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Asset management – Guidance on the alignment of financial and non-financial functions in asset
management

Gestion d,actifs – Orientation sur l,alignement des fonctions financieres et non financieres dans la
gestion

Tato norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 55040:2019. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the Technical Specification ISO/TS 55040:2019. It
has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument uvádí směrnice pro sladění finančních a nefinančních funkcí managementu aktiv
s cílem zlepšit vnitřní kontrolu jako součást systému správy organizace. Sladění těchto funkcí umožní
realizaci hodnoty odvozené z implementace managementu aktiv podrobně popsané v ISO 55000, ISO
55001 a ISO 55002, zejména ISO 55002:2018, příloha F.

Pokyny v tomto dokumentu jsou v souladu s požadavky ISO 55001 pro systém managementu aktiv,
ale nepřidávají nové požadavky k ISO 55001 ani neposkytují interpretace požadavků ISO 55001.

Příklad organizace, která přizpůsobuje své funkce správy aktiv, viz příloha F.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 55010:2019 vydanou
v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy
přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět
normalizace.
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


