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Úvod
Stanovení nákladů životního cyklu je proces provádění ekonomické analýzy k posouzení nákladů na
objekt
po část nebo celý jeho životní cyklus s cílem učinit rozhodnutí, která budou minimalizovat celkové
náklady na vlastnictví tak, aby byly požadavky zainteresovaných stran stále plněny. Obecně může být
organizace schopna nebo bude potřebovat vyhodnotit náklady pouze pro část celkové doby života
objektu. Během doby života jakého-
koliv objektu bývá nutné činit rozhodnutí zahrnující optimalizaci nákladů a přínosů mezi aktuálními
a budoucími náklady. Tento proces optimalizace bývá zdokonalen stanovením krátkodobých
i dlouhodobých důsledků proveditelných rozhodnutí týkajících se výdajů.

Hlavní použití tohoto dokumentu spočívá v porovnání jednoho alternativního řešení systému s jiným,
když jsou budoucí náklady na vlastnictví, zahrnující zásahy údržby, provozu, zdokonalování
a likvidace, významné a vyžadují vyváženost mezi náklady na pořízení a zbytkovým nerealizovaným
(skrytým) rizikem vyplývajícím z vlastnictví. Takové vyváženosti se dosáhne technickým a finančním
posouzením, při kterém se berou v úvahu měnící se výstupy týkající se pohotovosti, bezporuchovosti,
udržovatelnosti a podporovatelnosti. Stanovení nákladů životního cyklů může též poskytovat zásadní
data pro vypracování rozpočtových odhadů.

Tento dokument je též určen k tomu, aby napomáhal pracovníkům, od kterých může být požadováno,
aby specifikovali, pověřovali a řídili takové činnosti, když je vykonávají jiní.

Nejvyšší hodnoty ze stanovení nákladů životního cyklu se dosáhne časně v době života objektu, kdy
je mnoho volitelných možností konfigurace a vliv na budoucí náklady je největší. Při studiích se
ukázalo, že když se dosáhne podrobného návrhu objektu, náklady životního cyklu jsou již většinou
potvrzené a příležitost k jejich cenově dostupné změně je silně snížena.

Do stanovení nákladů životního cyklu se zahrnují pouze nákladové položky, které mohou být hmotné
nebo nehmotné; výnosy nebo hodnotové výsledky do něho nejsou zahrnuty. Náklady zahrnují
všechny očekávané budoucí výdaje včetně finančních rezerv na zbytkové riziko. Hodnotové výsledky,
jako je výnos, se analyzují v následné finanční nebo ekonomické analýze optimalizace nákladů
a přínosů, ve které se používají výsledky analýzy nákladů životního cyklu.

Výsledky analýzy se často prezentují jako jediný údaj představující všechny budoucí výdaje v jediném
časovém bodě. Analýza může být též prezentována jako profil budoucích nákladů bez zahrnutí
časové hodnoty peněz. Jelikož však jsou při obou přístupech budoucí náklady nejisté, může být ke
zvýraznění jakékoliv potenciální citlivosti výsledku na tuto nejistotu analýza prezentována též jako
rozdělení pravděpodobnosti.

Při posuzování dopadů potenciálních volitelných možností může být zapotřebí stanovit náklady na
nehmotné výstupy, jako je ohrožení bezpečnosti, ztráta občanské vybavenosti nebo poškození image
společnosti. Stanovení pořadí klasifikace s více atributy nebo použití semikvantitativních matic není
pro posuzování těchto dopadů vhodné, jelikož stanovení nákladů životního cyklu má kvantitativní
výstup týkající se nákladů, zejména nákladů životního cyklu (LCC). Bylo vypracováno mnoho
kvantitativních technik, jako je „ochota platit“ nebo „výběrové modelování“, a tyto techniky se často
používají k zajištění, že jsou všechny přímé následky zahrnuty do analýzy.

Při použití přístupu stanoveného v tomto dokumentu se uznává, že stanovení nákladů životního cyklu
bylo používáno po mnoho desetiletí v mnoha průmyslových odvětvích, v některých z nich byl vyvinut
jejich vlastní soubor termínů a vlastní jazyk. Aby bylo zajištěno, že se dosáhlo záměru tohoto



dokumentu, může organizace přizpůsobit termíny používané v tomto dokumentu jejich kontextu
použití.



1 Předmět normy
V této části normy IEC 60300 se poskytuje obecný úvod ke koncepci stanovení nákladů životního
cyklu a tato norma se týká všech aplikací. Ačkoliv se náklady vynaložené v celém životním cyklu
skládají z mnoha položek, které k těmto nákladům přispívají, v tomto dokumentu jsou zvlášť
zdůrazněny náklady spojené se spolehlivostí produktu. To tvoří součást celkového programu
managementu spolehlivosti, jak je popsáno v IEC 60300-1 [1][1].

Manažerům, inženýrům, finančním pracovníkům a smluvním dodavatelům se poskytuje k použití
návod pro stano-
vení nákladů životního cyklu; tento návod je též určen k tomu, aby napomáhal pracovníkům, od
kterých je požadováno, aby takové činnosti specifikovali a pověřovali jiné pracovníky, aby je
vykonávali.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

[1]     Čísla v hranatých závorkách jsou odkazy na Bibliografii.


