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Úvod  

 Stručně se seznámíme s obsahem  
ISO/IEC 31010:2009. 

 Dostanete informace o možných nástrojích 
použitelných při aplikaci managementu 
rizik. 

  Budete seznámeni se základní řadou 
norem, popisujících jak obecně, tak pro 
jednotlivé obory managementu rizika. 

 Cílem je zjistit, co Vás zajímá, abychom 
mohli vytvářet další budoucí školení. 
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Předmluva 

 Text dokumentu 56/1329/FDIS, základem 
1. vydání IEC/ISO 31010, vypracovaný v 
technické komisi IEC TC 56 
„Spolehlivost“ spolu s pracovní skupinou 
ISO TMB „Management rizik“ byl 
předložen k paralelnímu hlasování  
IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC 
jako EN 31010 dne 1. května 2010 

 Poznámka: normy 31000 a 31010 tvoří vyváženou 
dvojici. IEC/ISO 31010 je podpůrnou normou pro 
ISO 31000  a ISO Guide 73:2009. 
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Vysvětlivky  

 Control: 

 V 3.8.1.1 THI 01 0350 (ISO/IEC Guide 

73:2009)  je tento termín definován jako 

"opatření", synon. "řízení" s definicí 

"prostředek, který modifikuje riziko".  

V kontextu této normy se však osvědčil 

překlad tohoto termínu jako "prvek řízení 

(rizika)", který též odpovídá uvedené definici.  
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Vysvětlivky  

Riziko - účinek nejistoty na dosažení cílů  
ISO Guide 73:2009 (TNI 01 0351:2010) a ČSN ISO 31000:2010  

 

 POZNÁMKA 1 Účinek je odchylka od očekávaného kladná anebo 
záporná. 

 POZNÁMKA 2 Cíle mohou mít různá hlediska (jako jsou finanční, 
zdravotní a bezpečnostní a environmentální cíle) a  mohou být uplatňovány 
na různých úrovních (jako je strategická úroveň, úroveň týkající se celé 
organizace, projektu, produktu a procesu). 

 POZNÁMKA 3 Rizika jsou často charakterizována odkazem na 
potenciální události a následky nebo na jejich kombinaci. 

 POZNÁMKA 4 Riziko se často vyjadřuje jako kombinace následků 
události (včetně změn okolností) a s ní související možnosti výskytu. 

 POZNÁMKA 5 Nejistota je stav dokonce i částečného nedostatku 
informací související s pochopením nebo znalostí události a jejích následků 
nebo možnosti výskytu. 
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Vysvětlivky  

Do současnosti je v povědomí tato definice: 

 

Riziko - kombinace pravděpodobnosti  události  a 
jejích následků  

 

Je to již neplatná definice! 
 

 Pokyn ISO 73/2009 „Management rizik - Slovník― 
nahrazuje Pokyn ISO/IEC 73:2007 „Management rizika – 
Slovník – Směrnice pro používání v normách“ (zrušen a 
nahrazen vydáním  Pokynu ISO 73/2009)  
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Vysvětlivky  

Identifikace rizik - proces hledání, rozpoznávání  
a popisování rizik  

 

POZNÁMKA 1 Identifikace rizik zahrnuje zjišťování zdrojů rizik, 
událostí, jejich příčin a potenciálních následků. 
 

POZNÁMKA 2 Identifikace rizik může zahrnovat  údaje z minulého 
období, teoretickou analýzu, názory znalců a odborníků a potřeby 
zainteresovaných stran. 

 

Nebezpečí (hazard) - zdroj potenciálního poškození nebo 
újmy 

 

POZNÁMKA Nebezpečí může být zdrojem rizika  
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Do činností managementu rizik se zahrnuje 

použití logických a systematických metod 

pro: 

 komunikaci a konzultování po dobu celého 
procesu; 

 stanovení kontextu pro identifikaci, 
analýzu, hodnocení, ošetření rizika 
souvisejícího s kteroukoli činností, 
procesem, funkcí nebo produktem; 

 monitorování a přezkoumání rizik; 

 podávaní hlášení a zaznamenání výsledků 
vhodným způsobem. 
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U posuzování rizik je snaha odpovědět na 

následující zásadní otázky: 

 co se může stát a proč (pomocí identifikace 
rizik)? 

 jaké jsou následky? 

 jaká je pravděpodobnost jejich budoucího 
výskytu? 

 existují nějaké faktory, které zmírní 
následky rizika nebo které sníží 
pravděpodobnost rizika? 

 je úroveň rizika únosná nebo přijatelná a 
vyžaduje další ošetření? 
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Předmět technické normy  
 ČSN EN 31010 podporuje ISO 31000 a je v ní 

poskytnut návod k volbě a aplikaci 
systematických technik pro posuzování rizik. 

 Tato norma není zamýšlena pro užití v rámci 
certifikace, předpisů a nařízení nebo pro 
smluvní použití. 

 V této normě nejsou uvedena specifická kriteria 
pro zjištění potřeby analýzy rizik, ani není 
specifikován typ metody analýzy rizik, který je 
požadován pro určitou aplikaci. 
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 Tato norma neodkazuje na všechny techniky  
a vypuštění určité techniky z této normy 
neznamená, že technika není platná. 
Skutečnost, že je metoda aplikovatelná za 
určité situace, neznamená, že tato metoda má 
být nutně použita. 
 

 POZNÁMKA Tato norma se výslovně nezabývá bezpečností. 
Jedná se o generickou normu managementu rizik a jakékoli 
odkazy na bezpečnost jsou výhradně informativní povahy. 
Návod k uvedení bezpečnostních hledisek do norem IEC je 
formulován v pokynu ISO/IEC Guide 51:1999. 
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Definice 
vztahující se k činnostem posuzování rizik 

 management rizik - koordinované činnosti pro vedení a 
řízení organizace s ohledem na rizika [ISO Guide 
73:2009, definice 2.1] 

 

 stanovení kontextu - vymezení vnějších a vnitřních 
parametrů, které mají být zohledněny při managementu 
rizik a nastavení rozsahu platnosti a kritérií rizik pro 
politiku managementu rizik ISO Guide 73:2009, 
definice 3.3.1] 

 posuzování rizika celkový proces identifikace rizik, 
analýzy rizik a hodnocení rizik [ISO Guide 73:2009, 
definice 3.4.1] 
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Schéma pojmu: „Posuzování rizik v procesu 

managementu rizik― 
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Činnosti posuzování rizika 

 identifikace rizika - Identifikace rizik je proces nalezení, 

rozpoznávání a zaznamenávání rizik. Účelem je zjistit, co by se mohlo stát 
nebo jaké by mohly nastat situace, které by mohly ovlivnit dosažení cílů 
systému nebo organizace. Jakmile je riziko identifikováno, má organizace 
identifikovat jakékoli existující prvky řízení rizika, jako jsou např. 
vlastnosti návrhu, lidé, procesy a systémy. 

 analýza rizika - Poskytuje vstup do posuzování rizik a k 

rozhodnutím o tom, zda je třeba rizika ošetřit, a o tom, které strategie a 
metody ošetření jsou nejvhodnější. Metody použité při analyzování rizik 
mohou být kvalitativní („vysoká“, „střední“ a „nízká“ úroveň), 
semikvantitativní (numerické klasifikační stupnice) nebo kvantitativní 
(odhad praktických hodnot pro následky a jejich pravděpodobnost a 
stanovení hodnot úrovně rizika v konkrétních jednotkách).  

 hodnocení rizika - proces porovnání výsledků analýzy rizika  

s kritérii rizika k určení, zda riziko anebo jeho velikost je přijatelné nebo 
tolerovatelné.  
POZNÁMKA - Hodnocení rizika pomáhá při rozhodování o ošetření rizika. 
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Analýza rizika 
Stanovení rozsahu platnosti 
Identifikace nebezpečí 
Odhadování rizika 

Hodnocení rizika 
 
Rozhodnutí o přijatelnosti rizika 
Analýza variant 

Ošetření  rizika 
Rozhodování 
Realizace 
Monitorování 

Zabránění riziku 

Optimalizace rizika 

Přenesení  rizika 

Zachování  rizika 

Posuzování 

rizika 

Management 

rizika 

Identifikace rizika 
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Příloha A (informativní) – 

Porovnání technik posuzování 

rizik 

Příloha v EN 31010 obsahuje Tabulku A.1 „Použitelnost 
nástrojů pro posuzování rizik“ včetně stručného návodu, 
jak postupovat. 

 

Další pomůckou je tab. A.2 v  EN 31010 „Vlastnosti volby 
nástrojů posuzování rizik, která obsahuje hodnocení 
významnosti ovlivňujících faktorů (jako jsou Zdroje a 
způsobilost, Povaha a stupeň nejistoty a Složitost) a zda 
uplatněná metoda může poskytnout kvantitativní výstup. 
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Nástroje a techniky 

Proces posuzování rizik 

Viz 

přílohu 
Identifikace 

rizik 

Analýza rizik 
Hodnocení 

rizik Následek 
Pravděpo- 

dobnost 

Úroveň 

rizika 

Brainstorming SA NA NA NA NA B 01 

Strukturované nebo semistrukturované rozhovory SA NA NA NA NA B 02 

Delphi SA NA NA NA NA B 03 

Kontrolní seznamy SA NA NA NA NA B 04 

Předběžná analýza nebezpečí SA NA NA NA NA B 05 

Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP) SA SA A A A B 06 

Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body 

(HACCP) 
SA SA NA NA SA B 07 

Posuzování environmentálních rizik SA SA SA SA SA B 08 

Struktura „Co se stane, když?“ (SWIFT) SA SA SA SA SA B 09 

Analýza scénáře SA SA A A A B 10 

Analýza dopadu na podnikání A SA A A A B 11 

Analýza kořenových příčin NA SA SA SA SA B 12 

Analýza způsobů a důsledků poruch SA SA SA SA SA B 13 

Analýza stromu poruchových stavů A NA SA A A B 14 

Analýza stromu událostí A SA A A NA B 15 

Analýza vztahu příčina-následek A SA SA A A B 16 

Analýza příčin a důsledků SA SA NA NA NA B 17 

Analýza ochranných vrstev (LOPA) A SA A A NA B 18 

Analýza rozhodovacího stromu NA SA SA A A B 19 

Posuzování bezporuchové činnosti člověka SA SA SA SA A B 20 

Analýza typu motýlek NA A SA SA A B 21 

Údržba zaměřená na bezporuchovost SA SA SA SA SA B 22 

Analýza parazitních jevů A NA NA NA NA B 23 

Markovova analýza A SA NA NA NA B 24 

Simulace Monte Carlo NA NA NA NA SA B 25 

Bayesovská statistika a Bayesovy sítě NA SA NA NA SA B 26 

Křivky FN A SA SA A SA B 27 

Indexy rizika A SA SA A SA B 28 

Matice následků a pravděpodobností SA SA SA SA A B 29 

Analýza nákladů a přínosů A SA A A A B 30 

Analýza multikriterálního rozhodování (MCDA) A SA A SA A B 31 

 Velmi dobře použitelné (SA – Strongly applicable)      Nepoužitelné (NA – Not applicable)        Použitelné (A – Applicable) 
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Typ techniky 

posuzování 

rizik 

Popis 

Významnost ovlivňujících faktorů 
Může 

poskytno

ut 

kvantitativ

ní výstup 

Zdroje a 

způsobilost 

Povaha a stupeň 

nejistoty 

Sl

ož

it

os

t 
VYHLEDÁVACÍ METODY 

Kontrolní seznamy 
Jednoduchá forma identifikace rizik. Technika, která poskytuje seznam typických nejistot, které je třeba zohlednit. Uživatelé 

odkazují na dříve vypracovaný seznam, kódy nebo normy. 
Nízká Nízká 

Nízk

á 
Ne 

Předběžná analýza 

nebezpečí 

Jednoduchá induktivní metoda analýzy, jejímž cílem je identifikovat nebezpečí a nebezpečné situace a události, které 

mohou poškodit danou činnost, vybavení nebo systém. 
Nízká Vysoká 

Stře

dní 
Ne 

PODPŮRNÉ METODY 

Strukturovaný rozhovor a 

brainstorming 

Způsob sbírání obsáhlé řady nápadů a hodnocení utříděné týmem. Brainstorming může být stimulován výzvami nebo 

technikami rozhovoru jeden proti jednomu a jeden proti mnoha. 
Nízká Nízká Nízká Ne 

Technika Delphi 
Způsob kombinování názorů odborníků, které mohou podpořit zdroj a ovlivnit identifikaci, pravděpodobnost a odhad 

následků odhadu a hodnocení rizik. Je to technika založená na spolupráci s cílem vytvořit konsenzus mezi odborníky. 
Střední Střední Střední Ne 

SWIFT 

Strukturované „Co se 

stane, když?“ 

Systém, pomocí kterého je pracovní skupina vyzývána k identifikaci rizik. Obyčejně se používá v rámci doprovodného 

semináře. Obyčejně navazuje na analýzu rizik a techniku hodnocení. 
Střední Střední 

Jakákol

i 
Ne 

Analýza bezporuchové 

činnosti člověka (HRA) 

Technika posuzování spolehlivosti člověka (HRA) se zabývá dopadem člověka na funkčnost systému a může být použita 

k hodnocení vlivů lidských chyb na systém. 
Střední Střední Střední Ano 

ANALÝZA SCÉNÁŘE 

Analýza kořenových 

příčin (analýza jednotlivé 

ztráty) 

Jednotlivá ztráta, která se vyskytla, je analyzována s cílem pochopit příčiny, které k tomu přispěly, a najít způsob, jak je 

možné zlepšit systém nebo proces, aby se zabránilo budoucím ztrátám. Při analýze se musí uvážit, které prvky řízení rizika 

se vyskytovaly v době, kdy se vyskytla ztráta, a jak by mohly být prvky řízení rizika zlepšeny. 

Střední Nízká Střední Ne 

Analýza scénáře 

Možné budoucí scénáře jsou identifikovány pomocí představivosti nebo extrapolace z přítomných a odlišných uvažovaných 

rizik za předpokladu, že by mohl každý z těchto scénářů nastat. Může to být provedeno formálně nebo neformálně, 

kvalitativně nebo kvantitativně. 

Střední Vysoká Střední Ne 

Toxikologické posuzování 

rizik 

Jsou identifikována a analyzována nebezpečí, a jsou identifikovány možné cesty, pomocí kterých může být stanovený cíl 

vystaven nebezpečí. Jsou sloučeny informace o úrovni vystavení nebezpečí a o povaze újmy způsobené danou úrovní 

vystavení nebezpečí s cílem poskytnout míru pravděpodobnosti, že dojde k určité újmě. 

Vysoká Vysoká Střední Ano 

Tabulka A.2 — Vlastnosti volby nástrojů posuzování rizik 
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Příloha B v EN 31010 (informativní) - 

Techniky posuzování rizik 

 B.1 Brainstorming 

 B.2 Strukturované nebo semistrukturované 
rozhovory (Structured or semi-structured interviews) 

 B.3 Technika Delphi (Delphi technique) 

 B.4 Kontrolní seznamy (Check-lists) 

 B.5 Předběžná analýza nebezpečí  
 (PHA – Preliminary hazard analysis) 

 B.6 HAZOP (Hazard and Operability Studies) 

 B.7 Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body 
(HACCP – Hazard analysis and critical control points) 
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Příloha B  Techniky posuzování rizik 

pokračování 1 

 B.8 Posuzování toxicity (Toxicity assessment) 

 B.9 Strukturovaná technika „Co se stane, když― 
(SWIFT – Structured „What-if“ Technique) 

 B.10 Analýza scénáře (Scenario analysis) 

 B.11 Analýza dopadů na podnikání (BIA – Business 
Impact Analysis) 

 B.12 Analýza kořenových příčin (RCA – Root cause 
analysis) 

 B.13 Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA – 
Failure Modes and Effects Analysis ) a analýza 
způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA – 
Failure Modes and Effects and Criticality Analysis) 
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Příloha B  Techniky posuzování rizik 

pokračování 2 

 B.14 Analýza stromu poruchových stavů (FTA – 
Fault tree analysis) 

 B.15 Analýza stromu událostí (ETA – Event tree 
analysis) 

 B.16 Analýza vztahu příčina-následek (Cause-
consequence analysis) 

 B.17 Analýza příčin a důsledků (Cause-and-effect 
analysis) 

 B.18 Analýza ochranných vrstev (LOPA – Layers of 
protection analysis) 

 B.19 Analýza rozhodovacího stromu (Decision tree 
analysis) 
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Příloha B  Techniky posuzování rizik 

pokračování 3 

 B.20 Posuzování bezporuchové činnosti člověka (HRA – 
Human reliability assessment) 

 B.21 Analýza typu motýlek (Bow tie analysis) 

 B.22 Údržba zaměřená na bezporuchovost (Reliability 
centred maintenance) 

 B.23 Analýza parazitních jevů (SA – Sneak analysis) a 
analýza parazitních obvodů (SCA – Sneak circuit analysis) 

 B.24 Markovova analýza (Markov analysis) 

 B.25 Simulace Monte Carlo (Monte Carlo simulation) 

 B.26 Bayesovská statistika a Bayesovy sítě (Bayesian 
statistics and Bayes Nets) 
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Příloha B  Techniky posuzování rizik 

pokračování 4 

 B.27 Křivky FN (FN curves) 

 B.28  Indexy rizika (Risk indices) 

 B.29 Matice následků a pravděpodobností 
(Consequence/probability matrix) 

 B.30 Analýza nákladů a přínosů (CBA – Cost/benefit 
analysis) 

 B.31 Analýza multikriteriálního rozhodování 
(MCDA – Multi-criteria decision analysis) 
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Některé definice 

Riziko - účinek nejistoty na dosažení cílů 
 

 POZNÁMKA 1 Účinek je odchylka od očekávaného – kladná anebo 
záporná. 
 

 POZNÁMKA 2 Cíle mohou mít různá hlediska (jako jsou finanční, 
zdravotní, bezpečnostní a environmentální cíle) a mohou být 
uplatňovány na různých úrovních (jako je strategická úroveň, či 
úroveň týkající se celé organizace, projektu, produktu a procesu). 
 

 POZNÁMKA 3 Rizika jsou často charakterizována odkazem na 
potenciální události a následky, nebo na jejich kombinaci. 
 

 POZNÁMKA 4 Riziko se často vyjadřuje jako kombinace následků 
události (včetně změn okolností) a s ní související možnosti výskytu. 
 

 POZNÁMKA 5 Nejistota je stav dokonce i částečného nedostatku 
informací související s pochopením nebo znalostí události a jejích 
následků, nebo možnosti výskytu. 
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Některé definice 

událost - výskyt nebo změna určité množiny 
okolností 

 POZNÁMKA 1 Událost se může vyskytnout jednou nebo vícekrát 
a může mít několik příčin.  

 POZNÁMKA 2 Událost může sestávat z něčeho, co nenastalo.  

 POZNÁMKA 3 Událost se může někdy nazývat "incident" nebo 
"nehoda". 

 POZNÁMKA 4 Událost bez následků se může též nazývat „skoro 
nehoda", „incident“, „skoro úspěch“ nebo „uniknutí o vlas“.  

ISO Guide 73:2009, definice 3.5.1.3 
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Postup při využití internetu 

   Pro harmonizované normy použijte 
adresu: 

 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/euro
pean-standards/documents/harmonised-
standards-legislation/list-
references/index_en.htm  
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Postup při využití internetu 

Pro vyhledání textu Směrnic EU                          Pro vyhledání harmonizovaných norem 

 



SISTEMA http://www.dguv.de/ifa/en/pra/softwa/sistema/index.jsp 

 Software SISTEMA nástroj poskytuje vývojářům a 
bezpečnostním technikům v oblasti strojního zařízení 
podporu při hodnocení bezpečnosti v souvislosti s ISO 
13849-1.  

 Nástroj umožňuje vytvoření model struktury bezpečnosti 
zejména pro o ovládací prvky tvořící architekturu strojního 
zařízení. SISTEMA umožní podrobný výpočet 
spolehlivosti na různých úrovních, včetně stanovení 
úrovně provozuschopnosti.  

 Program SISTEMA je nyní k dispozici v německé a 
anglické jazykové verzi. SISTEMA může být staženy a 
distribuován třetím osobám zdarma. Distributor programu 
SISTEMS je IFA tedy společnost pro bezpečnost práce 
v Německu.  
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SISTEMA dokončení 

 SISTEMA vymezuje rizikové parametry pro stanovení 
požadované úrovně provedení strojního zařízení, 
navrhuje opatření proti příčinám selhání systému, za 
předpokladu dosažení průměrné kvality jednotlivých 
komponent na základě zkoušky jejich kvality. 
Postupnými kroky formou vstupního dialogu je pomocí 
programu SISTEMA dosaženo požadované přijatelné 
úrovně rizika. Změna parametrů jednotlivých komponent 
se projeví okamžitě na uživatelské rozhraní a jeho 
dopadu na celý systém. Uživatelé programu SISTEMA 
jsou ušetřeni časově náročných konzultací, používání 
tabulek a a náročného výpočtu, neboť tyto úkoly jsou 
prováděny pomocí softwaru.Konečné výsledky mohou 
být vytištěny v souhrnný dokument. 
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ČSN EN ISO 13849 

ČSN EN ISO 13849-1:2008 Bezpečnost strojních 

zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů 

- Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci.  

 

Struktura bezpečnostních norem v oblasti 

strojních zařízení je následující: 

 

a) Normy typu A (základní normy) uvádějí 

základní pojmy, zásady pro konstrukci a 

všeobecná hlediska, která mohou být 

aplikována na všechna strojních zařízení. 
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Řada ČSN EN ISO 13849 

b) Normy typu B (skupinové bezpečnostní normy) se zabývají jedním nebo více 
bezpečnostními hledisky nebo jedním nebo více typy ochranných zařízení, 
která mohou být použita pro větší počet strojních zařízení: 

     – normy typu B1 se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek (např. 
bezpečných vzdáleností, teploty povrchu,  

hluku); 

     – normy typu B2 se týkají příslušných bezpečnostních zařízení (např. 
dvouručního ovládání, blokovacích zařízení, zařízení citlivých na tlak, 
ochranných krytů). 

c) Normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje) určují detailní bezpečnostní 
požadavky pro jednotlivý stroj 

nebo skupinu strojů. 

 

Tato část ISO 13849 je norma typu B1, jak je stanoveno  
v ISO 12100:2010. 
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ČSN EN ISO 13849 
 Tato část ISO 13849 uvádí bezpečnostní požadavky a 

pokyny pro zásady konstrukce a integrace 

bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS), 

včetně návrhu software.  

 Pro tyto části SRP/CS specifikuje norma vlastnosti, které 

zahrnují úroveň vlastností požadovanou k vykonávání 

bezpečnostních funkcí.  

 Norma platí pro bezpečnostní části ovládacích systémů 

bez ohledu na druh používané technologie a energie 

(elektrické, hydraulické, pneumatické, mechanické, atd.) 

pro všechny druhy strojních zařízení.  

 Norma nespecifikuje bezpečnostní funkce nebo úrovně 

vlastností, které mají být použity v jednotlivém případě. 
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Řada ČSN EN ISO 13849 
 Tato část ISO 13849-1:2006 uvádí specifické požadavky 

pro bezpečnostní části ovládacích systémů, které 

používají programovatelný elektronický systém 

(systémy). Norma neuvádí specifické požadavky na 

konstrukci výrobků, které jsou součástí bezpečnostních 

částí ovládacích systémů (SRP/CS). Přesto však 

uvedené zásady, jako např. kategorie nebo úrovně 

vlastností, mohou být použity. 

 (SRP/CS) 3.1.1 

 bezpečnostní část ovládacího systému (safety-related 

part of a control systém) 

 část ovládacího systému, která reaguje na bezpečnostní 

vstupní signály a vytváří bezpečnostní výstupní signály. 
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ČSN EN ISO 13849-1 
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Související normy 

 ČSN EN ISO 13849-2:2008  Bezpečnost strojních 
zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů -  
Část 2: Ověřování 

 Tato evropská norma specifikuje postupy a podmínky, 
které musí být dodrženy při ověřování pomocí analýzy a 
zkoušení: 

– umožněných bezpečnostních funkcí a 

– dosažené kategorie bezpečnostních částí ovládacího systému 

podle EN 954-1 (ISO 13849-1), pomocí konstrukce racionálně 

provedené konstruktérem. 

 Tato evropská norma neuvádí úplné požadavky ověřování 
pro programovatelné elektronické systémy a proto může 
být požadováno používání jiných norem. 
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Děkuji za pozornost 

Rada ČSJ 


