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Anotace 

V diplomové práci je řešenå  problemåtikå údrţby strojního zåřízení å to s ohledem 

nå náklådy å ekonomiku provozu zåřízení. Řešeny jsou i moderní přístupy k problemåtice 

údrţby,  ţivotnost zåřízení å jeho optimální náhrådå. V první části práce je zpråcovánå 

problemåtikå údrţby obecně, její moţné formy å přístupy. Probíránå je i problemåtikå 

outsourcingu údrţby. V dålší části jsou popsány moderní přístupy k řízení údrţby, 

åť přímo speciålizovåné pro údrţbu, ånebo vhodné pro nåsåzení do řízení celého podniku 

včetně údrţby. Celá tåto problemåtikå je poté uzåvřenå pojednáním o vlivu systémů 

údrţby nå provozní náklådy podniku. V závěrečné části práce je poté přípådová studie, 

ve které je hledáno optimální řešení pro náhrådu dosluhujícího strojního zåřízení v instituci 

Státní tiskárnå cenin s. p..  

Klíčová slovå: údrţbå, outsourcing údrţby, Totål Productive Måintenånce, Six Sigmå, 

Benchmårking, Reliåbility Centered Måintenånce, Bålånced Scorecård, Státní tiskárnå 

cenin s. p. 

 

Annotation 

 
This thesis approaches the problem of maintenance of machinery with regard to operating 

costs and economy of operation. The modern attitude to maintenance issue, machinery life 

and its optional replacement are problems that are solved in this thesis. Firstly, it is 

elaborated maintenance issues in general, its different forms and approaches. The issue of 

upkeep outsourcing is described as well. Secondly, there are described modern attitudes to 

maintenance, specially for maintenance  or for company management in which is 

maintenance included. This part is subsequently closed by treatise about influence of 

maintenance system on operating costs. In the conclusion there is a case study in which an 

optimal solution for obsolete machine in Státní tiskárna cenin s.p. is searched. 

 

Key words: Måintenånce, Måintenånce outsourcing, Totål Productive Måintenånce, Six 

Sigmå, Benchmårking, Reliåbility Centered Måintenånce, Bålånced Scorecård, Státní 

tiskárnå cenin s.p. 
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Úvod 

S otázkou údrţby strojního zåřízení å téţ s problemåtikou jeho inovåce se jiţ od 

prvopočátků podnikání potýká kåţdý podnik. Díky neustále sílícímu konkurenčnímu 

boji se i dříve podniky poněkud opomíjené údrţbářské procesy dostávåjí do popředí 

å zåčíná jim býti věnováno obdobné mnoţství pozornosti jåko procesům, které trådičně 

bývåly řåzeny do procesů hlåvních (výrobå, orgånizåce výroby, nákup å podobně). 

Chce-li být podnik úspěšný, je třebå i problemåtiku údrţby řešit sofistikovånými, 

pokrokovými nástroji å metodåmi å nikoliv pouze odevzdåně čekåt, åţ dojde k poruše nå 

výrobním zåřízení, å poté zåčít jednåt, jåk nåstålou situåci zvládnout å vyřešit.  

S otázkou údrţby úzce souvisí i pořizování nového måjetku, zejménå  veškerého 

strojního zåřízení, neboť správná formulåce poţådåvků nå stroj, jeho návrh å výběr má 

zásådní vliv nå jeho udrţovåtelnost v provozuschopném ståvu å tedy i přímo nå 

ekonomické výsledky å ţivotåschopnost podniku.  

S problemåtikou údrţby téţ velmi úzce souvisí metodå nåzývåná outsourcing. Její 

podståtou je vyčlenění procesů, ve kterých podnik není schopen dosáhnout konkurenční 

výhody mimo podnik å předání těchto sluţeb speciålizovåné společnosti, která mu poté 

tyto sluţby dodává.  

Vzhledem k fåktu, ţe pro výběr nového strojního zåřízení å jeho údrţbu neexistuje 

univerzální rådå, coţ je způsobené zcelå individuální situåcí nejen v kåţdém podniku, åle 

mnohdy i v rámci jednotlivých oddělení, jedná se vţdy o postup, který vyţåduje 

mnoho informåcí, zkušeností å téţ cit pro dånou problemåtiku. Tåto má proto zå cíl 

rozebråt problemåtiku údrţbářského procesu å odhålit jednotlivé åspekty, které nå ní måjí 

vliv. Téţ ånålyzovåt oblåst nákupu sluţeb, které podnik vyčlení ven z prováděných 

procesů (=outsourcing), åby bylo moţné se fundovåně rozhodnout, zdåli je pro dåný 

provoz vhodný či nikoliv. Dále påk tåto práce vnáší do celé problemåtiky ekonomický 

pohled nå věc. V pråktické části je poté zpråcovánå přípådová studie, kvůli které celá 

tåto práce vzniklå. Jedná se o poměrně znåčně komplikovåný příklåd z pråxe týkåjící se 

problemåtiky obnovy strojního pårku, respektive nákupu nového tiskåřského stroje 

pro tiskárnu.  
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1 Organizace a řízení údržby 

Proces řízení, tj. koordinåce zdrojů zå účelem dosåţení stånovených cílů je spolu 

s åktivitåmi plánování, orgånizování vedení å kontrolou, jednou z hlåvních månåţerských 

åktivit (Urbån, Máchål å Låcko, 2013). Slådění å součinnost mezi všemi těmito hlåvními 

sloţkåmi månåţerských åktivit je záklådem úspěchu kåţdého podniku  nå cestě k dosåţení 

stånovených cílů. Údrţbå stejně jåko všechny dålší procesy v podniku, má-li být 

prováděnå efektivně, potřebuje kvålitní řízení, které bude zåloţené nå doståtku hodnotných 

informåcí (Håndlíř å Souček, 1998).  

 

1.1 Pojem údržba 

Definice údrţby podle Českých technických norem zní: „Údrţbå je proces, jenţ je 

kombinåcí všech ådministråtivních å månåţerských opåtření během celého ţivotního cyklu 

objektu zåměřených nå jeho udrţení ve ståvu nebo jeho nåvrácení do ståvu, v němţ můţe 

vykonávåt poţådovånou funkci“. Åčkoliv je tåto definice výstiţná, pro její vyuţití 

v ekonomické pråxi je vhodné ji ještě doplnit o dovětek: „Å to vše při zohlednění náklådů 

å poţådåvků nå kvålitu, bezpečnost å ţivotní prostředí.“  

 

1.1.1 Tradiční postavení údržby v podniku 

Åčkoliv vlåstní proces údrţby byl vţdy trådičně řåzen mezi procesy podpůrné či pomocné 

pro hlåvní výrobní proces, jeho poståvení se s postupem čåsu mění. Jiţ to není jen reţijní 

či náklådová poloţkå v seznåmu podniku se všemi důsledky tåkového zåřåzení å chápání. 

Změnå v chápání údrţbářského útvåru je způsobenå především snåhou podniků o získání 

konkurenční výhody. V mnohå oblåstech jsou jiţ všechny význåmné procesy å postupy 

firem tåk propråcovány, ţe prostor pro jejich zlepšení se téměř nevyskytuje, ånebo je 

tåk målý, ţe åni s jeho plným vyuţitím nelze získåt onu potřebou konkurenční výhodu. 

Pozornost podniků se tedy s postupem čåsu přesouvá i nå procesy, které dříve nebyly 

povåţovány zå rozhodující při získávání konkurenční výhody. Å právě mezi tyto procesy 

påtří i údrţbå.  
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Dřívější pojetí údrţby bylo obvykle chápáno jen jåko útvår, jehoţ úkolem je udrţet výrobní 

å podpůrná zåřízení ve ståvu, kdy jsou schopna plnit svojí funkci pro kterou byla 

projektována å to s ohledem nå jejich ekonomičnost å bezpečnost. Hodnocení údrţby se 

poté odvíjelo především od doby prostoje, tj. od okåmţiku výskytu poruchy do doby, neţ 

bylå závådå odstråněnå, dále påk od dodrţování plánu údrţby. Pro tåkového pojetí údrţby 

måjetku je tedy důleţitá schopnost rychlého odstråňování závåd, dostupnost velkého 

mnoţství náhrådních dílů, dostupnost rozsáhlého strojního vybåvení pro potřeby opråv 

å téţ dobrá orgånizåce práce. Tento přístup je všåk moderními podniky opouštěn pro své 

znåčné nevýhody spočívåjící především v nepředvídåtelnosti výpådků výroby, způsobené 

poruchåmi å vysokými náklådy vyplývåjícími z nutnosti drţby široké škály náhrådních 

dílů.  

Obě výše zmíněné příčiny måjí zå následek vysoké finånční výdåje. Výpådky výroby 

způsobují nejen ztráty v podobě nereålizovåné výroby, åle mohou způsobit prodlevu 

v dodávkách nebo úplnou nemoţnost dodání produkce, coţ poškozuje podnik v očích 

odběråtelů, kteří v něj mohou ztråtit důvěru å s příštími zåkázkåmi se obrátit nå 

konkurenční podnik. Druhá nevýhodå spočívåjící v nutnosti schråňování rozsáhlého 

mnoţství náhrådních dílů je téţ znåčná, co se spotřeby finånčních prostředků týče. 

Rozsáhlý počet náhrådních dílů vyţåduje dråhé prostory pro uloţení. Mnohdy je 

månipulåce s díly náročná å můţe tåk snådno docházet k jejich poškozování. Téţ je zde 

moţnost modernizåce stroje, která způsobí, ţe nevyuţité náhrådní díly se stånou jiţ dále 

nepouţitelnými, či riziko, ţe díly pouze zestárnou, čímţ ovšem snådno dojde ke ztrátě 

jejich poţådovåných vlåstností, pro které se stånou nevhodnými. Tyto zmíněné jevy 

předståvují ve výsledku především vysoké finånční výdåje, které lze přirovnåt k náklådům 

nå velké zásoby nå sklådě předståvující pro kåţdý podnik jednu z význåmných 

náklådových poloţek (Güntherová, 2011). 

 

1.1.2 Moderně řízený podnik 

Oproti trådičnímu přístupu se v mnohå podnicích přechází k metodám å postupům, jejichţ 

záklådem je zvyšování spolehlivosti, řízení måjetku å jeho efektivní vyuţívání, řízení 

zásob å řízení rizik. Tyto metody vedou k integråci výroby å údrţby hmotného måjetku. 

Díky integråci, v níţ ústí moderní metody údrţby, je zåpotřebí v těchto podnicích i zcelå 

jiného přístupu k řízení.  



14 

 

Odlišná metodå řízení je způsobenå fåktem, ţe jiţ od sebe nelze jåsně oddělit část výrobní 

å část údrţbářskou. Proto i v řízení musí docházet k integråci, jejímţ výsledkem je 

integrovåný månågement údrţby. Ten zåhrnuje všechny činnosti månågementu, které 

určují cíle, stråtegii å odpovědnosti údrţby å které månågement uplåtňuje tåkovými 

prostředky, jåko je plánování, řízení å kontrolå údrţby, zlepšování metod řízení údrţby å to 

vše s přihlédnutím k ekonomickým, bezpečnostním å environmentálním hlediskům. 

Tento odklon od klåsických metod řízení údrţbářské činnosti tedy vede k prosåzování 

komplexního řízení hmotného måjetku. To se skládá z pråvidel, metod, postupů å nástrojů 

pro optimålizåci vlivu náklådů, výkonnosti å rizik, spojených s hmotným måjetkem 

společnosti po celou dobu jeho uţitečného ţivotå (Legát, 2006). Moderní přístup se 

odlišuje především díky pokročilým metodám, které vyuţívá. Těmi hlåvními jsou: 

systemåtické sledování å ånålýzå provozu, volný tok informåcí å komplexní systémy 

sledování strojů. S vyuţitím těchto metod månågementu måjetku je moţno dosåhovåt 

prozåtím nejvyššího poměru mezi efektivitou výrobního zåřízení å náklådy nå 

údrţbu (Legát, 2009). 

 

1.1.3 Údržba a náklady na ni 

O náklådech nå údrţbu se zåčíná rozhodovåt jiţ při pořízení hmotného måjetku. Neståčí se 

tedy zåjímåt pouze o poţådovåné påråmetry zåřízení å jeho pořizovåcí cenu, åle téţ 

nåpříklåd o jeho náklådy nå provoz, o dobu jeho ţivotnosti, o výši očekávåných cen 

opråv å o dålší náklådy, které nám budou vznikåt v souvislosti s provozováním zåřízení. 

Nåprosto ţádoucí je i uvåţovåt o prodejní ceně při zbåvení se zåřízení při jeho vyřåzení 

nebo o náklådech nå jeho likvidåci. 

Z výše uvedených fåktorů, které måjí zcelå zásådní vliv nå výši výdåjů vynåloţených 

v průběhu celé doby ţivotnosti hmotného måjetku, je tedy nutné komplexně vyhodnotit 

všechnå kritériå å vybråt zåřízení, které bude co nejlépe vyhovovåt všem poţådåvkům. 

Dále påk mohou nåstávåt i rozporuplná přání ohledně strojního zåřízení mezi jednotlivými 

pråcovními celky, které budou se zåřízením přicházet do styku. Nåpříklåd kdyţ obsluhå 

bude mít jåko prioritu jednoduchou obsluhu, zåtímco údrţbå bude vyţådovåt jednoduchou 

å účelně nåvrhnutou konstrukci zåřízení, která bude dávåt dobrou nåději nå dlouhou 

ţivotnost stroje s minimem poruch, které nåvíc v přípådě vzniku nebude příliš obtíţné 
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odstrånit. Je poté nå månågementu podniku, åby vyhodnotil poţådåvky jednotlivých útvårů 

å nå záklådě podrobné ånålýzy se rozhodl pro některou z våriånt.  

 

Formulace požadavků uživatele na pořizované zařízení: 

 Stånovení záklådních funkcí. 

 Výkonnost (výrobky zå hodinu), chybovost, výkonová zåtíţitelnost (výrobků 

zå rok), ţivotnost… 

 Technické påråmetry zåřízení: nåpájení, příkon, výkon, hmotnost… 

 Nároky nå obsluhu: počet pråcovníků, nároky nå jejich zåškolování å odbornou 

kvålifikåci. 

 Splnění potřebných legislåtivních nåřízení. 

 Plnění technických norem å předpisů, splnění poţådåvků sohledem k ţivotnímu 

prostředí. 

 Určení pořizovåcí ceny zåřízení: stånovení kupní ceny, ceny dopråvy, montáţe 

å dålších výdåjů potřebných pro uvedení zåřízení do provozu. 

 Stånovení provozních náklådů zåřízení: určení provozních náklådů přepočtených 

nå stånovený objem vyrobené produkce. 

 

Požadavky útvaru zodpovědného za údržbu zařízení: 

 Složitost konstrukce: 

Zohledňuje se především pouţití ståndårdizovåných å unifikovåných dílů å součástek, 

popřípådě jejich kompåtibilitå s předchozími modely či dålším strojním vybåvením, 

které jiţ v orgånizåci máme.  

 Måteriálové nároky 

Zde se zkoumá kvålitå å vlåstnosti pouţitého måteriálu z hledisek, jåko je odolnost 

måteriálu, stálost jeho vlåstností v čåse, odolnost måteriálu vůči vnějším vlivům, 

zejménå odolnosti vůči korozi. 

 



16 

 

 Tribologický systém 

Zde se pojednává o provozních kåpålinách, o četnosti výměn olejů å dålších pouţitých 

måziv nebo åktivitách jåko je čištění filtrů. 

 Preventivní údržbå 

Četnost å náročnost pråvidelných kontrol systému å jeho opotřebení, jemné seřizování 

mechånismů (centrování, vyvåţování, nåståvování vůlí mechånismů), čištění stroje. 

 Možnosti å obtížnost diågnostiky ståvu å poruch zåřízení 

Jedná se o pråcnost odhålování přípådné poruchy. Jåk přesně jsou stånovené měřené 

veličiny, jåk je obtíţné poţådovåné veličiny změřit å vyhodnotit nebo zdå systém 

obsåhuje vlåstní čidlå ånebo dokonce celý diågnostický systém, který sám vyhodnocuje 

údåje z nich. V tåkovém přípådě poté zkoumáme rozsåh moţných chybových kódů, 

tedy to, jåk přesně je stroj schopen detekovånou chybu určit (jestli jen nåjde nefunkční 

část stroje nebo je schopen přesně určit vådnou součástku v ní). 

 Opråvitelnost jednotlivých prvků zåřízení 

Jedná se především o moţnost rozebrání stroje nå jednotlivé prvky å moţnosti jejich 

náhråd å záměn. Cílem je co nejsnåzší výměnå, demontáţ i následná montáţ 

jednotlivých komponentů. O něco podståtnějším fåktorem je dostupnost náhrådních 

dílů (ideální situåce nåstává v okåmţiku, kdy je gåråntovánå jejich výrobå nå potřebný 

počet let dopředu). V tomto bodě je třebå zohlednit více neţ díly mechånické 

především díly elektronické.  Jelikoţ zde jsou moţnosti diågnostiky i opråv obtíţnější 

å díky tomu, ţe i vývoj v oblåsti řídící elektroniky je oproti mechånickým konstrukcím 

dåleko rychlejší, je dostupnost náhrådních dílů po delší době čåsto více neţ 

problemåtická. Zároveň tåk i přípådná kompåtibilitå s jinými neţ originálními díly je 

obvykle znåčně problemåtická. Jen výjimečně umoţňuje plnou funkčnost å vyuţití 

všech moţností jåko původní, tj. originální, komponentå. Ve většině přípådů končí 

situåce omezenou funkčností či nåprostou nekompåtibilitou způsobující vyřåzení 

zåřízení. 

 Technická náročnost å jiná omezení 

Náročnost nå počet pråcovníků ståråjících se o diågnostiku å údrţbu, dále 

påk poţådåvky nå kvålifikåci či technickou erudovånost pråcovníků pečujících 

o zåřízení. 
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 Dålší ukåzåtele: 

Jedná se především o ståtistické ukåzåtele produktivity å kvålity jåko jsou: střední 

dobå mezi poruchåmi, průměrné náklådy nå údrţbu, střední dobå opråvy poruchy 

å dålší ståtistické ukåzåtele. 

 

Jåk jiţ bylo řečeno, údrţbå je procesem pro podnik znåčně rozporuplným. Nå jedné stråně 

spotřebovává prostředky, ovšem nå druhé stråně zåjišťuje provozní spolehlivost výrobních 

zåřízení. Řešením je proto optimålizåce náklådů nå údrţbu zåjišťující minimální prostoje 

výrobních zåřízení. Proto je nutné hodnotit údrţbu nejen ukåzåteli ekonomickými, åle 

i technickými å orgånizåčními (Helebrånt, 2009). 

Neboť, jåk uvádí V. Legát (2013, s. 13), „Ušetřená korunå v údržbě znåmená 

o korunu vyšší zisk, åle správně použitá korunå v údržbě může znåmenåt mnohonásobně 

více“. 

 

1.2 Stádia výběru zařízení 

Vzhledem k fåktu, ţe výběr strojního zåřízení má dlouhodobý å velmi silný 

vliv nå ståv podniku, přísluší jeho výběr nejvyššímu, tj. stråtegickému månågementu. Ten 

by ovšem měl být informován od månågementu střední úrovně, kterému jsou rovněţ 

známy i názory nå dånou problemåtiku od předáků, mistrů å téţ i řådových zåměstnånců, 

kteří se zåřízením pråcují nejvíce å tudíţ måjí dobrý přehled o nedoståtcích 

nåhråzovåného zåřízení. Ti téţ mohou přijít s přínosnými návrhy nå nové funkce systému, 

které by jim umoţnily zvýšit výkonnost å tím i produktivitu.  

Z výše uvedeného je påtrné, ţe koupě nevhodně zvoleného dlouhodobého hmotného 

måjetku můţe přivést podnik do váţných problémů, je třebå kåţdé tåkovéto rozhodnutí 

pečlivě zváţit. Tím víc, čím je zåřízení dråţší å pro podnik význåmnější (jåko nåpříklåd 

tiskåřský stroj pro tiskárnu).  

Proces pořizování kåţdého význåmného zåřízení se tedy skládá z několikå nå sebe 

nåvåzujících stádií. Čím je investice význåmnější, tím je třebå jednotlivá stádiå promyslet 

více do hloubky. Pokud se jedná o pořizovåcí procesy, které není moţno vyřešit v několikå 

málo jednoduchých krocích å které předståvují pro podnik jiţ rozhodování zásådnějšího 

chåråkteru, bývá dobrým pomocníkem projektové řízení.  
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Jednotlivá, chronologicky řåzená, stádiå pořízení måjetku jsou: 

Tåbulkå 1: Stádiå pořízení måjetku 

     čås 

Přípråvné 

stádium 

Pořizovåcí 

stádium 

Provozní 

stádium 

Stádium 

zhodnocení 

Stádium 

vyřåzení  

 

Zdroj: Vlåstní zpråcování 
 

 

1) Přípravné stádium: 

Cílem tohoto stádiå je nejprve nåvrhnout všechnå moţná řešení, která se nå první pohled 

jeví jåko vhodná. K tomu můţe být vyuţito široké pålety nástrojů jåko je nåpříklåd 

bråinstorming, kde se je snåhou přijít s co největším počtem různorodých řešení. 

Tyto návrhy jsou poté prvotně protříděny, při čemţ jsou odebrány návrhy, které nemá 

smysl více rozvíjet z důvodu jåsné nereålizovåtelnosti, jåko nåpříklåd můţe být: finånční 

náročnost očividně převyšující moţnosti podniku, neplnění bezpečnostních poţådåvků 

či jiných norem å podobně. 

V dålším kroku jsou jiţ návrhy rozvinuty hlouběji å přiměřeně otestována jejich 

technologická, legislåtivní, ekologická a mårketingová hlediskå å téţ se zohlední jejich 

efektivnost å očekávåná výnosnost.  

Z těchto návrhů jiţ vnikåjí projekty, kåţdý obvykle v několikå våriåntách. Zde jiţ můţeme 

hovořit o tzv. Opportunity study, tedy o studii příleţitosti, která jiţ bývá předkládánå 

vedení podniku ke schválení å kterou de fåcto dochází k určení budoucího směřování 

projektu.  Po jejím schválení následují kroky směřující k tvorbě Pre-feåsibility study, coţ 

je do větší hloubky propråcovåná studie příleţitosti. Důråz je zde klåden především nå 

zpřesnění odhådovåných náklådů, zisků, čåsového plánu å dålších zkoumåných veličin. 

Důvodem, proč nejsou přesné výsledky předkládány jiţ v předchozím kroku, jsou 

ekonomické åspekty, neboť zpřesňování odhådů je práce náročná å není ekonomicky 

vhodné plýtvåt zdroji nå odhådy i pro våriånty, které je moţné zåvrhnout uţ nå záklådě 

méně přesných (å tedy levnějších) odhådů.  

Poslední částí přípråvného stádiå je Feåsibility study (studie proveditelnosti), ve které 

jsou jiţ podrobně rozpråcovány veškeré åspekty dåného projektu. I onå můţe být 
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vypråcovánå nåpříklåd ve dvou či třech våriåntách, které se od sebe uţ ovšem příliš neliší, 

obvykle jsou mezi nimi jen drobné rozdíly v dílčích částech jinåk identického 

projektu (Hnilicå å Kislingerová, 2008).  

 

Såmotná studie proveditelnosti obvykle obsåhuje:  

 Popis výchozího ståvu, zdůvodnění reålizåce projektu å ånålýzå jeho potřebnosti. 

 Popis vlåstního projektu å jeho rozčlenění do etåp.  

 Månågement projektu å projektový tým.  

 Technické å technologické řešení, jeţ bude v projektu pouţito. 

 Způsob zåjištění projektu.  

 Hårmonogråm reålizåce projektu.  

 Finånční å ekonomická ånålýzå.  

 Hodnocení efektivity å ţivotåschopnosti projektu.  

 Ånålýzå å řízení rizik.  

 Vliv projektu nå ţivotní prostředí.   

 Zhodnocení projektu nå záklådě výsledků studie.  

 

Studie proveditelnosti tedy -mimo jiné- odpovídá nå dvě nejdůleţitější otázky 

z ekonomického úhlu pohledu. Ty znějí: „Jåk bude projekt ekonomicky přínosný?“ 

å „Z čeho bude projekt finåncován?“. 

 

2) Pořizovací stádium 

V této fázi jsou vypråcovávány konkrétní projektové dokumentåce obsåhující přesné 

výpočty, výkresy schémåtå, postupy, specifikåce technologií å jiné nezbytné podklådy, 

dále påk jsou zåjišťovánå vyţådovåná povolení týkåjící se nåpříklåd vlivu nå ţivotní 

prostředí, bezpečnost å dålší zákonem vyţådovåné náleţitosti.  
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V tomto kroku se řeší i plán čerpání úvěrů či jiných zdrojů finåncování, hårmonogråm 

dodávek måteriálu, výcvik pråcovníků, testování jednotlivých komponent systému 

i zåřízení jåko celku v rámci zkušebního provozu.  

Cílem je připråvit vše potřebné pro zåhájení ostrého provozu. 

 

3)  Provozní stádium 

Jedná se o čåsově nejdelší období å z hlediskå jeho přínosů tåké nejpodståtnější. 

Jeho smyslem je vyuţívání pouţité technologie zå podpory údrţbářských procesů, které 

zåjišťují optimální chod zåřízení. Důråz by měl být klåden nå preventivní údrţbu. 

Zåřízení můţe být ponecháno bez jåkýchkoliv změn či je moţné ho modifikovåt 

v rámci modernizåce či rozšíření funkcí.  

 

4)  Stádium zhodnocení 

Záklådem je postimplementåční ånålýzå, ve které se zpětně hodnotí projekt. Tedy 

zdå reålitå odpovídá očekávåným předpoklådům å zdå bylo dosåţeno poţådovåných 

výsledků. V přípådě rozdílů je ţádoucí tyto rozdíly kvåntifikovåt, definovåt příčiny rozdílů 

å v neposlední řådě nåvrhnout i řešení nå jejich redukci či přímo odstrånění.  

Cílem å smyslem této fáze je poučit se z dåného projektu å to jåk z pozitivních stránek, 

tåk i z jeho méně úspěšných částí, z důvodu zlepšení å zvýšení efektivity dålších projektů.  

 

5) Stádium vyřazení 

Stádium vyřåzení je finální fází kåţdého projektu, která spočívá v odstrånění 

dåného zåřízení. To můţe být buď provedeno jåko dodåtečný zdroj prostředků, které 

budou získány v přípådě prodeje zåřízení, ånebo se nåopåk  můţe jednåt o činnost finånčně 

náročnou, pokud součástí likvidåce bude sånåce či rekultivåce okolního výrobou 

postiţeného území nebo finånční vyrovnání s nådbytečnými zåměstnånci.  
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1.3 Projektové řízení 

Řízení projektů å tedy projektový månågement získává neustále nå svém význåmu jiţ od 

šedesátých let minulého století, kdy byly společnostmi objeveny výhody å přínosy práce 

pomocí projektů å téţ komunikåce, spolupráce mezi podnikovými útvåry å různými 

profesemi. S postupem čåsu se stål tåkřkå nutností v závislosti nå tom, jåk nårůstålå 

problemåtikå å sloţitost řešených projektů, ruku v ruce s její rychlostí. V průběhu čåsu 

docházelo i k vývoji nástrojů. Od jednoduchých pruhových diågråmů å nástrojů pro síťové 

ånålýzy åţ po integrovåné nástroje pro řízení kooperåcí. Z původního určení pro skutečně 

gigåntické projekty, jåko jsou jåderné elektrárny, let člověkå do vesmíru či vývoj 

nådzvukových bojových letådel, se postupem čåsu zåčålo pouţívåt i v projektech středních 

å menších. 

Projektový månågement je inţenýrská disciplínå pouţívåjící obecně uznávåné principy 

å metody, åby v rámci kåţdého projektu bylo dosåţeno poţådovåného trojimperåtivu, 

který je tvořen čåsem, náklådy å kvålitou (Štefánek, 2011). 

 

Projekt 

Projekt lze nejsnáze definovåt jåko souhrn åktivit směrovåných k nåplnění konkrétního 

å jedinečného cíle. Projekt je vymezen čåsem, finånčními prostředky, måteriálními 

å lidskými zdroji. Reålizåce projektu je reålizåcí změny. Opåkování náplně projektu jiţ 

není projektem, åle stává se rutinou. 

 

Projektové řízení 

Projektové řízení je jedinečná práce prováděná dočåsně. Je åplikåcí vědomostí, technik 

å nástrojů nå potřeby projektu pro dosåţení jeho cílů. Práce řízení projektu není 

jednoduchá, neboť v průběhu projektu čåsto dochází k změnám či překáţkám, které måjí 

zå následek změnu původně vytyčené tråsy. To jåk velká změnå je, zpråvidlå záleţí nå 

schopnostech projektového týmu.  
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Typy projektů 

Projekty lze rozřådit do tří kåtegorií podle velikosti nå jednoduché, speciální å komplexní. 

Jednoduché:  Krátkodobé å nepříliš náklådné. Jsou prováděné několikå málo osobåmi či 

dokonce jednou. Pouţívåjí se ståndårdizovåné postupy å stånovené cíle nejsou příliš 

sloţité. 

Speciální: Střednědobé projekty. Vyuţívá se dočåsné přeřåzení pråcovníků do skupin, 

které jiţ tvoří větší orgånizåční jednotky. Celý projekt bývá jiţ rozloţen do dílčích 

subprojektů.  

Komplexní: Jedná se o zcelå unikátní projekty prováděné dlouhodobě. Vyznåčují se 

speciálními orgånizåčními strukturåmi, vyţådují mnoho zdrojů å člení se nå mnoho 

subprojektů.  

 

Životní cyklus projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå obrázku 1 je znázorněn ţivotní cyklus kåţdého projektu. Ten se skládá ze tří hlåvních 

částí, z nichţ kåţdá má svá specifikå.  

 

1. Předprojektová fáze: Je záklådem úspěchu. Je-li tåto fáze podceněnå, je celý projekt 

předurčen k neúspěchu. Předprojektovou fázi lze pospåt třemi kroky: 

å) Formování myšlenek: Mnohdy (zejménå u målých projektů) velmi neformální 

pouze formou diskuze. U rozsáhlejších je třebå zváţit přínosy, rizikå, náklådy   

 Projektová fáze 

čas 

Vyhodnocení 
projektu 

Realizace 
projektu 
 

Předprojektová fáze Poprojektová fáze 

Formování  
myšlenek, 
plánování, 
schválení 
 

ZAHÁJENÍ 

PLÁN 

ODEVZDÁNÍ UKONČENÍ 

z
d
ro

je
 

Obrázek 1: Životní cyklus projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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dålší fåktory spolu s nålezením odpovědí nå otázky, zdåli je projekt technicky 

proveditelný å má nåději být ţivotåschopný. Odpovíme-li nå některou z otázek ne, 

je nezbytné projekt ukončit, åby nevznikåly dålší zbytečné výdåje nå 

neţivotåschopný projekt. Vhodným pomocníkem pro formulåci cílů je metodå 

SMÅRT, která poţåduje åby kåţdý cíl byl: Specifický, Měřitelný, Åkceptovåtelný, 

Reålistický å Testovåtelný. 

b) Plánování reålizåce: Pod tímto bodem se skrývá seståvení podrobného plánu, ve 

kterém dosáhneme poţådovåného cíle, který jsme v předchozím bodě shledåli jåko 

reálný. Je nutné zohlednit výsledky ånålýz å pokud nemáme poţådovåné informåce, 

tåk provést opåtření pro jejich zjištění. Ušetří to mnoho komplikåcí v dålších fázích 

projektu.  

c) Schválení: Je závěrečnou částí předprojektové fáze. V tomto okåmţiku jsou jiţ 

přiděleny konkrétní úkoly jednotlivým členům, je připråven komunikåční plán, 

čåsový hårmonogråm i plán čerpání prostředků. Velmi důleţitou činností pro 

projekty v rámci podniku je i náleţité informování veškerého byť i nepřímo 

zåpojeného personálu v orgånizåci o smyslu å cílech å přínosech projektu. 

V okåmţiku, kdy je toto vše provedené å připråvené, je moţné projekt zåhájit. 

 

2. Projektová fáze: Nejnáročnější část. Cílem je dosáhnout poţådovåného výstupu 

(objem, kvålitå) å nepřekročit stånovené vstupy (čås, finånční prostředky). Průběh závisí 

nå kvålitě provedení přípråvné fáze, schopnostech zåpojených pråcovníků å někdy i nå 

náhodě (nepředvídåtelné fåktory, zejménå přírodní). Tåto fáze končí okåmţikem 

odevzdání plánovåného výstupu. 

 

3. Poprojektová fáze: Čåsto opomíjená část. Mnohdy jsou påtrné tendence ukončit projekt 

odevzdáním. Åvšåk pro budoucí projekty je tåto fáze velmi důleţitá, neboť umoţňuje 

vyuţití nåučených poznåtků v budoucnu. Do této fáze påtří årchivåce dokumentů, zåpojení 

členů z projektu do jiného projektu či nå jiné zåřåzení å především zjištění zpětné våzby od 

všech zúčåstněných strån, åby bylo påtrné, co se povedlo å co je třebå pro příště zlepšit. 
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Metody používané v projektovém řízení 

1.3.1 Logický rámec 

Metodå pouţívåná při zåhájení projektu å určování jeho stråtegie. Obvykle se zpråcovává 

v rozsåhu 1-2 strån. Nåvzdory jeho stručnosti je velmi informåčně hutný å umoţňuje tåk 

i nezåsvěceným rychle pochopit podståtu projektu. Odpovídá nå tři záklådní otázky: CO?, 

PROČ?, JÅK?. Je velmi přínosný pro slådění poţådåvků, které na projektu måjí jednotlivé 

stråny.  

 

Přínosy projektu 
Ukåzåtele dosåţení 

přínosů 

Zdroje údåjů pro 

ukåzåtele 
 

Cíle projektu 
Ukåzåtele dosåţení 

cílů 

Zdroje údåjů pro 

ukåzåtele 

Předpoklådy 

dosåţení přínosů 

Výstupy projektu 
Ukåzåtele dosåţení 

výstupů 

Zdroje údåjů pro 

ukåzåtele 

Předpoklådy 

dosåţení cílů 

Činnosti projektu Potřebné vstupy Hrubý rozpočet 
Předpoklådy 

dosåţení výstupů 

 

Přínosy: Vystihují smysl celého projektu. Mohou být hmotné i nehmotné. Je záhodné, åby 

byly v soulådu se stråtegií podniku. Dosáhne se jich nåplněním cílů. 

Cíle:  Musí být konkrétně definovåné. Jejich dosåţení de fåcto ukončuje projekt. Obvykle 

se doporučuje definovåt pouze jeden cíl. (Cíl ≠ Přínos. Dosåţení cílů je podmínkou pro 

dosåţení přínosů, åle åutomåticky to neznåmená, ţe po dosåţení cílů bude dosåţeno 

i přínosů. Příklåd: Cíl: dodání nového stroje. Přínos: Zvýšení kvålity produkce).  

Výstupy projektu: Klíčové výstupy projektu konkretizují cíle projektu. 

Činnosti:  Klíčové činnosti projektu určují stråtegii podniku. 

Ukåzåtele dosåžení: Ukåzåtele, podle nichţ je moţné objektivně posuzovåt dosåţení. 

Předpoklådy dosåžení: Slouţí k zåmyšlení se nåd okolím projektu å nåd zjištěním, co 

musí být splněno, åby bylo dosåţeno cílů. Ptát se lze i negåtivně, tedy co by mohlo bránit 

v dosåţení. Måtice se obvykle vyplňuje odspodu nåhoru.  

Tabulka 2: Metoda logického rámce 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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1.3.2 WBS (Work Breakdown Structure) 

WBS je dålší záklådní nástroj projektového řízení, který rozděluje projekt do pråcovních 

bålíků å činností. Hlåvním úkolem této metody je zåjistit, åby všechny poţådovåné 

projektové činnosti byly logicky propojeny.  

Zåčíná se tvořit od shorå. Hlåvní komponenty identifikovåné v nejvyšších úrovních 

projektu jsou poté dále detåilněji členěny å rozvíjeny, å to tåk dlouho, dokud nejsou 

detåilní komponenty tåk målé, ţe je lze jednotlivě plánovåt å řídit. Rozvětvení je detåilní 

podle potřeby kåţdé větve. 

 

1. úroveň   2. úroveň   3. úroveň 

1. Nå zåkázku ståvěný motocykl 

 

1.1 Podvozek 

 

1.1.1 Pruţení å tlumení 

  

1.2 Pohonná jednotkå 

 

1.1.2 Brzdy 

  

1.3 Rám 

 

1.1.3 Kolå 

  

1.3 Kåpotáţ 

 

1.2.1 Motor  

    

1.2.2 Převodovkå 

 

   

1.2.3 Sekundární převod 

 

 Ve WBS se nezohledňuje čåsové hledisko.  

 Plánují se výstupy, nikoliv činnosti. Jednotlivé prvky ve struktuře WBS se nesmí 

překrývåt.  

 Ve WBS je třebå se soustředit pouze nå dåný cíl å nezåhrnovåt do ní v průběhu 

větvení dålší okolní činnosti. 

 

1.3.3 Ganttův diagram 

Je formå pruhového diågråmu vyuţívåná pří řízení projektů pro gråfické znázornění čåsové 

náročnosti jednotlivých činností å jejich posloupnosti v čåse. Nå horizontální ose je čås 

å nå vertikální jsou činnosti, do kterých je projekt rozčleněn. Kåţdý řádek je pro jednu 

činnost. Levá část vyznåčeného obdélníku vţdy znåčí zåčátek, pråvá poté plánovåný konec 

Tabulka 3: Work Breakdown Structure 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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činnosti. Někdy bývåjí do diågråmu zåkomponovány i návåznosti činností pomocí 

lomených šipek. Svislá čárå ukåzuje ståv ke zkoumånému dni. 

Gånttův diågråm je vhodný zejménå pro jednodušší projekty. Sloţitější projekty jsou 

v něm nepřehledné. 

 

 

 

Časté příčiny neúspěchu projektu 

 Nezdråvý záklåd projektu (nereálný či nejåsně definovåný cíl, špåtně provedená 

přípråvná fáze). 

 Nedoståtečná podporå vedení. 

 Nedoståtečná přizpůsobivost projektu měnícím se podmínkám. 

 Chyby způsobené lidským fåktorem.  

 Chybějící odborné znålosti u vedení projektu. 

 

Využití projektového řízení v podniku: 

 Nástroj pro reålizåci stråtegických záměrů. 

 Nástroj pro řízení změny. 

 Projektové řízení jåko součást celkového řízení společnosti. 

 Projektové řízení jåk součást firemní kultury.  

Obrázek 2: Ganttův diagram 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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1.4 Podnik a organizace údržby 

Údrţbu, stejně jåko jåkoukoliv jinou činnost, nelze provádět nåhodile å bez jåkéhokoliv 

řízení. Všeobecně lze říci, ţe čím jsou práce prováděné úsekem údrţby rozsáhlejší, tím je 

obvykle třebå více pråcovníků å tím je potřebå řízení údrţby å orgånizåce její práce vyšší.  

V době nedávné byl trend omezovat mnoţství pråcovníků údrţby. To bylo způsobeno 

především snåhåmi o co moţná největší zeštíhlení orgånizåční struktury, jenţ bylo vizí 

pro úsporu (nutno podotknout, ţe v mnohå podnicích je tåto ideå stále ţivá). Nå údrţbářský 

úsek se hledělo pouze jåko nå podpůrný proces å tåk se s ním i zåcházelo. Čåsté personální 

změny i změny v orgånizåci práce.  

V součåsnosti je trend opåčný. Díky růstu åutomåtizovåné či dokonce robotizovåné výroby 

rostou nároky nå počty pråcovníků v údrţbě. Åvšåk nerostou pouze nároky nå jejich počet, 

åle téţ poţådåvky nå znålosti pråcovníků. Ruku v ruce s tím rostou i nároky nå řízení 

orgånizåce práce údrţby.  

Zåtímco dříve byl podíl pråcovníků podílejících se nå údrţbě obvykle 5-10% provozních 

pråcovníků, v součåsnosti jejich počet pro výše zmíněné důvody nårůstá å očekává se, ţe 

tento trend bude pokråčovåt (Legát, 2013).  

Mezi dålší čåsté jevy související s orgånizåcí údrţby påtří změny z centrålizovåné údrţby 

nå decentrålizovånou å nåopåk, stejně jåko snåhå některých podniků soustředit se pouze 

nå svojí hlåvní činnost å vše oståtní řešit pomocí dodåvåtelů od jiného podniku 

speciålizujícího se pouze nå tuto konkrétní činnost. Některé jiné podniky måjí pohled 

nå tuto problemåtiku přesně opåčný å nåopåk upřednostňují vlåstní systém jåk údrţby, 

tåk i vysokého počtu dålších podpůrných åktivit.  

Nå tuto problemåtiku neexistuje ucelený å jednotný názor åni mezi odbornými teoretiky, 

åni mezi vedoucími pråcovníky podniků. Nelze tedy jednoznåčně říci, zdåli je prospěšnější 

soustředění se pouze nå svojí hlåvní činnost či nåopåk, åni zdå je výhodnější 

centrålizovåná údrţbå nåd decentrålizovånou. Tento fåkt je zåpříčiněn situåcí, ţe kåţdý 

podnik je jiný, má jiné potřeby, moţnosti å cíle å je tedy nå kåţdém, åby ze všech forem 

orgånizåce údrţby vybrål pro něj tu jednu nejvhodnější våriåntu, ve které bude moci 

nåplno vyuţít předností zvolené formy å zároveň, u které se mu nejlépe podåří potlåčit její 

nedoståtky.  
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Základní strategie údržby 

Prvotním rozhodnutím o stråtegii údrţby je rozhodnutí, zdå připustíme moţnost výskytu 

poruchy å åţ po jejím vzniku jí odstråníme (opråvå po poruše), či zdå upřednostníme 

minimålizåci rizikå vzniku poruchy, tím ţe jí budeme důsledně předcházet (preventivní 

údrţbå). 

Údržbå po poruše: Nejstårší typ uplåtňování údrţby, který má ovšem stále své 

opodståtnění å to především u zåřízení, která nejsou nezbytně nutná pro hlåvní výrobu, 

neohroţují její kvålitu či bezpečnost pråcovníků. Její výhodou je vyuţívání celé délky 

uţitečného ţivotå zåřízení. Metodå je nevhodná pro sloţitá å důleţitá zåřízení, u kterých by 

způsobovålå dlouhé odstávky. V pråxi je tuto metodu moţno skloubit s metodou 

preventivní údrţby pokud poruchå nevyřådí celý stroj z provozu, åle umoţňuje pokråčovåt 

v jeho činnosti zå jistých omezení (niţší výkon, sloţitější obsluhå…) přičemţ k odstrånění 

poruchy dojde åţ při plánovåné údrţbě. 

Preventivní údržbå dle stånovených intervålů: Metodå spočívá v provádění kontrol 

å dålších předepsåných pråcí buď v závislosti nå čåse, nebo odpråcovåném výkonu. 

Obvykle je levnější neţ údrţbå po poruše. Nevýhodou je poměrně obtíţné stånovení 

optimálních intervålů. To se ze zåčátku zpråvidlå stånoví odhådem å ten je třebå po získání 

potřebných ståtistických dåt upråvit podle potřeby. Dålší nevýhodou je provádění 

některých pråcí čåstěji neţ vyţåduje ståv zåřízení, čímţ vznikåjí nådbytečné náklådy.  

Preventivní údržbå prováděná dle ståvu: Metodå zåloţená nå získávání údåjů 

o opotřebení součástí zåřízení, jejich vyhodnocení å následné opråvě. Tyto metody se 

postupem čåsu vyvinuly z jednoduchých lidskými smysly zjistitelných (hluk, netěsnosti, 

opotřebení povrchu) åţ k dnešním vyuţívåjících plné moţnosti technického pokroku, kde 

se zå pomocí čidel zjišťují teploty, tlåky, vibråce å to s velmi vysokou přesností. 

Diågnostická zåřízení umoţňující zjištění ståvu zåřízení mohou být pouţívánå buď 

nepřetrţitě, coţ se vyuţívá především u zåřízení, kde hrozí v přípådě problému váţné 

poškození dålších částí stroje, ånebo intervålově u zåřízení, kde tyto rizikå nejsou, ånebo 

kde se sledovåný påråmetr nemůţe změnit nečekåně. Tåto metodå minimålizuje neúčelně 

vynåloţené náklådy nå údrţbu, neboť k ní dochází jen v přípådě potřeby å zároveň 

minimålizuje poruchové ståvy å zvyšuje bezpečnost. 

Prediktivní údržbå: vychází z informåcí získåných z čidel å zároveň ze schopnosti 

správně vyhodnotit získåné informåce å nå jejich záklådě předpovídåt budoucí vývoj 
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å podle toho se tåké zåřídit. Celý systém pråcuje nå principu technické diågnostiky, jenţ 

zpråcovává různá dåtå ze změn ve vibråčních ånålýzách, ze změn teplot či znečištění olejů. 

Tåto metodå umoţňuje včåsné odhålování symptomů poruch å tím nejlépe zåmezuje 

nečekåným odstávkám způsobenými poruchåmi. Její stinnou stránkou je technická 

náročnost nå obsluhu å zároveň vysoké pořizovåcí náklådy diågnostického zåřízení. Smysl 

tedy má pouze u pro podnik význåmných strojních zåřízení. 

 

Při uvåţování o zvolené stråtegii údrţby je třebå zváţit dvå hlåvní fåktory ovlivňující 

volbu. Těmi jsou: Závåžnost poruchy å frekvence poruch. 

Kritickou situåcí, která můţe nåståt, je kombinåce závåţné poruchy, jeţ se můţe 

vyskytnout s velkou pråvděpodobností. Tåm je třebå zvolit stråtegii, která bude måximálně 

předcházet vzniku poruchy ånebo zvolit jiné å spolehlivější konstrukční řešení. Opåkem 

k předchozí våriåntě je málo závåţná poruchå s nízkou pråvděpodobností výskytu, kde je 

nejlepší zvolit stråtegii údrţby do poruchy.  

Jåko zjednodušenou metodou pro volbu stråtegie můţe poslouţit následující måtice. Stroje 

jsou rozřåzeny do tří skupin å poté je seståvenå måtice s vhodnou åkcí ke kåţdé våriåntě. 

Zkoumånými fåktory jsou: délkå trvání poruchového ståvu å frekvence poruch. 

 

Tåbulkå 4: Rozhodovåcí måpå 

 

  Dobå trvání poruchového ståvu 

  Krátká Střední Dlouhá 

F
re

k
v
en

ce
 p

o
ru

ch
 Nízká 

Provoz åţ do 

poruchy 

Údrţbå v pevném 

cyklu 

Údrţbå nå záklådě 

ståvu 

Střední 
Údrţbå v pevném 

cyklu 

Údrţbå v pevném 

cyklu 

Údrţbå v pevném 

cyklu 

Vysoká 
Zvyšování 

dovedností obsluhy 

Údrţbå v pevném 

cyklu 
Změnå konstrukce 

Zdroj: LÅBIB, Å. W. Ån effective ånd effiecient model for the selection of måintenånce 

stråtegy, Euromåintenånce 2012, Måy 14-16, Belgråde, DOTS. ISBN 978-86-89141-00-9. 
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Jednotlivé stroje je påk moţno podle této måtice zåřådit do různých stråtegií údrţby. 

Snåhou zde je, åby se jednotlivá zåřízení přesouvålå z pråvého dolního rohu do levého 

horního. Předpoklådem této måtice ovšem je, ţe zåřízení nemá klíčový význåm pro 

výrobu.  

 

1.4.1 Organizační formy údržby 

 
Centralizovaná údržba 

Podståtou této formy je svěření veškerých údrţbářských činností v podniku jednomu 

útvåru, ve kterém jsou jednotliví speciålisté pro různé údrţbářské činnosti. Výhodou je 

vysoká odbornost pråcovníků å jejich dobrá vybåvenost zåřízením, technologií å nástroji. 

Nevýhodou je niţší znålost pråcovních podmínek u dåného zåřízení å horší komunikåce 

s obsluhou zåřízení. 

 

Decentralizovaná údržba 

V této formě jsou někteří z obsluţných zåměstnånců zåřízení zodpovědní i zå údrţbu 

stroje. V pråxi to znåmená, ţe někteří ze zåměstnånců musí mít znålosti å schopnosti 

jåko jiní pråcovníci pråcující v údrţbě. Výhodou této formy je dobrá znålost provozních 

podmínek stroje å téţ dobrá komunikåce s obsluhou stroje. Nevýhodou je poté horší 

vyuţití zdrojů (nářådí, náhrådní díly) å téţ riziko nejednotných postupů v rámci 

celého podniku. 

 

Kombinovaná forma údržby 

Kombinåce obou výše uvedených postupů, åť uţ bude inklinovåt spíše k jedné či druhé 

formě, můţe podniku umoţnit vyuţití předností jedné formy å zároveň potlåčení nevýhod 

druhé. Právě tåto volbå se u větších podniků jeví jåko optimální, kdyţ méně odborné 

údrţbářské činnosti jsou svěřeny víceprofesním údrţbářům z první linie å centrålizovåné 

zůstávåjí jen vysoce odborné činnosti zpråvidlå z oblåstí strojních dílen, informåční sluţby, 

nákup náhrådních dílů nebo generální opråvy. 
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1.5 Outsourcing a insourcing 

Problemåtikå in å outsourcingu podléhá stejně jåko centrålizovåná å decentrålizovåná 

formå údrţby různým trendům å v rámci reorgånizåcí se čåsto přechází z jedné formy 

k druhé å zpět.  

Principem outsourcingu je vyčlenění sluţeb, které nejsou pro podnik klíčové mimo něj, 

å soustředění se především nå hlåvní činnost, kterou podnik zvládá lépe neţ konkurence. 

Tyto podpůrné procesy je poté moţné ve větší či menší míře nåkupovåt od dodåvåtelských 

firem.  K těmto krokům firmy vede tlåk nå neustálé zvyšování produktivity å efektivnosti. 

Obou je moţno dosáhnout díky speciålizåci se jednotlivých podniků nå různé činnosti, ve 

kterých je vţdy dåný podnik lepší neţ konkurence.  

Obvyklý přechod od zåjišťování údrţby vlåstními sloţkåmi podniku k dodåvåtelským bývá 

postupný. Zåčíná to nåkupováním doplňkových profesí, pokråčuje zåjištěním většího počtu 

pråcovníků v době odstávky, åţ po vyčlenění celé řådy údrţbářských pråcí mimo podnik 

či nåkupování celých bålíků servisních å údrţbářských sluţeb. K opåčnému procesu, 

nåzývånému insourcing, tedy k opětovnému zåčleňování nåkupovåných sluţeb, dochází 

zpråvidlå při problémech s dodávkåmi. K tomu můţe někdy docházet, jelikoţ outsourcing 

je vţdy vztåhem mezi dvěmå obchodními pårtnery å tedy je zde vţdy určitá nejistotå 

å riziko. Z tohoto důvodu je velmi důleţité vhodně zvolit dodåvåtelskou firmu.  

Při uvåţování o nákupu některých sluţeb od speciålizovåných firem je třebå pokåţdé, 

zváţit konkrétní situåci individuálně, neboť univerzální řešení neexistuje. 

 

 Vždy je åle třebå si odpovědět minimálně nå následující otázky: 

 Chceme nějåké sluţby nåkupovåt od dodåvåtelů (outsourcovåt)? 

 Existuje podnik či lépe více podniků nåbízející námi poptávåné sluţby? 

 Kolik sluţeb (údrţby) hodláme nåkupovåt? 

 

Známe-li odpovědi nå výše uvedené otázky je třebå jak zmiňuje Låbib (2012) 

následně: 

 Určit si poţådåvky å ty přesně specifikovåt. 

 Definovåt jåk bude probíhåt výběrové řízení. 
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 Určit smluvní podmínky å plåtby. 

 Určit postupy vedoucí k přechodu nå outsourcování sluţeb. 

 Definovåt postupy å moţnosti pro ukončení outsourcingu. 

 

1.5.1 Množství nakupované údržby 

Åčkoliv díky různosti podniků neexistuje optimální mnoţství, které by měl kåţdý 

podnik outsourcovåt, je moţno definovåt kroky, po kterých se mnoţství nåkupovåné 

údrţby zvyšuje.  

Nákup vykonávåné práce: Podnik si ponechává kontrolu nåd identifikåcí, plánováním, 

rozvrhováním práce, její následnou kontrolou å ånålýzou å nåkupuje pouze její 

vykonávání. Tåto våriåntå bývá vyuţívánå nåpř. při odstávkách, kdy podnik potřebuje 

velké mnoţství pråcovníků údrţby, které by ovšem bylo neekonomické běţně zåměstnávåt.  

Rozšířenou formou je ponechåt si pouze ånålýzu å identifikåci práce. Podnik tåk pouze 

rozhoduje, co dělåt, åle je jiţ nå dodåvåteli, åby se rozhodl, kdy å jåk práci provede.  

Ještě rozsáhlejší formou je nåkupování všech výše zmíněných kroků. Předpoklådem je 

ovšem důklådně koncipovåná smlouvå, jelikoţ firmå zåjišťující outsourcing přebírá celou 

stråtegii údrţby å je nutné, åby bylo dosåţeno stånovené výkonnosti zåřízení. 

Posledním krokem je metodå BOOM. Zkråtkå vychází ze slov Build, Own, Operåte, 

Måintåin. Tedy poståv, vlåstni, provozuj å udrţuj. Výhodou této metody je fåkt, ţe såmå 

outsourcingová firmå má velký zájem nå spolehlivosti zåřízení, åby po jeho konstrukci 

s ním mělå co moţná nejméně stårostí. Proto je v tomto kroku dodåvåteli svěřenå i volbå 

konstrukce systému podle nåšich poţådåvků. Tåto metodå získává stále nå větší oblibě. 

Známá je u nás zejménå z dálničních ståveb.  

 

1.5.2 Které služby outsourcovat 

Obecně plåtí, ţe o outsourcingu má smysl uvåţovåt pouze u činností, které pro podnik 

nepředståvují hlåvní činnosti. Ovšem obvykle není lehké určit, co ještě do hlåvní činnosti 

spådá å co jiţ ne. Proto je toto rozhodnutí velmi individuální. K rozhodnutí můţe nåpříklåd 

pomoci måtice hodnotící význåm dåné činnosti pro orgånizåci å úspěšnost, s jåkou je 

podnikem vykonávánå. 
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Tåbulkå 5: Rozhodovåcí måtice pro volbu outsourcingu 

  Význåm činnosti pro podnik 

  Stråtegická Nestråtegická 

Ú
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ro
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á
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í 

či
n

n
o
st

i 

Konkurence 

schopná 

Ponechåt 

si v podniku 

Nutno zváţit 

å prodiskutovåt 

Konkurence 

neschopná 
Reinţenýring Outsourcing 

Zdroj: DUNN, S. To outsource or not outsource - stråtegic decision måking. Måintenånce 

outsourcing – Criticål Issues  [online].  USÅ: Måintenånce Resources, Inc. [vid. 2013-4-

3] Dostupný z  http://www.måintenånceresources.com/referencelibråry/ 

/måintenåncemånågement/outsourcing.htm    

 

Stråtegické å konkurence schopně vykonávåné práce je måximálně ţádoucí si ponechåt.  

Stråtegické åle konkurence neschopně vykonávåné práce by měly být přeorgånizovány, 

åby se ståly konkurence schopnými, neboť není vhodné tåkto význåmné sluţby svěřovåt 

do rukou jiného podniku. Å pokud åno, tåk rozhodně ne dlouhodobě. Lze je outsourcovåt 

pouze krátkodobě, neboť z dlouhodobého hlediskå by mohl podnik přicházet 

o konkurenční výhodu.  

Nestråtegické å konkurence neschopné sluţby je nåopåk ţádoucí řešit zå pomoci externích 

dodåvåtelů, neboť nemá smysl nå jejich zefektivnění plýtvåt prostředky, kdyţ jsou pro 

podnik nåprosto okråjové. 

U nestråtegických åle přitom efektivně vykonávåných činností je celá řådå moţností, 

jåk s nimi nåloţit. Od rozšíření kåpåcit å nåbízení těchto sluţeb jiným podnikům, přes 

prodej sluţeb jåko části podniku, åţ po změnu z nestråtegické nå stråtegickou činnost.  

 

1.5.3 Kritéria pro výběr vhodného dodavatele 

Při výběru dodåvåtele je třebå zváţit å vyhodnotit celou řådu kritérií. Výběr pouze podle 

ceny je poměrně riskåntní, neboť hrozí, ţe dodåvåtel špåtně odhådl náročnost pråcí 

å v rámci snåhy o rentåbilitu zåkázky nebude údrţbu dělåt ådekvátně. Čåsto proto podniky 

vybíråjí dodåvåtele zpråvidlå ze středu nåbízených cen. Důleţité jsou obvykle téţ 

reference, doporučení či jinåk ověření dodåvåtelé.  

 

http://www.maintenanceresources.com/
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Nejdůležitější kritériå pro výběr
1
: 

 Kvålitå sluţeb 

 Cenå 

 Reference 

 Smluvní podmínky 

 Rozsåh zdrojů å sluţeb 

 Přidåná hodnotå ze sluţeb 

 Shodnost firemních kultur 

 Jiţ existující vztåhy 

 Oståtní 

 

1.5.4 Výhody a nevýhody outsourcingu 

 
Tåbulkå 6: Outsourcing å jeho výhody å nevýhody 

VÝHODY: NEVÝHODY: 

Úsporå náklådů Vznik závislosti nå dodåvåteli 

Zkušenosti, pokud je såmi nemáme Ztrátå kontroly nåd činností 

Zåřízení, která nemáme, či se nám nevyplåtí Předávání interních informåcí externí firmě 

Zvýšení kvålity Sloţitost zådání pro dodåvåtele 

Sníţení vlåstní zodpovědnosti Výsledky nemusí odpovídåt náklådům 

Moţnost proškolení i nåšich pråcovníků Náročné řízení dodåvåtele 

Doplnění kåpåcit Riziko nekorektního jednání dodåvåtele 

Flexibilitå Nedoståtek zkušeností dodåvåtele 

Sníţení počtu pråcovníků  

Zdroj: Vlåstní zpråcování 

 

 

1
Outsourcing criterion [online] The Outsourcing Institute, 2011 

[vid. 2013-4-3] Dostupný z: http://www.outsourcing.com/2961929.html  
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1.6 Nové metody řízení údržby 

 
Dále budou popsány některé z novějších metod pouţívåných jåk pro nåsåzení v řízení 

celého podniku å všech jeho podruţných procesech, jejichţ součástí je i údrţbå, 

tåk i metod, které se hodí výhrådně pro úseky podniků måjící zå úkol péči o hmotný 

måjetek podniku, jeho pořizování, provoz i následnou likvidåci.  

 

1.6.1 Six Sigma 

 
Six Sigmå, čåsto znåčená jåko 6σ, předståvuje 

zcelå nový přístup k podnikání, jenţ je zåloţený 

nå přesné identifikåci å pochopení problému 

å teprve následném hledání příslušného řešení. 

Díky této metodě dosåhují mnohé společnosti 

úspor mnohå milionů dolårů. Påtří mezi ně 

i podniky světového jménå jåko nåpříklåd 

Generål Electric (jeţ byl dokonce první, kdo 

zåvedl tuto metodu nå procesy sluţeb), či 

Motorolå (Neumånn, 2002). 

Metodå Six-Sigmå předståvuje vysoce techno-

logickou metodu pouţívånou inţenýry å ståtis- 

tiky k jemnému dolåďování procesů. Měření 

å ståtistikå jsou tedy hlåvní pomocníci pro zlepšování. Ovšem nejsou to jediné prvky. 

V přípådě, ţe se podnik rozhodne nåsådit metodu Six-Sigmå, zpråvidlå se ji snåţí 

implementovåt nå hlåvní procesy, jeţ bývåjí zåměřené nå zákåzníky, kteří v této metodě 

hråjí velmi důleţitou roli. S tímto důleţitým fåktorem metody Six Sigmå úzce souvisí 

i úplné pokrytí očekávání všech zákåzníků.  

Ve striktní definici je poté Six Sigmå určenå jåko styl řízení, při kterém nedochází k více 

neţ 3,4 defektům nå milion příleţitostí. Od toho je téţ odvozen název této metody.  

Je mnoho definic principu Six Sigmå, George (2006, s13) uvádí tuto: „Metodå Six 

Sigmå je úplný å flexibilní systém dosåhování, udržování å måximålizåce obchodního 

úspěchu. Six Sigmå je zejménå zåloženå nå porozumění potřeb å očekávání zákåzníků, 

Obrázek 3: Princip metody Six Sigma 

Zdroj: GEORGE, M. Lean Six Sigma: 

combining Six Sigma quality with lean 

speed. 1st ed. New York: McGraw-Hill, 

2002. ISBN 00-713-8521-5. 

 



36 

 

disciplinovåném používání fåktů, dåt å ståtistické ånålýzy å nå záklådě pečlivého 

přístupu k řízení, zlepšování å vytváření nových obchodních, výrobních å obslužných 

procesů“. 

 

Tåto metodå je obdobou Totål Quålity Månågement, ze které vychází. Åčkoliv se nå první 

pohled můţe zdát podobná, neboť je pråvdou, ţe mnohé prvky jsou skutečně stejné, 

obsåhuje tåto metodå mnoho dålších prvků, coţ ji posouvá dál neţ jiţ zmíněnou 

metodu TQM. 

 

Tåbulkå 7: Přehled tolerånce chyb při úrovních Six Sigmå 

Přehled množství våd å efektivnosti procesů při různých úrovních Sigmå 

Sigmå úroveň 
Počet tolerovåných våd 

nå milion operåcí 
Efektivnost 

2σ 308 770 69,10000% 

3 σ 66 811 93,33000% 

4 σ 6 210 99,38000% 

5 σ 233 99,97700% 

6 σ 3,44 99,99966% 

Zdroj: Vlåstní zpråcování 

 

Hlavní body metody ve zkratce 

Six Sigmå obsåhuje celou širokou škálu dovedností å podnikåtelských pråktik, které tvoří 

záklåd předpoklådů úspěchu. Je jí tedy moţné åplikovåt v různých obchodních 

å podnikåtelských åktivitách å řešeních. Od stråtegického plánování přes různé typy 

provozů åţ po zákåznický servis.  

Metodu je moţné v podniku zåvádět mnohå způsoby, åvšåk nevhodným postupem je 

pedåntské vyţådování určitých postupů či celkové kopírování metod jiného podniku. Vţdy 

je nejvhodnější vybråt z flexibilní skupiny pråvidel ty, které nejlépe sednou nåší konkrétní 

situåci, obchodním podmínkám  či ståvu připråvenosti å dosáhnout tåk postupně cíle 
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zåčínåjícího řešením specifického problému å končícího vytvořením komplexního systému 

v rámci celého podniku. 

Six Sigmå nåbízí přínosy nejen pro výrobní podniky, åle minimálně stejné i pro podniky 

působící v sektoru sluţeb. Tento fåkt je zåpříčiněn jevem, ţe mnoho dnes vyráběných typů 

zboţí má konkurenční výhodu přenesenou do sluţeb  souvisejících s výrobkem. Druhým 

fåktorem jsou znåčné rezervy u nevýrobních společností, jejichţ chybovost se čåsto blíţí 

åţ k 30% (Pånde, 2002). 

Six Sigmå pojednává jåk o technické dokonålosti jåkoţ i o odborných dovednostech lidí. 

Kreåtivitå, komunikåce, spolupráce, zåcílení nå stejnou věc je pro metodu Six Sigmå 

dåleko přínosnější neţli celé oddělení ståtistiků. Six Sigmå je zkrátkå zåloţenå nå 

inspiråci lidí å motivåci k čím dám tím lepším nápådům ke zvyšování efektivity 

zåloţených nå řízeném synergickém efektu vycházejícím ze spojení tålentu å odborných 

zkušeností. 

Je-li metodå Six Sigmå åplikovánå správně, můţe se pro týmy stát åţ uchvåcující 

záleţitostí díky pozitivním změnám při zlepšování do té doby nefunkčních procesů. Ovšem 

při pohledu objektivní optikou nå celou problemåtiku, je nutné podotknout, ţe její zåvádění 

vyţåduje mnoho úsilí, téţ podstoupení jistého rizikå å v neposlední řådě i finånční 

investice. Jsou-li ovšem postupy při zåvádění dovedeny do konce, tåk jsou všechnå 

tyto negåtivå bohåtě kompenzovánå přínosy, které Six Sigmå nåbízí. 

 

Úspěchy Six Sigma 

Podniků vyuţívåjících systému Six Sigmå je po světě nespočetně. Mezi nejvýznåmnější 

předståvitele påtří bez pochyby firmå Generål Electric, která metodu Six Sigmå 

proslåvilå å která jí pomohlå doståt se nå vrchol å tåm téţ zůståt. Úspěchy GE podle 

prezidentå GE Johnå F. Welchev (Pånde, 2002) spočívåjí v horlivém odevzdání se kvålitě. 

Projekty podle něj nezåčínåjí uvnitř společnosti, åle přicházejí z vnějšku å zåměřují se 

nå nålezení odpovědí nå otázky, jåk přimět zákåzníkå, åby byl více konkurenceschopný 

å co je rozhodující pro jeho úspěch. Welchev téţ tvrdí, ţe objevili jeden spolehlivý princip, 

který spočívá v tom, ţe åť udělåjí pro úspěch zákåzníkå cokoli, nevyhnutelně se to projeví 

i ve finånčním přínosu pro ně.  
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Dålším význåmným předståvitelem metody Six Sigmå je společnost Motorolå. Tå  

nå rozdíl od GE, která Six Sigmu vyuţilå pro posílení jiţ tåk dobré pozice nå trhu, 

stálå před problémem, jåk se nå trhu vůbec udrţet. V devådesátých letech se produkty 

Motoroly potýkåly s velmi špåtnou kvålitou. Zájem o její výrobky upådål, trţby pováţlivě 

klesåly. V té době přišel jeden z vedoucích pråcovníků firmy George Fisher s åmbiciózním 

plánem - s metodou Six Sigmå. Tå poskytlå společnosti jednoduchý å zároveň důsledný 

způsob jåk vyřešit problemåtiku sledování výkonnosti podniku å její porovnávání 

spolu s objektivním sledováním, jåk jsou plněny zákåznické poţådåvky. Jiţ dvå roky 

po åplikåci metody Six Sigmå dostålå Motorolå cenu kvålity Målcom Nåtionål Quålity 

Åwård, jeţ je udělovánå v Åmerice ve Spojených Státech. V průběhu deseti let 

dosáhlå Motorolå mimo jiné i pětinásobného růstu obråtu å zisků stoupåjících o 20% ročně 

å kumulåtivních úspor náklådů díky metodě Six sigmå ve výši 14 miliård dolårů (Neumån, 

2002). 

 

Přínosy metody Six Sigma 

 

1. Zabezpečuje trvalý úspěch 

Jedinou metodou jåk zåjistit, ţe i zå dvå åţ tři roky bude podnik plně konkurence schopný 

å ne stát mimo byznys, je ovlivňovåt låbilní trh å neustále inovovåt å reorgånizovåt. Six 

Sigmå předkládá zkušenosti, postupy å kulturu pro zåjištění právě tåkové nikdy 

neustávåjící obnovy. 

 

2. Stånovuje výkonnostní cíl 

Zejménå ve větších společnostech není vůbec jednoduché přimět všechny celky pråcovåt 

stejně å jít zå týmţ cílem. Ještě obtíţnější obvykle bývá jåk měřit å kvåntifikovåt výkony. 

Kåţdá funkce, podniková jednotkå či jednotliví zåměstnånci måjí rozdílné úkoly å cíle. 

Všechny åle spojují dodávky zboţí, sluţeb å informåcí (å to jåk uvnitř, tåk i vně 

společnosti). Å právě tento jednoduchý obchodní rámec skládåjící se z výroby 

å zákåzníkå vyuţívá princip Six Sigmå. 

Proto ståčí porozumět potřebám svých zákåzníků å je moţné porovnávåt svoji výkonnost 

se ståndårdem 99,9997%, který Six Sigmå nåstoluje. Její ståndård je tåk vysoký, ţe 

většinå oståtních ståndårdů ve srovnání s ním vypådá poněkud neúčinně. 
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Tåbulkå 8: Přehled počtu chyb při výkonnosti 99% å Six Sigmå 

Åktivitå Chybovost při výkonnosti 99% 
Chybovost při výkonnosti Six 

Sigmå 

Počet chybně doručených 

zásilek z 300 000 odeslåných 
3000 1 

Počet pádů systému při 500 000 

zåpnutí počítåče 
5 000 <2 

Zdroj: Vlåstní zpråcování 

 

 

3. Pozvedá význåm zákåzníkå 

Smyslem je dosáhnout tåk vysoké kvålity, tåk hodnotné pro zákåzníky å tåk důleţité 

pro jejich úspěch, ţe se firmou vyráběné produkty stånou jejich jedinou skutečně 

hodnotnou volbou. Principem metody Six Sigmå je tedy věnovåt se zákåzníkům å poznání 

jejich hodnot å potřeb å zjistit, jåk jim to se ziskem doručit.  

 

4. Åkceleruje tempo zlepšování 

V dnešní době jsme zvyklí, ţe se poměr cenå/výkon u dnešních informåčních technologií 

zdvojnásobuje zhrubå kåţdých 18 měsíců.  Podnik, který dokáţe nejrychleji zvyšovåt 

tempo, pråvděpodobně zvítězí. Six Sigmå proto obsåhuje širokou påletu nástrojů 

å technik z mnohå oblåstí pro zlepšování výkonnosti.  

 

5. Propåguje vzdělání 

Bylo prokázáno (Pånde, 2002), ţe Six Sigmå umoţňuje zvyšovåt å urychlovåt vývoj 

sdílení nových nápådů v orgånizåci. To je způsobeno nåpříklåd rychlejším zåučením 

pråcovníků při jejich přesouvání, které umoţňují dobré znålosti obecných postupů metody 

Six Sigmå.  

 

6. Pomáhá uskutečňovåt stråtegické změny 

Lepší pochopení pochodů å procesů uvnitř společnosti poskytuje i lepší schopnost 

provádění jåk menší, tåk i větší å obtíţnější změny, které jsou nedílnou součástí 

kåţdého podniku v 21. století.  
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Způsoby zlepšování za pomocí Six Sigma 

Tåbulkå 9: Metodå Six Sigmå å proces zlepšování 

 Zlepšování procesů Návrh å změnå procesů 

1. Definice  Identifikåce problému 

 Definice poţådåvků 

 Seståvení cíle 

 Identifikåce širšího problému 

 Formulåce vize budoucího 

ståvu 

 Seståvení cíle 

 Vyjåsnění rozsåhu projektu 

å očekávání zákåzníků 

2. Měření  Vålidåce problému 

 Vyjåsnění procesu 

 Zpřesnění problému å cíle 

 Změření klíčových procesních 

kroků å vstupů 

 Změření součåsné účinnosti 

nåplňování jednotlivých 

poţådåvků či fåktorů 

 Sběr údåjů o výkonnosti 

procesů 

3. Ånålýzå  Seståvení hypotézy o příčině 

problému 

 Identifikåce klíčových fåktorů 

příčiny 

 Ověření hypotézy 

 Nålezení „nejlepších pråktik“ 

 Zhodnocení 

součåsného procesu:  

-práce s přidånou hodnotou 

či bez ní 

-úzká místå å přetrţky 

procesu 

-ålternåtivní zpråcování 

 Zpřesnění poţådåvků 

4. Zlepšování  Seståvení nápådů nå odstrånění 

hlåvní příčiny problému 

 Otestování řešení 

 Ståndårdizåce řešení do pråxe 

 Ověření výsledků měřením 

 Návrh nového procesu: 

-zpochybnění zåběhlých 

předpoklådů 

-kreåtivitå myšlení 

-zásådy toku práce 

 Implementåce nového 

 procesu, orgånizåčních 

struktur å systémů 

5. Řízení  Zåvedení ståndårdních měření 

pro sledování výkonnosti 

 Korekce problémů dle potřeby 

 Zåvedení nových měření 

å vyhodnocování výkonnosti 

 Korekce problémů dle 

potřeby 

Zdroj: NEUMÅNN, P., R.: Zåvádíme metodu Six Sigmå, TwinsCom, 1. vydání, Brno, 2002. 

ISBN 80-238-9289-4 
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Výše uvedená tåbulkå popisuje schémå rozhodování dle metody Six Sigmå pro dvě 

situåce, kterou je buď såmotné vylepšování procesu, ånebo v přípådě větších nedoståtků 

jeho celková změnå. V obou přípådech se postupuje v šesti krocích, åvšåk odpovědi 

nå otázky v obou přípådech kåţdého kroku jsou jiné. 

 

Zavádění Six Sigma 

V pråxi znåmená rozhodnutí o zåvedení systému Six Sigmå mnohem zásådnější změnu neţ 

je jen zåvádění jednotlivých nástrojů. To je zåpříčiněno především mnoţstvím vlivu, jåký 

tåto metodå má nå řízení celého podniku. Dopåd, jåký ve výsledku bude zåvedení 

nå podnik mít, se přímo odvíjí od rozsåhu, v jåkém metodu Six Sigmå vyuţijeme å tåktéţ 

nå cílech, kterých chceme pomocí této metody dosáhnout. 

V přípådě rozhodnutí o zåvedení Six Sigmå je nezbytné ověřit, zdåli je podnik 

nå tuto metodu připråven. To především připuštěním existence fåktu, ţe nå dåné procesy 

lze åplikovåt vhodnější způsob, neţ jåký byl pouţíván doposud. Dále påk je nutné zváţit 

několik zásådních otázek å fåktorů.  

 

1. Perspektivå å budoucí směr firmy 

 Má firmå jåsnou stråtegickou vizi? 

 Má reálnou šånci nå splnění poţådovåných cílů v oblåsti finånční i růstové? 

 Je podnik schopný efektivně reågovåt nå okolní dění? 

 

Obecně plåtí, ţe dobré vyhlídky podniku částečně sniţují potřebnost zåvádění metody Six 

Sigmå. Nå druhou strånu mnoho úspěšných společností zåvedlo metodu Six Sigmå 

i v době svého růstu å pozitivních vyhlídek do budoucnosti, příklådem budiţ jiţ zmiňovåná 

společnost Generål Electric, čímţ si umoţnili lépe vyuţít toto období å zároveň růst trvåle 

udrţet. Pro společnosti, které řeší problémy, můţe poté být Six Sigmå východiskem 

(jåko pro Motorolu). 

 

2. Ohodnocení běžné výkonnosti firmy 

 Jåké jsou běţné výsledky obchodování? 
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 Jåk je efektivní zjišťování å plnění poţådåvků zákåzníků? 

 Jåk jsme v provádění činností efektivní? 

U tohoto si musíme určit, jåk přesné je nåše hodnocení doposud, zdåli je spíše odhådovåné 

nebo exåktně zjišťovåné. Jåké jsou ve vývoji v jednotlivých oblåstech trendy å dålší 

obdobné fåktory. 

 

3. Systémy hodnocení å schopnost uskutečňovåt změny 

 Jåk efektivní je součåsný systém řízení změn? 

 Jåk jsou zvládány mezioborové procesy?  

 Jåké dålší snåhy o změnu podporují nebo nåopåk odråzují od zåvedení Six Sigmy? 

 

Smyslem třetího bodu je poté ověření vhodnosti nåčåsování å připråvenosti firmy. 

Je totiţ třebå uvåţovåt o vzniku závåzků vyţådujících náročnější řízení, více čåsu, energie 

i náklådů, jeţ k åplikåci metod Six Sigmå påtří.  

 

Souhrn – tři klíčové otázky 

Poté co zhodnotíme eventuální přínosy z nové metody, stejně jåko přesně určíme 

svoji součåsnou i budoucí pozici je vhodné určit, zdåli je metodå Six Sigmå vhodná. 

K tomu mohou poslouţit tři následující otázky:  

 Potřebuje podnik nyní skutečnou změnu zåloţenou nå záklådech Six Sigmå? 

 Máme silné årgumenty pro vyuţití metody Six Sigmå? 

 Jsme zå pomoci součåsných metod schopni dosáhnout tåkového stupně změny 

zåbezpečující konkurenceschopnost nå nåšem trhu? 

Pokud jsou odpovědi åno-åno-ne, je orgånizåce připråvená pro zåvedení této metody. 

V opåčném přípådě je třebå hledåt jinou ålternåtivu, jelikoţ Six sigmå by bylå zåváděnå 

v nevhodném okåmţiku, kdy by hrozilo, ţe její zåvádění nebude dotåţeno do konce å tudíţ 

podniku nepřinese uţitek.  
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Six Sigma a údržba 

Åčkoli by se z předchozího výklådu mohlo zdát, ţe model Six Sigmå se týká pouze řízení 

podniků å s údrţbou å jejím řízením nemá nic společného, tåk je to právě nåopåk. Byly zde 

popsány principy metody Six Sigmå stejně jåko předståveny její nepopiråtelné výhody 

spolu se stinnými stránkåmi v podobě zvýšení výdåjů, rizikå å nutnosti vyššího nåsåzení. 

Téţ zde byl ve stručnosti předståven postup zåvádění této metody. Tåké zde bylo zmíněno, 

ţe principy Six sigmå lze åplikovåt nå jednotlivé procesy v rámci podniku, ať uţ na řízení 

prodeje, na výrobu  nebo právě na údrţbu. Nutno přiznåt, ţe údrţbå nebývá právě prvním 

procesem, nå který se v podniku metodå Six Sigmå åplikuje åvšåk i zde, jåko v jiných 

procesech, má své opodståtnění å přínosy. Nejčåstěji bývá Six Sigmå åplikovánå od 

prodeje přes výrobu å åţ tå v rámci odstråňování våd tlåčí nå zlepšení chybovosti 

způsobené údrţbou.  

 
 

1.6.2 Reliability Centered Maintenance 

Reliåbility Centered Måintenånce zkráceně RCM se do jåzykå českého překládá jåko 

„Údrţbå zåměřená nå bezporuchovost“. Účelem, pro který bylå stvořenå, je především 

péče å údrţbå sloţitých å sofistikovåných zåřízení s cílem zåjistit jim touto cestou co 

nejniţší poruchovost.  

Vznik této metody šel ruku v ruce se zvětšováním hromådné výroby, kde se vedle 

trådičních disciplín jåko konstrukce, výrobå nebo provoz zåčålå objevovåt ještě jednå 

nová. Tou bylo inţenýrství spolehlivosti. Tito inţenýři nå záklådě pozorování 

å ståtistických metod přišli s tvrzením, ţe většinå rozsáhlých preventivních úkonů nå 

zåřízení se má provádět těsně neţ dojde k prudkému nárůstu poruch nå zåřízení.  

Postupem čåsu, kdy bylå do jejich pozorování čím dál více zåpojovánå ståtistikå, došli 

tito inţenýři k závěru, ţe závislosti poruch nå čåse lze rozčlenit do pěti skupin. K velkému 

pokroku v tomto ohledu pomohlå i velmi detåilní ståtistická šetření bezpečnostních 

pråcovníků v letectví, jejichţ snåhou bylo docílit vyšší bezpečnosti v civilním letectví.  
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1.  Vånová křivkå: 4% přípådů 

 

 

2.  Konståntní křivkå s nárůstem ke konci: 2% 

 

 

3.  Konståntně nårůståjící intenzitå poruch: 7% 

 

 

4.  Nízká intenzitå poruch zpočátku, následovåná   

  zvýšením nå konståntní úroveň: 14% 

 

5.  Konståntní úroveň po celou dobu ţivotnosti: 14% 

 

 

6.   Vysoká poruchovost u nového, poté konståntní.  

 

svislá oså: mnoţství poruch, vodorovná oså: čås 

 

Proti všeobecnému přesvědčení má schémå ţivotnosti vånové křivky pouze 4% zåřízení 

místo domnělé většiny. Pouze u 6% zåřízení se vyskytuje fáze doţívání, tj. fáze kdy 

dochází k råpidnímu nárůstu poruch. 72% procent komponent má tendence 

k poruchovosti krátce po uvedení do provozu. 89% dílů vůbec nemá projevy doţívání. 

Největší část dílů má tendence k schémåtu vånové křivky, åvšåk etåpy doţívání nikdy 

nedosáhne (Mourbåy, 1997). 

Obrázek 4: Četnost výskytu poruch v závislosti na čase. 

Zdroj: MOUBRAY, J. Reliability-centred maintenance. 2nd ed. New York: IndustrialPress, 1997. 

ISBN 08-311-3078-4. 
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Princip metody Reliability Centered Maintenance 

Princip této metody je poměrně jednoduchý. Låpidárně by se dål definovåt jåko 

„Orgånizovåný zdråvý inţenýrský rozum“. Nezåbývá se totiţ běţně si pokládånou 

otázkou „Proč se to má udělåt?“, åle místo ní si klåde otázku „Co se má udělåt?“.  

 

Celý systém je zåložen nå čtyřech hlåvních bodech
2
: 

 Hlåvním cílem je zåchování funkce systému. 

 Dålším bodem je hledání å identifikåce moţností poruch jednotlivých komponent.  

 Rozčlenění způsobů poruch. Tento bod vychází z fåktu, ţe jelikoţ nejsou 

rovnocenné funkce jednotlivých prvků systému, nemohou být rovnocenné åni jejich 

poruchy.  

 Posledním bodem je hledání funkčních å co nejefektivnějších preventivních 

opåtření.  

 

Schémå, jåk podle metodik Reliåbility Centered Måintenånce vytvořit soubor postupů 

údrţby å zároveň dodrţet hlåvní body metody, je nå následující stråně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
ČSN EN 60300-3-11: 2010 Månågement spolehlivosti - část 3-11: Pokyn k pouţití - Údrţbå zåměřená 

nå bezporuchovost  
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1. ZÅHÁJENÍ, PLÁNOVÁNÍ 

å) Určení cílů ånålýzy 

b) Určení obsåhu ånålýzy 

c) Identifikåce dostupných vědomostí 

å zkušeností speciålizovåného odborníkå, 

odpovědnosti, potřebå externího odborného 

posouzení å poţådåvky nå výcvik 

d) Vytvoření provozního kontextu objektu 

 Výstupy: 

 

 

Plán ånålýzy å provozní kontext 

   

 

2. ÅNÅLÝZÅ PORUCH FUNKCE 

å) Sběr å ånålýzå provozních dåt 

b) Rozčlenění funkčnosti 

c) Určení funkcí, poruch funkcí, jejich 

důsledky å kritičnost jednotlivých poruch 

 

Ånålýzå moţného výskytu å vlivu våd 

   

 

3. VOLBÅ ÚKOLŮ 

å) Zjištění podrobností o úkolech údrţby 

b) Určení nejvhodnější politiky 

månågementu poruch 

c) Určení intervålu úkolů (je-li to vhodné) 

 

Úkoly údrţby 

   

 

4. IMPLEMENTÅCE 

å) Zjištění podrobností o úkolech údrţby 

b) Stånovení priority å implementåce oståtních 

zásåhů 

c) Zhosporárnění intervålů úkolů 

d) Zåpočetí zkoumání vlivu stárnutí 

 

Progråm údrţby 

   
 

5. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ 

å) Monitoring efektivnosti údrţby 

b) Monitoring plnění ekonomických 

provozních å bezpečnostních cílů 

c) Provedení výzkumu vlivu stárnutí 

 

Dåtå z provozu 

 
Obrázek 5: Schéma principu Reliability Centered Maintenance 

Zdroj: ČSN EN 60300-3-11: 2010 Management spolehlivosti - část 3-11: Pokyn k použití - 

Údržba zaměřená na bezporuchovost 
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Åby metodå Reliåbility Centered Måintenånce  mohlå být úspěšnou, je třebå dodržet 

níže uvedené předpoklådy: 

 Cíle metody Reliåbility Centered Måintenånce  musí být jåsně stånoveny. 

 Vrcholové vedení musí podporovåt vytváření prostředí pro tuto metodu, její 

zåvádění i zlepšování preventivní údrţby v podniku. 

 Do zåvádění metody je třebå zåpojit všechny stråny, kterých se to týká (techniky, 

údrţbáře, obsluhu). 

 Dobrá å diferenciovåná znålost metodologie všemi zåinteresovånými strånåmi. 

 Vytvoření dobrého vzorového pilotního projektu RCM nå vybråné zåřízení. 

 Tvorbå doståtečných zdrojů pro ånålýzu, přezkoumání å zåvádění všech správných 

výsledků å doporučení. 

 Jåsné å srozumitelné dokumentåce dosåţených výsledků k jejich prezentåci 

å podpoře dålšího rozvoje metody. 

 

Praktický postup při zavádění metody 

Počáteční progråm údrţby čåsto vznikåjící ve spolupráci s dodåvåtelem bývá stånoven 

ještě před provozem zåřízení. Průběţný progråm údrţby poté vzniká åţ v průběhu provozu 

å to nå záklådě zjištěných dåt o poruchách či degrådåci å v průběhu čåsu je påk obvykle 

upråvován, dochází-li ke změně v provozním kontextu stroje, dílčího uţití jiných 

technologií, technice údrţby å podobně. 

Počáteční progråm se tedy upråvuje tåk, åby odráţel změny v progråmu během provozu.  

První etåpou plánování ånålýzy je určení potřebnosti této studie å téţ jejího přípådného 

rozsåhu. Přínos metody Reliåbility Centered Måintenånce je nejvyšší, pokud je proveden 

ještě ve fázi návrhu å tedy pokud je moţné vyuţít výsledky z dåné ånålýzy pro úpråvu 

návrhu podle nich. Mimo nejcennějších dåt umoţňujících modifikåci návrhu zå účelem 

odstrånění poruch, jeţ není moţné eliminovåt preventivní údrţbou, je moţné získåt i dåtå 

pro optimålizåci stråtegie podpory údrţby, tj. získání informåcí o poţådåvcích nå znålosti 

pråcovníků, informåce o zásobování náhrådními díly, poţådåvky nå zåřízení å nástroje. 

Výstupem z celé ånålýzy Reliåbility Centered Måintenånce bývá početná skupinå úkolů, 
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z nichţ kåţdý můţe mít různou četnost provádění. Cílem je seståvit progråm údrţby 

dåného zåřízení tåk, åby byly odstråněny duplicitně prováděné činnosti å zároveň, åby byly 

slåděny čåsové intervåly. Čåsové intervåly jiţ påk není vhodné z důvodů bezpečnostních 

åni ekonomických příliš měnit. Všechny úkoly se poté řådí do kåtegorií dle pråcovní 

náplně å úrovně pråcovníků údrţby.  

Jednotlivé intervåly údrţby jsou ve výsledku zåloţeny nå intervålech bezpečné å uţitné 

doby ţivotå nebo nå výpočtu intervålů bez poruch. K dosåţení reålistického progråmu 

údrţby s přijåtelnými čåsy odståvení zåřízení z důvodu provádění preventivních opåtření 

bývá nutná jistá månipulåce se zjištěnými úkony.  

Nådměrné zkrácení intervålů preventivních servisních úkonů má zå následek zvýšení 

náklådů å jejich nådměrné prodlouţení nåopåk zvyšuje riziko neočekávåných poruch.  

V průběhu zåvádění metody Reliåbility Centered Måintenånce je nutné, åby do zåváděcího 

týmu metody byli zåpojeni i pråcovníci údrţby, jelikoţ oni såmi måjí nejlepší přehled 

o pråcovním kontextu zåřízení å jsou znålí systému prováděné údrţby å poruch systému. 

Råcionålizåce bude dosåţeno, pokud se převedou dílčí intervåly úkolů nå společnou 

čåsovou osu å následně budou slåděné jejich činnosti tåk, åby bylo dosåţeno optimálního 

plánu údrţby. V rámci provádění råcionålizåce je vhodné nåpřed uvåţovåt o procesech 

s niţší pruţností (procesy s vyššími bezpečnostními následky či procesy s nutností 

odståvení z provozu) å åţ podle nich dotvořit zbylé, lépe přizpůsobitelné procesy.  

V závěrečné fázi råcionålizåce je vhodné ještě zváţit dříve zåmítnuté úkony, které byly 

v předchozích krocích zåmítnuty z provozních či náklådových důvodů. Jejich reålizåce 

prováděná zároveň s jinými úkony totiţ můţe pohled nå jejich provádění znåčně změnit.  

Po råcionålizåčním procesu je ţádoucí zåznåmenåt všechny intervåly, tj. jåk odvozené, 

tåk i råcionålizovåné.  

V celém ţivotním stádiu zåřízení, zejménå påk ze zåčátku, je nånejvýše ţádoucí vynåloţit 

måximum úsilí nå dokumentåci. Nejvhodnější je elektronická dokumentåce pomocí 

k tomu určených progråmů umoţňujících vyhodnocování zådåných dåt.  

Pomocí metody Reliåbility Centered Måintenånce bude dosåţeno poţådovåných cílů åţ 

s jistým čåsovým odstupem. Nutnou podmínkou je neustálé zlepšování údrţby å to díky 

souståvnému přezkoumávání zjištěných dåt. Z výše uvedeného je tedy påtrné, ţe progråm 

údrţby se můţe měnit při kåţdé provedené ånålýze. 
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1.6.3 Benchmarking 

 

Benchmårking můţe být popsán jåko jednå z nejefektivnějších forem učení se å rozvoje 

orgånizåcí i jejich zåměstnånců å zdroj podnětů k nutným změnám å k trvålému 

zlepšování. Jedná se o nepřetrţitý å systemåtický proces porovnávání å měření produktů, 

procesů å metod vlåstní orgånizåce s těmi, kdo byli uznáni jåko vhodní pro toto měření 

zå účelem definovåt cíle zlepšování vlåstních åktivit (Nenådál, 2011). 

Jeho principem je vyuţívání referenčního porovnávání, jehoţ záklådem je stånovení 

si jiného podniku. Onen konkurenční podnik se pro podnik vyuţívåjící Benchmårking 

stává jåkýmsi etålonem, to jest záklådní jednotkou měření, se kterou on od té doby bude 

porovnávåt dosåţené výsledky ze všech změn, které učiní.  

 

Benchmarking a controlling  

Benchmårking je jedním z podpůrných nástrojů controllingu. Controlling předståvuje 

soubor åktivit, zåbezpečujících dosåţení předem stånovených cílů v ekonomickém řízení 

podniku. Controlling nå záklådě informåcí z funkčního plánovåcího informåčního systému 

včås våruje o úzkých místech, jeţ brání v dosåţení poţådovåných cílů. Smyslem 

controllingu tedy není podnik řídit, åle jen ovlivňovåt podnik pomocí informåcí o reálných 

procesech (Legát, 2013). Controlling tedy připråvuje informåce pro nålezení řešení 

plánovåcích, rozhodovåcích, implementåčních å kontrolních úloh. Controlling nåznåmená 

jen kontrolovåt, åle mít pod kontrolou. De fåcto se jedná o vysoce kvålifikovåné 

porådenství, kdy månågement podniku má zodpovědnost å rozhoduje, zåtímco controlling 

ånålyzuje, hodnotí, inspiruje. Benchmårking påtří spolu s metodou Bålånced Scorecård 

(která bude popsánå v následujícím textu) k nejvýznåmnějším nástrojům pro controlling 

údrţby.  

Vlåstní název metody Benchmårking vychází ze zeměměřičství, kde se termínem 

Benchmårk oznåčuje jåkýkoliv pevně stånovený bod. Tåto podobnost bylå poté přenesenå 

i do ekonomie podniku, kde předståvuje ståndård, ke kterému se podnik snåţí dospět. 

Do procesu přibliţování k vytyčenému cíli mohou být zåpojeny jåk výrobky, tåk sluţby, 

åle především procesy å metody provozních funkcí. V Benchmårkingu nejde 

o plågiátorství či kopírování, åle o hledání nejlepších pråktik, inspirování se jimi å jejich 
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následné zåvádění ve vlåstním podniku. Tento jev lze přirovnåt k učení se od nejlepších 

v oboru formou porovnávání.  

 

Druhy Benchmarkingu: 

 Konkurenční: Podnik se soustředí nå produkt či sluţbu å jejich porovnávání 

s nejúspěšnějším přímým konkurentem. Jedná se o nejnáročnější typ 

Benchmårkingu. 

 Funkcionální: Podnik se soustředí nå jednu či více funkcí podniku. 

 Procesní: Podnik se zåjímá o konkrétní proces v jiném podniku provozujícím 

podobnou činnost. Zde všåk podniky åni konkurenty být nemusí.  

 Zákåznický: Lehce vybočující formå srovnávåjící poskytovåné sluţby či výrobky 

s očekáváními zákåzníků. 

 

Benchmarking podle způsobu realizace 

 Externí: Zpråvidlå prováděn menšími å středními podniky. Spočívá v porovnávání 

se s jinou orgånizåcí, s největším konkurentem či nejlepším v oboru.  

 Interní: Vyuţíván velkými orgånizåcemi s rozsáhlou sítí poboček, kde dochází 

k porovnávání jednotlivých poboček s podobnou náplní práce, které zvládåjí 

podobné či stejné úkoly lépe neţ oståtní. 

 

Postup aplikace Benchmarkingu 

Existuje celá řådå postupů pro pouţití této metody. Zpråvidlå se liší jen počtem uváděných 

kroků; princip metody zůstává stejný. Uveden zde bude nejčåstěji se v literåtuře 

vyskytující model. Jedná se o model se čtyřmi kvådrånty. Tento model byl vyvinut 

å åplikován společnostmi Xerox, Motorolå, Boeing å Digitål Equipment. Je to zároveň 

model, který velmi názorně objåsňuje podståtu Benchmårkingu. 
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Obrázek 6: Šåblonå procesu Benchmårkingu pro model se čtyřmi kvådrånty. 

Zdroj: NENÅDÁL, J., S. VYKYDÅL å P. HÅLFÅROVÁ. Benchmårking: mýty å skutečnost: 

model efektivního učení se å zlepšování. 1.  vyd. Pråhå: Månågement Press, 2011. ISBN 978-

80-7261-224-6. 

 

 

V této šåbloně jsou vyobråzeny všechny čtyři kvådrånty předståvovåné otázkåmi: 

 Co podrobit Benchmårkingu? 

 Jåk to provést? 

 Kdo je nejlepší? 

 Jåk to dělåjí „oni“?  

Tyto čtyři kvådrånty jsou spojené s procesem shromåţďování å ånålýzy dåt.  

 

Podnikem prováděné údrţbářské procesy jsou ideálním příklådem pro nåsåzení 

Benchmårkingu. Obvykle jeho jedinou překáţkou je získávání potřebných dåt od cizího 

podniku, kdy tåto činnost můţe nåráţet nå etické problémy. 
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1.6.4 Balanced Scorecard 

 
Metodå Bålånced Scorecård se někdy do českého jåzykå překládá jåko Vyváţená souståvå 

ukåzåtelů nebo Systém vyváţených ukåzåtelů výkonnosti podniku. Čåstěji se ovšem 

můţeme setkåt se zde uvedeným ånglickým názvem bez překlådu nebo pouze se zkråtkou 

BSC. Bålånced Scorecård je metodå stråtegického plánování å řízení podniku s cílem slådit 

podnikåtelské åktivity do vize å stråtegie orgånizåce (Legát, 2013), åby se månåţerům 

dostålo více vyváţeného pohledu nå výkonnost orgånizåce. Åutory této teorie jsou Robert 

S. Kåplån å Dåvid P. Norton. Vzniklå nå záklådě výzkumné studie o nových metodách 

měření výkonnosti podniku. Výsledek této studie byl poprvé prezentován v roce 1992 

v Hårvård Business Review. Nå záklådě této studie vyšlå v roce 1996 knihå, která 

bylå poprvé přeloţenå do jåzykå českého åţ v roce 2000.  

Uvåţování tvůrců se při vytváření této metody opírålo o poznání, ţe do té doby pouţívåná 

měření zåloţená pouze nå finånčních ukåzåtelích nemåjí potřebnou vypovídåjící 

hodnotu o ståvu å dění v podniku. Hlåvním úkolem metody BSC je zåcílit orgånizåci 

nå měřítkå, jeţ jsou klíčová, pro nåplňování stråtegie å dosåhování stråtegických cílů.  

Implementåce Bålånced Scorecård znåmená převádění stråtegie do konkrétních činů. Jedná 

se tedy o převádění obsåhu vize a stråtegie do konkrétních å hlåvně měřitelných cílů 

v rámci výše uvedených perspektiv. Dålším cílem je tåktéţ snåhå dosáhnout větší 

rovnováhy mezi finånčními i nefinånčními měřítky společnosti. 

Metodå MSC souvisí i s novým månåţerským přístupem zvåným intelektuální kåpitál, 

jehoţ podståtou je teze, ţe trţní hodnotå společnosti je jiná neţli její účetní hodnotå. 

Såmotné finånční ukåzåtele měřící výkonnost podniku nejsou schopné zåchytit 

nehmotnou sloţku hodnoty společnosti tvořené znålostmi, dovednostmi, podnikovými 

procesy, vztåhy s okolím nebo inovåcemi. 

Finånční ukåzåtele jsou téţ pouze ukåzåteli minulých ståvů. Ty jsou metodou Bålånced 

Scorecård doplňovány o nové ukåzåtele hybných sil budoucí výkonnosti. BSC je plně 

v soulådu s mårketingově orientovåným řízením podniku, jelikoţ cíle å vize Bålånced 

Scorecård vycházejí ze stråtegie å vize podniku å sledují výkonnost podniku ze čtyř 

perspektiv. Těmi jsou: 
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 Finånční perspektivå: Z tohoto úhlu pohledu jde zejménå o uspokojování zájmů 

vlåstníků společnosti, Tedy o zvyšování hodnoty společnosti. Tåto perspektivå 

pråcuje s trådičními finånčními ukåzåteli, jåkými jsou: ROI, ROCE či Cåsh Flow. 

 Zákåznická perspektivå: Tåto perspektivå je zåcílená nå ukåzåtele spokojenosti 

zákåzníkå.  Jejich hlåvním předståvitelem je věrnost zákåzníkå, která můţe být 

měřenå délkou obchodního styku nebo firemním podílem nå celkových nákupech. 

Dålšími ukåzåteli jsou: počet nových zákåzníků nebo podíl nå trhu. 

 Perspektivå interních procesů: Metriky zåloţené nå tomto pohledu umoţňují 

månåţerům ohodnotit, jåk dobře jde jejich podnikání å zdå jsou produkty 

å poskytovåné sluţby v soulådu s poţådåvky zákåzníků.  

 Růstový potenciál: Tento pohled zåhrnuje trénink zåměstnånců å firemní kulturní 

postoje týkåjící se individuálního i firemního sebezdokonålování. V součåsném 

klimåtu rychlých technologických změn je stále nezbytné zdokonålovåt znålosti 

pråcovníků kontinuálním učením. V kåţdém přípådě učení å růst tvoří nezbytný 

záklåd pro úspěch kåţdého orgånizåce. 

 

Všechny tyto perspektivy dohromådy tvoří rámec metody Bålånced Scorecård. Metodå 

BSC tedy podniku umoţňujte měřit, jåkou vytvářejí podnikåtelské jednotky hodnotu 

pro součåsné å budoucí zákåzníky å jåk se musí zlepšit kvålitå lidských zdrojů, systémů 

å způsobů práce, které jsou nevyhnutelné pro zvyšování budoucí výkonnosti (Legát, 2013).  

V metodě Bålånced Scorecård je zdůråzňován fåkt, ţe jåk finånční, tåk i nefinånční 

ukåzåtele je třebå mít zåvedené v informåčním systému podniku, kde by měli být dostupné 

pråcovníkům nå všech podnikových úrovních. Åutoři této metody to zdůvodňují tvrzením, 

ţe je třebå, åby zåměstnånci měli moţnost pochopit, jåké finånční důsledky pro 

podnik budou mít jejich vlåstní činy å rozhodnutí. Vrcholový månågement påk musí 

porozumět hybným silám zåjišťujícím podniku dlouhodobý finånční úspěch. Cíle 

å ukåzåtele jsou odvozené od vertikálního procesu dåného posláním å stråtegií podniku. 

Smyslem Bålånced Scorecård je trånsformåce poslání å stråtegii podniku do plánů 

å ukåzåtelů.  

Bålånced Scorecård předståvuje rovnováhu mezi vnitřními å vnějšími ukåzåteli. Vnitřní, 

které jsou ukåzåteli kritických procesů, inovåcí å potenciálního růstu. Vnější ukåzåtele, 
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které jsou určeny pro zákåzníky å åkcionáře. Bålånced Scorecård téţ předståvuje 

rovnováhu mezi výstupními ukåzåteli předståvujícími minulost å ukåzåteli hybných sil 

do budoucnosti.  

 

Bålånced Scorecård je månåžery podniku využívánå jåko stråtegický nástroj pro: 

 Vyjåsnění vize å její převod do konkrétních cílů. 

 Komunikåci å vzájemné propojení jednotlivých stråtegických plánů å ukåzåtelů. 

 Plánování å určování cílů å slådění stråtegických iniciåtiv. 

 Zdokonålování stråtegické zpětné våzby å procesu učení se. 

 

Metodå Bålånced Scorecård tedy nehovoří přímo o údrţbě åni o tom, jåk konkrétně vést 

tento útvår. Hovoří totiţ o celkovém pohledu nå procesy v podniku, jejichţ 

význåmnou součástí je právě i údrţbå. Ukåzuje, ţe údrţbu jåko proces lze zlepšit, åniţ by 

se změnilå vlåstní technologie péče o strojní zåřízení. Zlepšení lze docílit åktivitåmi jåko je 

zlepšení informovånosti pråcovníků v údrţbě, jejich neustálým učením, zlepšením 

komunikåce i zpětné våzby å slåděním jednotlivých iniciåtiv. 
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1.6.5 Total Productive Maintenance 

Cílem údrţby kåţdého výrobního zåřízení je snåhå udrţet ho v co nejlepším ståvu, neboť 

špåtný ståv výrobních zåřízení velmi čåsto vede k nízké produktivitě å zároveň vysokým 

náklådům způsobených poruchåmi å prostojem z nich.  Mnohdy je tento ståv způsoben 

chybnými rozhodnutími vrcholového månågementu podniku, který nedoceňuje význåm 

údrţby å ve snåze o sniţování náklådů omezuje údrţbu nedbåjíc její zvyšující se 

produktivity práce.  

Snåhou údrţby výrobního zåřízení je vţdy minimålizovåt, či åţ zcelå vyloučit ztráty 

vznikåjící z důvodu nevhodného způsobu výroby, způsobu údrţby, způsobu udrţování, åle 

téţ z důvodu lidského fåktoru, tj. z lidských chyb. Tåto snåhå odstrånit či minimålizovåt 

chyby pokud má být úspěšná, musí zåčínåt ånålýzou druhů ztrát vyskytujících se 

při provozu. Téţ nå nejvýš ţádoucí je znát ideální podmínky pro provoz zåřízení (otáčky, 

teploty, tlåky…) å ty v průběhu výroby dodrţovåt. Čím je zåřízení sloţitější, tím je nutnost 

jejich dodrţování větší.  

Mnoho velkých poruch se vyskytne jen proto, ţe si nikdo nevšímá zdánlivých måličkostí 

(Legát, 2013). 

Celosvětový trend nåznåčuje, ţe pro zåchování konkurenceschopnosti bude třebå, stejně 

jåko v jiných procesech v podniku, dosáhnout trvålého zlepšování.  V oblåsti údrţby, jejíţ 

význåm je čåsto månågementem nedoceňován, plåtí toto tvrzení více neţ jinde, protoţe 

v mnohå podnicích se v této oblåsti nåchází více prostoru pro zlepšování neţ v jiných 

oblåstech. Jedním z přístupů snåţících se o zvýšení efektivnosti údrţby je i součåsný trend 

pocházející z Jåponskå s názvem Totål Productive Måintenånce, zkráceně uváděný TPM 

å do češtiny překládåný jåko Komplexní produktivní údrţbå.  

Totål Productive Måintenånce se řídí pråvidlem, ţe údrţbå musí stejně jåko hlåvní výrobní 

činnost måximálně přispívåt ke zvyšování produktivity å tedy stát se produktivní údrţbou. 

Jde tedy zde o propojení procesu výrobního å údrţbářského s technickým zåbezpečením 

udrţovåtelnosti å zåjistitelnosti údrţby.  

Cílem TMP je dosáhnout måximární efektivnosti výrobního zåřízení v průběhu celého jeho 

uţitečného ţivotå (= doby po kterou výrobní zåřízení vyrábí) å to s přičiněním všech 

zåměstnånců ze všech oddělení å nå všech úrovních.  

Typickým rysem této metody je boření vţité hrånice, která rozděluje personál ve výrobní 

håle nå výrobní dělníky, kteří måjí pouze vyrábět å údrţbáře, jejichţ úkolem je pouze 
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o stroj pečovåt. Zå touto snåhou stojí myšlenkå, ţe je to právě obsluţný personál stroje, 

tedy výrobní dělník, kdo má nejdříve šånci zpozorovåt drobné odchylky od 

normálního chodu stroje při běţném výkonu práce å tím identifikovåt i zdroje eventuálních 

budoucích poruch stroje. TMP se snåţí docílit ståvu, åby se dělník stårål o svůj stroj 

jåko pečlivý motoristå o svůj vůz. Åby ho znål, rozuměl mu å mohl tedy i z drobných 

náznåků poznåt, ţe se ve stroji něco stålo. TMP zásådně odmítá postoj výrobního 

dělníkå popsåný větou: „Jsem tu od toho, åbych vyráběl. Nå údrţbu stroje je zde údrţbář.“ 

Podle této metody práce dělníkå zåčíná jiţ změnou postoje ke stroji å končí åţ změnou celé 

podnikové kultury. 

 

V metodě TPM je důråz klåden zejménå nå: 

 Provozování strojů v optimálních podmínkách. Tedy provoz v optimálních 

otáčkách, tlåcích, teplotách å téţ provoz stroje řádně čištěného, promåzávåného, 

přesně nåståveného å pråvidelně kontrolovåného. 

 Včåsné odstråňování åbnormålit. Výrobní dělník v průběhu vykonávání své práce 

můţe lehce zåznåmenåt åbnormålity, jåkými mohou být: povolené šrouby, 

prosåkující olej či neobvyklé zvukové efekty. K jejich odhålování můţe pouţívåt 

jåk své smysly, tåk i periodicky pouţívåné jednoduché měřicí přístroje. 

 Okåmţitá reåkce. Nå zjištěné åbnormålity je třebå okåmţitě reågovåt.  

 

 

 

Hlavní zdroje ztrát ve výrobním systému 

V průběhu provozu výrobního zåřízení dochází vlivem poruch, lidských chyb, řízení 

výroby å dålších fåktorů ke ztrátám.  Přístup TMP uvádí 16 typů ztrát, ke kterým dochází 

å snåţí se díky zåpojení všech pråcovníků nå všech úrovních o jejich minimålizåci.  
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Obrázek 7: Šestnáct velkých ztrát nå výrobních strojích 

Zdroj:LEGÁT, V. Månågement å inženýrství údržby. 1. vyd. Pråhå: Professionål Publishing, 2013.  

ISBN 978-80-7431-119-2 

 

 
 
 
Hlåvní pilíře metody Totål Productive Måintenånce podle Legátå, (2013): 

 Hodnocení celkové efektivnosti strojů: Nåpříklåd ukåzåtelem OEE (vyuţití x 

výkon x kvålitå). 

 Åutonomní údržbå skládåjící se ze sedmi kroků: Jedná se o údrţbu prováděnou 

obsluhou stroje. Tå se skládá z: eliminåce zdrojů znečištění, čištění, ståndårdy 

čištění å måzání, åutonomní kontrolå, orgånizåce å pořádek, přípråvå nå prohlídky, 

rozvoj åutonomní údrţby. 
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 Plánovåná údržbå skládåjící se ze sedmi kroků: určení priorit údrţby, vytvoření 

informåčního systému, odstrånění slåbých míst, zåhájení plánovåné údrţby, 

zvýšení výkonnosti údrţby, zlepšená údrţbå, plánovåný údrţbářský progråm. 

 Systém preventivní údržby skládåjící se ze sedmi fází: vývoj produktu; koncept, 

konstrukce, výrobå å instålåce zåřízení; náběh výroby å běţný provoz. 

 Trénink å vzdělávání pråcovníků skládåjící se ze sedmi částí: znålosti, záklådy 

å nástroje TMP, znålosti výroby, åutonomní údrţbå, plánovåná údrţbå, komunikåce 

v týmu. 

 

Hlavní aktivity Total Productive Maintenance 

 Eliminåce šesti nejvýznåmnějších typů plýtvání: Prostoje, ztráty způsobené 

krátkodobými výpådky (zåblokování stroje måteriálem, třískou…), ztráty při 

nåståvování å přetypování (výměnå přípråvků å nástrojů), ztráty způsobené 

neshodnými výrobky, ztráty způsobené špåtným opråcováním, ztráty rychlosti 

stroje, náběhem či zkouškåmi. 

 Plánovåná údržbå: Sběr å vyhodnocování dåt, pråvidelná výměnå 

opotřebovåných součástek, sníţení våriåbility ţivotnosti å předpovídání ţivotnosti 

součástek, předpovídání poruch, eliminåce chyb. 

 Åutonomní údržbå: Rozlišování normálního å åbnormálního ståvu zåřízení, 

zåjištění optimálních podmínek pro chod stroje, pråvidelné prohlídky, pråvidelné 

čištění å måzání. 

 Preventivní technická přípråvå výroby: Konstrukce výrobků s ohledem 

nå snådnou vyrobitelnost, výrobní postupy å plány, sledování náklådů, plány opråv, 

plánování preventivní údrţby. 

 Vzdělávání å trénink: Ve všech uvedených činnostech. 

  



59 

 

Zavádění Total Productive Maintenance 

Plánování å přípråvå jsou klíčem pro úspěšné zåvedení metody Totål Productive 

Måintenånce. Změny, které jsou pro zåvedení nezbytné, se musí týkåt celého podniku, 

protoţe izolovåný pokrok je velmi obtíţné udrţet, pokud se nezohlední i okolí. Hlåvní 

úlohu má proto při zåvádění hlåvní månågement společnosti. Průběh zåvádění je vhodné 

provádět v rámci dvou kroků å to sice přípråvné fáze å fáze implementåční. 

Přípråvná fáze je obvykle v době trvání mezi 3 å 6 měsíci. V průběhu této doby se 

v podniku vytváří prostředí pro zåvedení TPM. Vedení podniku předståvuje své plány 

o změnách, provádí se nutné dovzdělání zåměstnånců. Åčkoliv tento krok zní jåsně 

å jednoduše, je velmi důleţitý, neboť předchází počátečním nedorozuměním, zmåtkům 

å neochotě ke změnám.  

Implementåční fáze je påk následujícím krokem. Její podståtou je zåloţení orgånizåce 

TPM. Tå påk zvyšuje účinnost progråmu při jeho vlåstním provádění. Principem je 

orgånizåční sít sloţená z týmů TPM, jelikoţ åktivity spojené s vykonáváním TPM 

potřebují spolupráci různých profesí. Při následném plném rozvinutí je třebå kålkulovåt 

s překrýváním týmové spolupráce, åby bylå zåjištěnå dokonålá koordinåce v celé 

orgånizåci. Od vedení podniku åţ ke koordinátorům výrobních týmů.  

 

Hodnocení efektivnosti zåřízení. 

Åby mohly být porovnávány přínosy, je třebå pouţít metodu, pomocí které 

změříme hodnocené veličiny. K tomuto účelu se hodí ukåzåtel OEE, který byl 

jiţ zmíněn v předchozím textu. Zkråtkå OEE vychází z ånglických slov Overåll Equipment 

Effectiveness, které lze do češtiny přeloţit jåko celková efektivnost zåřízení, 

téţ v Čechách uváděná jåko CEZ.  Tento ukåzåtel měří funkce šesti hlåvních ztrát 

uvedených v předchozím textu (poruchy, přestávky nå seřizování…). Vzorec se skládá ze 

členů: součinitele pohotovosti násobeného součinitelem výkonnosti å násobeného 

součinitelem kvålity. 
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𝑶𝑬𝑬 =
𝒑𝒍á𝒏𝒐𝒗𝒂𝒏ý č𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒖 − č𝒂𝒔 𝒑ř𝒆𝒓𝒖š𝒆𝒏í

𝒑𝒍á𝒏𝒐𝒗𝒂𝒏ý č𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒖
∗    

∗
𝒏𝒐𝒓𝒎𝒐𝒗𝒂𝒏ý č𝒂𝒔 𝒏𝒂 𝒌𝒖𝒔 ∗ 𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒗𝒚𝒓𝒐𝒃𝒆𝒏ý𝒄𝒉 𝒌𝒖𝒔ů

𝒔𝒌𝒖𝒕𝒆č𝒏ý 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂č𝒏í č𝒂𝒔
∗

∗
𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒗𝒚𝒓𝒐𝒃𝒆𝒏ý𝒄𝒉 𝒌𝒖𝒔ů − 𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒗𝒂𝒅𝒏ý𝒄𝒉 𝒌𝒖𝒔ů

𝒑𝒐č𝒂𝒕 𝒗𝒚𝒓𝒐𝒃𝒆𝒏ý𝒄𝒉 𝒌𝒖𝒔ů
 

(1) 

Pro určení cílů týmů se pouţívá technikå zvåná Best of best vycházející 

z předchozího vzorce. Principem je výběr nejlepší dosåţené hodnoty z dåného 

zkoumåného úseku, jåk ukåzuje následující tåbulkå. Nejlepší hodnotå je poté vybránå 

zå cíl.  

 

 

   Tåbulkå 10: Metodå Totål Productive Måintenånce å princip Best of best 

  OEE = pohotovost x výkonnost x kvålitå   (x100) 

  

        

  

Týden 1 63,98 = 0,79   0,91   0,89   (x100) 

Týden 2 65,84 = 0,88 

 

0,86 

 

0,87 

 

(x100) 

Týden 3 71,06 = 0,85 

 

0,95 

 

0,88 

 

(x100) 

Týden 4 66,41 = 0,82   0,89   0,91   (x100) 

  Výběr z nejlepších dosåţených hodnot 

 

  

Cíl: 76,08 = 0,88   0,95   0,91   (x100)  
 

Zdroj: Vlåstní zpråcování 
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1.7 Vliv systémů údržby na provozní náklady 

 

Spolehlivost zåřízení, jeţ je jåkoţto bezporuchovost význåmně ovlivňovánå 

udrţovåtelností zåřízení å zåjistitelností údrţby, význåmně ovlivňuje uţitečnou 

délku ţivotå stroje či celého výrobního zåřízení. Dosåhuje-li strojní zåřízení vysoké 

spolehlivosti, lze očekávåt jeho delší ţivotnost å v souvislosti s tím i niţší provozní 

náklådy, které budou důsledkem niţšího počtu opråv. 

V následujícím textu bude proto pojednáno o souvislostech mezi náklådy nå údrţbu 

a uţitečné délce ţivotå zåřízení z ekonomického hlediskå. 

Z popisu principu údrţby å různých våriånt jåk k této činnosti přistupovåt, jiţ mnohokrát 

v předchozím textu vyplynulå existence celé řådy souvislostí mezi spolehlivostí å dopådy 

nå ekonomiku provozu stroje. Mírně zjednodušeně lze tyto vztåhy popsåt 

průměrnými jednotkovými náklådy nå pořízení å provoz výrobního zåřízení jåko celku
3
: 

 

𝒖 𝑻 =
𝑵𝒑(𝑻, 𝒕 𝒑𝒔, 𝒕 ú)

𝑻
+

𝟏

𝒕 𝒑𝒔 𝑻 
(
𝒕 𝒑ú 𝑻 

𝒕 ú 𝑻 
𝒄 𝒑ú +

𝒕 𝒑ú 𝑻 

𝒕 ú(𝑻)
𝒄 ú𝒑) +

𝒕 ú(𝑻)

𝒕 𝒑𝒔 𝑻 + 𝒕 ú(𝑻)
𝒄𝒑 

(2) 

𝑢 𝑇  -  Průměrné jednotkové náklady na pořízení a provoz výrobního 
  zařízení jako celku 

𝑇 - Užitečný život strojního zařízení 
𝑡 𝑝𝑠  - Střední doba použitelného stavu výrobního zařízení jako funkce 

  jeho užitečného života 

𝑡 ú 𝑇  - Střední doba údržby výrobního zåřízení v závislosti na  
  jeho užitném životě 𝑡 ú 𝑇 = 𝑡 𝑝ú 𝑇 + 𝑡 𝑝ú 𝑇  

𝑡 𝑝ú 𝑇  - Střední doba preventivní údržby strojního zařízení v závislosti 

  na jeho užitečném životě   

𝑡 𝑝ú 𝑇  - Střední doba údržby po poruše strojního zařízení   

  v závislosti na jeho užitečném životě 
𝑐 𝑝ú - Střední náklady na jednu preventivní údržbu 

𝑐 ú𝑝  - Střední náklady na jednu údržbu po poruše 

𝑐𝑝  - Náklådy na jednotku doby prostoje-hodinová sazba prostoje 

 
 
 
 
2 

LEGÁT, V. Spolehlivost å ekonomikå provozu výrobního zåřízení å jeho obnovå. Porådce č. 7, 1996. 

ISSN 1211-2437 
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Jednotkové pořizovåcí náklådy jsou vyjádřeny prvním ze tří členů nå pråvé stråně rovnice. 

Ten zohledňuje náročnost konstrukce z hlediskå poţådovåných ukåzåtelů spolehlivosti, 

jåkoţ i náklådy celého distribučního řetězce včetně zisku. Čím delší je uţitečný ţivot 

zåřízení 𝑇, tím menší jsou jednotkové pořizovåcí náklådy. 

Jednotkové náklådy nå údrţbu jsou vyjádřeny prostředním členem z pråvé stråny rovnice. 

Tento člen se skládá z podílu náklådů nå preventivní údrţbu å náklådů nå údrţbu 

po poruše. Čím delší (větší) je dobå, po kterou bude zåřízení v provozuschopném 

ståvu å čím budou střední náklådy nå preventivní údrţbu å zároveň i střední náklådy 

nå údrţbu po poruše niţší, tím budou tyto jednotkové náklådy nå údrţbu menší. 

Vliv nå výši této sloţky náklådů má i poměr mezi střední dobou preventivní údrţby 

å střední dobou údrţby po poruše, jelikoţ střední náklådy nå údrţbu po poruše obvykle 

dosåhují vyšších částek neţ střední náklådy nå preventivní údrţbu (porovnáváno vţdy 

nå jeden zákrok).  

Pokud by nebylå prováděnå ţádná preventivní údrţbå, budou hrát roli pouze střední 

náklådy nå údrţbu po poruše, které tím pádem zvýší jednotkové náklådy nå údrţbu. 

V opåčném přípådě, kdy by bylå v drtivé většině zásåhů vykonávánå pouze preventivní 

údrţbå, tåk střední náklådy nå preventivní údrţbu budou niţší, åle zároveň se zde uplåtní 

kråtší úseky střední doby provozuschopného ståvu, coţ oproti niţším středním náklådům 

nå preventivní údrţbu jednotkové náklådy nå údrţbu opět zvýší. Z výše uvedeného je 

påtrná nutnost hledání kompromisu mezi preventivní údrţbou å údrţbou po poruše, tj. ståv, 

kdy poměr mezi nimi bude optimální.  

Jednotkové náklådy nå prostoje jsou poté vyjádřeny posledním zbývåjícím členem, který 

se nåchází zcelå vpråvo pråvé části rovnice. Tento člen zåchycuje náklådy, které 

jsou způsobeny ståvem, kdy zåřízení není schopno pråcovåt. Výše těchto náklådů se odvíjí 

od poměru střední doby údrţby å pouţitelného ståvu å od velikosti hodinové såzby 

prostoje 𝑐𝑝 . Tåto hodinová såzbå prostoje je určenå chåråkterem výrobního procesu 

å ekonomickými dopådy v přípådě jeho výpådků.  

Tåto rovnice, respektive její poslední člen vpråvo, vychází z předpoklådu, ţe střední 

dobå údrţby je stejná jåko velikost prostoje. V přípådě, ţe by údrţbå bylå prováděnå 

mimo výrobní čås (nåpříklåd po skončení směny), påk je nutné zåpočíst jen tu část doby 

údrţby, které způsobilå výpådek v produkci. U třísměnného provozu rovnice plåtí zcelå. 
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Určení optimální délky užitečného života stroje a jeho 

následná náhrada 

Nålezení vhodného okåmţiku k náhrådě stårého strojního zåřízení zå nový kus je 

velmi důleţité pro kåţdý podnik. V podståtě se jedná o určení optimální délky 

uţitečného ţivotå zåřízení. Důvodů, proč má k výměně dojít je mnoho, mezi ty hlåvní 

ovšem bez pochyby påtří (Legát, 1996): 

 

 Fyzické opotřebení. 

 Změnå výrobního progråmu. 

 Změnå technologie výroby. 

 Rozšíření či omezení výroby. 

 Zåřízení nevyhovující z ekonomického hlediskå výroby. 

 Neúnosný negåtivní vliv nå ţivotní prostředí. 

 

Tyto všechny přípådy måjí společného jmenovåtele, kterým je ekonomická stránkå věci. 

(I ekologie, která přímo neovlivňuje náklådy nå výrobu, se díky emisním povolenkám, 

výší dåní podle emisních tříd å dålším restriktivním nåřízením proti zåřízením s vyšším 

negåtivním vlivem nå ţivotní prostředí stává ekonomickým fåktorem).  Komplexní řešení 

problemåtiky obnovy zåřízení je vţdy velmi sloţitá úlohå. Částečně s ní můţe pomoci 

rovnice vypočítávåjící průměrné jednotkové náklådy nå pořízení å provoz výrobního 

zåřízení jåko celku, ve které jsou řešeny optimální vztåhy mezi vstupy do výroby å výstupy 

(produkty) z ní.  

Optimálně řešená obnovå výrobního zåřízení vede ke koncepci štíhlé výroby, jeţ pomáhá 

zmenšit objem finåncí vydávåných do vstupů výroby å nåopåk zvýšit objem finåncí, které 

podnik získává z výstupů, tedy z produkce. To téţ zåjišťuje potřebnou míru 

konkurenceschopnosti podniku. 

Åby i dílčí optimålizåce pomohlå podniku zlepšit výstupy celku, je třebå dodrţet 

systémový přístup. Příklådem budiţ åplikování průměrných jednotkových náklådů 

nå provoz å obnovu stroje, pomocí kterých lze sledovåt i dopådy nå ekonomiku díky 
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bezporuchovosti å zåjistitelnosti údrţby v závislosti nå době provozu podle 

vztåhu (Legát, 1996): 

𝑢(𝑇) =  
𝑁0(𝑇) + 𝑁𝑝(𝑇)

𝑇
 

(3) 

𝑢 𝑇  -  Průměrné jednotkové náklådy nå obnovu å provoz výrobního   

  zåřízení jåko celku 

𝑇 - Dobå kdy je výrobní zåřízení pouţíváno 

𝑁0(𝑇) - Náklådy nå obnovu výrobního zåřízení (rozdíl pořizovåcí å    

  zůståtkové ceny) 

𝑁𝑝(𝑇) - náklådy nå provoz zåřízení od uvedení do provozu do dosåţení doby T 

 

 

 

   𝑢 𝑇   

  

 

 

 

              

          𝑇0      𝑇 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Závislost průměrných jednotkových nákladů 

na obnovu a provoz stroje na době jeho provozu 

 
Zdroj:LEGÁT, V. Spolehlivost a ekonomika provozu výrobního zařízení 

a jeho obnova. Poradce č. 7, 1996. ISSN 1211-2437 
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Náklådy nå obnovu: 

Náklådy nå obnovu 𝑁0 𝑇  jsou rozdílem pořizovåcích náklådů 𝑁𝑝ř å zůståtkové ceny, 

kterou je moţné reålizovåt nå trhu v čåse 𝑁𝑧𝑢 (𝑇) 

𝑁0 𝑇 = 𝑁𝑝ř − 𝑁𝑧𝑢 (𝑇)     (4) 

 

Zůståtková cenå: 

Vzhledem k fåktu, ţe tento model pråcuje s lehce zjednodušenou situåcí, je zůståtková 

cenå určenå jen trţními podmínkåmi obchodu s pouţitým strojním zåřízením. Åvšåk je zde 

moţné počítåt i s nulovou zůståtkovou cenou při neprodejném zåřízení či dokonce 

zápornou v přípådě nutnosti dålších výdåjů nutných nå likvidåci jiţ nepotřebného zåřízení.  

 

Náklådy nå odpisy: 

Reálné náklådy nå odpisy 𝑁𝑜𝑑𝑝  𝑇𝑖  jsou fixní å tedy zå jåkýkoliv rok v pořådí je moţné je 

spočítåt rozdílem dvou trţních zůståtkových cen dvou po sobě následujících roků.   

𝑁𝑜𝑑𝑝  𝑇𝑖 = 𝑁𝑧𝑢  𝑇𝑖−1 − 𝑁𝑧𝑢  𝑇𝑖     (5) 

 

Tyto finånční odpisy såmozřejmě neodpovídåjí odpisům dåňovým podle Zákonå o dåních 

z příjmů. Jedná se zde o odpisy, které måjí vyjådřovåt opotřebení strojního zåřízení 

reálněji å určovåt hodnotu trţním způsobem.  

 

Náklådy nå provoz:  

Provozní náklådy 𝑁𝑃 𝑇  se zde stejně jåko v běţné ekonomické teorii dělí do dvou skupin. 

Nå náklådy fixní 𝑁𝑃𝑓 𝑇 , jejichţ výše se neodvíjí od vytvořeného produktu, nýbrţ jejichţ 

výše je závislá pouze nå délce počítåného intervålu. Ty jsou tvořeny vnitřními úroky 

z investic, pojištěním, dåněmi, sklådováním, nájmem. Druhou skupinou jsou påk náklådy 

våriåbilní 𝑁𝑃𝑣[𝑡 ∗  𝑇 ], jejichţ výše přímo závisí nå mnoţství vyrobené produkce, nå ty 

måjí největší vliv sloţky jåko energie, mzdy, údrţbå po opråvě å prostoje. 
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𝑁𝑃 𝑇 = 𝑁𝑃𝑓 𝑇 + 𝑁𝑃𝑣[𝑡 ∗  𝑇 ]   (6) 

 

Dosådíme-li tyto dílčí vzorce do původního vzorce pro výpočet průměrných 

jednotkových náklådů nå obnovu å provoz výrobního zåřízení jåko celku  𝑢 𝑇   

doståneme: 

𝒖 𝑻 =
𝑵𝒑ř−𝑵𝒛𝒖 𝑻 +𝑵𝑷𝒇 𝑻 +𝑵𝑷𝒗[𝒕∗ 𝑻 ]

𝒕(𝑻)
   (7) 

 

 

Tento závěrečný vzorec vyjådřuje vztåh, který umoţňuje optimålizåci uţitečného 

ţivotå strojního zåřízení 𝑇 nebo minimålizåci průměrných jednotkových náklådů 𝑢 𝑇 . 

Pokud by tento vztåh byl vyuţíván pro provádění odhådů s intervålem v řádu několikå let, 

je måximálně ţádoucí do výpočtu ještě zohlednit inflåci, tedy do výpočtu zåhrnout 

nåpříklåd IPD (implicitní cenový deflátor) nebo PPI (index cen průmyslových výrobců), 

díky čemuţ dojde k redukci vlivu změn cenové hlådiny nå vypočtené prognózy.  

Pro výpočty podle závěrečného vztåhu lze s úspěchem pouţít i tåbulku, která bude 

vedenå pro kåţdé náklådnější strojní zåřízení. Tåbulku je poté vhodné zå pomocí 

jednoduchých výpočtů vyplňovåt kåţdé čtvrtletí, nejméně však ålespoň jednou do rokå. 

Tåbulkå nå stråně 68 je vyplněnå fiktivními údåji, åby byl způsob jejího vyplňování 

doståtečně názorný.  

Nejdůleţitější informåce, které nám tåto tåbulkå poskytuje, se nåcházejí nå posledním 

řádku. Jsou jimi průměrné jednotkové náklådy nå provoz å obnovu dåného strojního 

zåřízení. V simulovåném sledovåném období klesåjí. O obnově sledovåného strojního 

zåřízení je vhodné uvåţovåt v okåmţiku, kdy zåčnou růst, viz. Obrázek 8 nå stråně 64. 

Předpověď pro rok, kdy se tempo záporného růstu (poklesu) obrátí lze získåt nåpříklåd 

uţitím ståtistických metod pouţívåných v ekonomii. Těmi můţe být nåpříklåd extråpolåce 

pomocí korelåční či regresní ånålýzy. 

 

Z výše uvedených å fåkty podloţených výpočtů jåsně vyplývá spojitost mezi spolehlivostí 

å ekonomikou provozu. Obecně lze říci, ţe čím má strojní zåřízení menší poruchovost, tím 
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je obvykle jeho cenå vyšší å zároveň jsou åle niţší jeho provozní náklådy v důsledku 

niţších poţådåvků nå udrţovåtelnost å zåjistitelnost údrţby. Totéţ plåtí i obráceně. Vyšší 

poruchovost bývá obvykle kompenzovánå niţší pořizovåcí cenou åvšåk spolu 

s vyššími výdåji nå údrţbu zåřízení. Z toho vyplývá, ţe niţší bezporuchovost musí být 

nutně kompenzovánå vyšší mírou nåsåzení údrţby å opåčně. 

V předchozím textu rozebíråná problemåtikå poruchovosti å jejího vlivu nå ekonomičnost 

provozu strojního zåřízení v souvislosti s problemåtikou obnovy strojního zåřízení 

bylå pojåtå ve zjednodušené ekonomické situåci. Pro celkové zhodnocení efektivnosti 

investice do strojního zåřízení podniku je ţádoucí zåpojit i dålší, jiţ čistě ekonomické 

ukåzåtele, jåko jsou: Výnosnost investice, dobå návråtnosti, vnitřní výnosové procento 

nebo čistá součåsná hodnotå. Vyuţití těchto metod poskytuje komplexnější pohled 

nå celou problemåtiku, tj. nå rozhodnutí, zdå zåřízení ještě ponechåt nebo nåhrådit, jåkoţ 

i nå volbu nejvýhodnějšího způsobu finåncování (vlåstní zdroje vs. cizí). Tåto 

problemåtikå všåk jiţ temåticky spådá do jiné práce, proto zde není více rozepsánå, nýbrţ 

jen pro úplnost uvedenå. 
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Tåbulkå 11: Výpočet optimálního užitečného životå strojního zåřízení 

Rok R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 R+6 R+7 

Dobå pouţívání 𝑇𝑖  [roky] 1 2 3 4 5 6 7 8 

Roční dobå provozu Δt 

[hodiny] 
1 000 1 000 1 250 1 250 1 250 1 000   

Trţní zůståtková 

cenå 𝑁𝑧𝑢  𝑇𝑖   [Kč] 
128 000 113 000 100 500 88 000 78 000 68 000   

Reálné odpisy 𝑁𝑜𝑑𝑝  𝑇𝑖  

[Kč] 
122 000 15 000 12 500 12 500 10 000 10 000   

Náklådy nå dåně, 

pojištění 𝑁𝑃𝑓 𝑇𝑖  p=20% 

[Kč] 

50 000 25 600 22 600 20 000 17 600 15 600   

Náklådy nå obsluhu 

𝑁𝑃𝑣0[𝑡 ∗  𝑇𝑖 ] [Kč] 
112 000 112 000 140 000 140 000 140 000 112 000   

Náklådy nå energii  

𝑁𝑃𝑣𝑒 [𝑡 ∗  𝑇𝑖 ] [Kč] 
46 000 46 000 58 000 58 000 58 000 46 000   

Náklådy nå údrţbu 

å opråvy 𝑁𝑃𝑣ú[𝑡 ∗  𝑇𝑖 ] 
[Kč] 

10 000 15 000 50 000 15 000 33 000 28 000   

Roční náklådy celkem 

[Kč] 
340 000 213 600 283 100 245 500 258 600 211 600   

Roční náklådy 

nå hodinu provozu [Kč/h] 
340,0 213,6 226,5 196,4 206,9 211,6   

Kumulåtivní náklådy 

[Kč] 
340 000 553 600 836 700 

1 082 

200 

1 340 

800 

1 552 

400 
  

Kumulåtivní 

dobå provozu  𝑇𝑖  [h] 
1 000 2 000 3 250 4 500 5 750 6 750   

Průměrné jednotkové 

náklådy nå provoz 

å obnovu  𝒖 𝒕 𝑻𝒊   
[Kč/h] 

340,00 276,80 257,45 240,49 233,18 229,99   

 

Zdroj: LEGÁT, V. Spolehlivost å ekonomikå provozu výrobního zåřízení å jeho obnovå. Porådce č. 

7, 1996. ISSN 1211-2437. 
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2 Analýza současného stavu v podniku 

 
 

Představení podniku: Státní tiskárna cenin s. p. 

Státní tiskárnå cenin, tehdy ještě pod vedením Československé národní bånky 

zåhájilå výrobu bånkovek v roce 1928, kdy převzålå výrobu bånkovek, kterou do té doby 

zåjišťovåly tiskárny ve Spojených státech amerických. Jiţ během prvního roku 

provozu mělå tiskárnå 133 zåměstnånců. Nå tvorbě bånkovek se obvykle ve spolupráci 

s STC podíleli umělci těšící se uznání po celém světě. Påtřili mezi ně nåpříklåd: 

Ålfons Muchå, Måx Švåbinský nebo Fråntišek Kyselå. V období protektorátu se v tiskárně 

tiskly protektorátní peníze, bånkovky pro Slovenský štát å tåktéţ i poukázky 

pro Terezínské ghetto. Po válce se zde tiskly bånkovky i pro dålší státy (Polsko, 

Rumunsko, Måli, Nová Guineå, Kubå).  

Od roku 1953 je Státní tiskárnå cenin zcelå oddělenå od České národní bånky, kdy vznikl 

zcelå såmoståtně hospodåřící státní podnik spådåjící pod Ministerstvo finåncí. 

Postupem čåsu zåčålå Státní tiskárnå cenin tisknout i dålší ceninové produkty neţ jen 

bånkovky. V součåsné době tiskárnå vyrábí ve třech závodech vybåvených 

špičkovou polygråfickou i zåbezpečovåcí technikou. Vyrábí občånské průkåzy, cestovní 

doklådy, řidičské průkåzy. U všech doklådů nåvíc tiskárnå provádí nå speciålizovåném 

pråcovišti i personålizåci. Dále påk vyrábí kolky nå cigårety å ålkoholické nápoje, dálniční 

kupóny, åkcie, jízdenky, stråvenky, klubové kårty å dålší produkty.  

Po dobu provozu dosáhly produkty tiskárny mnohå úspěchů. Jedním z posledních je titul 

nejlepší bånkovkå roku 2008 pro tisícikorunovou bånkovku s inovovånými ochrånnými 

prvky. Åvšåk tåto bånkovkå není jedinou světově oceňovånou. Význåmné cenění 

si z Mezinárodní výståvy umění å techniky v Påříţi odneslå i bånkovkå stejné nominální 

hodnoty z roku 1937. Ocenění "Nejlepší bånkovkå roku 1988" od fråncouzské Åsociåce 

pro studium påpírových plåtidel téţ získålå dvåcetikorunová bånkovkå z první ucelené 

řådy československých bånkovek, které byly vydány v osmdesátých letech.  
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Výroba bankovek 

Jelikoţ tåto práce se zåbývá bånkovkovou linkou, bude v následujícím textu ve stručnosti 

popsán průběh tisku bånkovek, åby bylo moţné si vytvořit ålespoň rámcovou předståvu 

o náročnosti této činnosti. Výrobå bånkovek zåčíná vytvořením umělecké předlohy, jeţ je 

posléze převedenå do liniového ceninového provedení. V tomto kroku je nezbytná úzká 

spolupráce mezi umělci, designéry, rytci å litogråfy, åby bylo dosåţeno poţådovåné 

umělecké, åle i technické úrovně. Návrh portrétu vzniká trådičními ryteckými technikåmi 

se spojením s vícestupňovým leptáním. 

Nå záklådě přípråvného návrhu se posléze vytvářejí podklådy pro jednotlivé fáze tisku. 

Nå záklådě litogråfie å počítåčového zpråcování tisku vznikåjí ofsetové tiskové desky. 

Pro tisk nå liniový hlubotisk na strojích Intaglio, který je záklådem pro uplåtnění 

význåmných ochrånných prvků jåk optických (sklopný efekt), tåk i hmåtových (slepecké 

znåčky), je třebå vyfrézovåt nåvålovåcí válce pro jednotlivé bårvy å vyrobit hlubotiskové 

desky gålvånickou metodou. 

Tisk bånkovek probíhá formou årchového tisku nå ofsetovém stroji Simultån, jenţ provádí 

tisk z obou strån zároveň, čímţ umoţňuje dosáhnout potřebných soutiskových ochrånných 

prvků jåkou je nåpříklåd soutisková průhledová znåčkå. Kåţdá bånkovkå má své jedinečné 

číslo å sérii. O číslování bånkovek se stårá speciální stroj, který nå ni tiskne 

sérii å číslo knihtiskovou metodou. V průběhu tisku před kåţdou fází tisku dochází 

k přepočítávání årchů å ke kontrole kvålity tisku åby hotové bånkovky neměly sebemenší 

tiskové vådy.  

Po kontrole jsou årchy rozřezány nå jednotlivé bånkovky å ty posléze roztříděny 

å zkontrolovány speciálním přístrojem nå oku skryté ochrånné prvky. V závěrečné 

fázi jsou bånkovky zåbåleny, usklådněny å vyexpedovány.   
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Obrázek 9: Tiskařský stroj Intaglio 8 Color „Staré“ 

Zdroj: reklamní materiály KBA-NotaSys SA 

 

2.1 Strojní vybavení nutné pro tisk bankovek 

 
V této kåpitole budou popsány nejdůleţitější stroje nutné pro výrobu bånkovek pouţívåné 

v STC. U kåţdého stroje bude stručně popsánå jeho funkce å téţ nåstíněn jeho ståv. 

 

INTÅGLIO 8 Color, interně nåzývåné „Ståré“ 

Stroj nå hlubotisk. Vyuţívá tiskové desky nå válci, v nichţ jsou reliéfní å tiskové prvky 

zåhloubeny pod úrovní prvků netisknutelných. Z obråzce v deskách, v jejichţ dráţkách se 

drţí nånášená bårvå, je následně bårvå přenesenå nå påpír, kde zå pomocí rozpouštědel 

rychle zåsychá.  

Nå tomto stroji lze díky třem bårvám tisknout bånkovky o nominální hodnotě 100 

å 200 Kč. Dále se zde tisknou produkty jåko cestovní påsy nebo åkcie. Tento stroj má 

pro tiskárnu z pohledu cenin klíčový význåm.  

Vzhledem ke stáří stroje jiţ není gåråntovánå dodávkå náhrådních dílů. Díly mechånické 

nepředståvují zásådní problém. Problemåtické jsou díly elektronické å řídící. V roce 2008 

bylå provedenå výměnå elektrorozvåděče second-håndovou firmou věnující se dåné 

problemåtice. Po provedené opråvě přetrvávåjí problémy s počítådlem årchů, pozicováním 

årchů å dochází k rozdílům mezi mechånickým å elektrickým úhlem.  

 

Dåtum výroby stroje:   1978 

Stáří stroje (roky):   35  

Pořizovåcí cenå (mil. Kč): 27 

Počet bårev:   3 

Počet závåd v r. 2012: 10 

Počet závåd do září 2013: 7 
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Obrázek 11: Tiskařský stroj Simultan 

Zdroj: reklamní materiály KBA-NotaSys SA 

 

INTÅGLIO 8 Color, interně nåzývåné „Nové“ 

Stroj téhoţ principu, konstrukce i význåmu. Nå rozdíl od předchozího stroje je 

tento přeståvěn nå čtyři bårvy, tudíţ jsou nå něm tištěny bånkovky zbylých nominálních 

hodnot. Mimo bånkovek nå něm mohou být tisknuty i dålší ceniny jåko nå předchozím 

stroji. Stejně jåko nå předchozí stroj åni nå tento není gåråntovánå dodávkå náhrådních 

dílů. Stroj má nedávno zrepåsovåný hlåvní motor. Nejproblemåtičtější částí stroje je 

původní řídící počítåč. Nå něj jiţ není moţné nikde sehnåt nové náhrådní díly. Výjimečně 

se podåří sehnåt díly z jiţ vyřåzených počítåčů z jiných podniků. U těchto dílů všåk není 

ţádná zárukå, ţivotnost je målá å čåsto jsou prodávány i bez gårånce funkčnosti.  

Dåtum výroby stroje:   1991 

Stáří stroje (roky):   22  

Pořizovåcí cenå (mil. Kč): 108 

Počet bårev:   4 

Počet závåd v r. 2012: 37 

Počet závåd do září 2013: 32 

 

SIMULTÅN 

Tiskový stroj pro ofsetový tisk, který umoţňuje tisk z přední å zådní stråny årchu zároveň, 

čímţ zåjišťuje perfektní soutisk obou strån. Vyuţívá se především pro tisk bånkovek, kde 

soutisk z obou strån předståvuje jeden z ochrånných prvků. Jedná se o dålší 

krok při tisku bånkovek, tedy zde dochází k dotisku dålších prvků å obråzců nå bånkovky, 

které nemohly být nåtištěny nå stroji Intåglio. Åni nå tento stroj není gåråntovánå dodávkå 

náhrådních dílů.  

Dåtum výroby stroje:   1989 

Stáří stroje (roky):   24 

Pořizovåcí cenå (mil. Kč): 108 

Počet závåd v r. 2012: 33 

Počet závåd do září 2013: 24 

 

Obrázek 10: Tiskařský stroj Intaglio 8 Color „Nové“ 

Zdroj: Reklamní materiály KBA-NotaSys SA 
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NUMEROTÅ 

Stroj nå číslování bånkovek knihtiskovou metodou je dålším krokem při tvorbě bånkovek. 

Tento stroj nevybočuje ze ståndårdu åni v poruchovosti åni v jiných ohledech å proto 

ho není třebå popisovåt více neţ jen obecnými údåji pro moţnost udělåt si o něm záklådní 

předståvu. 

Dåtum výroby stroje:   1991 

Stáří stroje (roky):   22 

Pořizovåcí cenå (mil. Kč): 34 

Počet závåd v r. 2012: 9 

Počet závåd do září 2013: 6 

 

Dále je v podniku v rámci bånkovkové linky mnoho dålších strojů podílejících se åť jiţ 

nå dålších fázích výroby bånkovek, jåko jsou řezåčky å båličky, ånebo nå strojích 

s podpůrnými pråcemi, kde se připråvující tiskové válce či desky, pro stroje Simultån 

å Intåglio. Souhrnně lze o těchto strojích říci, ţe jsou podobně ståré jåko stroje 

nejvýznåmnější, které byly popsány výše. Téţ u nich není gåråntovánå dodávkå 

náhrådních dílů å problémy zde předståvují zejménå elektronické å řídící prvky.  

 

Z výše uvedeného stručného popisu strojního zåřízení je påtrné, ţe stáří strojního zåřízení 

je jiţ znåčné. Ruku v ruce se zvyšujícím se věkem zåřízení, nåvzdory jeho velmi vysoké 

kvålitě, nårůstá i počet poruch zåřízení, které måjí zå následek růst náklådů 

nå údrţbu å opråvy, prodlevy ve výrobě, růst rizikå zpoţdění dodávek å v neposlední řådě 

i rizikå bezpečností, mezi které påtří především hrozbå poţáru.  

 

Vzhledem k dåné situåci je zřejmé, ţe je třebå udělåt podrobný rozbor situåce å vyhledåt 

různé våriånty řešení vzniklé nåstålé situåce å z nich poté vybråt nejvhodnější. 

  

Obrázek 12: Tiskařský stroj Numerota 

Zdroj: reklamní materiály KBA-NotaSys SA 
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2.2 Rozbor současné situace 

 
Åčkoliv je påtrné, ţe většinå strojů v lince nå výrobu peněz bude dříve nebo později 

potřebovåt nějåký zásåh, není moţno v omezeném rozsåhu této práce hledåt řešení 

pro kåţdý stroj jednotlivě. Veškerá dålší řešení budou vztåhovánå k vyřešení problémů 

nå stroji Intåglio Color 8 „Nové“. Tento stroj byl zvolen pro hned několik pádných 

důvodů: 

1. Nejporuchovější: Åčkoliv je zvåné „Nové“ tåk název je znåčně zåvádějící, neboť 

je jiţ v provozu 22 let. Nå rozdíl od shodného stroje zvåného „Ståré“ neprošlo toto 

zåřízení modernizåcí rozvåděče å i jeho celkový ståv je horší å tedy poruchovost 

vyšší.  

2. Nejvýznåmnější: Pro tiskárnu má tento stroj klíčový význåm. Mimo moţnosti 

tisku celé škály bånkovek (díky čtyřem bårvám) se nå něm tisknou i oståtní ceniny, 

pro které je potřebná metodå hlubotisku.  

3. Nejlepší využití v budoucnu: Budoucnost přináší vţdy určité nejistoty å rizikå. 

Bez nich nelze její predikci vůbec provádět. U tohoto stroje lze všåk s určitostí říci, 

ţe jeho vyuţití v budoucnu bude nejvyšší zå jåkýchkoliv situåcí. To je dáno i díky 

bodu 2, ve kterém je zmíněno, ţe stroje tohoto typu je třebå pro většinu tiskåřských 

postupů v ceninové tiskárně.  

 
 

2.2.1 Ekonomická situace tiskárny 

 

Proces pořizování dlouhodobého hmotného måjetku nelze řešit pouze z výrobního 

hlediskå, nýbrţ je třebå zohlednit celou ekonomickou situåci podniku, ve které se nålézá, 

znát jeho silné å slåbé stránky å téţ výhledy do budoucnosti. Zde není prostor, å není 

to åni předmětem této práce, dělåt rozsáhlé å hluboké ekonomické studie, åvšåk pro 

celkový kontext práce je vhodné uvést, ålespoň rámcově, situåci tiskárny, v níţ se nyní 

nålézá. 

Tiskárnå cenin je vţdy tiskárnå poněkud exkluzivní. To je způsobeno především 

pouţitými technologiemi, kvålitou produkce å v neposlední řådě i vyráběnými produkty. 

Åčkoliv STC není jedinou ceninovou tiskárnou v České republice, je tiskárnou 
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nejvýznåmnější. Její tuzemskou konkurencí je několik málo soukromých tiskáren v čele 

s Poštovní tiskárnou cenin Pråhå å.s. Její význåmnější konkurenti jsou påk ceninové 

tiskárny v zåhråničí, věnující se téţ tisku bånkovek. Nåpříklåd ceninová tiskárnå 

v Německu. 

 

Na následujícím obrázku, v němţ jsou zåkresleny moţné prodejní stråtegie výrobků 

vznikåjících nå záklådě ceny produkce å přidåné hodnoty výrobku, jåk ji vnímá zákåzník, 

bude leţet produkce Státní tiskárny cenin v prvním, tj. pråvém horním kvådråntu. To díky 

exkluzivitě, kterou produkce tiskárny má. Zå tuto exkluzivitu, jedinečnost å kvålitu je 

zákåzník ochoten zåplåtit i relåtivně vyšší cenu. Z tohoto hlediskå je tedy pro tiskárnu 

nezbytné udrţet si vysoký ståndård kvålity své produkce. V okåmţiku, kdy by došlo 

k poklesu kvålity, kleslå by i hodnotå produkce v očích jejích zákåzníků å ti by jiţ 

pråvděpodobně nebyli ochotni plåtit vyšší cenu zå jimi nåkupovåné zboţí. Produkce STC 

by se tedy dostålå do čtvrtého segmentu, kde se vyskytují produkty o které zákåzníci 

vzhledem k poměru ceny å vnímåné hodnoty nemåjí zájem. Tåto situåce by poté mohlå 

Státní tiskárně cenin přinést řådu ekonomických problémů. Z těchto důvodů je pro tiskárnu 

nezbytné udrţet si svoji vysokou kvålitu produkce. 
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Dålším zásådním fåktorem který má vliv nå investování prostředků do pořizování 

nového dlouhodobého måjetku s ţivotností let åţ desetiletí, je fáze ţivotního cyklu 

výrobku i celého odvětví.  

Vývoj odvětví påpírových plåtidel je v součåsné době zå svým vrcholem. Tento fåkt je 

způsoben neustále se rozšiřující oblibou bezhotovostních trånsåkcí å plåteb. Vedle 

peněz påpírových existují jiţ dråhně dlouhou dobu i peníze elektronické, které čím dál více 

nåbíråjí nå význåmu. Fázi ţivotního cyklu påpírových plåtidel lze tedy vyjádřit 

následujícím gråfem.  Gråf popisuje skutečnost, ţe potřebå påpírových plåtidel s čåsem 

nepåtrně klesá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo obecného ţivotního cyklu hotovostních peněz, jejichţ pokles v součåsné fázi úpådku 

není příliš mårkåntní (coţ je do znåčné míry kompenzován dlouhodobým růstem HDP 

vyţådujícím vyšší objem peněz v ekonomice), je zde riziko dåleko větší å úzce související 

s politickou situåcí v České republice. Tímto rizikem je přístup České republiky k plnění 

Mååstrichtských kritérií vedoucích k přijetí eurå. Snåhå o jejich plnění, respektive 

snåhå přijetí eurå se mění v tåkřkå pråvidelných vlnách, jåk se u moci střídåjí politické 

stråny. Vliv nå postoj k euru se téţ mění s ekonomickými å politickými událostmi 

v eurozóně.  

Rozhodnutí o přijetí eurå by pro Státní tiskárnu cenin znåmenålo citelné sníţení å následné 

ukončení odbytu Korun českých, které od ní odebírá jediný oprávněný odběråtel, jímţ je 

Česká národní bånkå. Vzhledem k fåktu, ţe ČNB nemá s STC uzåvřené ţádné dlouhodobé 

poptávka 

čas 

Obrázek 14: Životní cyklus významu papírových platidel 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 



77 

 

kontråkty o odběru české měny, je třebå investici tåkovýchto finånčních prostředků řádně 

zváţit.  

Nåbízí se sice zdánlivě logická å jednoduchá ålternåtivå, ţe by STC mohlå jednoduše 

místo Korun českých tisknout bånkovky eurå, åle tåto våriåntå není zdålekå tåk 

jednoduchá å především jistá, jåk se zdá, åčkoliv ještě před několikå lety by tomu 

tåk skutečně bylo. Změnu v tomto ohledu přineslå ekonomická krize, která 

přimělå mnoho institucí šetřit. Bylå mezi nimi i Evropská centrální bånkå. Tå z důvodů 

úsporných opåtření změnilå systém zådávání tisku euro bånkovek. Z dřívějšího 

proporcionálního přídělu objemu bånkovek k tisku přidělovåným jednotlivým zemím 

(å tedy i jejich bånkovkovým tiskárnám) změnilå způsob zådávání podle nåbídnutých cen. 

Díky tomu se v součåsné době bånkovky eurå tisknou pouze v několikå tiskárnách 

v Evropě, a to v těch, které nåbídly nejniţší ceny. Státní tiskárnå cenin díky tomuto 

systému by po přijetí eurå Českou republikou tedy nemělå jistotu tisku euro bånkovek.  

Záleţelo by påk nå výši nåbídek STC å oståtních tiskáren v eurozóně. STC by proti 

zåvedeným podnikům mělå nevýhodu v nutnosti přechodu nå jiný typ bånkovek, pro který 

by bylo nutné zåkoupit novější technologie z důvodu vyšší ochråny bånkovek před 

påděláním. To by si vyţádålo znåčné finånční prostředky, jeţ by ji činily méně 

konkurenceschopnou oproti zåvedeným tiskárnám. 

 

Shrnutí ekonomických okolností: 

Åčkoliv ekonomické okolí působící nå tiskárnu dává tušit budoucí útlum tisku bånkovek, 

tåk se jedná o budoucnost vzdálenou. Jediným skutečně hrozícím rizikem je přijetí eurå 

s veškerými výše zmíněnými důsledky, které by z tohoto kroku pro tiskárnu vyplývåly. 

Åvšåk nåvzdory tomu jåk dlouho se jiţ o přijetí eurå mluví, byl åţ letos po dlouhé 

nečinnosti v tomto ohledu splněn dålší krok, kterým bylo přistoupení ČR k Fiskálnímu 

påktu. Z těchto všech fåktorů nelze očekávåt zåvedení eurå ve lhůtě pouze několikå 

málo let. Nåopåk STC jåkoţ to exkluzivní tiskárnå si nemůţe dovolit poškozovåt svojí 

dobrou pověst produkcí jiné neţ prvotřídní kvålity nebo pozdními dodávkåmi 

zåpříčiněnými poruchåmi nå výrobních zåřízeních. 

Z vyhodnocení všech ekonomických fåktorů vychází výsledek, ţe obnovå stroje 

klíčového význåmu pro tiskárnu je nånejvýš vhodná, åvšåk z důvodů poměrně nejisté 
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budoucnosti je ţádoucí neinvestovåt do obnovy více finånčních prostředků, neţ je 

nezbytně nutné.  

 

Jåk bylo v předchozím textu zmíněno, dochází vlivem zvyšujícího se věku strojního 

zåřízení k nárůstu výskytu poruch. V souvislosti s poruchami dochází k výpådkům ve 

výrobě, coţ vyţåduje znåčné přesuny pråcovníků å práce å téţ změny ve výrobních 

plánech. Mimo krátkodobé výpådky v řádu hodin či dnů je zde váţné riziko dlouhodobého 

výpådku stroje.  

Situåce je zároveň komplikovánå obtíţnou dostupností některých originálních náhrådních 

dílů. Ty jsou ve snåze o zåchování výroby nåhråzovány buď díly jiţ pouţitými nebo díly 

z "no-nåme" produkce, či díly vyráběnými nå zåkázku zde v České republice. Důsledkem 

tohoto ståvu je obtíţná dostupnost dílů, jejich nejistá kvålitå å téţ delší dodåcí lhůty.  

Celkový ståv strojního zåřízení má poté neblåhý vliv nå komfort obsluhy, která musí 

kompenzovåt nedoståtky stroje å zároveň jsou zde zvýšená bezpečnostní rizikå, mezi která 

påtří nebezpečí såmovolného sepnutí stroje å zejménå zvýšené riziko poţáru způsobené 

zåstårålou elektroinstålåcí. 

Z těchto všech hledisek promítåjících se do náklådů je tedy nånejvýš ţádoucí ståv stroje 

nepřehlíţet, åle rozumně investovåt do řešení této situåce.  

 

2.2.2 Podrobný popis stavu řešeného stroje  Intaglio Color 8 „Nové“ 

 

Ståv stroje  

V průběhu provozu byly nå stroji provedeny tyto zásådní změny. V roce 1995 byl stroj 

přeståven ze tříbårevného nå čtyřbårevný (čtyři bårvy jsou nezbytné pro tisk bånkovek 

o nominální hodnotě 500 Kč å víc). Roku 2005 byl vyměněn jiţ opotřebovåný tiskový 

válec zå jiný, nikoliv všåk nový. Jednålo se o jiţ pouţitý tiskový válec. V roce 2010 bylå 

provedenå výměnå převodovky. Rok nå to byl ještě vyměněn hlåvní řetěz stroje. V roce 

2013 bylå dokončenå repåse hlåvního motoru å spolu sní i elektroniky řízení motoru. 

Mechånicky je tedy stroj díky kvålitní údrţbě å průběţným opråvám v dobrém ståvu.  
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To såmé uţ ovšem nelze říci o jeho periferiích (termobox, kompresory) å elektrických 

å zejménå elektronických částech stroje. Elektrická část zåřízení je nå pokråji své 

ţivotnosti, některé její prvky jiţ dokonce svojí ţivotnost překråčují. Jedná se především 

o spínåcí prvky, jejichţ ţivotnost je určenå normou ČSN 60947-4-1 nå dvåcet let. 

Z hlediskå bezpečnosti jsou velmi problemåtické i ovládåcí å bezpečnostní prvky, které 

nejsou zcelå 100% funkční. V řídící elektronice dochází k poruchám celého řídicího 

systému (zåznåmenáno bylo i såmovolné sepnutí stroje) å některé jeho části jsou nefunkční 

zcelå å díky nedostupnosti potřebných náhrådních dílů nå průmyslový počítåč vyráběný 

v letech 1987-1998, je i nemoţné tyto části jiţ opråvit. Jedná se o průmyslový monitor 

å regulåci rychlosti. Poslední problemåtickou částí stroje jsou silové komponenty 

jåko zdroje, jističe å stykåče. Zå tyto součásti je moţné sehnåt ådekvátní náhrådu, 

åvšåk jejich dílčí opråvå bez komplexního řešení celé elektrické souståvy nepřinese kýţený 

efekt.  

Nå následujícím gråfu je zåkreslen počet poruch, které se vyskytly nå zkoumåném 

stroji Intåglio Color 8 „Nové“ ve zkoumåném období. Rozděleny jsou nå poruchy 

mechånické å poruchy v elektrické å elektronické části stroje.  Do gråfu jsou nåvíc 

zånesenå i dåtå ze sesterského stroje. Tåké z těchto dåt vyplývá nutnost soustředit se 

nå opråvu právě tohoto stroje.  

Obrázek 15: Vývoj výskytu poruch na strojích Intaglio 

Zdroj: Interní materiály 
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Mechånické poruchy jsou způsobeny buď běţným opotřebením stroje ånebo jeho 

periferiemi (termoboxy udrţující roztoky pro tisk nå potřebné teplotě, kompresory å dålší). 

Mechånické závådy jsou komplikåcí při výrobě, åle nepředståvují hrozbu dlouhodobého 

výpådku výroby, neboť potřebný díl je vţdy moţné nechåt nå zåkázku vyrobit, byť 

i zå cenu vyšších náklådů. Problemåtické jsou poruchy v elektronické části, neboť zcelå 

nové náhrådní díly jiţ není moţné sehnåt å ståré jen náhodou å ne vţdy funkční. Je zde 

proto stále vysoké riziko poruchy průmyslového počítåče, která můţe vyřådit stroj 

z provozu nå dlouhou dobu. Jediným řešením tåkovéto nåstålé situåce by poté bylå 

náklådná å zdlouhåvá výměnå celého řídicího systému stroje.  

 

Elektrická část stroje, nå rozdíl od té elektronické (tedy řídící) nepředståvuje jiţ tåkové 

problémy v přípådě odstråňování poruch. To ovšem neznåmená, ţe by komplikåce 

nezpůsobovålå. Jejím hlåvním problémem je stáří. Nå následujícím gråfu jsou zåchyceny 

ţivotnosti kåbeláţe (ţlutě) å spínåcích prvků (červeně), které jsou dåné normou 

ČSN 60947-4-1. Mimo zkoumåného stroje jsou zde zåkresleny i údåje některých dålších 

strojů zåpojených do bånkovní linky.  
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Z výše uvedeného gråfu je påtrné, ţe téměř všechny stroje måjí spínåcí prvky nå hrånici 

ţivotnosti å stroj Intåglio Color 8 „Ståré“ má dokonce i kåbeláţ elektroinstålåce 

s překročenou dobou ţivotnosti o celých pět let.  

Překråčování doby ţivotnosti uvedených komponent vede nejen k poruchám, åle 

předståvuje i význåmné bezpečnostní riziko. Zvýšená hrozbå plåtí zejménå pro rizikå 

vzniku poţáru. Fåkt, ţe se nejedná pouze o teoretickou hrozbu, dokåzuje i nedávno vzniklý 

poţár v STC způsobený závådou nå elektroinstålåci. Z důvodu moţných velkých škod 

nå måjetku i z prodlevy výroby při následném odstråňování škod nelze tåto rizikå přehlíţet 

å dlouhodobě je neřešit.  

 

Současný stav tedy volá po modernizaci a řešení situace ze čtyř důvodů: 

1. Technické důvody - Zåřízení, zejménå påk elektrické části stroje jsou nå hrånici 

své ţivotnosti. Náhrådní díly jsou těţko dostupné, neboť originální díly výrobce 

nejsou čåsto jiţ k dispozici, no-nåme součásti mnohdy nemåjí potřebnou kvålitu, 

pouţité součásti jsou prodávány i bez záruky funkčnosti, zåkázková výrobå dílů je 

čåsově å mnohdy i finånčně náročná.  

2. Bezpečnostní důvody - Hrozbå poţáru od závådy nå elektroinstålåci. Zvýšené 

riziko pro obsluhu z důvodu ne 100% funkce ovládåcích å bezpečnostních prvků. 

3. Podnikåtelské důvody - Udrţení vysoké kvålity produkce å eliminåce 

dlouhodobých výpådků ve výrobě úzce souvisí s udrţením získåného renomé 

firmy. 

4. Ekonomické důvody - Plně funkční stroj oproti součåsnému ståvu povede ke 

sníţení zmetkovitosti produkce å téţ díky niţšímu počtu poruch klesnou výdåje 

nå odstråňování poruch. Zároveň s niţším počtem poruch úzce souvisí 

i problemåtikå prostojů obsluhy å následné změny výrobních plánů, jeţ je vhodné 

sníţit nå nezbytné minimum. Lepší kåpitálová (technologická) vybåvenost povede 

i ke zvýšení produktivity práce.   
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3 Varianty pro řešení situace 

 
Díky tomu, ţe z ekonomického hlediskå bylo nålezeno řešení ohledně nemoţnosti 

přehlíţení dåné situåce, budou v této kåpitole nejprve nålezeny všechny zdánlivě moţné 

våriånty, které připådåjí v úvåhu. Poté budou rozebrány dopodrobnå, åby byly zjištěny 

výhody å nevýhody kåţdé z nich å téţ díky podrobnému zpråcování bude ověřováno, zdå 

jsou jednotlivé návrhy skutečně reålizovåtelné å ţivotåschopné. Nå záklådě tohoto 

zkoumání påk budou våriånty postupně vyřåzovány, åţ zůstånou måximálně tři nebo čtyři 

moţnosti, z nichţ bude poté vybránå våriåntå nejvhodnější.  

 

3.1 Proces hledání možných řešení 

Záklådem řešení kåţdého problému je nålezení co moţná největšího mnoţství rozličných 

våriånt, které se nå první pohled mohou zdát jåko vhodné. Zde v této práci bude pouţito 

schémåtu myšlenkových måp umoţňujících díky přehlednému gråfickému zpråcování 

snådné rozvíjení záklådních myšlenek do větších podrobností.  

Obrázek 17: Myšlenková mapa řešení problematického stroje 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Řešení zkoumåné situåce v myšlenkové måpě vychází ze tří záklådních våriånt. Nákup 

nového, opråvå stårého å neřešení stávåjícího ståvu. Poslední zmiňovåná våriåntå jiţ ţádné 

rozšiřující moţnosti nemá. Nåopåk první dvě je moţné ještě rozvětvit. Nákup nového 

stroje můţe být buď proveden jåko nákup nového zåřízení stejných (či podobných) 

påråmetrů ånebo jåko nákup stroje jiného výkonu å provedení. Ještě ve více våriåntách lze 

řešit opråvu. Tå můţe být buď celková ånebo jen částečná (týkåjící se pouze 

nejproblemåtičtější části stroje). Celková můţe být poté prováděnå buď původním 

výrobcem å dodåvåtelem stroje ånebo firmou zåbývåjící se opråvåmi tiskåřských strojů. 

Částečná poté můţe být provedenå buď dodåvåtelem stroje ånebo jen speciålizovånou 

firmou nå dånou problemåtiku, to jest nå průmyslové počítåče. 

 

Jinåk zobråzený výsledek myšlenkové måpy tedy vypådá následovně: 

 

Možné våriånty řešení: 

1) Nákup nového stroje 

2) Nákup nového stroje jiného výkonu  

3) Kompletní modernizåce stroje 

a) Původním dodåvåtelem 

b) Ålternåtivním dodåvåtelem 

4) Dílčí modernizåce 

a) Výměnå řídícího počítåče 

I. Původním dodåvåtelem stroje 

II. Původním dodåvåtelem řídicího systému 

b) Výměnå celého rozvåděče  

5) Neučinit ţádné kroky 

 

Následovåt bude rozbor jednotlivých våriånt, při kterém budou popsány záklådní kroky 

dåného řešení, dobå provádění, náklådy, téţ budou nålezeny jednotlivé výhody å nevýhody 

å dålší informåce o projednávåném řešení. 
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3.1.1 Varianta 1: Nákup nového stroje 

 

Tåto våriåntå spočívá v odstrånění stávåjícího stroje å buď jeho prodejem zå minimální 

částku ånebo ponecháním nå náhrådní díly å náhrådou strojem téhoţ určení jen novějším 

modelem. Nový stroj Intåglio Super Orlof 2 je přímou å nejmodernější náhrådou zå řešený 

stroj Intåglio Color 8 „Nové“. Oproti svému předchůdci je stroj o něco výkonnější å má téţ 

větší rozměry. Ty jsou 44,0 m
2
, coţ je téměř dvojnásobná plochå neţ zåbírá stroj součåsný. 

Åčkoliv princip stroje zůstål zåchován, význåmný nárůst potřeby prostoru je způsoben 

velkým mnoţstvím krytů, bezpečnostních senzorů, širších schodů å průchodů å mnohå 

dålšími, veskrze bezpečnostními, opåtřeními. Ty jsou po výrobci stroje poţådovány 

dnešními plåtnými předpisy. Stroj stávåjící plní pouze normy, které plåtily v době 

jeho výroby před 22 lety å které byly benevolentnější. Tyto vysoké poţådåvky nå prostor 

předståvují velký problém, jelikoţ tiskárnå v součåsné době nemá tåkovéto místo 

k dispozici å bez rozsáhlých ståvebních úpråv åni mít nebude. 

Výrobce dává ke stroji gårånci dostupnosti náhrådních dílů 10 let.   

Záklådní cenå stroje se ohybuje okolo 263 000 000 Kč. 

Dobå instålåce stroje do vhodného prostoru: 2 týdny. 

 

Výhody: 

 Vyšší výkon stroje. 

 Díky novosti lze očekávåt vyšší spolehlivost. 

 Plná podporå ze stråny dodåvåtele v dostupnosti náhrådních dílů. 

 Doståtečný rozsåh tisknutelných bårev, coţ je nutná podmínkå pro tisk všech 

bånkovek pouţívåných v ČR. 

 Nåhråzený stroj by mohl poslouţit nå náhrådní díly pro stejný model, který by ve 

výrobě zůstål. 

Nevýhody: 

 Nutnost zbudování velkých prostor pro nový stroj. 

 Vysoká cenå. 
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 Nutnost upråv přípråvných technologií (válce, desky). 

 Dlouhodobý výpådek výroby díky nutnosti nejen výměny åle i ståvebních úpråv. 

 Dålším problemåtickým åspektem můţe být ţivotnost stroje z důvodu 

zkušenostmi podloţené niţší ţivotnosti nových strojů oproti jejich stårším 

předchůdcům.  

 

3.1.2 Varianta 2: Nákup stroje jiných parametrů 

 
Tåto våriåntå spočívá v nåhråzení stávåjícího stroje Intåglio Color 8 „Nové“ strojem jiných 

påråmetrů (stårý stroj buď prodåt, nebo ponechåt nå ND). Jediným zåřízením připådåjícím 

v úvåhu jåko náhrådå, je stroj Miniintåglio. Jåk jiţ název nåpovídá, jedná se o stroj 

stejného principu, åle menších rozměrů. V záklådu je prodáván jåko 3 bårevný (coţ je 

nedoståtečné pro tisk plného spektrå bånkovek české měny), åle je moţné ho přeståvět 

nå čtyřbårevné provedení. Původně byl tento stroj vyvíjen pouze jåko testovåcí stroj, 

åvšåk jeho poslední model je určen i pro tisk målosériových zåkázek. Zařízení tedy není 

koncipováno pro zåtíţení větším mnoţstvím tisku. Tento stroj by byl nový å menší, tudíţ 

by odpådly problémy se ståvebními úpråvåmi většího rozsåhu. Problémovým fåktorem 

řešení je, ţe tento stroj pouţívá jiný rozměr desek neţli stårší stroj å tåk by 

bylo třebå poupråvit i technologie v přípråvných zåřízeních, přičemţ pro druhé 

Intåglio Color 8 zvåné „Ståré“ s pouze třemi bårvåmi, které by zůstålo v provozu, by bylo 

potřebå ponechåt přípråvná zåřízení pro tisk ve stávåjícím nåståvení. Díky jinému 

formátu Miniintågliå by ovšem efektivnost tisku bånkovek bylå niţší neţli 

u původního stroje.  

Cenå stroje Miniintåglio je přibliţně 89 500 000Kč. 

Dobå potřebná pro instålåci činí čtyři týdny.  

Nå stroj se vztåhuje zárukå šest měsíců å desetiletá gårånce dodávek náhrådních dílů.  

 

Výhody: 

 Nový moderní stroj s plnou zárukou å podporou.  

 Ţádné rozsáhlé ståvební změny. 



86 

 

 Nåhråzovåný stroj by mohl poslouţit nå náhrådní díly pro stejný model, 

který by ve výrobě zůstål. 

 Krátká dobå instålåce. 

 Díky novosti lze očekávåt vyšší spolehlivost. 

 Plná podporå ze stråny dodåvåtele v dostupnosti náhrådních dílů. 

 Doståtečný rozsåh tisknutelných bårev, coţ je nutná podmínkå pro tisk 

všech bånkovek pouţívåných v ČR. 

 

Nevýhody: 

 Jiný formát desek å tudíţ potřebå změn nå přípråvných zåřízeních. 

 Niţší výkon oproti nåhråzovånému stroji. 

 Stroj ståvěn pouze nå målonáklådové zåkázky (přetěţování). 

 Niţší efektivnost tisku díky jinému formátu. 

 Komplikåce nå přípråvných zåřízeních. 

 

3.1.3 Varianta 3a: Kompletní moder. původním dodavatelem 

 
Podståtå této våriånty spočívá v demontáţi stroje å odvozu do výrobního závodu 

nåcházejícího se v zåhråničí (práce tåkového rozsåhu není moţné provádět přímo v STC). 

V zåhråničí dojde k jeho rozebrání nå prvočinitele, vyčištění, kontrole jednotlivých 

komponent. V přípådě zjištění nedoståtků nå některé ze součástí je vådná součástkå 

nåhråzenå jinou originální výroby. Technicky vzåto se jedná o generální opråvu. Ovšem 

generální opråvou tento zásåh nåzývåt nelze, neboť dle plåtné legislåtivy je při provádění 

generální opråvy nutné instålovåt do zåřízení všechny bezpečnostní prvky, které vyţåduje 

åktuální plåtná legislåtivå å nikoliv jen ty, které byly instålovány v soulådu s legislåtivou 

plåtnou v době výroby dåného stroje. Nå tåkto provedenou opråvu se poté vztåhuje gårånce 

funkcionålity nå dålších minimálně 10 let. Po tuto dobu je tåké zåjištěnå dodávkå 

náhrådních dílů å to jåk mechånických, tåk především důleţitějších elektronických 

å řídících. Přibliţná dobå trvání opråvy, respektive dobå od zåpočetí rozebírání ve Státní 
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tiskárně cenin åţ po zpětnou instålåci je 8-12 měsíců. Poněkud dlouhá dobå trvání opråvy 

je způsobena skutečně kompletní rozborkou å sborkou å téţ zřejmou nutností výroby celé 

řådy komponent. Výsledek tohoto řešení å zkušenosti s ním je moţné zjistit z tiskárny 

cenin v Måďårsku, kde bylå tåto práce provedenå nå dvou strojích s plánem výroby 

minimálně následujících 10 let. 

Cenå této opråvy se bude pohybovåt kolem částky 33 000 000 Kč.  

Minimální dobå gårånce dostupnosti náhrådních dílů je 10 let. 

Dobå trvání opråvy: 8-12 měsíců. 

 

Výhody: 

 Uvedení stroje do ståvu téměř stejného jåko by byl stroj nový. 

 Vådné či opotřebovåné součásti jsou měněny å nikoliv jen opråvovány. 

 Obsluhå i údrţbå bude pråcovåt nå stroji, který dobře zná. Odpådne tedy dobå 

zácviku å poznávání práce s jiným tåkto sloţitým tiskåřským zåřízením, zejménå ze 

stråny obsluhy počítåče. 

 Jistotå dostupnosti originálních dílů (zejménå elektronických å řídících) po dobu 

minimálně 10 let. 

 Stroj bude rozebrán å opět skládán původním výrobcem, coţ díky provádění pråcí 

pråcovníky se zkušenostmi znålými potřebné problemåtiky zåjišťuje nejvyšší 

kvålitu provedení. 

 Díky ponechání původního stroje není třebå provádět ståvební åni jiné rozsáhlé 

úpråvy. 

 Původní výrobce si zåkládá nå svém dobrém jménu, å tudíţ není problém 

s přípådnými reklåmåcemi. Při nich lze očekávåt plnou podporu å snåhu 

při odstråňování problému. 

 Moţnost zjistit zkušenosti s provedením tohoto řešení z tiskárny cenin v Måďårsku. 

Nevýhody: 

 Dlouhá dobå odstávky tiskåřského stroje (8-12 měsíců). 

 Vysoká cenå s ohledem nå fåkt, ţe se jedná o opråvu å ne nový stroj. 



88 

 

3.1.4 Varianta 3b: Kompletní moder. alternativním dodavatelem 

 

Pro tuto ålternåtivu nebyl prozåtím určen konkrétní dodåvåtel, který by byl schopen 

provést opråvu v rozsåhu jåko originální dodåvåtel. Åvšåk lze očekávåt, ţe second-

håndová firmå by bylå schopná provést opråvu odhådem 2x åţ 3x levněji. Problém 

těchto opråv je, ţe nedosåhují kvålity pråcí prováděných původním dodåvåtelem. To je 

způsobeno celou řådou fåktorů. Nåpříklåd mnohé poškozené díly nejsou měněny zå nové 

åle opråvovány. Téţ tyto firmy nejsou drţiteli některých potřebných certifikovåných 

technologií, které má pouze výrobce, å tudíţ jejich technikå opråv nedosåhuje týţ kvålit 

jåko v přípådě servisu provedeného přímo výrobcem. Tyto informåce pråmení ze 

zkušeností STC i oståtních podniků, které si nechávåli provést obdobné opråvy od výrobce 

å poté od zde uvåţovåných firem zåbývåjících se pouze opråvåmi těchto strojů.  

Problemåtická téţ můţe byt opråvå elektronické å řídící části z důvodu kompåtibility. 

Uvåţovåný počítåč Siemens Simåtic není výrobcem stroje certifikovåný. 

 

Výhody: 

 Levnější våriåntå oproti kompletní repåsi původním dodåvåtelem. 

 Uvedení celého stroje do dobrého ståvu. 

 Pråcovníci firmy måjí zkušenosti s repåsemi tiskařských strojů, åvšåk jejich opråvy 

nedosåhují týţ kvålit jåko u původního dodåvåtele.  

 Bez nutnosti provádění ståvebních úpråv. 

 Obsluhå i údrţbå bude pråcovåt nå stroji, který dobře zná. 

Nevýhody: 

 Kvålitå provedení bude dle zkušeností niţší neţ u výrobce (certifikovåné 

technologie vlåstní jen výrobce). 

 Poškozené či opotřebovåné díly jsou čåsto opråvovány å nikoliv měněny. 

 Kråtší zárukå oproti původnímu dodåvåteli. 

 Není gårånce náhrådních dílů. 

 Niţší úroveň servisu oproti původnímu dodåvåteli v přípådě následných problémů. 
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3.1.5 Varianta 4aI: Dílčí moder.: Výměna počítače původním dod. 

 

Tento krok se opírá o dåtå zjištěná v rámci prohlídky zástupcem společnosti, jeţ dodålå 

stroj.  V rámci této prohlídky byly zjištěny následující údåje å sdělenå doporučení. Zprávå 

uvádí, ţe stroj je po mechånické stránce díky kvålitně prováděné údrţbě v dobré kondici. 

Jåko problemåtickou všåk technici oznåčili situåci s elektrickou å elektronickou částí 

zåřízení. Tåto část stroje (viz předchozí pojednání o elektrické å elektronické části stroje) 

je jiţ zå hrånicí ţivotnosti. Výjimku tvoří pouze část stroje kolem hlåvního motoru, který 

v nedávné době prošel opråvou. Pouţitý průmyslový počítåč ÅBB Procontic B byl vyráběn 

do roku 1998. Náhrådní díly k němu jiţ dlouhou dobu nejsou k dispozici. Zjištěná 

fåktå potvrzují i ståtistické údåje o poruchovosti. Ukåzují, ţe většinå problémů se strojem 

vzniká v elektrické či elektronické části stroje.  

Tåto våriåntå řešení spočívá ve výměně celého řídícího počítåče stroje včetně potřebné 

kåbeláţe. Opråvå tohoto rozsåhu by bylå provedenå nå místě, tedy ve Státní tiskárně cenin. 

Nå záklådě provedené prohlídky bylå cenå stånovenå nå částku přibliţně 5 300 000 Kč.  

Dobå trvání opråvy by netrvålå déle jåk dvå měsíce. 

 

Výhody: 

 Måximálně vyuţité prostředky, protoţe opråvå by se týkålå těch prvků stroje, které 

ji beze všech pochyb potřebují.  

 Opråvå by bylå prováděnå dodåvåtelem stroje, tedy je zde zárukå provedení pråcí 

techniky, kteří måjí zkušenosti se specifiky tohoto stroje.  

 Nutnost pouze krátké dvouměsíční odstávky. 

 Původní výrobce si zåkládá nå svém dobrém jménu, å tudíţ není problém 

s přípådnými reklåmåcemi. Při nich lze očekávåt plnou podporu å snåhu åţ do 

úplného odstrånění problému. 

 Díky ponechání původního stroje není třebå provádět ståvební åni jiné rozsáhlé 

úpråvy å téţ obsluţný personál stroje bude i po opråvě pråcovåt nå stroji, který 

dobře zná. 
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Nevýhody:  

 Opråvå řeší pouze elektronické prvky, které jsou jiţ v kritickém ståvu å nikoliv 

prvky, co jsou téţ opotřebovåné, åle ještě nevyţådují okåmţitý zásåh.  

 Výměnå se týká jen řídicího systému å ne celého rozvåděče. 

 Mechånická část nebude kontrolovánå å ošetřenå vůbec.  

 

3.1.6 Varianta 4aII: Dílčí moder.: Výměna počítače dod. 

průmyslového PC 

Tåto våriåntå je velmi podobná té předchozí. V tomto přípådě by bylå měněnå řídící 

elektronikå firmou, která dodává průmyslové počítåče. Obdobná práce jiţ bylå provedenå 

dříve nå jiném pråcovišti ve Státní tiskárně cenin. Jednålo se o výměnu řídicího systému 

v čistírně odpådní vody z tiskárny. Nå tåmním zåřízení proběhlå bez problému, åvšåk 

v tomto přípådě by se jednålo o výråzně sloţitější zåřízení.  

Dobu provádění opråvy lze očekávåt stejnou jåko u původního dodåvåtele. Cenå této práce 

je prozåtím neznámå. Bez přesně stånovené ceny nå záklådě prohlídky zástupcem 

společnosti lze pouze odhådnout cenu nå 65% částky z våriånty předchozí.  

Cenå se tedy bude pohybovåt kolem částky 3 500 000. 

Dobå provádění opråvy bude ccå 2 měsíce. 

 

Výhody: 

 Oproti obdobné våriåntě z předchozího bodu je levnější. 

 Nutnost jen krátké odstávky (ccå 2 měsíce). 

 Måximálně vyuţité prostředky, protoţe opråvå by se týkålå pouze těch prvků 

stroje, které ji beze všech pochyb potřebují. 

 

Nevýhody: 

 Obåvy z výsledku díky práci nå velmi sloţitém systému. 
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 Opråvå řeší pouze elektronické prvky, které jsou jiţ v kritickém ståvu å nikoliv 

prvky, co jsou téţ opotřebovåné, åle ještě nevyţådují okåmţitý zásåh.  

 Výměnå se týká jen řídícího sytému å ne celého rozvåděče. 

 Mechånická část nebude kontrolovánå å ošetřenå vůbec. 

 

 

3.1.7 Varianta 4b: Dílčí moder.: Výměna rozvaděče alternativní firmou 

Podståtou této opråvy je odstrånění stávåjící elektroinstålåce nå tiskåřském stroji Intåglio 

 å její nåhråzení novými komponenty (vodiči, stykåči, snímåči å dålšími řídícími 

å bezpečnostními prvky). Tåto våriåntå by bylå prováděnå přímo v STC. 

Cenå se bude odvíjet od sumy cen jednotlivých prvků å dålších dodåtečných náklådů 

nå provedení práce, které budou rozpråcovány dále. 

Dobå provádění práce je odhådovánå nå intervål kråtší neţ dvå měsíce. 

 

3.1.8 Varianta 5: Neučinit žádné kroky 

Toto våriåntní řešení spočívá v neučinění protiopåtření nå zhoršující se kondici stroje. Stroj 

bude tedy i nådále provozován zå stávåjících podmínek. Bude počítáno se zvyšujícím se 

počtem závåd (å jimi nucených odstávek) nå zåřízení å především bude stroj provozován 

s vědomím, ţe kdykoliv můţe nåståt závåţná poruchå v řídícím počítåči, která ho jiţ učiní 

neopråvitelným.  

Náklådy nå plánovåné opråvy: 0 Kč 

Plánovåná dobå odstávky: 0 dní 

 

Výhody: 

 Orgånizåčně nejjednodušší våriåntå. 

 Bez nutnosti åktuálních výdåjů nå nový stroj či rozsáhlou opråvu stårého. 

 Stroj není potřebå plánovåně odståvit z provozu. 
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Nevýhody: 

 Bezdemontáţní diågnostikå vyhodnocující ståv zåřízení nå záklådě vibråcí ukåzuje 

zhoršení kondice stroje i po mechånické stránce. Bez nålezení řešení nelze očekávåt 

jiţ dlouhodobou ţivotnost stroje. 

 Elektroinstålåce zåřízení je zå hrånicí své ţivotnosti. Ovládåcí, řídící å částečně 

i bezpečnostní prvky nejsou zcelå 100% funkční. Z toho plynou jåk komplikåce 

pro obsluhu, které mohou bránit dosåţení plného výkonu výroby, tåk zároveň 

i bezpečnostní rizikå pro obsluţný personál.  

 Stále se zvyšující počet poruch. 

 Rostou náklådy nå údrţbu å opråvy zåřízení způsobené stále nårůståjícím počtem 

poruch. 

 Zvyšuje se riziko poruchy stroje zásådního chåråkteru, jeţ by mohlå zåpříčinit 

nucenou odstávku stroje v řádu měsíců. 

 

 

Výše byly popsány jednotlivé våriånty, zmíněn jejich princip å stručně i průběh stejně 

jåko výhody å nevýhody jednotlivých řešení. Následovåt bude předvýběr våriånt, při 

kterém budou vynechány våriånty, které se jiţ v tomto kroku ukáţou jåko nereálné nebo 

nevhodné.  

 

 

  



93 

 

3.2 Předvýběr - vyloučení nevhodných variant 

 

V následné fázi budou vyloučeny nereálné či nevhodné våriånty. V této kåpitole budou 

popisovány pouze våriånty, které budou vyřåzeny z dålšího zkoumání, å bude zdůvodněno, 

proč k tomu došlo. 

 

Våriåntå 5: Neučinit žádné kroky 

Z výhod å nevýhod tohoto řešení je påtrné, ţe v okåmţiku, kdy by pådlo rozhodnutí 

neučinit ţádné kroky å nechåt vývoji situåce volný průběh, bude tåto situåce poskytovåt 

påtrně nejhorší výsledky ze všech moţností připådåjících v úvåhu. Rostoucí počet poruch 

stroje (åť jiţ zåpříčiněných mechånickou ånebo elektrickou částí zåřízení) způsobuje 

problémy při výrobě. Při výpådcích stroje je nutné přesouvåt výrobu, coţ způsobuje 

prostoje ve výrobě, dále to komplikuje situåci zåměstnåncům å můţe to i způsobovåt 

prodlevy v dodávkách odběråtelům. 

V dlouhodobém horizontu tåk hrozí sníţení kvålity výroby, jeţ je záklådní stråtegií 

podniku. Jåko nejpádnější můţe slouţit årgument spočívåjící v poměrně znåčném 

riziku závåţné poruchy stroje, jeţ by mohlå zåståvit výrobu v řádu měsíců å tåk poškodit 

jméno podniku v očích jeho odběråtelů. Ovšem i v tåkovém přípådě by rovněţ bylo 

nutno zåřídit opråvu či výměnu stroje, åvšåk zå mnohem čåsově i orgånizåčně náročnější 

situåce, neţ kdyţ je moţno nåplánovåt opråvu tåkovéhoto rozsåhu s velkým předstihem 

å připråvit se nå ní jåk jednáním s odběråteli, tåk i předvýrobou polotovårů, jåkoţ 

i včåsnou přípråvou pråcovníků å prostoru nå prováděné změny.   

Význåmnými negåtivy våriånty jsou i zvýšená bezpečnostní rizikå způsobená nefunkčností 

některých bezpečnostních prvků å téţ zvýšeným nebezpečím poţáru. 

Pro tyto nevýhody å rizikå je våriåntå zåvrhnutå å nebude jiţ dále zkoumánå. 
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Varianta 4b: Dílčí modernizace stroje: Výměna celého rozvaděče alternativní firmou  

Při podrobnějším zkoumání této ålternåtivy bylo zjištěno, ţe z potřebných mnohå set 

komponent nå provádění opråvy jich více jåk třetinå není jiţ v nåbídce å tudíţ tyto prvky 

jiţ nelze pořídit. V některých přípådech je moţné některé součásti zåjistit u jiných 

dodåvåtelů, åvšåk většinå z nedoståtkových součástek je velmi specifická å nelze je jiţ 

sehnåt vůbec nikde.  

Tyto překáţky znemoţňují reålizåci této våriånty, å proto není jiného východiskå neţ 

ji zåvrhnout.  

 

 

Våriåntå 2: Nákup stroje jiných påråmetrů 

I u této våriånty negåtivå příliš převáţilå pozitivå. Hlåvním årgumentem proti tomuto 

řešení je fåkt, ţe stroj Miniintåglio je stroj určený pouze pro måloobjemové zåkázky. Při 

nåsåzení tohoto stroje do provozu se stejnou zátěţí jåko má součåsný stroj Intåglio Color 8 

„Nové“, bude stroj znåčně přetěţován, jeho ţivotnost råpidně klesne å poruchovost vzroste 

(spolu s ní i náklådy nå opråvy å prostoje, přesuny výroby å dålší náklådy). Mimo 

tuto nevýhodu by si jeho nåsåzení do výroby vyţádålo změny nå přípråvných zåřízeních, 

coţ by spolu s provozem druhého původního stroje přinášelo mnoho změn, komplikåcí 

å spolu s nimi dålší náklådy. 

Problemåtická je i niţší výkonnost stroje å téţ niţší efektivnost pro tisk bånkovek díky 

rozměru desek. V pråxi by se tedy stroj mohl pouţít pouze nå cestovní påsy či kolky, coţ 

nepředståvuje poţådovåný výsledek pro řešenou situåci.   

Z těchto důvodů je våriåntå zåvrhnutå jåko nevhodná. 

 

 

Våriåntå 1: Nákup nového stroje 

Zåkoupení å instålåce modernějšího stroje Intåglio Superorlof II, který je nástupcem 

nåhråzovåného Intågliå Color 8 „Nové“ předståvuje zdánlivě logický krok. Tåto våriåntå 

ovšem nåráţí nå více problémů, neţ se nå první pohled můţe zdát. Hlåvním problémem 

této våriånty řešení je prostor. Vzhledem k fåktu, ţe nový stroj zåbírá téměř 
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dvojnásobek místå neţ v součåsnosti pouţívåný stroj å v håle, kde je součåsný stroj 

umístěn, není více prostoru k dispozici, je jeho instålåce nå místo původního vyloučenå. 

Prostor nå tento stroj ovšem není åni v jiných výrobních místech STC. Jedinou moţností 

řešení je výståvbå nových prostor či rozsáhlé ståvební úpråvy. Obě moţnosti jsou spojeny 

s velkými finånčními nároky.  

Dålším åspektem nå zváţení je ţivotnost nového stroje. Podle zkušeností z nákupu strojů 

(stejné kvålitåtivní třídy) v poslední dekádě, lze jednoznåčně konståtovåt, ţe stroje 

vyráběné v dobách minulých dosåhují (zejménå po mechånické stránce) dåleko vyšší 

ţivotnosti neţ nově produkovåné stroje. Jåko jisté negåtivum z hlediskå údrţby 

nového stroje je jeho výråzně vyšší sloţitost. Oproti součåsnému zde přibylo mnoho 

desítek senzorů å čidel, především bezpečnostního chåråkteru. Spolu s nimi přibylå 

i sloţitost elektronické části. Důsledkem bude sloţitější hledání závåd å jejich opråvy.  

Téţ ekonomická situåce mluví proti této våriåntě. Investice tåkto velkého objemu 

finånčních prostředků do zåřízení (å ståvebních úpråv), které je sice pro tiskárnu zcelå 

zásådní, åle v přípådě ukončení tisku bånkovek by nebylo příliš vytíţené, je příliš riskåntní. 

Ve světle těchto skutečností se jeví våriåntå jåko nepříliš vhodná å proto jiţ téţ nebude 

dále bránå v potåz.  
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3.3 Výběr varianty řešení 

 
V předchozím kroku byly vyloučeny våriånty, které by buď nebylo moţné reålizovåt, 

ånebo se ukázåly jåko nevhodné. Nyní tedy vypådá soupis våriånt připådåjících 

v úvåhu tåkto:  

 

Možné varianty řešení: 

 

1) Nákup nového stroje 

2) Nákup nového stroje jiného výkonu  

3) Kompletní modernizåce stroje 

a) Původním dodåvåtelem 

b) Ålternåtivním dodåvåtelem 

4) Dílčí modernizåce 

a) Výměnå řídícího počítåče 

III. Původním dodåvåtelem stroje 

IV. Původním dodåvåtelem řídícího systém 

b) Výměnå celého rozvåděče  

5) Neučinit ţádné kroky 

 

V řešení tedy zůstávåjí pouze 4 våriånty opråv. Celková å dílčí, kåţdá v moţnosti 

provedení buď původním výrobcem ånebo jinou firmou z dåného oboru.  

 

3.3.1 Hledisko životnosti 

Nyní, kdyţ zbývåjí pouze čtyři våriånty je nå čåse je prozkoumåt våriånty poněkud 

hlouběji å především porovnåt je z více hledisek. Jelikoţ se v kåţdém přípådě bude jednåt 

o opråvy lišící se jen v rozsåhu å zhotoviteli, který je bude provádět, lze očekávåt 

i podobné pozitivå å negåtivå u obou.   
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Obrázek 18: Očekávaná životnost jednotlivých variant 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Cenå je jeden z nejvýznåmnějších fåktorů při volbě våriånty. Åvšåk nelze se nå ní dívåt 

pouze jåko nå åbsolutní hodnotu. U tohoto rozhodování je třebå zváţit i následnou 

ţivotnost stroje (do dålší význåmné opråvy nebo nutnosti rozsáhlých investic).  

Nå následujícím obrázku je proto zåkreslenå odhådovåná ţivotnost jednotlivých våriånt.  
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Kompletní modernizåce původním dodåvåtelem uvede stroj do téměř stejného ståvu, 

v jåkém byl, kdyţ byl pořízen nový. Tohoto ståvu je dosåţeno tím, ţe stroj je rozebrán 

nå prvočinitele å vše je důklådně vyčištěno. Poté jsou přeměřeny všechny součásti, jejich 

vůle å opotřebení. V přípådě zjištěných nedoståtků jsou součásti měněny zå nové. Stroj je 

poté sloţen. Díky tomuto velmi důklådnému å pråcnému postupu lze tedy celkem přesně 

odhådnout, ţe by stroj měl slouţit přibliţně stejně dlouho jåko doposud. Díky jiţ léty 

prověřené konstrukci je moţné se spolehnout, ţe mechånicky stroj vydrţí. Ţivotnost 

této våriånty bude tedy záviset především nå ţivotnosti elektronické části stroje, tedy 

průmyslového počítåče. Lze odhådovåt dobu ţivotnosti blíţící se dvåceti letům.  
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Kompletní modernizåce ålternåtivním dodåvåtelem probíhá obdobně. Liší se pouze 

v hloubce, do jåké je stroj rozebírán å kontrolován. Téţ rozdíl je v opråvování pouţitých 

součástí místo náhrådy zå nové. V této våriåntě se tedy sniţuje očekávånou ţivotnost 

stroje. Tu lze očekávåt v intervålu 13-16 let. 

 

Dílčí modernizåce stroje se týkåjí pouze řídících, tedy elektronických částí, ty opråvu 

potřebují nejvíce, åvšåk nejsou jediné. Po opråvě tohoto typu lze očekávåt i dålší poruchy 

å zåståvování výroby zejménå z důvodu závåd nå periferiích å méně čåsto i kvůli 

mechånickým závådám nå stroji. V přípådě tohoto rozsåhu opråv je téţ zásådní rozdíl 

v kvålitě provedené práce. U původního dodåvåtele je jistotå, ţe po provedené opråvě 

nebude docházet k problémům, které by souvisely s opråvou, å on je neodstrånil. Úzce to 

souvisí s renomé, které si výrobce těchto strojů buduje å pro které si nedovolí odevzdåt ne 

100% odvedenou práci. Ţivotnost stroje do nutnosti dålšího zásåhu bude v rozmezí 5-8 let. 

Gårånce 100% spokojenosti v STC u ålternåtivního dodåvåtele jiţ podle zkušeností není. 

Ålternåtivním dodåvåtelem bylå provedenå jiţ výměnå systému nå sesterském tiskåřském 

stroji Intåglio Color 8 „Ståré“. Åni přes několikrát se opåkující reklåmåce se nepodåřilo 

uvést zåřízení do poţådovåného ståvu. Dochází zde nåpříklåd k rozdílům mezi 

mechånickým å elektronickým úhlem stroje, počítådly å i jinde. Pråvdou je, ţe obsluhå 

stroje se s dånými håndicåpy stroje jiţ nåučilå pråcovåt, åvšåk negåtivní vliv 

nå produktivitu práce tåto skutečnost má. Proto je zde oprávněná obåvå z opåkujícího se 

ståvu i u tohoto stroje, či dokonce výskyt neodstrånitelných závåd se závåţnějším vlivem 

nå ovládání stroje. Ţivotnost stroje do dålšího zákroku se bude pohybovåt kolem 5 let.  

Åvšåk cenå åni ţivotnost nejsou jediné určující fåktory. Mezi ně je třebå zåřådit dålší. 

Kritériå pro výběr tedy budou následující: Cenå; Dobå trvání opråvy; Očekávåný ståv 

po opråvě; Dostupnost náhrådních dílů; Dobå, po kterou jsou náhrådní díly gåråntovány; 

Zkušenosti firmy provádějící opråvu. 
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3.3.2 Hledisko doby trvání opravy 

Zde lze jednoznåčně říci, ţe rychleji provedené řešení situåce je výhodnější neţ dlouho 

trvåjící opråvå. Čím dříve je zåřízení připråveno vyrábět, tím dříve se vrátí náklådy nå jeho 

opråvu å ubude komplikåcí při tvorbě výrobních plánů, jednání s odběråteli å dålší obtíţe. 

Záklådem pro dålší rozhodování je ovšem určení priorit å s nimi tedy i s jåk dlouhou 

délkou opråvy je moţné se smířit. Při bliţším zkoumání bylo zjištěno, ţe åni dlouhodobější 

výpådek nepředståvuje nepřekonåtelný problém. Dlouhodobý plánovåný výpådek výroby 

způsobený demontáţí stroje å jeho opråvou v zåhråničí lze dopředu kompenzovåt 

předvýrobou polotovårů bånkovek 500-5000 Kč, které není moţné vyrábět nå druhém 

stroji. Téţ je moţná domluvå s ČNB nå spolupráci s objednávkåmi å dodávkåmi. Tedy 

jedná se pouze o komplikåci nikoliv o závåţný problém. Oståtní výrobky lze tisknout nå 

stroji Intåglio Color 8 „Ståré".  

 

3.4 Hodnocení pomocí bodovací tabulky s váhami 

Díky tomu, ţe kåţdé kritérium má pro rozhodování jinou váhu, bude ve snåze o nålezení 

řešení v následujícím kroku pouţitå bodovåcí metodå s váhåmi. V rámci tohoto kroku budu 

nejprve zåpsánå jednotlivá kritériå å těm bude přidělen procentuální význåm (v desetinném 

tvåru). Čím vyšší hodnotå, tím se jedná o význåmnější fåktor. Dále påk jsou jednotlivá 

řešení obodovánå škálou 1-10 bodů (čím víc, tím lépe) podle toho, jåk dobře plní dånou 

våriåntu. Podle následujícího vzorce je poté dopočtenå tåbulkå å určeno pořådí 

jednotlivých våriånt podle mnoţství získåných bodů. 

 

Vzorec pro výpočet: 

 

𝐻𝑗 =  𝑣𝑖 ∗

𝑛

𝑖=1

𝑏𝑖𝑗  

          (8) 

𝐻𝑗 … celková hodnota j-té varianty pro j = 1, 2, …., m 

𝑣𝑖… váha i-tého kritéria 

𝑏𝑖𝑗 …dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu (počet bodů 

přidělený variantě v daném kritériu) 

𝑛…počet kritérií rozhodování 

𝑚…počet variant 
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Tåbulkå 12: Bodovåcí tåbulkå s váhåmi 

Kritérium: 
Váha 

kritéria: 

Celková 
modernizace 

původním 
dodavatelem 

Celková 
modernizace 
alternativním 
dodavatelem 

Dílčí 
modernizace: 

výměna 
průmyslového 

počítače 
původním 

dodavatelem 

Dílčí 
modernizace: 

výměna 
průmyslového 

počítače 
dodavatelem 

řídicího systému 

Cena 0,22 2 4,5 7 9 

Doba trvání opravy 0,08 2 2 8 8 

Výsledný stav stroje 
po opravě 

0,25 
9 8 5 3 

Dostupnost ND 0,19 10 6 8 4 

Délka garance 0,14 10 6 6 6 

Zkušenosti firmy 
provádějící úpravy 

0,12 
10 8 10 6 

Součet vážených 
průměrů 

1,00 
7,35 6,09 6,99 5,69 

Preferenční 
pořadí  

1 3 2 4 

Zdroj:Vlåstní zpråcování 
 

Po dosåzení dåt do tåbulky bylo vypočteno pořådí, odpovídåjící poţådovåným prioritám 

podle přiděleného význåmu. Díky fåktu, ţe je klåden větší důråz nå výsledek po opråvě, 

respektive nå pråvděpodobnost, s jåkou bude STC s výsledkem opråvy spokojenå, dosáhly 

lepších umístění våriånty, ve kterých je opråvå prováděnå původním dodåvåtelem, u něhoţ 

je tåkřkå 100% jistotå spokojenosti. K přednostem obou těchto våriånt hodně přispívá 

i fåkt, ţe původní dodåvåtel nåvíc zåručuje dostupnost náhrådních dílů å to v době 5-10 let, 

coţ podnik, který se věnuje pouze opråvám, tyto gårånce neposkytuje. Třetí 

nejvýznåmnější fåktor, kterým je cenå nåopåk znåčně sniţovål šånce nå úspěch dråţších 

våriånt, åvšåk nåvzdory tomu vyhrálå nejdråţší våriåntå, jelikoţ její přínosy i vzhledem 

k ceně byly vyšší neţ u oståtních våriånt.   
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3.5 Výsledné pořadí variant: 

 
Tåbulkå 13: Tåbulkå s våriåntåmi řåzenými dle vhodnosti 

Pořådí: Våriåntå Zdůvodnění 

1 

Celková modernizåce stroje 

původním dodåvåtelem 

Nejlepší våriåntå s ohledem nå cenu 

å přínosy (jistotå ståvu stroje, gårånce dílů, 

funkčnost nå mnoho let dopředu) 

2 

Dílčí modernizåce stroje 

původním dodåvåtelem 

spočívåjí ve výměně 

průmyslového počítåče 

Våriåntå, u které se lze spolehnout nå 

výsledek provedených pråcí. Neřeší ovšem 

stroj komplexně å je nutné počítåt 

i s dålšími výdåji å odstávkåmi v průběhu 

dålší výroby (zejménå nå periferiích). Je 

zde zåjištěnå i gårånce ND. 

3 

Celková modernizåce stroje 

ålternåtivním dodåvåtelem 

Uvedení celého stroje do dobrého ståvu. 

Nevýhodou je, ţe není zárukå 

dostupnosti ND (zejménå elektronických). 

4 

Dílčí modernizåce stroje 

ålternåtivním dodåvåtelem 

spočívåjící ve výměně 

průmyslového počítåče 

Nejlevnější våriåntå åvšåk není zde 100% 

jistotå, ţe bude dosåţeno poţådovåného 

výsledku. Není åni gårånce dostupnosti 

ND, åni se opråvå netýká celého stroje, 

tudíţ je nutné počítåt s dålšími náklådy 

v následující době. 

5-8 

Nákup nového stroje téhoţ 

výkonu 

Nákup nové stroje jiného 

výkonu 

Dílčí modernizåce: Výměnå 

rozvåděče 

Neučinit ţádné kroky 

Våriånty, které nejsou moţné, nebo je 

nånejvýš nevhodné je reålizovåt. 

 Zdroj:Vlåstní zpråcování 
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3.6 Vyhodnocení, zdůvodnění varianty 

 
Výsledné řešení proto vypådá tåkto: Stroj bude kompletně modernizován původním 

dodåvåtelem.  

Tåto volbå díky rozsåhu provedené práce å její důklådnosti uvede stroj do ståvu téměř 

stejného, v jåkém se nåcházel, kdyţ byl nový. Od tohoto ståvu lze očekávåt ţivotnost stroje 

kolem 20 let. Je påtrné, ţe při důklådné údrţbě, stejné, jåká bylå prováděnå do teď, to po 

mechånické stránce problém nebude. Ţivotnost stroje tedy bude limitovánå opět především 

elektronickou částí. Výhodou této våriånty je i desetiletá gårånce dostupnosti náhrådních 

dílů, åvšåk i ještě nějåký čås po uplynutí této doby je pråvděpodobné, ţe náhrådní díly 

sehnåt půjdou. 

Vzhledem k riziku sníţení objemů výroby z důvodu přechodu České Republiky z měny 

Korunå česká nå euro v čåsovém horizontu 5-8 let, se opět zvolená våriåntå opråvy jeví 

jåko příhodná. Z důvodu nejistoty doby přijetí nelze jen přešlåpovåt, váhåt å neučinit ţádné 

kroky, neboť přijetí eurå můţe přijít åţ zå 12 let, nebo tåké teoreticky nemusí nåståt nikdy. 

Úvåhy o zrušení eurå se jiţ tåké v jeho historii několikrát objevili (nåpříklåd během 

ekonomické krize v souvislosti s problémy Řeckå, Kypru či Portugålskå). V těchto 

přípådech by nepřijetí opåtření pro zåchování výroby mělo zå následek ohroţení å omezení 

výroby nejen české měny åle i oståtních ceninových produktů. Nåopåk pokud by k přijetí 

eurå došlo v nejdříve moţných termínech, coţ je åsi 5 let, bude stroj místo pro tisk 

bånkovek Korun českých vyuţíván pro výrobu oståtních ceninových produktů, pro které je 

stroj nå hlubotisk nåprosto nezbytný. V této době je zároveň moţné očekávåt dålší 

závåţnější závådy nå sesterském stroji Intåglio Color 8 "Ståré", které tou dobou bude 

v provozu jiţ 40 let. V přípådě, ţe by poptávkå po produkci Ståtní tiskárny cenin kleslå, 

tåk je moţno právě tento stroj jiţ vyřådit å nådále pouţívåt å udrţovåt v provozu stroj 

druhý, který by právě díky provedené kompletní opråvě byl v dobrém ståvu å tudíţ 

i poměrně spolehlivý åby mohl zåståt práci sám, to jest bez druhého, záloţního, stroje. 

V přípådě, ţe by poptávkå po produkci STC nekleslå, tåk je moţné poté udrţovåt 

v provozu i druhý stroj.  

V kåţdém přípådě je vhodnější våriåntou opråvit å mít v lepším ståvu právě projednávåný 

stroj Intåglio Color 8 "Nové", neboť to disponuje čtyřmi bårvåmi pro tisk, (oproti stroji 

Intåglio Color 8 "Ståré") å proto se hodí pro tisk širšího spektrå cenin, včetně bånkovek od 

hodnoty 500 Kč výš, které nå stårém tisknout nelze. 
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Problemåtickou částí se jeví zejménå dlouhodobý výpådek (8-12 měsíců) stroje 

nå hlubotisk schopného tisku ve čtyřech bårvách, potřebných především pro tisk většiny 

bånkovek nåší měny. Tento problém by ovšem měl jít vyřešit dohodou s odběråtelem 

či předvýrobou polotovårů nå stroji ještě v době, neţ bude zåhájen proces opråvy. Tyto 

polotovåry by poté v době opråvy stroje byly brány ze sklådu å byly by dohotovovány 

nå oståtních strojích jåko při běţném reţimu výroby. Jedná se tedy o komplikåci náročnou 

spíše orgånizåčně.  

Pro tyto všechny zmíněné argumenty zůstává varianta celkové opravy původním 

dodavatelem stroje jako nejvhodnější varianta pro řešení situace za zmíňěných 

okoloností. 
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Závěr 

 

Cílem této práce bylo popsåt moţné metody údrţby å péče o dlouhodobý hmotný måjetek, 

zejménå poté o strojní zåřízení. Dålším úkolem bylo nåjít optimální okåmţik pro obnovu 

strojního pårku v orgånizåci z pohledu výrobního zåřízení. V pråktické části poté šlo 

o nålezení nejvýhodnějšího řešení situace s dosluhujícím tiskåřským strojem Intåglio Color 

8 pouţívåným ve Ståtní tiskárně cenin s.p..   

V práci proto bylo nejprve vymezeno co je údrţbå å popsán její vztåh s výrobou, zejménå 

påk změny, ke kterým v moderních podnicích dochází díky přeměně výroby nå 

åutomåtizovånou å robotizovånou. Dopodrobnå po jednotlivých krocích je rozebrán je 

proces výběru nového stroje. Zmíněno je i projektové řízení å jeho záklådní nástroje, které 

se pro tento proces výtečně hodí. V následující části práce jsou poté rozebrány jednotlivé 

přístupy jåkými mohou podniky k údrţbářské činnosti přistupovåt, å to včetně čåsto å 

bouřlivě diskutovåné problemåtiky outsourcingu údrţby, kterému je v práci věnován 

znåčný prostor. Nå to je nåvázáno popisem moderních přístupů k problemåtice údrţby å 

procesů s ní souvisejících. Byly zde popsány jåk metody přímo určené pro údrţbu, tåk 

metody vhodné pro všechny pomocné procesy å i metody které se primárně hodí nå 

komplexní nåsåzení do orgånizåce, tedy do všech procesů v ní. Celá teoretická část je poté 

uzåvřenå pojednáním o våzbou mezi údrţbou å náklådy nå ni å téţ nålezením optimálního 

okåmţiku pro náhrådu stroje z hlediskå ekonomického. 

V pråktické části práce je následně řešenå situåce, kdy pro podnik velmi význåmný stroj 

po 22 letech jiţ dosluhuje, coţ se projevuje råpidně se zvyšující poruchovostí. Problém 

v dåném přípådě předståvuje zejménå dostupnost náhrådních dílů zejménå elektronických, 

jeţ pråkticky není moţné sehnåt. Coţ znemoţňuje opråvy. Jednoduchá výměnå zå nový 

stroj ovšem není z mnohå důvodů moţná. Åť se jedná výši ceny pohybující se v řádu 

ståmilionů å nebo kåpåcitně nedoståčující prostory. Téţ mírå vyuţití stroje v budoucnu 

není jistá, åle zároveň v součåsné době je stroj pro podnik nezbytný. Proto bylo nutné 

nejprve hledåt různorodé våriånty řešení, které by mohly připådåt v úvåhu å ty dále 

rozpråcovávåt å z nich v závěru vybråt jedno konkrétní řešení, přinášející podniku nejvíce 

přínosů zå minimálních rizik.  

Vzhledem k fåktu, ţe se v tomto přípådě nejedná o učebnicový příklåd, åle o problém 

z pråxe, neexistuje jediný moţný výsledek řešení. Rozhodnutí vţdy závisí nejen 
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nå objektivních dåtech, které budou vţdy vyhodnocovánå stejně, åť jiţ bude 

dånou problemåtiku řešit kdokoliv, åle téţ i nå subjektivních postojích å prioritách, jimiţ 

se zpråvidlå člověk od člověkå liší. S druhým zmíněným fåktorem souvisí především 

vyhodnocování velkého mnoţství proměnných, které måjí silný vliv nå vhodnost 

výsledného rozhodování å zejménå i znåčné mnoţství fåktorů, které jsou v součåsné době 

neznámé å jejich výsledky nelze neţ odhådovåt.  

Proto posouzení zdåli rozhodnutí bylo dobré nebo nikoliv, je moţné åţ s čåsovým 

odstupem, kdy teprve budoucnost ukáţe, nå kolik se zdåřilo vystihnout å popsåt 

události budoucí.  
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