruch a podle 
mechanismu degradace způsobujícího tyto poruchy. 
Konečným výsledkem práce je posouzení nutnosti 
provád ění konkrétních úkol ů údržby . 

ČSN IEC 60300-
3-12:2003 
(01 0690) 

 

MANAGEMENT 
SPOLEHLIVOSTI –  
Část 3-12: Návod 
k použití –  
Integrované  
logistické zajištění 

Úspěšný provoz produktu při jeho používání závisí do 
značné míry na efektivním poskytování logistického zajištění, 
aby se dosáhly a udržely požadované úrovně jeho 
výkonnosti a uspokojení zákazníka. Náklady na logistické 
zajištění značně přispívají k nákladům životního cyklu 
produktu a je nutné je brát v úvahu při rozhodování o jeho 
nákupu. Integrované logistické zajištění popsané v této 
normě je metoda managementu , jejíž pomocí se všechny 
služby logistického zajišt ění sestavují strukturovaným 
způsobem v souladu s daným produktem, což umožňuje 
optimalizovat jeho řešení, aby bylo přínosem jak pro 
zákazníka, tak pro dodavatele. 

ČSN EN 60300-3-
14:2005 
(01 0690) 

MANAGEMENT 
SPOLEHLIVOSTI –  
Část 3-14: Pokyn 
k použití – Údržba  
a zajištění údržby 

V této normě je popsána základní struktura údržby a zajišt ění 
údržby , jakož i rozmanité minimální všeobecné praktické 
postupy, které se mají přitom provádět. Účelem této normy je 
všeobecně použitelným způsobem v základních rysech popsat 
procesy a techniky týkající se údržby a zajištění údržby, které 
jsou nutné k dosažení přiměřené spolehlivosti splňující provozní 
potřeby zákazníka. V této normě je poskytován obecnější 
přístup k údržbě a zajištění údržby, než se používá v 
integrovaném logistickém zajištění. Tato norma se věnuje 
složitým systémům, u kterých je nutné, aby byly údržba a 
zajištění údržby nastaveny pro specifické situace během etapy 
návrhu i etapy provozu a údržby.  
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POKYNY K UDRŽOVATELNOSTI ZA ŘÍZENÍ 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN IEC 706-1: 
1992 (01 0661) 

POKYNY K 
UDRŽOVATELNOSTI 
ZAŘÍZENÍ – Část 1: 
Oddíl 1, 2 a 3: Úvod, 
požadavky a  
program udržovatelnosti  

Tato norma byla zrušena a je nahrazena normou ČSN IEC 60300-
3-10: 2001 (viz NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI). 

ČSN EN 60706-2: 
2007 (01 0661) 

UDRŽOVATELNOST 
ZAŘÍZENÍ – Část 2:  
Požadavky na  
udržovatelnost a studie 
udržovatelnosti v etapě 
návrhu a vývoje  

V této části normy IEC 60706 se zkoumají požadavky na 
udržovatelnost  a související parametry návrhu a používání a 
rozebírají se některé činnosti nutné k dosažení požadovaných 
znaků udržovatelnosti a jejich vztah k plánování údržby. Tato 
norma obsahuje úvod do koncepce udržovatelnosti  a návod, jak 
začlenit udržovatelnost do specifikací a smluv  a jak se má 
udržovatelnost považovat za součást procesu návrhu. Popisuje se 
v ní obecný přístup k dosažení těchto cílů a je v ní ukázáno, jak 
mají být znaky udržovatelnosti specifikovány v dokumentu s 
požadavky nebo ve smlouvě. 
Tato norma nahrazuje normu ČSN IEC 706-2:1994. 

ČSN EN 60706-3: 
2007 (01 0661) 

UDRŽOVATELNOST 
ZAŘÍZENÍ – Část 3: 
Ověřování a sběr,  
analýza a prezentace 
dat  

V této části normy IEC 60706 jsou popsány různé aspekty 
ověřování  nutné k zajištění, že byly splněny specifikované 
požadavky na udržovatelnost  objektu, a jsou v ní uvedeny 
vhodné postupy a zkušební metody. Zatímco ověřování 
udržovatelnosti jako takové má být povinnou součástí jakéhokoliv 
programu udržovatelnosti, pro zajištění celkové nákladové 
efektivnosti je nutné pro každý jednotlivý případ zvolit vhodné 
metody. Tato norma se též zaměřuje na sběr, analýzu a 
prezentaci dat  týkajících se udržovatelnosti , která mohou být 
požadována během návrhu a při jeho dokončení a během výroby a 
provozu objektu.  
Tato norma nahrazuje normu ČSN IEC 706-3:1992 a ČSN IEC 
706-6:1996. 

ČSN EN 60706-5: 
2009 (01 0661) 

POKYNY  
K UDRŽOVATELNOSTI 
ZAŘÍZENÍ –  
Část 5: Testovatelnost a 
diagnostické zkoušení 

Účelem této normy je poskytovat návod pro časné úvahy o 
aspektech testovatelnosti při návrhu a vývoji a napomáhat 
při stanovení efektivních zkušebních postupů jako nedílné 
součásti provozu a údržby. Tato mezinárodní norma se 
používá k vývoji jakýchkoliv produktů s cílem navrhovat 
charakteristiky produktu tak, aby byly ověřitelné 
(testovatelné). Cílem této mezinárodní normy je zajistit, aby 
nezbytné předpoklady týkající se testovatelnosti produktů 
byly definovány v přípravných etapách vývoje, aby je 
formuloval zákazník a aby byly implementovány, 
dokumentovány a ověřovány během vývoje. V této 
mezinárodní normě jsou též poskytovány metody 
implementace a hodnocení testovatelnosti  používané 
jako nedílná součást návrhu produktu. Doporučuje se, aby 
dokumentace testovatelnosti produktu byla nepřetržitě 
aktualizována po celou dobu životního cyklu produktu. 

Tato norma byla zatím vydána pouze vyhlášením ve Věstníku 
ÚNMZ a je tudíž dostupná v ČNI pouze v anglické verzi jako IEC 
60706-5:2007, ale v současné době se zpracovává do ČSN EN 
60706-5, která vyjde v češtině začátkem roku 2009. 

ČSN IEC 706-6: 
1996 (01 0661) 

POKYNY K 
UDRŽOVATELNOSTI 
ZAŘÍZENÍ – Část 6: 
Oddíl 9:  
Statistické metody pro 
hodnocení  
udržovatelnosti 

Tato norma byla zrušena ke dni 2007-12-01 a byla nahrazena 
normou ČSN EN 60706-3: 2007. 
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POKYNY K UDRŽOVATELNOSTI ZA ŘÍZENÍ 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN EN 13460: 
2003 (01 0662) 

ÚDRŽBA – Dokumenty 
pro údržbu 

Norma obsahuje všeobecné směrnice pro technickou 
dokumentaci , která musí být pro zajištění údržby dodávána s 
objektem před jeho uvedením do provozu, a pro dokumentaci 
informací, které musejí být pro splnění požadavků na údržbu 
zavedeny v etapě provozu. Je v ní uveden seznam základních 
dokument ů pro údržbu  a jsou podány informace o možném 
obsahu každého dokumentu. V informativních přílohách je popsána 
dokumentace pro údržbu s ohledem na funkce údržby, které jsou 
součástí systému jakosti daného podniku. 

ČSN P CEN/TS 
15331:2006 
(76 1501) 

KRITÉRIA PRO  
NÁVRH,  
MANAGEMENT A  
ŘÍZENÍ SLUŽEB 
ÚDRŽBY BUDOV 

Účelem údržby budov je zajistit využití majetku udržováním jeho 
majetkové hodnoty a výchozích technických charakteristik v 
přijatelných mezích po celou dobu jeho života při současném 
podporování technických modifikací a modifikací vyplývajících z 
předpisů vztahujících se k výchozím nebo novým technickým 
charakteristikám, jak je zvolil provozovatel nebo jak je požaduje 
zákon. V této evropské technické specifikaci jsou uvedena obecná 
kritéria a obecné metody plánování, managementu a řízení 
údržby budov a jejich okolí v závislosti na cílech jejich vlastníků a 
uživatelů a na požadované kvality údržby. 

ČSN EN 13269: 
2007 (01 0663) 

ÚDRŽBA – Směrnice 
pro vypracování smluv 
o údržbě 

V této normě je uvedena směrnice pro vypracování smluv na 
údržbá řské práce . Účelem této normy je podporovat přeshraniční i 
vnitrostátní vztahy mezi společností a dodavatelem údržby a 
vytvářet jasné rozhraní mezi nimi při zajišťování služeb údržby, 
zlepšit kvalitu smluv o údržbě tak, aby byly minimalizovány spory, 
věnovat pozornost službám údržby a stanovit volitelné možnosti 
jejich poskytování, pomoci a poradit při vypracování návrhů a 
projednávání smluv o údržbě a při specifikování opatření v případě 
sporu, stanovit typy smluv o údržbě a vypracovat doporučení pro 
přidělování práv a povinností mezi smluvními stranami včetně rizik, 
jakož i zjednodušit vzájemné porovnávání smluv o údržbě. 

ČSN EN 15341: 
2007 (01 0664) 

Údržba – Klíčové 
ukazatele výkonnosti 
údržby 

Klíčové ukazatele výkonnosti údržby  popsané v této normě mají 
podpořit řízení při dosahování vynikající údržby tak, aby se 
technické zařízení údržby využívalo konkurenceschopným 
způsobem. Tyto ukazatele se mají používat pro měření stavu, 
porovnávání (interní i externí benchmarking), diagnózu (analýza 
slabých a silných stránek), identifikaci úkolů a cílů, plánování 
zlepšení a neustálé měření vývoje.  
Norma EN 15341:2007 byla zavedena do ČSN EN 15341:2007 
pouze vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ a je tedy dostupná v ČNI 
pouze v anglické verzi. 
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NORMY PRO ODHADY HODNOT UKAZATEL Ů A ANALÝZU SPOLEHLIVOSTI 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN IEC 60319: 
2000 (01 0612) 

PREZENTACE  
A SPECIFIKACE DAT  
o bezporuchovosti  
elektronických  
součástek 

V této normě je uveden návod pro sb ěr a prezentaci dat  
nutných k pochopení charakteristik bezporuchovosti součástek. 
Je v ní též uveden návod pro uživatele součástek zaměřený na 
způsob, jakým mají výrobcům součástek specifikovat své 
požadavky na bezporuchovost. Dodržování takového návodu nutí 
k přesnosti a úplnosti podávání zpráv a může zlepšit jakost 
sledovaných objektů a jejich částí. Taková prezentace usnadňuje 
výměnu informací o bezporuchovosti mezi všemi zainteresovanými 
stranami a umožňuje porovnávat údaje o bezporuchovosti různých 
typů součástek od různých výrobců. 

ČSN EN 60812: 
2007 (01 0675) 

TECHNIKY 
BEZPORUCHOVOSTI 
SYSTÉMŮ – Postup 
analýzy způsobů 
a důsledků poruch 
(FMEA)  

V této normě je popsána analýza zp ůsobů a důsledk ů poruch  
(FMEA) a analýza způsobů, důsledků a kriti čnosti  poruch 
(FMECA) a je v ní uveden návod, jak se tyto analýzy mohou 
používat. K tomuto účelu jsou v ní popsány procedurální kroky 
nutné k provedení analýzy, jsou v ní stanoveny vhodné termíny, 
předpoklady, ukazatele kritičnosti a způsoby poruch, jakož i 
základní principy metody. Dále jsou v ní uvedeny příklady 
nezbytných pracovních listů nebo jiných tabulkových formulářů. 
Všechny obecné kvalitativní úvahy uvedené pro analýzu FMEA 
lze aplikovat na analýzu FMECA, která je rozšířením analýzy 
FMEA. Analýza FMEA je jednou ze základních technik analýzy 
spolehlivosti systémů.  
Tato norma nahrazuje normu ČSN IEC 812:1992. 

ČSN EN 61025: 
2007 (01 0676) 

ANALÝZA STROMU  
PORUCHOVÝCH  
STAVŮ (FTA) 

Analýza stromu poruchových stav ů (FTA) popsaná v 
této normě se zabývá identifikací a analýzou podmínek a 
faktor ů, které  způsobují  nebo mohou potenciálně 
způsobit výskyt  nebo přispívat k výskytu specifikované 
vrcholové události . Při analýze FTA je touto událostí 
obvykle porucha, poruchový stav nebo zhoršené fungování 
systému, snížení bezpečnosti nebo zhoršení jiných 
důležitých provozních atributů. FTA se často uplatňuje při 
analýze bezpečnosti systémů, jako jsou dopravní systémy, 
elektrárny nebo jakékoliv jiné systémy, u kterých se 
vyžaduje vyhodnocení bezpečnosti jejich provozu. Analýzu 
stromu poruchových stavů lze též použít pro analýzu 
pohotovosti a udržovatelnosti. V normě je popsán jak 
kvalitativní, tak kvantitativní přístup k analýze FTA. Jsou v 
ní podrobně popsány kroky při provádění analýzy FTA od 
vymezení základních principů, přes identifikaci vhodných 
předpokladů, událostí a způsobů poruch, až po identifikaci a 
popis obecně používaných značek.  
Tato norma nahrazuje ČSN IEC 1025:1994. 
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NORMY PRO ODHADY HODNOT UKAZATEL Ů A ANALÝZU SPOLEHLIVOSTI 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN EN 61078: 
2007 (01 0677) 

TECHNIKY ANALÝZY 
SPOLEHLIVOSTI –
Blokový diagram  
bezporuchovosti  
a booleovské metody 

Pro analýzu spolehlivosti jsou k dispozici různé analytické metody, 
jednou z nich je metoda blokového diagramu bezporuchovosti  
(RBD). Blokový diagram bezporuchovosti je obrazová reprezentace 
bezporuchovosti systému. Znázorňuje logické spojení (funkčních) 
součástí potřebných pro úspěšný provoz systému. Technika 
modelování RBD se má používat především u systémů bez opravy a 
v případech, kdy nezáleží na pořadí vzniku poruch. V této normě 
jsou popsány postupy pro modelování spolehlivosti systému a pro 
použití modelu za účelem výpočtu jeho ukazatelů bezporuchovosti a 
pohotovosti.  
Souběžně s touto normou se může do 2009-03-01 používat 
dosud platná ČSN IEC 1078:1993 (01 0677) Metody analýzy 
spolehlivosti – Metoda blokového diagramu bezporuchovosti (a 
její změna 1:1995). 

ČSN EN 61160: 
2006 (01 0678) 

PŘEZKOUMÁNÍ  
NÁVRHU 

V této normě jsou uvedena doporučení pro praktické provád ění 
postupů přezkoumání návrhu  jako prostředku pro ověření, že byly 
splněny požadavky na vstupy pro návrh, a pro stimulaci zlepšování 
procesu. Přezkoumání návrhu usnadňuje posouzení stavu návrhu 
vzhledem ke vstupním požadavkům, umožňuje identifikovat 
příležitosti ke zlepšování a vede manažera návrhu k vhodným 
opatřením. V této normě jsou poskytovány směrnice pro plánování 
a provádění přezkoumání návrhu a specifické podrobnosti týkající 
se příspěvků odborníků v oboru bezporuchovosti, udržovatelnosti, 
zajištěnosti údržby, pohotovosti a bezpečnosti. Je v ní popsáno 
vhodné složení týmu pro přezkoumání návrhu a je podrobně 
popsán celý proces přezkoumání návrhu. 
Tato norma nahrazuje normu ČSN IEC 1160:1994. 

ČSN EN 61165: 
2007 (01 0691) 

POUŽITÍ  
MARKOVOVÝCH  
TECHNIK 

V této normě je uveden návod pro použití Markovových technik  
k modelování a analýze systému a k odhadu ukazatel ů 
bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bez pečnosti . 
Tato norma je použitelná ve všech průmyslových odvětvích, ve 
kterých je nutné analyzovat systémy, které vykazují chování 
závislé na stavu. V normě je definována základní terminologie a 
jsou v ní stanoveny značky používané při Markovových technikách. 
Vedle základních pravidel pro konstrukci, reprezentaci a použití 
Markovových technik jsou v ní popsány i předpoklady a omezení 
tohoto přístupu.  
Souběžně s touto normou se může do 2009-07-01 používat 
dosud platná ČSN IEC 1165:1996 (01 0691) Použití 
Markovových metod. 

ČSN IEC 61703: 
2002 (01 0607) 

MATEMATICKÉ  
VÝRAZY pro termíny 
bezporuchovosti,  
pohotovosti,  
udržovatelnosti  
a zajištěnosti údržby 

Tato norma obsahuje matematické výrazy umožňující 
kvantifikovat ukazatele bezporuchovosti, pohotovost i, 
udržovatelnosti a zajišt ěnosti údržby  popsané v ČSN 
IEC 50(191). Tato norma je základem pro většinu statistických 
výpočtů hodnot ukazatelů používaných v oboru spolehlivosti a 
odvolává se na ni mnoho norem z tohoto oboru. 
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NORMY PRO ODHADY HODNOT UKAZATEL Ů A ANALÝZU SPOLEHLIVOSTI 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN EN 61709: 
1998 (01 0649) 

ELEKTRONICKÉ 
SOUČÁSTKY –  
Bezporuchovost –  
Referenční podmínky pro 
intenzity poruch a modely 
namáhání pro přepočty 

Norma obsahuje nezbytné základy pro předpov ěď 
bezporuchovosti elektronických za řízení pomocí výpočtu 
bezporuchovosti součástek. V normě jsou specifikovány 
referen ční podmínky a matematické modely  závislosti 
intenzity poruch součástek na namáhání, což umožňuje 
přepočítat hodnoty daného ukazatele bezporuchovosti zjištěné za 
určitých podmínek prostředí a provozního namáhání na hodnoty 
stejného ukazatele za jiných provozních podmínek prostředí a 
namáhání. Na základě takto zjištěných hodnot ukazatele 
bezporuchovosti jednotlivých součástek lze předpovědět 
bezporuchovost celého systému v daném provozním prostředí.
  
Tato norma spolu s normou ČSN IEC 60319:2000 nahrazují 
normu ČSN IEC Postup:1992, která byla zrušena. 

ČSN IEC 61710: 
2001 (01 0650) 

MOCNINOVÝ MODEL –  
Testy dobré shody a 
metody odhadu 
parametrů 

V normě je popsán mocninový model , který je jedním z 
nejpoužívanějších modelů pro popis bezporuchovosti 
opravovaných objekt ů, a jsou v ní uvedeny pokyny pro jeho 
použití. Jsou v ní uvedeny postupy pro odhad parametrů 
mocninového modelu a pro test dobré shody dat s tímto 
modelem. Tento postup poskytuje konfidenční intervaly 
parametru proudu poruch a předpovědní intervaly délky doby do 
budoucích poruch. 

ČSN IEC 61882: 
2002 (01 0693) 

STUDIE NEBEZPEČÍ A 
PROVOZUSCHOPNOSTI 
(studie HAZOP) –  
Pokyn k použití 

HAZOP je strukturovaná a systematická technika zkoumání  
daného systému s cílem zjistit potenciální nebezpe čí 
v systému a potenciální problémy s provozuschopností systému, 
které pravděpodobně povedou k neshodným produktům. V 
normě je uveden návod k použití této techniky, včetně definic, 
přípravy, pracovních porad HAZOP, výsledné dokumentace a 
dalšího postupu. Je v ní též uveden široký soubor příkladů 
zahrnujících různá průmyslová odvětví, které ilustrují zkoumání 
pomocí studie HAZOP. 

ČSN IEC 62198: 
2002 (01 0694) 

MANAGEMENT RIZIKA 
PROJEKTU –  
Směrnice pro použití 

Tato norma se zabývá používáním politik, postupů a pracovních 
technik managementu rizika projektu  u úkolů zabývajících se 
vytvářením kontextu, zjišťováním, analýzou, vyhodnocováním, 
posuzováním, ošetřováním, monitorováním a sdělováním rizik 
takovým způsobem, který umožňuje organizaci minimalizovat 
ztráty a nákladově efektivním způsobem maximalizovat vhodné 
příležitosti. Norma je určena pro pracovníky činící rozhodnutí, 
včetně manažerů projektu, manažerů rizik a obchodních 
manažerů. 

ČSN EN 62308: 
2007 (01 0630) 

BEZPORUCHOVOST 
ZAŘÍZENÍ – Metody  
posuzování  
bezporuchovosti 

V této normě je popsáno použití  tří přístup ů k posuzování 
bezporuchovosti : analýzy podobnosti, analýzy životnosti a 
předpovědí pomocí příručky. Výsledky takového posuzování jsou 
určeny k použití jako vstupy pro rozhodování v časných etapách 
návrhu zařízení, jako je volba architektury systému, jakož i pro 
obchodní rozhodování, jako je odhad nákladů na záruky nebo 
záruk nákladů na údržbu. Tyto výsledky mohou být dále použity 
jako počáteční odhad vstupu například do analýzy bezpečnosti 
nebo do analýzy FTA. Moderní elektronické součástky a objekty 
jsou tak málo poruchové, že je odhadování a ověřování jejich 
bezporuchovosti zkoušením velmi obtížné a jediným způsobem 
získání počátečního odhadu bezporuchovosti jsou tudíž často 
data z provozu předchozích obdobných objektů. Metoda 
založená na datech o předchozích objektech se nazývá princip 
podobnosti. Tato metoda je moderní alternativou klasické, ale 
nyní již zastaralé předpovědi pomocí příručky. 
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NORMY PRO ODHADY HODNOT UKAZATEL Ů A ANALÝZU SPOLEHLIVOSTI 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN EN 62309: 
2005 (01 0695) 

SPOLEHLIVOST  
PRODUKTŮ  
OBSAHUJÍCÍCH  
OPAKOVANĚ POUŽITÉ 
DÍLY – Požadavky na 
funkčnost a zkoušky 

Většina dílů moderních produktů je vyrobena se střední dobou 
života mnohem delší, než uživatel potřebuje, takže jsou produkty 
a jejich díly likvidovány, přestože jsou stále ještě použitelné. 
Moderní produkty jsou méně poruchové a současně stále rychleji 
a více zastarávají. K řešení tohoto problému se zavádí norma, 
která utvrdí zákazníky a výrobce, že mohou mít produkty 
vyrobené s použitím díl ů, které již byly d říve použity, bez 
poklesu spolehlivosti . Tyto díly musejí splňovat vysoká 
přejímací kritéria, aby mohly být kvalifikovány jako stejně dobré 
jako nové. Takový postup je přínosný jak pro výrobce, tak pro 
zákazníka. 

ČSN EN 62402: 
2009 (01 0697) 

MANAGEMENT 
ZASTARÁVÁNÍ –  
Pokyn k použití 

Všechny produkty, ať se jedná o investiční celky, 
infrastrukturu, zboží dlouhodobé spotřeby, spotřební 
výrobky či softwarové produkty, technicky či morálně 
zastarávají. Zastarávání má vliv na všechny etapy jejich 
života, je nevyhnutelné a nelze mu zabránit, ale předem 
promyšlené a pečlivé plánování může minimalizovat jeho 
dopad a potenciálně vysoké náklady na něj vynaložené. 
Cílem managementu zastarávání je zajistit, aby bylo 
zastarávání řízeno jako nedílná součást návrhu, vývoje, 
výroby a podpory v provozu za účelem minimalizace 
nákladů a škodlivého dopadu během celého životního 
cyklu výrobku. Management zastarávání  je zásadně 
důležitý pro dosažení optimální nákladové efektivnosti 
během životního cyklu produktu. Účelem této normy je 
poskytnout návod pro plánování nákladově efektivního 
procesu managementu zastarávání, ve kterém se berou v 
úvahu základní faktory pro zajištění, že jsou uvažovány a 
použity v nákladech životního cyklu produktu.  

Tato norma byla zatím vydána pouze vyhlášením ve 
Věstníku ÚNMZ a je tudíž dostupná v ČNI pouze v 
anglické verzi jako IEC 62402:2007, ale v současné době 
se zpracovává do ČSN EN 62402, která vyjde začátkem 
roku 2009. 

ČSN EN 62347: 
2007 (01 0696) 

NÁVOD PRO  
SPECIFIKACE  
SPOLEHLIVOSTI  
SYSTÉMŮ 

V této normě je uveden návod na vypracování 
specifikací spolehlivosti systém ů. Je v ní uveden 
proces hodnocení systému a postup stanovení požadavků 
na spolehlivost systémů. Proces vývoje specifikace 
systému představuje stanovení funkcí potřebných ke 
splnění specifického cíle. V normě je zdůrazněna 
důležitost uvádění spolehlivosti ve specifikaci systému 
pomocí funkcí. Pro provoz generického systému je popsán 
proces stanovení funkcí potřebných ke splnění cíle 
spolehlivosti systému. Pro provoz specifického systému je 
zaveden pojem provozní profil, aby se stanovily požadavky 
na funkce vykonávané v určitém prostředí, které se vztahuje 
k provozu specifického systému. Kroky postupu a procesy 
stanovení požadavků na spolehlivost systémů jsou 
uvedeny s použitelnými příklady. 
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NORMY PRO OVĚŘOVÁNÍ A ZJIŠŤOVÁNÍ HODNOT UKAZATEL Ů SPOLEHLIVOSTI 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN IEC 605-1: 
1992 

ZKOUŠKY 
BEZPORUCHOVOSTI 
ZAŘÍZENÍ – Část 1: 
Všeobecné  
požadavky  

Norma byla zrušena a je nahrazena normou ČSN IEC 60300-3-
5:2002.  
(Viz NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI.) 

ČSN IEC 605-2: 
1996 (01 0644) 

ZKOUŠKY 
BEZPORUCHOVOSTI 
ZAŘÍZENÍ – Část 2: 
Návrh zkušebních cyklů 

Norma poskytuje obecný postup pro vypracování zkušebních 
cykl ů, pokud nemohou být v normách souboru ČSN IEC 605-3 
nalezeny vhodné doporučené zkušební cykly. Zkušební cyklus se 
skládá z posloupnosti různých provozních podmínek (provozního 
namáhání) a podmínek prostředí (klimatického a mechanického 
namáhání) vycházejících ze skutečných podmínek při použití, 
stanovených například v příslušné specifikaci výrobku. Zkušební 
cyklus obsahuje též časové intervaly pro funkční zkoušky. Počet 
opakování zkušebního cyklu závisí na kumulované platné době 
zkoušky buď požadované vybraným plánem ověřovací zkoušky 
podle ČSN EN 61124, nebo vhodné pro určovací zkoušku podle 
ČSN IEC 605-4. Postup popsaný krok za krokem je určen pro 
libovolné specifické zařízení, které se má vyzkoušet, pokud se 
považuje za nezbytné věrně simulovat podmínky skutečného použití 
zařízení. V normě je též uveden pracovní příklad. 

ČSN IEC 605-3-
1: 1992 (01 0644) 

ZKOUŠKY 
BEZPORUCHOVOSTI 
ZAŘÍZENÍ – Část 3-1: 
Doporučené zkušební 
podmínky –  
Přenosné zařízení pro 
vnitřní použití – Nízký  
stupeň simulace 

Tato část normy obsahuje doporu čené zkušební podmínky  
(cykly klimatického, mechanického a provozního namáhání) pro 
zkoušky bezporuchovosti zařízení. Hlavním účelem 
předkládaných doporučených zkušebních podmínek je zajistit, 
aby zařízení rozličného tvaru, konstrukce a funkce, avšak s 
podobným použitím, byla podrobena stejným zkušebním 
podmínkám. Použití standardizovaných podmínek též zlepšuje 
srovnatelnost výsledků zkoušek. Tato část normy ČSN IEC 605-3 
obsahuje popis provozních podmínek pro přenosná za řízení s 
hmotností do 15 kg určená k vnit řnímu použití . 

ČSN IEC 605-3-
2: 1992 (01 0644) 

ZKOUŠKY 
BEZPORUCHOVOSTI 
ZAŘÍZENÍ – Část 3-2: 
Doporučené zkušební 
podmínky. Zařízení pro 
stacionární použití na 
místech chráněných proti 
povětrnosti – Vysoký 
stupeň simulace  

Tato část normy obsahuje doporu čené zkušební podmínky  při 
zkouškách bezporuchovosti zařízení pro stacionární použití na 
místech chrán ěných proti pov ětrnosti  (v budovách) v klimatech 
popisovaných v ČSN IEC 721-2-1 jako „mírná“. 

ČSN IEC 605-3-
3: 1994 (01 0644) 

ZKOUŠKY 
BEZPORUCHOVOSTI 
ZAŘÍZENÍ – Část 3-3: 
Doporučené zkušební 
podmínky –  
Zařízení pro stacionární 
použití na místech  
částečně chráněných 
proti povětrnosti – Nízký 
stupeň simulace 

Tato část normy obsahuje doporu čené zkušební podmínky  při 
zkouškách bezporuchovosti zařízení pro stacionární použití v 
mírných klimatech . 

ČSN IEC 605-3-
4: 1994 (01 0644) 

ZKOUŠKY 
BEZPORUCHOVOSTI 
ZAŘÍZENÍ – Část 3-4: 
Doporučené zkušební 
podmínky – Přenosná a 
nestacionární zařízení – 
Nízký stupeň simulace  

Tato část normy obsahuje doporu čeně zkušební podmínky  při 
zkouškách bezporuchovosti přenosných a nestacionárních 
zařízení podle ČSN IEC 721-3-7. 
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ČSN IEC 605-3-
5: 1997 (01 0644) 

ZKOUŠKY 
BEZPORUCHOVOSTI 
ZAŘÍZENÍ – Část 3: 
Doporučené zkušební 
podmínky –  
Oddíl 5: Zkušební  
cyklus 5: Pozemní  
a pohyblivá zařízení – 
Nízký stupeň simulace  

Tato část normy obsahuje doporu čené zkušební podmínky  při 
zkouškách bezporuchovosti pozemních pohyblivých za řízení 
napájených stejnosměrným proudem, která jsou při přepravě v 
provozu, například ve vozidle nebo na něm, ale nejsou součástí 
tohoto vozidla a nejsou navržena k tomu, aby byla ve vozidle 
trvale instalována. Tato zařízení budou vystavena typům 
venkovního klimatu z „široké“ skupiny podle ČSN IEC 721-2-1. 

ČSN IEC 605-3-
6: 1997 (01 0644) 

ZKOUŠKY 
BEZPORUCHOVOSTI 
ZAŘÍZENÍ – Část 3: 
Doporučené zkušební 
podmínky –  
Oddíl 6: Zkušební  
cyklus 6: Přenosná  
zařízení pro vnější použití 
– Nízký stupeň simulace  

Tato část normy obsahuje doporu čené zkušební podmínky  při 
zkouškách bezporuchovosti přenosných za řízení pro vn ější 
použití , která jsou v provozu pouze ve stálé poloze v mírných 
klimatech . 

ČSN IEC 60605-
4:2002 (01 0644) 

 

ZKOUŠENÍ 
BEZPORUCHOVOSTI 
ZAŘÍZENÍ – Část 4: 
Statistické postupy pro 
exponenciální  
rozdělení – Bodové  
odhady, konfidenční  
intervaly, předpovědní  
intervaly a toleranční  
intervaly 

V této normě jsou uvedeny statistické metody  pro vyhodnocení 
bodových odhad ů, konfiden čních interval ů, předpov ědních 
interval ů a toleran čních interval ů pro intenzitu poruch  
objektů, jejichž doba do poruchy se řídí exponenciálním 
rozdělením. Tyto metody jsou základem pro vyhodnocování 
výsledků určovacích zkoušek bezporuchovosti prováděných za 
účelem odhadu hodnot ukazatelů bezporuchovosti. 

ČSN IEC 60605-
6:2009 (01 0644) 

 

 

ZKOUŠENÍ 
BEZPORUCHOVOSTI 
ZAŘÍZENÍ – Část 6: Testy 
platnosti předpokladu 
konstantní 
intenzity poruch nebo 
konstantního parametru 
proudu poruch 

V této normě jsou specifikovány postupy pro ov ěření 
předpokladu konstantní intenzity poruch nebo konstant ního 
parametru proudu poruch  a pro zjišťování tvaru závislostí 
intenzity poruch nebo parametru proudu poruch. Tyto postupy 
jsou použitelné, kdykoliv je nezbytné takové předpoklady ověřit, 
což může být nutné na základě požadavku nebo za účelem 
posouzení jakéhokoliv kolísání intenzity poruch nebo parametru 
proudu poruch v čase. Testy specifikované v této normě jsou 
určeny též k testování, zda nemají doby mezi poruchami jediného 
opravitelného objektu nějaký rostoucí nebo klesající trend. 

Tato norma se v současné době zpracovává (je v etapě prvního 
návrhu) a bude vydána v začátkem roku 2009. Zatím je platné 
předchozí vydání ČSN IEC 60605-6:1998. 

ČSN IEC 1123: 
1994 (01 0644) 

 

ZKOUŠKY 
BEZPORUCHOVOSTI – 
Plány  
ověřovacích zkoušek pro 
podíl úspěšných pokusů  

V této normě jsou specifikovány postupy  použití a přípravy plánů 
ověřovacích zkoušek pro podíl úsp ěšných pokus ů 
(bezporuchových stavů) nebo pro podíl poruch. Postupy jsou 
založeny na předpokladu, že je každý pokus statisticky nezávislý. 
Předpokládá se, že požadavky na bezporuchovost budou 
specifikovány jako přípustný podíl poruch nebo přípustný podíl 
úspěšných pokusů. 
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NORMY PRO OVĚŘOVÁNÍ A ZJIŠŤOVÁNÍ HODNOT UKAZATEL Ů SPOLEHLIVOSTI 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN EN 61124: 
2007 (01 0644) 

 

 

ZKOUŠENÍ 
BEZPORUCHOVOSTI – 
Ověřovací zkoušky pro 
konstantní  
intenzitu poruch a  
konstantní parametr  
proudu poruch  

V této normě jsou specifikovány postupy  zkoušení, zda je 
pozorovaná hodnota  intenzity poruch, parametru proudu poruch, 
střední doby do poruchy a střední doby provozu mezi poruchami ve 
shod ě s daným požadavkem . Je v ní uvedena řada 
optimalizovaných zkušebních plánů, příslušných křivek operativních 
charakteristik a očekávaných dob zkoušky používaných při 
ověřovacích zkouškách bezporuchovosti. Norma je vhodná pro 
zkoušení bezporuchovosti v případech, kdy platí předpoklad 
konstantní intenzity poruch a/nebo konstantního parametru proudu 
poruch. Jsou popsány čtyři typy zkušebních plánů: plány zkrácených 
postupných zkoušek, plány zkoušek ukončených časem/poruchou, 
plány zkoušek ukončených pevným kalendářním časem bez 
nahrazování a kombinované zkušební plány.  
Tato norma nahrazuje normu ČSN EN 61124:1998. 

ČSN IEC 1070: 
1994 (01 0646) 

POSTUPY 
OVĚŘOVACÍCH 
ZKOUŠEK pro  
součinitele ustálené  
pohotovosti  

V normě jsou popsány metody zkoušení pohotovosti často 
udržovaných objektů, pokud se u nich používá jako ukazatel 
pohotovosti buď ustálená hodnota součinitele pohotovosti, nebo 
ustálená hodnota součinitele nepohotovosti. Je to základní 
norma pro zkoušení pohotovosti za řízení. 

ČSN IEC 61649: 
1999 (01 0653) 

 

 

TESTY DOBRÉ SHODY 
– Konfidenční intervaly 
a dolní konfidenční meze 
pro data s Weibullovým 
rozdělením  

V této normě jsou uvedeny numerické metody, které jsou doplňkem 
grafických metod při provádění testů dobré shody pro doby do 
poruchy s Weibullovým rozd ělením,  a jsou v ní uvedeny přibližné 
postupy získání konfidenčních intervalů pro parametry 
dvouparametrického Weibullova rozdělení, pokud jsou odhadnuty 
metodou maximální věrohodnosti. Kromě toho jsou v ní uvedeny 
doporučené postupy získání dolních konfidenčních mezí pro 10 %-
ní kvantily technického života a pro pravděpodobnost 
bezporuchového provozu. Tato norma je použitelná, kdykoliv je 
náhodný výběr objektů podroben zkoušce pro zjištění dob do 
poruchy za účelem odhadování ukazatelů bezporuchovosti 
základního souboru, ze kterého byly tyto objekty vybrány. 

ČSN IEC 61650: 
1998 (01 0654) 

 

TECHNIKY ANALÝZY 
DAT O 
BEZPORUCHOVOSTI – 
Postupy  
porovnání dvou  
konstantních intenzit  
poruch a dvou  
konstantních parametrů 
proudů poruch  

V této normě jsou specifikovány postupy pro porovnání dvou 
pozorovaných intenzit poruch, parametr ů proudu poruch či 
intenzit/parametr ů proud ů příslušných událostí . Postupy se 
používají k určení, zda může být domnělý rozdíl mezi dvěma 
soubory pozorování považován za statisticky významný. 
Předpokládá se, že časové intervaly do poruchy (události)/mezi 
poruchami (událostmi) jsou nezávislé a jsou shodně 
exponenciálně rozděleny během období pozorování. Dále se 
předpokládá, že existují technické nebo jiné důvody k domněnce, 
že mezi pozorovaným znakem bezporuchovosti dvou 
porovnávaných souborů výrobků může existovat rozdíl (zlepšení 
nebo zhoršení). Tyto postupy lze použít též na pozorování dvou 
řad jakýchkoliv platných událostí, pokud platí výše uvedené 
předpoklady. 
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NORMY PRO ZLEPŠOVÁNÍ UKAZATEL Ů SPOLEHLIVOSTI 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN IEC 1163-1: 
1996 (01 0648) 

TŘÍDĚNÍ NAMÁHÁNÍM 
PRO ZLEPŠENÍ  
BEZPORUCHOVOSTI – 
Část 1: Opravitelné  
objekty vyráběné  
v dávkách 

V této normě jsou popsány zvláštní metody pro použití a 
optimalizaci procesů třídění namáháním pro dávky 
opravitelných hardwarových sestav  v případech, kde mají 
sestavy nepřípustně nízkou bezporuchovost v období časných 
poruch a když nejsou použitelné jiné metody, jako jsou programy 
růstu bezporuchovosti a metody řízení kvality. Důvodem pro 
použití třídění namáháním může být časové omezení a/nebo 
samotná povaha nedostatků, pro jejichž zachycení je třídění 
namáháním navrženo. Tyto procesy se používají v libovolné 
etapě sériové výroby opravitelných sestav. Metody pro sestavení 
tohoto procesu se mohou použít během plánování výroby, při 
předvýrobní sérii nebo při ustálené výrobě.  
Norma IEC 1163-1:1995 zavedená v této normě byla revidována 
a byla vydána jako IEC 61163-1:2006, která by měla nahradit 
(zrušenou) normu ČSN EN 60300-3-7:2000, avšak byla zavedena 
do ČSN pouze vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ jako ČSN EN 
61163-1 a nebude zavedena překladem. 

ČSN IEC 61163-
2:1999 (01 0648) 

 

TŘÍDĚNÍ NAMÁHÁNÍM 
PRO ZLEPŠENÍ  
BEZPORUCHOVOSTI – 
Část 2: Elektronické  
součástky 

V této části normy ČSN IEC 61163 se poskytuje směrnice pro 
metody a postupy třídění namáháním pro zlepšení 
bezporuchovosti elektronických sou částek.  Tato norma je určena 
k použití pro výrobce součástek (jako směrnice), pro uživatele 
součástek (jako směrnice pro dohodnutí s výrobci součástek 
o požadavcích na třídění namáháním nebo pro plánování procesu 
třídění namáháním u uživatele kvůli požadavkům na 
bezporuchovost) a pro smluvní subdodavatele, kteří poskytují třídění 
namáháním jako službu. Neoficiální český překlad této normy má 
k dispozici Technická univerzita v Liberci. 

ČSN EN 61014: 
2004 (01 0645) 

PROGRAMY RŮSTU 
BEZPORUCHOVOSTI  

Zlepšování bezporuchovosti pomocí programu jejího r ůstu  je 
zpravidla součástí celkové činnosti zajišťování bezporuchovosti při 
vývoji produktu. Tento program se zejména používá u nových nebo 
nevyzkoušených technik, součástí nebo u zařízení, jejichž 
významnou část tvoří software. Snížení pravděpodobnosti vzniku 
poruchy nalezením slabých míst návrhu při použití programu růstu 
bezporuchovosti je zásadně důležité k zabránění pozdějšího 
výskytu poruch při oficiálních zkouškách či při používání v provozu. 
Pozdější změny návrhu jsou často velmi obtížné, nákladné a 
časově náročné. Jestliže jsou nezbytné změny návrhu provedeny v 
co nejčasnější možné etapě, mohou být náklady životního cyklu 
sníženy na minimum.  

ČSN EN 61164: 
2005 (01 0647) 

RŮST 
BEZPORUCHOVOSTI – 
Metody  
statistických testů  
a odhadů. 

V této normě je popsán mocninový model r ůstu 
bezporuchovosti  a návazný model pro projektování a je v ní 
uveden návod, jak tyto modely krok za krokem používat. Tato 
norma představuje metodický nástroj umožňující realizaci 
programů popsaných v ČSN EN 61014. Modely jsou založeny na 
datech o poruchách, která byla zjištěna v programu zlepšování 
bezporuchovosti, a týkají se odhadování parametr ů, 
konfiden čních interval ů pro bezporuchovost produktu, testů 
dobré shody  pro ověření oprávněnosti použití modelu a dalších 
nástroj ů pro objektivní sledování r ůstu bezporuchovosti , ať 
kladného, nebo záporného. 
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NORMY PRO ZLEPŠOVÁNÍ UKAZATEL Ů SPOLEHLIVOSTI 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN EN 62429: 
2009 (01 0647) 

RŮST 
BEZPORUCHOVOSTI – 
Zkoušení namáháním pro 
zjišťování časných 
poruch v jedinečných 
složitých systémech 

V této normě je uveden návod k r ůstu bezporuchovosti  během  
závěrečných zkoušek nebo přejímacích zkoušek u jedine čných 
složitých systém ů. Poskytuje návod k podmínkám zrychlené 
zkoušky a kritéria pro ukončení těchto zkoušek. Tato norma se 
zabývá růstem bezporuchovosti opravitelných složitých systémů, 
které se skládají z hardwaru se zabudovaný softwarem. Je možné 
ji použít k popisu postupu při přejímacích zkouškách, při „záběhu“ 
a k zajištění toho, že pravděpodobnost bezporuchového provozu 
dodávaného systému není zhoršena chybami kódování, 
řemeslnými chybami nebo výrobními chybami. Normu je možné 
použít i v případě, kdy společnost chce optimalizovat dobu trvání 
zkoušek interní výroby prováděných během výroby prototypů, 
jednotlivých systémů nebo malých sérií.  

Norma se v současné době zpracovává a vyjde začátkem roku 
2009. 

ČSN IEC 61713: 
2001 (01 0692) 

ZAJIŠTĚNÍ  
SPOLEHLIVOSTI 
SOFTWARU POMOCÍ 
PROCESŮ JEHO  
ŽIVOTNÍHO CYKLU – 
Návod k použití 

Tato norma obsahuje návod pro provád ění proces ů životního 
cyklu softwaru  popsaných v ČSN ISO/IEC 12207, na kterou tato 
norma navazuje, za účelem dosažení takového softwaru, který 
je bezporuchový a udržovatelný a má dobrou zajišt ěnost 
údržby . Tento návod je určen pro podporu normy ČSN IEC 
60300-3-6. Je určen nejen odborníkům na software a na 
spolehlivost, ale i manažerům projektu, odborníkům na jakost a 
jiným účastníkům projektu, kteří se podílejí na vývoji nebo na 
používání systémů nebo výrobků obsahujících software. 
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OSTATNÍ SOUVISÍCÍ NORMY 

IDENTIFIKACE NÁZEV Stru čná charakteristika 

ČSN 01 0611: 
1984 

SPOLEHLIVOST 
V TECHNICE –  
Pravidla pro stanovení 
bodových a 
intervalových odhadů 
ukazatelů  
spolehlivosti –  
Parametrické metody 

V normě jsou popsány parametrické metody pro odhad hodnot 
ukazatel ů bezporuchovosti a životnosti  při dobách 
bezporuchového provozu podléhajících zákonům 
exponenciálního, normálního, logaritmicko normálního, Weibullova 
a gama rozdělení. V normě se používá pouze metoda maximální 
věrohodnosti.  Může se používat pro obnovované i pro 
neobnovované objekty. V informačních přílohách jsou uvedeny 
základní používaná označení a příklady použití normy. 

 

 

















 


