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ANOTACE 

NEČAS, L. Výzkum a studie ekonomické výhodnosti implementace TPM do praxe. Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie – 345, školitel: Novák J. 

Problematika změny systému řízení údržby v současných podnicích vyplývá z tlaku 

na ekonomickou optimalizaci všech podnikových činností a zlepšení hospodářského 

výsledku. Systém založený na opravách po poruše, provázený vysokými náklady a ztrátami 

z výpadku výroby, již není ve stávajícím konkurenčním prostředí udržitelný. 

Implementace TPM (totálně produktivní údržby) je nevyhnutelným procesem. Přesto 

že je systém TPM v řadě studií rozpracován, schází zkušenosti s jeho realizací a zejména 

ekonomické analýzy jeho zavedení. Tato disertační práce řeší mechanismus hodnocení 

přínosu TPM v podnicích. Upozorňuje na ztráty plynoucí ze současného systému řízení 

údržby a prokazuje efekt moderních metod organizace údržbářských prací. Řeší teoretickou 

stránku hodnocení dvou systémů, i praktickou realizaci změny v konkrétním podniku.   

ANNOTATION 

NEČAS, L. The Research and Study of Economic Profitability of TMP Implementation in to 

the Practice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Mechanical Technology – 345, head: Novák J. 

The issue of maintenance management system changes in current business ventures 

arises from pressure for economic optimization of all business operations and for the 

improvement of business results. A system based on repair after failure, accompanied by 

high costs and losses from production downtime, is no longer sustainable in the current 

competitive environment. 

Implementation of TPM (total productive maintenance) is an inevitable process. Although the 

TPM system is used in a number of studies, there is a lack of experience with its 

implementation, and in particular with the introduction of economic analyses. This 

dissertation addresses the mechanism for evaluating the contribution of TPM in business 

enterprises. It indicates losses resulting from the current maintenance management system 

in use, and demonstrates the effect of modern methods of organization of maintenance work. 

It addresses the theoretical aspects of evaluation of the two systems, as well as a practical 

method for the implementation of change in a particular company. 
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Seznam použitých zkratek, symbolů, značek 

České zkratky 

BO Běžné opravy  

DM   Dílčí modernizace  

DÚ Diagnostická údržba 

H  Havárie  

HG Helios Green (informační systém 
pro velké a střední podniky) 

IS Informační systém 

KM  Komplexní modernizace 

MaR Měření a regulace 

NKV Nekvalitní výroba 

NS Nákladové středisko 

ND Náhradní díly 

ODS Odstávky výrobního zařízení 

P Poruchy 

PN  Provozní nehody 

PPÚ Preventivní periodická údržba  

PSÚ Preventivní údržba dle stáří  

SŘÚ Systém řízení údržby 

STÚ  Systém tradiční údržby 

SO  Střední opravy  

SVK Snížení výkonu výrobního zařízení 

OB  Běžná obsluha  

OD Obsluha se subjektivní 
diagnostickou činností  

OŠ  Obsluha šetrná  

OTK Oddělení technické kontroly 

ÚE  Údržba elektro 

ÚMaR Údržba měření a regulace 

ÚS  Údržba strojní 

VO  Velké opravy, tzv. obnova 

ZzNKV  Ztráta z nekvalitní výroby  

ZzNZ  Ztráta z nedostupnosti zařízení 

ZzSV  Ztráta ze snížení výkonu 

Cizojazyčné zkratky 

BM (Breakdown Maintenance) 
odstraňování poruch  

EFNMS  (European Federation of National 
Maintenance Societies) Evropská 
federace národních společností pro 
údržbu  

ERP (Enterprise Resource Planning) 
komplexní řízení firemních procesů 

MEE  (Maitenance Efficiency Evalution) 
hodnocení efektivity údržby  

OEE (Overall Equipment Effectiveness) 
celková efektivita zařízení  

PM1 (Preventive Maintenace) preventivní 
údržba 

PM2 (Productive Maintenace) produktivní 
údržba 

RCM (Reliability Centred Maintenance) 
údržba orientovaná na spolehlivost 

TPM  (Total Productive Maintenance) 
totálně produktivní údržba 

TIM (Total Integrate Maintenance) 
totálně integrovaná údržba 

Symboly a značky 

ΔS  Roční úspora-efekt (Kć) 

ITPM  Jednorázové náklady na investici do 
implementace systému TPM (Kć) 

ISTPM  Náklady na informační systém pro 
TPM (Kč) 

CtM  Roční náklady na tradiční údržbu 
(Kč) 

CtTPM  Predikované ročních náklady na 
TPM (Kč) 

pS  Roční úspora – efekt v procentech  

s Směnnost (průměrný počet směn) 

ŠTTPM Náklady na školení a tréning (Kč) 

Tvyuž Roční využitelný časový fond 
(hodiny) 

tk  Počet dnů v roce (dny) 

tv  Počet volných dnů (dny) 

tsm  Počet hodin za směnu (hodin) 

to  Počet dnů oprav (dny) 

tp  Počet dnů dalších nutných 
přestávek (dny)  

Rt  Doba návratnosti investice do 
zavedení systému TPM (roky) 
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Úvod 

 Rostoucí tlak na eliminaci nepříznivé ekonomické situace podniků, ať už zaviněné 

makroekonomickými faktory, růstem konkurence na trhu nebo vnitropodnikovými vlivy, vede 

podniky k hledání dalších cest zefektivnění výrobních procesů, odstraňování ztrát a 

snižování nákladů.  

Významnou, a dosud stále ještě opomíjenou oblastí, podílející se na spotřebě zdrojů 

a příčinách ztrát ve výrobním procesu, je oblast údržby a systém jejího organizačního 

zabezpečení. Některé zahraniční průzkumy prokázaly, že náklady na údržbu a opravy (vč. 

nákladů skladového hospodářství a zde vázaného kapitálu) představují hodnotu až 25% 

obratu firmy a 15% až 40% z celkových provozních nákladů [1].  

Řada firem již poznala, že řešení spočívá ve změně systému řízení údržby a omezení 

neúnosně vysokých nákladů, které tento proces spotřebovává. Je však i významná část 

podniků, jejichž managementy odmítají přechod na nový systém řízení údržby, nedůvěřují 

jeho ekonomickému přínosu a návratnosti, a naopak se obávají nárůstu nákladů v úvodní 

fázi. Vzniká tak potřeba nalezení mechanismu, který systémovým způsobem napomůže v 

rozhodovacím procesu o změně přístupu k řízení oblasti údržby. Nejde ani tolik o vývoj 

nových údržbářských systémů, ty jsou již rozpracovány ve vědeckých postupech řízení, ale o 

mechanismy hodnotící přínosy zavedení nových způsobů řízení v údržbě a jejich 

ekonomické vyhodnocení.  

1 SYSTÉMY ŘÍZENÍ ÚDRŽBY 

 Systém řízení údržby je chápán jako soubor organizačních, hmotných, finančních a 

jiných prvků, nutných pro zabezpečení provozuschopnosti výrobního zařízení. Kvalitu tohoto 

procesu pak určuje optimální a účelové uspořádání všech zúčastněných prvků a jejich 

vzájemných vazeb. 

1.1 Vývoj údržbářských systémů  

Přístup k zabezpečení péče o výrobní zařízení prošel v uplynulých desetiletích 

výraznými změnami. Tento vývoj byl ovlivněn zejména prudkým rozvojem technického 

vybavení firem, a v neposlední řadě tlakem na racionalizaci procesu a úsporu nákladů. 

Generace I. I. generace II. generace III. generace 

Vývojový stupeň 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň 

Systém Odstraňování 
poruch 

Preventivní 
údržba 

Produktivní 
údržba 

Totálně 
produktivní 

údržba 

Údržba 
orientovaná na 

spolehlivost 

Období nástupu  60. až 80. léta 
20. stol. 

70. až 90. léta 
20. stol. 

80. léta 20.stol.  
až poč. 21.stol. 

poč. až 10. léta 
20.stol.  

Mezinárodní 

označení 

Break - down 
Maintenance 

Preventive 
Maintenace 

Productive 
Maintenace 

Total Productive 
Maintenance 

Reliability Centred 
Maintenance 

Zkratka BM PM1 PM2 TPM RCM 

Tab. 1 – Vývoj údržbářských systémů [5] 



Autoreferát      Ing. Libor Nečas 

 

8 
 

1.2 Současné přístupy k řízení údržby - teorie  

Činnosti prováděné ve firmách v oblasti údržby lze rozdělit z hlediska doby jejich 

uskutečňování a doby vzniku poruchy, na dvě hlavní části: 

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA ÚDRŽBA PO PORUŠE 

Je prováděná ve stanovených intervalech (dle normativů doby provozu) nebo podle 
stanovených kritérií (normativů diagnostických parametrů) a je zaměřená na snížení 

pravděpodobnosti poruchy. 

Provádí se po zjištění poruchy a 
orientuje se na uvedení zařízení do 

stavu, v němž je schopno plnit 
požadovanou funkci. 

PLÁNOVANÁ 
ÚDRŽBA 

DIAGNOSTICKÁ 
ÚDRŽBA* 

Je prováděná podle stanoveného časového plánu 
(dle normativů doby provozu)  

Je prováděná na základě 
získaných údajů o stavu 
zařízení (dle normativů 

diagnostického zařízení) 

PERIODICKÁ 
ÚDRŽBA 

ÚDRŽBA DLE STÁŘÍ 
ZAŘÍZENÍ 

Je prováděná dle 
pevného intervalu  

(bez vazby na živostnost 
zařízení) 

Je prováděná dle 
klouzavého intervalu (s 
vazbou na živostnost 

zařízení) 

Tab. 2 – Struktura údržbářských činností dle doby provádění 

Udržování - preventivní činnost 

Preventivní činnost je prováděná před možným výskytem poruchy, a klade si za cíl 

zabránit či omezit její vznik. Je prováděná:  

o prostřednictvím v pravidelných intervalech se opakující péče (např. čištění, mazání, 

seřizování, doplňování kapalin apod.) 

o prostřednictvím preventivních prohlídek zařízení, prováděných ve stanovených 

intervalech v závislosti na stáří zařízení, a směřujících k odhalení možných příčin vzniku 

poruch 

o prostřednictvím údržbových prací, spočívajících v drobných opravách a nahrazování 

součástí, jež jsou diagnostikovány v raném stádiu selhání. 

Opravy - činnosti související s odstraňováním poruch a havárií 

Činnosti související s odstraňováním poruch a havárií napravují selhání či absenci 

činnosti preventivních. Jako autonomní koncepce postrádá systémový přístup v řešení 

údržby a nese riziko vysokých nákladů a ztrát z výpadku výroby.  

Širší pojetí údržbářských činností 

Rovněž se nelze spokojit jen s udržováním výrobního zařízení v dobrém a 

provozuschopném stavu, ale v rámci možností ho přizpůsobovat soudobým technických, 

bezpečnostním a environmentálním požadavkům, a průběžně či komplexně ho 

modernizovat. Tato modernizace, není-li součástí obnovy (opravy II. či III. stupně), však 

může stát i mimo systém údržby, jako samostatná investiční akce.  
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Tab. 3 – Dělení údržbářských a souvisejících činností 

Často se provádí i kombinace uvedených údržbářských činností, kdy se např. při 

střední či velké opravě provádí dílčí nebo komplexní modernizace. 

Specifikace systémů řízení údržby 

Struktura řídicího systému je daná schopností plnit požadavky, které se od něj 

očekávají. Tedy struktura systému řízení údržby musí napomáhat plnění úkolů, na údržbu 

kladených. Tak jak se v průběhu uplynulých desetiletí vyvíjely nároky na systém údržby, 

měnila se i struktura prvků (činností), které systém zahrnoval.    

 OBSLUHA UDRŽBA OPRAVY 

OB OŠ OD PPÚ PSÚ DÚ BO SO VO 

Systém odstraňování 
poruch (BM) 

(X)      X X X 

Systém preventivní 
údržby (PM1) 

(X)   X X  X X X 

Systém produktivní 
údržby (PM2) 

(X)   X X X X X X 

Totálně produktivní 
údržba (TPM) 

(x) X X (x) (x) X X (x) (x) 

Tab. 4 – Specifikace systémů řízení údržby 

Totálně produktivní údržba (TPM)  

Racionální údržby lze dosáhnout pouze tehdy, bude-li tato oblast řízena systémově, 

komplexně a v souladu s moderními metodami. Aktuálně se jako nejvhodnější řešení nabízí 

aplikace konceptu totálně produktivní údržby, a to na základě řady studií, jež tento systém 

definuje jako komplexní a vyvážený, směřující k dosažení maximálního efektu při 

minimálních nákladech. 

Tradiční systémy řízení údržby, založené převážně na činnostech souvisejících 

s odstraňováním poruch a havárií, a systém totálně produktivní údržby TPM, se diametrálně 

rozchází v celé řadě aspektů.  
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Základní rozdíly systémů řízení údržby 

TRADIČNĚ CHÁPANÁ ÚDRŽBA TOTÁLNĚ PRODUKTIVNÍ ÚDRŽBA 

Na procesu se podílí jen část zaměstnanců 
zapojených do údržby 

Systém údržby zapojuje všechny 
zaměstnance, od top managementu až po 

pracovníky výrobního procesu 

Problém neřeší společně Vzájemně komunikují při řešení problému 

Cílem je maximální zvýšení provozu-
schopnosti a odstraňování příčin poruch 

Cílem je odstraňování ztrát ve výrobním 
procesu, jež brání efektivní výrobě a růstu 

produktivity 

Údržba je zdrojem nákladů Údržba je cestou snižování nákladů 

Tab. 5 – Rozdíly systémů řízení údržby (tradičních a TPM) [8]  

TPM především řeší eliminaci přerušení práce výrobního zařízení (posun od 

preventivní k prediktivní údržbě) a růst jeho produktivity (proaktivní údržba). Oproti tomu 

tradičně chápaná údržba se zabývá víceméně jen řešením oprav v důsledku poruch, a 

přerušení v jejich důsledku se snaží minimalizovat.   

Totálně integrovaná údržba (TIM)  

Totálně integrovaná údržba je nejvyšším stupněm údržby a představuje celkové 

začlenění TPM do systému řízení celého podniku. Principy TIM je možné charakterizovat 

v oblastech, které b\ měly zahrnovat a respektovat následující znaky: 

1) Podrobná evidence všech strojů a zařízení (vedená sofistikovaným informačním 

systémem) 

2) Vedení životopisů strojů, zařízení a konstrukčních celků (s údaji o slabinách i 

přednostech zařízení, četností a druhu oprav) 

3) Systém hodnocení stavu výrobního zařízení na základě diagnostiky 

4) Systém plánování oprav s propracovanou přípravou (lhůty oprav v souladu s výrobou, 

zabezpečení náhradních dílů a součástí, personální zabezpečení oprav, náhradní 

práce pro obsluhu zařízení, předběžné kalkulace a rozpočty oprav) 

5) Řízení zásob souvisejících s údržbou (optimalizace nákupu, evidence a snižování 

zásob) 

6) Školení obsluh výrobního zařízení (šetrná obsluha, subjektivní diagnostika, soulad 

výroby a vlivu na stav zařízení) 

7) Zapojení obsluhy do základních údržbářských činností (čištění, mazání, smyslová 

diagnostika) 

8) Součinnost údržby a všech funkčních míst spojených s výrobním zařízením (obsluha, 

konstruktér, technolog, nástrojář) 

9) Prohloubení souběžnosti výroby, údržby, prohlídek a oprav. 

10) Provádění pravidelných rozborů činnosti údržby (z pohledu zásobování, provozu, 

financování apod.) 

11) Vyvozování závěrů a opatření (směrem k obsluze, údržbě, metrologii, kooperujícím 

subjektům apod.) 
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Systémy řízení údržby z hlediska organizačního 

začlenění  

Systém řízení údržby je rovněž ovlivněn začleněním v rámci podnikové organizační 

struktury. Jeho funkčnost, charakter i rozsah se liší podle volby míry centralizace, případně 

vyčlenění z vnitřní organizační soustavy vně, na externí poskytovatele údržbářských služeb.   

 Decentralizovaná údržba – představuje více autonomních celků pro údržbu 

jednotlivých výrobních útvarů. Umožňuje operativní řízení oprav, ale klade vyšší nároky 

na tvorbu rozpočtů nákladů na opravárenskou činnost.  

 Centralizovaná údržba – centrální útvar péče o výrobní zařízení řídí a nese plnou 

odpovědnost za činnost všech údržbářských a servisních kapacit firmy. Tato forma 

umožňuje dlouhodobý a rovnoměrný rozvoj, a optimální rozdělení zdrojů pro údržbářské 

zařízení. 

 Kombinovaná údržba – odpovědnost za péči o výrobní zařízení je rozděleno mezi 

centrální útvary údržby a údržbářské útvary umístěné přímo na výrobních provozech. 

 Outsourcing v údržbě – péče o výrobní zařízení je realizována dodavatelskými 

(mimopodnikovými) kapacitami, na základě smlouvy o poskytování služeb.  Tato forma 

může být zajištěna subjekty v rámci vyššího organizačního celku (holdingu, koncernu, 

kombinátu apod.), pak je označována jako outsourcing vnitřní, nebo subjektem bez této 

vazby, tedy outsourcing vnější.    

1.3  Systém řízení údržby v podnikové praxi 

 Praxe v oblasti realizace údržby v českých firmách, se s teoretickými možností 

rozpracovanými v rámci systémů řízení údržby výrazně rozchází.  

 Většina firem cílevědomě neřeší prevenci ani diagnostiku a setrvává u nižších stupňů 

systémů řízení údržby (PM2, PM1 a BM). Vysoké náklady na opravy a havárie pak enormně 

zatěžují jejich hospodářský výsledek a brání změně systému. Přesvědčit management, že 

změna systému řízení údržby povede k úspoře nákladů, je aktuální prioritou. 

2 HODNOCENÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY 

SYSTÉMU ŘÍZENÍ ÚDRŽBY  

 Údržba sehrává významnou roli ve výrobním procesu, a její úlohou je zabezpečení 

bezproblémového výrobního provozu, tlumení opotřebení a maximalizace životnosti strojů a 

výrobního zařízení. Tento úkol musí být navíc plněn v souladu s principem racionálního a 

efektivního využití zdrojů vložených do systému údržby a eliminaci ztrát plynoucích ze 

zpomalení či přerušení výroby. 

Náklady na údržbu představují významnou část celkových provozních nákladů ve 

všech výrobních a průmyslových podnicích. Ve strojírenství tvoří až 40% nákladů na výrobu, 

přičemž zhruba jedna třetina těchto prostředků je vynakládána nevhodně až neoprávněně. 

[7] 
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HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK = VÝNOSY - NÁKLADY  

ZEFEKTIVNĚNÍM 
PROCESU ÚDRŽBY 

zvýšení hospodářského 
výsledku (zisku) 

 

 OMEZENÍM VÝPADKŮ 
PROVOZU ZAŘÍZENÍ 

zvýšení výkonu výrobního 
zařízení 

 

OMEZENÍ NÁKLADŮ NA 
OPRAVY PORUCH 

snížení nákladů 
 na údržbu 

 

ODDÁLENÍM INVESTIC  
DO VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ 

snížení nákladů na investice 
 

Schéma 1 – Zefektivnění procesu údržby  

2.1  Současné postupy ekonomického hodnocení 

údržby  

 Stávající metody ekonomického srovnávání údržby před a po změně systému jejího 

řízení, spočívají zejména v aplikaci tří postupů: 

 metoda položkového srovnání nákladů na údržbu  

 srovnání celkové efektivity zařízení (OEE - Overall Equipment Effectiveness) 

 srovnání efektivity údržby (MEE - Maitenance Efficiency Evalution) 

Náklady na údržbu a ztráty v důsledku poruch 

K použití metody porovnání a vyhodnocení úrovně nákladů dvou systémů řízení 

údržby je nutná dostatečná datová základna spotřebovaných nákladů. Tyto náklady, 

evidované zejména v systému finančního a manažerského účetnictví a podnikové statistice, 

je potřebné sledovat z více hledisek: 

 Podle doby vztažené k vzniku poruchy: 

 Podle druhového členění: 

 Podle údržbářských procesů: 

 Podle objektů údržbářských procesů: 

 Podle prostředků použitých na údržbu: 

Výpočet celkové efektivity zařízení (OEE) 

Pro výpočet OEE (Overall Equipment Effectiveness) je nutné klást důraz na objektivní 

sběr potřebných informací (dat). OEE nemusí být nutně sledováno u veškerého výrobního 

zařízení, racionální je orientace na zařízení v úzkých místech, na nestabilní zařízení či 

zařízení s vysokým výskytem nekvalitní výroby.  

CELKOVÁ EFEKTIVITA ZAŘÍZENÍ (OEE) 

DOSTUPNOST  
(ODS - odstávky) 

VÝKON  
(SVK - snížení výkonu) 

KVALITA  
(NKV – nekvalitní výroba) 

Tab. 6 – Struktura negativních vlivů v provozu výrobního zařízení  
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Celkový čas   

Plánovaný provozní čas 
Plánovaný 

prostoj 
  

 DOSTUPNOST ZAŘÍZENÍ  

Plánovaný provozní čas 

A 
                                 

                 
     

Čistý provozní čas 
Ztráty z 
poruch 

 VÝKONOST ZAŘÍZENÍ  

Čistý provozní čas  

B 
                                  

                  
     

Využitý provozní čas 
Ztráty z 
výkonu 

 

 ÚROVEŇ KVALITY  

Využitý provozní čas   

C 
                              

                 
     Čistý využit. 

provoz. čas 
Ztráty z 
kvality 

  

 CELKOVÁ EFEKTIVITA ZAŘÍZENÍ  

OEE = A + B + C 

Schéma 2 – Výpočet celkové efektivity zařízení (OEE)  

Hodnocení efektivity údržby (MEE)  

Hodnocení efektivity údržby MEE (Maitenance Efficiency Evalution) je metodickým 

porovnáním procesů podniku s podniky nejlepšími. Jedná se o vyhodnocení jednotlivých 

útvarů údržby v oblasti plánování, využívání údržbářských kapacit, v oblasti nákladovosti, 

produktivity práce apod. 

a) Finanční náročnost udržování majetku 

I01 = 
                          

                                                 
     (2.1) 

b) Relativní velikost zásob náhradních dílů a materiálu 

I02 = 
                                                     

                                                 
     (2.2) 

c) Relativní náklady externí údržby 

I03 = 
                          

                         
     (2.3) 

d) Relativní náklady preventivní údržby 

I04 = 
                              

                         
     (2.4) 
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e) Relativní pracnost preventivní údržby 

I05 = 
                            

                            
     (2.5) 

f) Relativní intenzita toku peněz do údržby 

I06 = 
                          

                
     (2.6) 

g) Relativní intenzita školení pracovníků údržby 

I07 = 
                                   

                            
     (2.7) 

h) Relativní pracnost okamžité údržby po poruše 

I08 = 
                                   

                            
     (2.8) 

i) Úroveň přípravy a plánování údržby 

I09 = 
                          

                            
     (2.9) 

j) Relativní roční nominální časový fond výrobního zařízení 

I10 = 
                            

                            
     (2.10) 

k) Využití výrobního zařízení 

I11 = 
                      

                            
     (2.11) 

l) Střední hodnota mezi poruchami 

I12 = 
                      

                                      
     (2.12) 

m) Průměrná hodnota odstraňování poruch 

I13 = 
                                        

                                      
     (2.13) 

n) Celková efektivita zařízení (OEE) 

I14 =               

Tab. 7 –  Benchmarkingové ukazatele údržby [9] 

2.2  Návrh metodiky výpočtu ekonomické 

výhodnosti implementace TPM  

 Postup stanovení ekonomické výhodnosti zavedení vhodného systému řízení údržby 

do praxe musí respektovat situaci všech podnikových činností, strukturu a stav majetku, i 

personální obsazení pracovišť. Důležitým krokem tedy je správná a odůvodněná volba 

zařízení a pracovišť, u kterých bude propočet prováděn.  
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Výběr výrobního zařízení pro experiment  

Není nutné, aby předmětem srovnání nákladovosti údržby byly všechny agregáty ve 

výrobním procesu. Je nutná volba zařízení v úzkých místech, nestabilního zařízení či 

zařízení s vysokým výskytem nekvalitní výroby. 

 Volba výrobního zařízení s velkou poruchovostí 

 Volba výrobního zařízení v úzkých místech 

 Volba výrobního zařízení s vysokým výskytem nekvalitní výroby 

Analýza současného stavu nákladů na systém údržby  

Náklady na údržbu, bez ohledu na typ zavedeného systému jejího řízení, se dají 

rozdělit do tří základních částí – na běžnou údržbu, odstraňování poruch a ztráty ve 

výrobním procesu. Ve stejné struktuře je tedy nutné provádět i analýzu stávajících nákladů 

na údržbu.  

 Analýza plánu údržby  

 Analýza četnosti poruch  

 Analýza velikosti nákladů na odstranění poruch, dle obvyklých kategorií  

 Analýza ztrát vlivem odstávek výrobního zařízení 

 Analýza příčin vzniku poruch 

 Analýza ztrát vlivem nedostupnosti výrobního zařízení  

 Analýza ztrát vlivem sníženého výkonu výrobního zařízení  

 Analýza ztrát v důsledku chyb  

Definice nákladů systému údržby TPM  

Určení nákladů na systém údržby po implementaci TPM spočívá především 

v definování nároků na preventivní údržbu, avšak i vzniku poruch a havárií, včetně ztrát 

s nimi spojenými, nebude možné se zcela vyhnout. Jednoznačně by však mely být 

významně nižší a měly by vyplývat spíše ze selhání vinou lidského faktoru.  

 náklady na školení a tréning obsluhy: 

 Náklady na zavedení systému TPM představují jednorázové náklady, spojené 

především s oblastí organizace a administrativy: 

 Náklady na školení a tréning – např. periodické kurzy TPM, provoz učebny TPM, 

pořízení pomůcek. 

 Náklady na preventivní plánovanou údržbu podle stáří výrobního zařízení. Určení 

takovým položek by mělo vycházet ze statistických zjištění a doporučení výrobce 

výrobního zařízení.  

 Náklady na preventivní plánovanou údržbu periodickou by rovněž mely vycházet ze 

zkušeností (statistiky) a doporučení dodavatelů výrobního zařízení, nástrojů, provozních 

kapalin apod.  

 Definování prvků a nákladů na diagnostickou údržbu by mělo vycházet zejména 

z analýzy příčin předchozích poruch, charakteristiky poruch a projevů, jež poruchám 

předcházely 

 Náklady na opravy primárních a závislých poruch, neovlivnitelných systémem TPM, by 

mely být definovány rovněž na základě analýzy dosavadních typů poruch. Při plné 
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aplikaci TPM by však měly představovat jen poruchy související se selháním lidského 

faktoru. 

 Ztráty neovlivnitelné systémem TPM, by měly být rovněž minimální a stejně jako 

poruchy uvedené v předchozím bodě, zapříčiněné víceméně selháním lidského faktoru.   

Ekonomické srovnání systémů řízení údržby  

Tradiční systém řízení údržby je převážně založen na odstraňování vzniklých poruch 

a havárií, a jen v malé míře se zabývá prevencí. To vede k enormním nákladům na 

odstraňování důsledků poškození výrobního zařízení, a navíc k jejich vyřazení a tedy ztrátám 

plynoucím z přerušení výrobního procesu.  

Naopak systém řízení údržby TPM klade hlavní důraz na šetrné zacházení 

s výrobním zařízením, preventivní údržbu a zejména včasnou identifikaci poruchy již 

v samém zárodku, kdy odstranění nestandardního stavu je nákladově mnohem méně 

náročné. V celkovém objemu se sice může být preventivní údržba dražší, ale náročné 

odstraňování přímých i návazných poruch je zde eliminováno.  

3 EXPERIMENT EKONOMICKÉ 

VÝHODNOSTI IMPLEMENTACE TPM  

Prokázání přínosu zavedení moderní systémové formy řízení údržby TPM, v souladu 

se zásadami TIM, je provedení simulace změny v podmínkách reálné, typově i kvalitativně 

obecné firmy. 

3.1  Volba firmy pro realizaci experimentu  

Vlivem faktorů technických, organizačních i ekonomických převažuje v současných 

podnicích nesystémový způsob „řízení údržby po poruše“. Jedním z podniků, které stojí před 

rozhodnutím o změně systému řízení údržby a nezbytnou eliminací nákladů na údržbu, a to 

při zachování či zvýšení péče o výrobní zařízení, je firma VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 

a. s. (Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101), dceřiná společnost se 100% účastí holdingu 

VÍTKOVICE a.s. – IČ 25877950, DIČ CZ 25877950. Firma byla založena 18. dubna 2001, a 

výše jejího základního jmění je 2,1 mld. Kč. 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

NS 320 

OCELÁRNA 

NS 330 

SLÉVÁRNA 

NS 340 

KOVÁRNA 

NS 370 

TĚŽKÁ 
MECHANIKA 

NS 371 

MONTÁŽ 

 

Schéma 3 – Orientační schéma VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  

Tato firma zabezpečuje údržbu svého výrobního zařízení formou outsourcingu 

v rámci holdingu, společností VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. (Ostrava, Vítkovice, Ruská 

2929/101A; IČ 2587 1587; DIČ CZ 2587 1587). Výše základního jmění firmy je 155 000 000 

Kč. 
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VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. 

NS 710 

STROJÍRENSKÁ 
VÝROBA 

 

NS 720 

STEEL SERVIS 

 

NS 730 

HUTNÍ SERVIS A 
MONTÁŽE 

 

NS 770 

STROJÍRENSKÝ 
SERVIS 

 

Schéma 4 – Orientační organizační schéma VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 

Společnost byla založena 1. ledna 2001 a vznikla sloučením útvarů údržby 

jednotlivých společností VÍTKOVICE, a.s. Významnou měrou podílí na zabezpečování chodu 

podniků, začleněných do skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.  

NS 770 - STROJÍRENSKÝ SERVIS 

Poskytované služby a výkony Výrobní, opravárenské a montážní činnosti 

Základní okruhy 
služeb a výkonů 

Specializované výkony Výrobní Elektro 

Schéma 4 – Služby a výkony poskytované NS 770 - Strojírenským servisem  

Současný stav údržby ve firmě VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s.  

 Stejně jako ve většině strojírenských firem v ČR, tak i ve společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s., je údržba realizována nikoliv formou preventivní – TPM (kapitola 

1.2.2), ale převážně formou oprav po poruše, a také v dalších bodech se rozchází s principy 

systému TIM.  

IS pro řízení údržby NS 770 – Strojírenský servis 

Útvar Strojírenský servis využívá od roku 2009 pro zabezpečení evidence a sledování 

procesů údržby, oprav, modernizace výrobního zařízení a investiční výstavbu, některé části 

modulů informačního systému Helios Green (HG).  

 

Schéma 6 – Průběh odstraňování poruch  
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Problematické oblasti IS podpory řízení údržby: 

 Provedení kontroly poruchy diagnostikem na místě (Schéma 13, fáze 4) neprobíhá 

systémovým způsobem. Nalezení problému se neopírá o definované fáze (kroky) 

postupu pro daný typ poruchy a zařízení, ale je prováděno nahodile, , především podle 

zkušeností a úsudku pracovníka.  

 V případě výroby ND vlastními silami (Schéma 13, fáze 7) je problematické získání 

výkresů jednotlivých součásti výrobního zařízení či součástky. Mnohdy existuje jen část 

výkresů, a ty jsou archivovány ne zcela systematicky, a pouze v papírové podobě.  

 Protokol o poruše (obrázek 3), není předán bezprostředně po ukončení opravy ke 

zpracování do systému HG, ale až spolu s protokoly ostatních poruch, a do té doby je již 

opravená porucha vedena v systému jako neodstraněná (někdy až v řádech dnů). Tím 

pádem není zaznamenán přesný údaj o ukončení poruchy a jejím skutečném trvání.  

 Záznam (zpracování) informací o opravě (Schéma 13, fáze 10) není prováděn 

v dostatečném rozsahu a tyto data nejsou systémově zpracovávána a rozborována. 

Není tak vytvořen základ pro sledování oprav, jejich statistické zpracovávání a 

vyvozování závěrů a opatření.  

Náklady na údržbu ve firmě VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. 

Struktura nákladů na údržbu 

Náklady, které firma VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. vynakládá na údržbu, 

jsou tvořeny paušálně podle možností firmy a výsledku hospodaření. Neodrážejí tedy 

reálnou potřebu údržby dlouhodobého majetku, a jsou jen sanací vzniklých poruch a havárií 

ohrožujících výrobu. Z převážné části jsou tyto prostředky převáděny firmě VÍTKOVICE 

MECHANIKA a.s., která formou outsourcingu zabezpečuje údržbářské činnosti. 

 

Graf 1 – Náklady na údržbu a jejich členění dle místa spotřeby 
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Ozn. Text 
v tis. Kč 

2008 2009 2010 2011 2012 

I. 
Vlastní údržba 
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

8 574 16 266 4 615 7 161 5 697 

II. 
Outsourcing 
VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 

397 608 266 792 192 467 189 169 184 709 

III. Externí firmy 43 521 32 914 27 725 34 339 33 612 

 Náklady na preventivní údržbu (není údaj) (není údaj) 54 163 43 661 47 323 

I.+II.+III. Celkové náklady na údržbu 449 703 315 972 224 807  230 669 224 018 

Tab. 8 – Náklady na údržbu a jejich členění dle místa spotřeby 

Ozn. Text 
v tis. Kč 

2008 2009 2010 2011 2012 

I. 
Výkony 
(tržby, změna stavu zásob, aktivace) 

7 179 528 4 507 881 4 137 562 4 708 490 4 752 948 

II. 
Celkové náklady na údržbu 
(vlastní údržba, outsourcing, externí) 

449 703 315 972 224 807 230 669 224 018 

  

   
 *100 

Podíl nákladů na údržbu a 
výkonů (v procentech) 

6,3% 7,0% 5,4% 4,9% 4,7% 

Tab. 9 – Náklady na údržbu podle vztahu k výkonům 

 Poměr preventivní údržby představuje v celkových nákladech na údržbu podíl cca 

okolo 20%, což je poměr kriticky nízký a je zapříčiněny poklesem zdrojů, zejména tržeb od 

roku 2009.    

Benchmarkingové ukazatele údržby 

Výpočet benchmarkingových ukazatelů dle standardů EFNMS se odvíjí od evidence 

ukazatelů ve sledované firmě, resp. používaného IS a jeho datové struktury. Ve firmě 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je dostupnost potřebných dat velmi omezená, a proto 

je možné se zaměřit pouze na vyhodnocení některých těchto ukazatelů.  

Finanční náročnost udržování majetku (ukazatel 1): 

I01 = 

                          

                                                 
     

(2.1) 

I01 (rok 2010) = 
        

                 
     = 16,8 %  

I01 (rok 2011) = 
        

                 
     = 6,5 %  

I01 (rok 2012) = 
        

                
     = 7,0 %  
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Pozn.: reprodukční hodnota hmotného a nehmotného majetku není v řešené firmě 

sledována. Byla proto použita netto hodnota hmotného a nehmotného majetku, a je tedy 

potřeba vypočtený ukazatel finanční náročnosti udržování majetku v tomto kontextu chápat. 

Náklady na udržování majetku jsou ve vztahu k hodnotě hmotného a nehmotného 

majetku poměrně nízké, a neodpovídají potřebám (stavu) tohoto majetku. Navíc mají 

klesající tendenci, v jisté setrvačnosti kopírují pokles tržeb a tedy reálné možnosti firmy. 

Navíc je potřeba si uvědomit, že reprodukční hodnota majetku, která by měla být optimálně 

ve výpočtu použita (avšak firma ji nesleduje), by vedla k ještě nižším procentuálním 

hodnotám podílu nákladů na údržbu.  

Relativní náklady externí údržby (ukazatel 3): 

I03 = 
                          

                         
     (2.3) 

I03 (rok 2010) = 
       

       
     = 12,3 %  

I03 (rok 2011) = 
       

       
     = 14,9 %  

I03 (rok 2012) = 
       

       
     = 15,0 %  

 Ukazatele relativních nákladů externí údržby jsou poměrně vysoké a mají rostoucí 

tendenci, což je odrazem velkého podílu oprav po poruše. Náklady na takové opravy jsou 

nadměrně vysoké, neboť řešení poruch a havárií je časově limitováno (potřeba uvést stroj do 

provozu), a z kapacitních i technických důvodů tyto opravy není schopno realizovat NS 770 

Strojírenský servis.  

Relativní náklady preventivní údržby (ukazatel 4): 

I04 = 
                              

                         
     (2.4) 

I04 (rok 2010) = 
       

       
     = 24,1 %  

I04 (rok 2011) = 
       

       
     = 18,9 %  

I04 (rok 2012) = 
       

       
     = 21,1 %  

 Podíl preventivní údržby na celkových nákladech je naopak velmi nízký. Svědčí to o 

skutečnosti, že firma VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. věnuje jen malou pozornost 

preventivním činnostem a diagnostice, a vzniká tak velký počet poruch a havárií jejichž 

náprava je pak finančně náročná. Při správně nastavené prevenci, by byla většina poruch 

eliminována, a poměr tohoto ukazatele by se zcela obrátil.  

Relativní intenzita toku peněz do údržby (ukazatel 6): 

I06 = 
                          

                
     (2.6) 



Autoreferát      Ing. Libor Nečas 

 

21 
 

I06 (rok 2010) = 
        

       
     = 5,4 %  

I06 (rok 2011) = 
        

       
     = 4,9 %  

I06 (rok 2012) = 
        

       
     = 4,7 %  

 Hodnoty tohoto ukazatele dokládají, že firma nejenže vkládá do údržby nedostatečný 

objem prostředku (I01) v neoptimální striktuře (I04), ale navíc se náklady na údržbu úměrně 

snižují v závislosti na výkonech firmy, vzniklých pravděpodobně nedostatečnou zakázkovou 

náplní. Zřetelně to zobrazuje graf 3 - Podíl celkových nákladů na údržbu a výkonů firmy. 

Z toho to grafu je navíc patrné, že již proti stavu v letech 2008 a 2009, došlo k prudkému 

propadu výkonů a v té souvislosti zdrojů směrovaných do údržby výrobního zařízení. Tato 

situace se jednoznačně musí projevovat ve zhoršujícím se stavu dlouhodobého hmotného 

majetku.     

3.2  Volba objektů vhodných pro experiment  

Volba výrobních zařízení pro analýzu údržby, prognózu údržby TPM a definování 

přínosu této změny v řízení údržby, je ovlivněna především typem výroby, vývojem 

poruchovosti a vysokou nákladovostí vzniklých poruch, provozních nehod a havárií. Byly 

vybrané tři technologické zařízení a jejich součásti.  

 LF pec elektrická pánvová 80 tun, transformátor VN – NS 320 

U tohoto výrobního zařízení došlo k havárii transformátoru, jehož oprava si vyžádala 

velmi vysoké finanční náklady. Navíc existuje předpoklad, že proaktivní údržba mohla 

takové situaci zabránit. 

 Elektrická oblouková pec, EOP č. 5 – NS 320 (řešeno v dizertační práci) 

Na tomto zařízení bylo zaznamenáno v uplynulém období extrémně vysoké množství 

zásahů údržby. Od roku 2010 se jednalo o více než 1800 případů poruch, provozních 

nehod a havárií, přičemž mnohé se opakovaly, aniž by bylo přijato opatření pro 

zamezení této iterace.  

 Vozová ohřívací pec č. 2 - NS 340 (řešeno v dizertační práci) 

Vozová pec byla volena z důvodu velkého množství těchto technologických zařízení ve 

firmě VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. – celkem 53 vozových komorových 

průmyslových pecí. Poruchy, které se zde vyskytují, se opakují u všech těchto výrobních 

zařízení.  

Popis zařízení A - Transformátor VN, LF pece  

Regulační transformátor je součástí pecního zařízení, z něhož se napájí elektrody. 

Významná je u něj možnost regulace napětí a proudu, a ovládání velikosti oblouku na dané 

peci.   

Transformátor VN, LF pece elektrické obloukové 80t, byl uveden do provozu v roce 

1994, a byl vyroben ve firmě ČKD Praha (s výrobním číslem 1224701). Jedná se o typ 

34T+54T se spoj. vinutím YD. Jeho základní parametry jsou následující: 
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Primární napětí: 22 000 V, 262– 8 A; Sekundární napětí:  89,5–300 V,19 245 A; Výkon: 
10 MW; Napájení nakrátko: 6,82 %; Přepínač stupňů: 19 stupňů; Hmotnost transformátoru 

bez oleje: ~ 35 000 kg; Hmotnost oleje: ~ 19 000 kg; Hmotnost transformátoru s olejem 

~54 000 kg; Hmotnost transformátoru při revizi ~27 500 kg; Hmotnost transformátoru při 
dopravě ~52 000 kg. 

Transformátor je umístěn v samostatné zděné jednotce, která je uzamčena a přístup 

do ní podléhá, z technických a bezpečnostních důvodů, zvláštnímu režimu. Jeho rozměry 

jsou - výška:  3750 mm, šířka  3080 mm, délka  4750 mm. Válec dilatační nádoby má 

průměr  1145 mm a délku  3160 mm. 

3.3  Analýza současných nákladů na systém údržby 

Analýza poruch a nákladů na jejich opravy u jednotlivých součástí technologického 

zařízení firmy vychází z historie dat zaznamenaných v rámci systému Helios Green. 

Nejstarší data tedy sahají do roku 2009, kdy byl systém HG uveden do provozu. Některá 

data se nepodařilo získat (EOP č. 5 – NS 320) a jsou zpracována pouze za období 2011 až 

1. pol. roku 2013). Sestavy s výčtem použitých záznamů o hlášených poruchách, provozních 

nehodách a haváriích jsou obsaženy v přílohách 1, 2 a 3 této práce. 

Náklady na opravy a údržbu zařízení A  

Analýza poruchovosti zařízení pece LF el. pánvové 80t  

Analýza poruchovosti technologického zařízení LF pece elektrické pánvové 80t v NS 

320 byla dle dostupnosti dat zpracována za období od roku 2009 až do 10.7.2013 (označeno 

2013*). 

Za uplynulých téměř pět let se u zařízení pece LF el. pánvové 80t, vyskytlo celkem 

770 poruch, a doba jejich oprav trvala v souhrnu 47 653 hodin. Po tuto dobu zařízení nebylo 

plně funkční a vznikaly ztráty z titulu omezené výroby, a z titulu nákladů, které si opravy 

vyžádaly. Finanční ztrátu, která firmě vinou uvedených poruch vznikla, je z informačního 

systému HG, užívaného pro řízení údržby, nemožné přesně určit. Jistou představu o této 

hodnotě však naznačuje následující analýza. 

Analýza nákladů na opravy trafa pece LF el. pánvové 80t  

Ve sledovaném období 2009 až 2013 se u trafa pece LF el. pánvové 80t vyskytlo 8 

více či méně závažných poruch a havárii. U většiny poruch nebyly náklady na opravu nijak 

vysoké avšak dá se říct, že jejich charakter dopředu signalizoval závažnější problém. Ten se 

nakonec projevil významnou a velice nákladnou havárií (porucha č. 102257), jež si vyžádala 

opravu v hodnotě přesahující 8 miliard korun.  

Zařízení trafa v průběhu uvedené havárie vyřadilo provoz pánvové pece a oprava, 

která musela být provedena mimo firmu, trvala téměř dva měsíce. Zařízení muselo být 

demontováno a transportováno do specializované firmy vzdálené téměř 200 km.  

Nepoměr nákladů na opravy jednotlivých poruch trafa je patrný i z následující tabulky. 

Zdánlivě nevýznamné drobné poruchy, jako je nízký stav oleje, jeho nestandardní teplota a 

problém u chlazení, mohly signalizovat, v případě že by byly rozborovány, nebezpečí. 

Zavedení diagnostiky by včas mohlo uvést do chodu protiopatření, a zabránit havárii 

(102257) takového rozsahu.  
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(K
č

) 

1
0
6
0

8
0

 

Nízký stav oleje v trafu Vysoká 
6 

hod. 
PE - 

1
0
2
6

7
0

 

Silný únik vody v hydraulice chlazení trafa  Běžná 
388 

hod. 
PS 347 

1
0
2
2

5
7

 

HAVÁRIE 
Nejde zapnout - signalizace poruchy trafa 
(vyhazuje kompenzaci) bude převezeno do f.ESB 
Brno. Na noční směně postavena plošina a trafo 
vyjmuto ven na plošinu. Evidováno jako havárie  
zč. 5 944 7332 -3  

Nejvyšší 
1249 

hod. 
PE 8 202 762 

9
3
6
4

3
 

Nízká teplota trafooleje - vyblokovat podmínku. Vysoká 
5 

hod. 
PMaR 1 261 

9
3
5
8

0
 

Čidlo hlásí minimální hladinu oleje v trafu.  
Kontrola + doplnění. 

Vysoká 
29 

hod. 
PE 2 085 

5
9
2
1

3
 

Vypadlý kus pertinaxu. Kontrola konzoly na 
trafačce LF. Bude opraveno při BO 

Vysoká 
82 

hod. 
PE 11 129 

4
2
6
9

8
 

Nízká teplota oleje na trafu. Nejvyšší 
4 

hod. 
PMaR - 

2
4
2
6

1
 

Zprovoznění zapnutí trafa naprázdno, 
v pozorování. 

Běžná 49hod. PE - 

Tab. 10 – Výskyt poruch trafa pece el. pánvové LF 80t a jejich náklady  

Jestliže elektrická pánvová pec LF 80t pracuje ve třísměnném nepřerušeném 

provozu, lze její roční hodinový využitelný časový fond vypočítat následovně: 

Tvyu  =  (tk – tv) * s * tsm  –  (to + tp) *s * tsm 
 

Tvyu  =  (365 - 0) * 3 * 8 - (3 + 0) * 3 * 8 = 8 688 hod./rok 

Celkový počet hodin trvání poruch na transformátoru pánvové pece LF 80t, jak 

vyplývá z výše uvedené analýzy (tab. 22) za sledované období 4,5 roku, je 1812 hodin. 

Jestliže vyřazení transformátoru z provozu zastavilo činnost celé pánvové pece LF na dobu 

1812 hodin, znamená to 5 % z celkového časového fondu tohoto zařízení (viz. ukazatel 11 – 

Využití výrobního zařízení, kapitola 2.1.3, vzorec 2.11): 

Vyu it  v robn ho za  zen   =  
                      

                            
     

Vyu it  v robn ho za  zen  v roce 2009  =  
        

     
      =  100 % 
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Vyu it  v robn ho za  zen  v roce 2010  =  
         

     
      =  99,4 % 

Vyu it  v robn ho za  zen  v roce 2011 =  
         

     
      =  99,1 % 

Vyu it  v robn ho za  zen  v roce 2012  =  
        

     
      =  100 % 

Vyu it  v robn ho za  zen  v roce 2013  =  
           

     
      =  80,7 % 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Roční využitelný časový fond 
(hodin) 

8 688 8 688 8 688 8 688 8 688 

Trvání poruch (hodin) 0 53 82 0 1677 

Využití výrobního zařízení (%) 100 99,4 99,1 100 80,7 

Plánovaná produkce slévárenské 
oceli (tuny) 

140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 

Průměrná cena slévárenské oceli 
(Kč/tunu) 

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Ztráta ve výrobě vinou poruch 
(Kč) 

0 12 811 000 19 820 000 0 405 352 000 

Tab. 11 – Výskyt poruch trafa pece el. pánvové LF 80t a jejich náklady  

3.4  Definice nákladů systému TPM  

Implementace TPM do praxe přináší potřebu nákladů spojených nejen se samotnou 

změnou systému řízení údržby, ale také náklady, které se u dosavadní (běžné) údržby 

nevyskytovaly. Tyto je nutné vyčíslit pro následné porovnání.  

Náklady spojené se zavedením systému TPM  

První fází implementace systému TPM do stávajícího řízení údržby je příprava 

projektu, a zavedení procesů nezbytných pro udržování systému. V rámci těchto úvodních, a 

v podstatě jednorázových procesů, je nezbytné provést dva kroky: 

a) Zpracování projektu implementace systému TPM  

Stejně jako realizace každého projektu, musí být i implementace TPM do systému 

řízení podrobně rozpracována v realizačním plánu. Ten by měl v časovém i věcném hledisku 

definovat koordinované procesy, s definovaným datem zahájení a ukončení, směřující 

k naplnění hlavních i dílčích cílů. Samozřejmostí projektu pak musí být i stanovení finanční 

náročnost celého procesu, s respektem ke specifickým omezením v oblasti nákladů a zdrojů.  

Jedná se o činnost převážně administrativní, avšak s nutnou znalostí prostředí a 

všech ovlivňujících i ovlivněných procesů (výrobních, zásobovacích, personálních, 

ekonomických a jiných). Zpracování tohoto projektu musí, pro maximalizaci předpokladu 

úspěchu, respektovat řadu principů a metod, a využít obecně popsané a ověřené postupy 

tvorby a prezentace. To předpokládá, aby se na zpracování projektu podíleli kvalifikovaní 
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pracovníci se zkušenostmi nejen z oblasti praxe, ale i z akademického prostředí, nezatížení 

rutinou a zavedenými postupy.  

Nákladově je fáze zpracování realizačního projektu implementace TPM méně 

náročným krokem, a lez ji odhadnout rámcově ve stovkách tisíc korun. Částečně lze využít 

stávající podnikové personální kapacity, a částečně využít mimopodnikové odborníky.  

1. Zpracování projektu implementace systému TPM 500 tisíc Kč 

b) Zabezpečení systému TPM podpůrným IS  

Předpokladem kvalitního a bezproblémového fungování procesu řízení údržby na 

základě principů TPM je jeho zabezpečení vhodným informačním systémem (IS), resp. 

strukturou propojených, vzájemně se doplňujících a dobře komunikujících dílčích IS. Pro 

implementaci TPM do podnikové praxe (TIM) není bezpodmínečně nutné měnit stávající IS, 

ale prohloubit užívání a plně zapojit možnosti stávajících systémů s jejich doplněním o 

specializované počítačové programy, řešící další potřebné oblasti systému řízení údržby.   

Aplikace dílčích softwarových celků v IS řízení údržby TIM   

Komplexní informační systém tvořený dílčími softwarovými celky a propojujícími 

vazbami, tak jak byl navržen pracovníky Katedry mechanické technologie, VŠB-TU Ostrava, 

je znázorněn v následujícím schématu: 

DIAGNOSTICKÉ
METODY

TVORBA
DOKUMENTŮ

SUBJEKTIVNÍ
SBĚR INFORMACÍ

DATOVÁ ZÁKLADNA
činností pro objekt

GRAFICKÝ TŘÍDÍCÍ
SYSTÉM

INFORMAČNÍ A ŘÍDÍCÍ
SYSTÉM

rozhraní

Datová
základna

CAS

Vibro
Termo

Tribo
diagnostika

(výkresy)
GTS

Solid Edge

Word
Excel

Solid Edge

IFS
SAP

Helios Green

1

2 3

4 5 6

 

Schéma 7 – IS pro řízení údržby TIM  

 Jádro IS řízení údržby je tvořeno jakýmkoliv ERP systémem pro komplexní řízení 

firemních procesů, který však obsahuje modul údržba. Může jim být například systém IFS, 

systém SAP nebo Helios Green, který je částečně používán ve firmě VÍTKOVICE 

MECHANIKA a. s., NS 770 – Strojírenský servis (podrobněji kap. 3.1.1).  

Vazby systémů diagnostiky, systému datové základny CAS a informačního řídicího 

systému jsou znázorněné v následujícím vyobrazení. 
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OBJEKTY
ÚDRŽBY

ČINNOSTI
ÚDRŽBY

STANDARDY
PRÁCE ÚDRŽBY

DIAGNOSTICKÁ
MĚŘENÍ

(vibro, termo a tribo
diagnostika)

STANDARDY
PROVÁDĚNÝCH

ČINNOSTÍ
(tvorba, užití, optimalizace)

SPLNĚNÍ
KRITÉRIÍ

OPTIMALIZACE
CYKLŮ

DIAGNOSTIKY

ANO

NE

VYHODNOCENÍ

CAS

ERP systém (IFS, SAP, HG aj.)

 

Schéma 8 – Vazby IS pro řízení údržby TIM  

Údržba a opravy strojů a zařízení velmi často souvisí i s výměnou jejich dílčích 

součástí, spojenou nejen s dostupností náhradních dílů, ale i nástrojů a nářadí. Významným 

prvkem, který tuto oblast usnadňuje, zkracuje a zjednodušuje, je grafický třídící systém GTS. 

Jeho prostřednictvím je vedena podrobná evidence o všech strojích a výrobním zařízení 

v grafické podobě. 

 

Schéma 9 – Schéma struktury systému GTS  

 V rámci IS pro řízení údržby TIM plní aplikace GTS i další funkce, které lze shrnout 

do šesti bodů: 

1. udržuje znalostní bázi dat (informací) v podniku  

2. efektivně ukládá nově získaná data do systému 

3. umožňuje rychlý přístup k výkresům a konstrukčním kusovníkům v členění podle objektů   

4. vytváří vazby mezi konstrukčním dílem a příslušnou technickou dokumentací (analýzy, 

3D modely, tabulky, obrázky apod.) 

5. umožňuje modifikovat příslušnou technickou dokumentaci 

6. umožňuje integraci se systémy CAD, Solid Edge apod., pro tisk či zobrazení potřebného 

výkresu. 
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Náklady na zabezpečení implementace TPM, resp. komplexní aplikaci systému TIM, 

potřebným IS, se odvíjí od stávajícího vybavením podniku kvalitním a funkčním ERP 

systémem. Je-li podnik vybaven např. systémy IFS, SAP nebo Helios Green, je možné jej 

dovybavit modulem pro řízení údržby, a následně softwarovou podporou pro diagnostické 

metody, pro datovou základnu činností pro objekt, grafickým třídícím systémem a softwarem 

pro tvorbu dokumentů. Je však důležité si uvědomit, že pouhé vybavení podniku uvedenými 

IS a softwarovými podporami nic nevyřeší bez naplnění systémů datovou základnou.  

1. Dovybavení ERP systému modulem údržba 
(např. IFS systém: jádro systému 500 tis. Kč + modul údržba 500 
tis. Kč + implementace 500 tis. Kč) 

1 500 tis. Kč 

2. Softwarové zabezpečení diagnostických metod 
(např. vibro- (Prizm Solution) 500 tis. Kč a tribo-diagnostika 500 tis. 
Kč. (Zařízením pro termo-diagnostiku firma disponuje)  

1 000 tis. Kč 

3. Software pro řízení datové základny činnosti pro objekt (systém 
CAS) vč. datové základny (VŠB-TU Ostrava) 

500 tis. Kč 

4. Grafický třídící systém (GTS) 500 tis. Kč 

5. Software pro tvorbu dokumentů (lze využít stávající systémy 
používané ve firmě)  

0 Kč 

Náklady na školení a tréning TPM  

Pro převážnou část firem a jejich pracovníky je systém TPM a jeho integrace (TIM) 

oblastí neznámou, a je nezbytné je seznámit jak s principem fungování tohoto systému, tak 

především se změnou přístupu k jejich práci, která dosud odpovídala tradičnímu 

způsobu údržby a péče o majetek. Tento proces školení se dotýká nejen pracovníků 

zaměstnaných v útvaru údržby, ale všech funkčních míst zapojených do týmů TPM (viz. kap. 

1.2.2). 

ŠKOLENÍ A TRÉNING 
        
      

OBSLUH 
STROJŮ A 
ZAŘÍZENÍ 

PRACOVNÍKŮ 
ÚDRŽBY 

NÁSTROJÁŘŮ TECHNOLOGŮ KONSTRUKTÉRŮ 
MANAŽERŮ 

VŠECH STUPŇŮ 

      

k šetrné 
obsluze (OŠ) a 

efektivní 
výrobě 

k preventivní 
periodické 

údržbě (PPÚ) a 
údržbě dle stáří 

(PSÚ) 

k efektivnímu a 
šetrnému 

postupu dle 
zásad TPM a 

TIM 

k tvorbě 
technologických 

postupů 
v údržbě dle 
zásad TPM a 

TIM 

k zahrnování 
diagnostiky do 
konstrukčních 
řešení strojů a 

zařízení 

ke koordinaci 
členů týmů 

TPM 

k obsluze se 
subjektivní 

diagnostikou 
(OD) a základní 

údržbou 

k diagnostické 
údržbě (DÚ) 

   k plánování a 
řízení dle zásad 

TPM a TIM 

Schéma 10 – Obsah školení a tréningu pro TPM  
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1. Školení a tréning spojený se zavedením TPM 
Jednorázová skolení pro vedoucí pracovníky a specialisty týmů TPM 
v prvním roce (cca 4 školení v roce): 4x 50 tis. Kč   

200 tis. Kč 

2. Systém průběžného proškolování pracovníků  
Zejména školení k šetrné obsluze a školení nových pracovníků: 3x 
50 tis. Kč 

150 tis. Kč 

Náklady na TPM pro zařízení A (experiment)  

 Jak vyplývá z  analýzy poruchovosti pece LF el. pánvové 80t, vyskytlo se zde od roku 

2009 velké množství poruch, provozních nehod a havárií, provázených omezením nebo 

zastavením chodu pece, a vysokými náklady na opravy po poruše. Převážné většině těchto 

případů bylo možné zabránit, pokud by se průběžně realizovala preventivní údržba. 

 Zejména je to zřetelné u konstrukční součásti zařízení - regulačního transformátoru 

pro napájení elektrod, kde v dubnu 2013 nastala rozsáhlá havárie, jejíž odstranění si 

vyžádalo vyřazení trafa z provozu na dobu 52 dnů a celkové náklady přesahující 8 mil. Kč.  

 Existuje podložený předpoklad, že správně realizovaná preventivní, plánovaná a 

diagnostická údržba, by eliminovala vznik této havárie a ušetřila vysoké náklady  

Definice činnosti preventivní údržby – transformátor VN  

 Na základě Datové základny pro údržbu, montáže a další pomocné a obslužné 

činnosti [11], vypracované týmem pod vedením doc. Ing. Josefa Nováka, CSc. v Ústavu 

projektování, organizace a ekonomiky strojírenské výroby, na VŠB - Technické univerzitě 

Ostrava, jsou definovány činnosti preventivní údržby [11]: 

a) Definice činností preventivní údržby pro TRANSFORMÁTOR VN 

DR3: 006-008 - Trafa olejová třífázová  

Preventivní údržba:  

1 

Kontrola 

Kontrola hlučnosti. vizuální kontrola poškození izolátorů. olejové 
nádoby. kontrola stavu oleje, teploty. kontrola těsnění u víka, 
trubkových spojů a vývodových izolátorů, kontrola provedení 
uzemnění, zjištění stupně znečištění 

1 hodina/ 
 2 osoby 

8 

Povrch - čištění čistícími prostředky, nátěr a stříkání 

Včetně chladících žeber, konzervátoru, horní desky, povrchu 
nádoby, izolátorů 

V prvním roce: 
3 hodiny/ 
2 osoby 

 
V dalších letech: 

 2 hodiny/ 
2 osoby 

9 

Povrch - čištění stlačeným vzduchem 

Včetně chladících žeber, konzervátoru, horní desky, povrchu 
nádoby, izolátorů 

Diagnostická údržba:  

2 

Měření izolačního stavu 

Primární vinutí x kostra; sekundární vinutí x kostra; primární x 
sekundární vinutí 

1 hodina/  
1 osoba 
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5 
Měření odporu zem. desky 

Včetně odpojení a zapojení uzemnění 

0,5 hodiny/  
1 osoba 

6 
Měření termokamerou 

Spoje, plášť 

1 hodina/  
1 osoba 

b) Stanovení periodicity preventivní činnosti u transformátoru VN 

V první fázi je stanovena periodicita odborným odhadem, a následně, vykazuje-li 

zařízení v diagnostice stav v souladu s normami a standardy, může být interval 

prodlužován. V opačném případě, vykazují-li hodnocené parametry zhoršení nebo 

kolísají, měl by být interval provádění kontrol a preventivních činnosti zkrácen. 

3.5  Vyhodnocení relace současných nákladů na 

údržbu a systém TPM  

a) Náklady na zavedení systému TPM 

Náklady na zavedení systému + Náklady na zpracování plánu, organizaci a řízení 
zavádění systému 

 + Náklady na IS – evidenci, statistiku a zpracování 
informací 

Náklady na školení a tréning + Náklady na kurzy TPM 

Náklady na plánovanou údržbu + Náklady na periodickou údržbu (PPÚ) 

 + Náklady na údržbu dle stáří zařízení (PSÚ) 

Náklady na diagnostickou údržbu + Náklady na subjektivní diagnostiku 

 + Náklady na měření provozních parametrů 

 + Náklady na měření vůlí v mechanismech 

 + Náklady na diagnostiku opotřebených olejů 

 = Náklady na systém TPM a jeho zavedení 

b) Přímé a nepřímé náklady na TPM 

Nepřímé náklady TPM + Náklady na zpracování plánu, organizaci a řízení 
zavádění systému 

+ Náklady na IS – evidenci, statistiku a zpracování 
informací 

+ Náklady na kurzy TPM 

Přímé náklady TPM na výr. zařízení + Náklady na kurzy TPM 

+ Náklady na periodickou údržbu (PPÚ) 

+ Náklady na údržbu dle stáří zařízení (PSÚ) 

+ Náklady na subjektivní diagnostiku 

+ Náklady na měření provozních parametrů 

+ Náklady na měření vůlí v mechanismech 

+ Náklady na diagnostiku opotřebených olejů 

Současné náklady na údržbu a systém TPM  

Na základě zjištěných údajů uvedených v kapitole 3.4, lze sestavit následující 

porovnání stávající nákladovosti údržby a očekávané nákladovosti po implementaci systému 

řízení údržby TPM. 

 (v tis. Kč) 
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Označení Nákladová položka 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Údržba  0 0 0 0 0 

2. Revize  0 0 0 0 0 

I. I. NÁKLADY NA BĚŽNOU ÚDRŽBU 0 0 0 0 0 

3. Poruchy  0 0 11 0 4 

4. Provozní nehody  0 0 0 0 0 

5. Havárie  0 0 0 0 8 203 

II. NÁKLADY NA OPRAVY PO PORUŠE 0 0 11 0 8 207 

6. Zastavení a omezení výroby  0 12 811 19 820 0 405 352  

III. VÝROBNÍ ZTRÁTY 0 12 811 19 820 0 405 352  

AA NÁKLADY NA STÁVAJÍCÍ ÚDRŽBU 0 12 811 19 831 0 413 559 

Tab. 12 – Náklady na stávající údržbu (zařízení A) 

Komentář k nákladům na stávající údržbu: 

1. Údržba 

 Průběžná údržba není u zařízení prováděná. Jistá opatření byla přijata po rozsáhlé 

havárii transformátoru, avšak o systémovou preventivní údržbu se nejedná.   

2. Revize 

 Revize transformátoru se provádí v rámci revizí celého zařízení LF pece, v intervalu 

jednou ročně. Rozsah a náklady však nejsou samostatně sledovány.  

I. NÁKLADY NA BĚŽNOU ÚDRŽBU 

 Součet položky 1. Údržba a 2. Revize  

3. Poruchy 

 Běžné poruchy, jejichž odstranění představuje náklad řádově v jednotkách tisíců, byly 

ve sledovaném období zaznamenány u zařízení transformátoru pece LF sedmkrát. 

Jejich charakter však signalizoval možnost vzniku rozsáhlejšího problému na zařízení 

(ke kterému v roce 2013 došlo).  

4. Provozní nehody 

 Tento typ poruchy, s nákladem nepřesahujícím půl milionu korun, nebyl u zařízení od 

roku 2009 zaznamenán.   

5. Havárie 

 Ve sledovaném období byla evidována jedna rozsáhlá havárie transformátoru pece 

LF (v roce 2013), zapříčiněná pravděpodobně chybou v systému olejového chlazení 

(přesná příčina této havárie nebyla specifikována).   

II. NÁKLADY NA OPRAVY PO PORUŠE 

 Součet položky 3. Poruchy, 4. Provozní nehody a 5. Havárie.   

6. Zastavení a omezení výroby 

 Výpočet položky Zastavení a omezení výroby je uveden v kapitole 3.3.1 a 

představuje finanční ztrátu v důsledku omezení a zastavení výroby vinou vyřazení 

regulačního transformátoru pece LF z provozu.   
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III. VÝROBNÍ ZTRÁTY 

 Součet položky 6. Zastavení a omezení výroby.   

AA NÁKLADY NA STÁVAJÍCÍ ÚDRŽBU 

 Součet položky I. Náklady na běžnou údržbu, II. Náklady na opravy po poruše a III. 

Výrobní ztráty.   

 (v tis. Kč) 

Označení Nákladová položka 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

1. 
Náklady na zpracování plánu, organizaci a 
řízení zavádění systému TPM 

500 - - - - 

2. 
Náklady na IS – evidenci, statistiku a 
zpracování informací 

3 500 - - - - 

I. 
NÁKLADY NA ZAVEDENÍ SYSTÉMU 
TPM 

4 000 - - - - 

3. Náklady na kurzy TPM 350 150 150 150 150 

II. NÁKLADY NA ŠKOLENÍ A TRÉNING 350 150 150 150 150 

A. NEPŘÍMÉ NÁKLADY TPM 4 350 150 150 150 150 

4. Náklady na periodickou údržbu (PPÚ) 
4 3 3 3 3 

5. Náklady na údržbu dle stáří zařízení (PSÚ) 

III. NÁKLADY NA PLÁNOVANOU ÚDRŽBU 4 3 3 3 3 

6. Náklady na subjektivní diagnostiku 

3 3 3 3 3 
7. Náklady na měření provozních parametrů 

8. Náklady na měření vůlí v mechanismech 

9. Náklady na diagnostiku opotřebených olejů 

IV. 
NÁKLADY NA DIAGNOSTICKOU 
ÚDRŽBU 

3 3 3 3 3 

B. PŘÍMÉ NÁKLADY TPM 7 6 6 6 6 

BB 
NÁKLADY NA SYSTÉM TPM A JEHO 
ZAVEDENÍ 

4357 156 156 156 156 

Tab. 13 – Náklady na systém TPM a jeho zavedení (zařízení A)  

Komentář k nákladům na systém TPM a jeho zavedení: 

1. Náklady na zpracování plánu, organizaci a řízení zavádění systému TPM  

 Jedná se o 4 až 6 měsíční studii prováděnou externí odbornou firmou (např. VŠB-TU 

Ostrava), v celkové hodnotě cca 500 tisíc Kč.   

2. Náklady na IS – evidenci, statistiku a zpracování informací (podrobně kap. 3.4.1.2) 

 Dovybavení ERP systému modulem údržba (např. IFS systém: jádro systému 500 tis. 

Kč + modul údržba 500 tis. Kč + implementace 500 tis. Kč): celkem1 500 tis. Kč. 

 Softwarové zabezpečení diagnostických metod, např. vibro- (Prizm Solution) 500 tis. 

Kč a tribo-diagnostika 500 tis. Kč. (Zařízením pro termo-diagnostiku firma disponuje): 

celkem 1 mil. Kč. 
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Software pro řízení datové základny činnosti pro objekt (systém CAS) vč. datové 

základny (VŠB-TU Ostrava): celkem 500 tis. Kč. 

Grafický třídící systém (GTS): celkem 500 tis. Kč. 

Software pro tvorbu dokumentů (lze využít stávající systémy používané ve firmě)  

I. NÁKLADY NA ZAVEDENÍ SYSTÉMU TPM 

 Součet položky 1. Náklady na zpracování plánu, organizaci a řízení zavádění 

systému TPM a 2. Náklady na IS – evidenci, statistiku a zpracování informací.   

3. Náklady na kurzy TPM  

 Školení a tréning spojený se zavedením TPM - jednorázová skolení v prvním roce, 

pro vedoucí pracovníky a specialisty týmů TPM v prvním roce (cca 4 školení v roce), 

4x 50 tis. Kč: celkem 200 tis. Kč. 

 Systém průběžného proškolování pracovníků – v každém roce, zejména školení k 

šetrné obsluze a školení nových pracovníků, 3x 50 tis. Kč: celkem 150 tis. Kč/rok.   

II. NÁKLADY NA ŠKOLENÍ A TRÉNING 

 Součet položky 3. Náklady na kurzy TPM.   

A. NEPŘÍMÉ NÁKLADY TPM 

 Součet položky I. Náklady na zavedení systému TPM a II. Náklady na školení a 

tréning.   

4. Náklady na periodickou údržbu (PPÚ) - (podrobně kap. 3.4.3)  

 (mzda pracovníka údržby 130 Kč/hodinu; odvod zaměstnavatele soc. a zdrav 34%) 

 Kontrola, 1 hodina/2 osoby/3krát v roce: 2*130*1,34*3 = 1045 Kč 

Povrch – čištění první rok, 3 hod./2 os./3x v roce: 6*130*1,34*3 = 3135 Kč 

Povrch – čistění v dalších letech, 2 hod./2 os./3x v roce: 4*130*1,34*3 = 2090 Kč 

5. Náklady na údržbu dle stáří zařízení (PSÚ) 

 Uvedeno v rámci položky 4.   

III. NÁKLADY NA PLÁNOVANOU ÚDRŽBU 

 Součet položky 4. Náklady na periodickou údržbu a 5. Náklady na údržbu dle stáří 

zařízení.   

6. Náklady na subjektivní diagnostiku 

 Školení obsluh vedeno v rámci Nepřímých nákladů – pol. 3, Náklady na kurzy TPM.   

7. Náklady na měření provozních parametrů 

 (mzda pracovníka údržby 130 Kč/hodinu; odvod zaměstnavatele soc. a zdrav 34%) 

Měření izolačního stavu, 1 hod./2 os./3x v roce: 3*130*1,34*3 = 1567 Kč 

Měření odporu zem. desky, 0,5 hod./2 os./3x v roce: 1*130*1,34*3 = 523 Kč 

Měření termokamerou, 1 hod./2 os./3x v roce: 2*130*1,34*3 = 1045 Kč 

8. Náklady na měření vůlí v mechanismech 

 Uvedeno v rámci položky 6.   

9. Náklady na diagnostiku opotřebených olejů 

 Uvedeno v rámci položky 6.   

IV. NÁKLADY NA DIAGNOSTICKOU ÚDRŽBU 

 Součet položky 6. Náklady na subjektivní diagnostiku, 7. Náklady na měření 

provozních parametrů, 8. Náklady na měření vůlí v mechanismech a 9. Náklady na 

diagnostiku opotřebených olejů.   
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B. PŘÍMÉ NÁKLADY TPM 

 Součet položek III. Náklady na plánovanou údržbu a IV. Náklady na diagnostickou 

údržbu.   

BB NÁKLADY NA SYSTÉM TPM A JEHO ZAVEDENÍ 

 Součet položek A. Nepřímé náklady TPM a B. Přímé náklady TPM.   

Srovnání současných nákladů na údržbu a nákladů na TPM   

Z výpočtu vyplývá prokazatelný přínos implementace Totálně produktivní údržby 

(TPM) a Totálně integrované údržby (TIM) do praxe strojírenské firmy VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. 

Zatímco náklady na údržbu po poruše a ztráty v důsledku poruchovosti dosáhly, u 

zařízení regulačního transformátoru LF pece 80t, za sledovaní období (5 let) hodnotu 446 

mil. Kč, předpokládané náklady na údržbu stejného zařízení včetně nákladů na aplikaci a 

užívání systému totálně produktivní údržby ve firmě VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., 

dle propočtů a odborných odhadů představují částku nepřesahující 5 mil. Kč.  

Rok 2009 až 2013 Rok 2014 až 2018 

Systém řízení údržby Systém řízení údržby TPM 

  Náklady na zavedení TPM 4 000 

Školení a tréning TPM 950 

Nepřímé náklady TPM 4 950 

Zařízení A – Regulační trafo LF 80t Zařízení A – Regulační trafo LF 80t (TPM) 

Náklady na běžnou údržbu 0   

Náklady na opravy po poruše 8 218 Náklady na plánovanou údržbu 16 

Výrobní ztráty 437 983 Náklady na diagnostickou údržbu 15 

Náklady a ztráty - zař. A 446 201 Přímé náklady TPM – zař. A 31 

Náklady na systém řízení 
údržby a náklady a ztráty 
údržby zař. A 

446 201 
Náklady na systém TPM a 
údržbu TPM zař. A 4 981 

Průměrné roční náklady a 
ztráty na údržbu zař. A 89 240 

Roční přímé náklady na údržbu 

zař. A  
156 

Tab. 14 – Srovnání současných nákladů na údržbu a nákladů na TPM  

Z uvedeného srovnání nákladů a ztrát za období uplynulých 5 let, a předpokládaných 

nákladů na systém TPM v průběhu následujících 5 let, vyplynulo, že systém TPM je schopen 

již v prvním roce pokrýt náklady investice a navíc výrazně snížit celkové náklady na údržbu. 

Návrh opatření na zkvalitnění údržby ve firmě plynoucí 

z analýz  

Z provedených analýz zabezpečení údržby a oprav dlouhodobého majetku ve firmě 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. vyplynula řada problematických oblastí, které nejsou 
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v souladu s principy TIM prováděny. Tyto nedostatky pak vedou k nefunkčnímu systému 

péče o výrobní zařízení a ztrátě přehledu o jejich stavu.  

Mimo implementace systému řízení údržby TPM, je nutné firmě doporučit provedení 

několika zásadních opatření, pro fungování údržby zcela nezbytných: 

1. Je nezbytné zavést fungující systém evidence informací o strojích a výrobním zařízení, a 

to optimálně v elektronické formě, tak, aby tyto informace byly přístupné všem funkčním 

místům, jež je potřebují. Výkresy, popisy, manuály nebo výkonové parametry by měly 

být dostupné nejen pracovníkům údržby, ale i technologům, konstruktérům apod.  

I zkušenost při zpracování této disertační práce prokázala, že je ve firmě velmi 

nesnadné, či spíše nemožné, dohledat materiály k některým výrobním zařízením. 

2. Rovněž je zcela zásadní, zavést systém zaznamenávání historie událostí, týkající se 

stavu a chodu zařízení. Jedná se o podrobný, kontinuální a komplexní záznam o 

opravách, poruchách, modernizaci a manipulaci se zařízením. 

Bylo zjištěno, že firma vede pouze záznam o nahlášených poruchách a ukončených 

opravách (v rámci systému HG dispečink, viz. kap. 3.1.1). Údaje zde zaznamenané 

nejsou zcela dostatečné a jednotné, jak vyplývá i z příloh A, B a C, této disertační práce. 

3. Zavedení systému preventivní diagnostiky (vibro, termo, tribo) je nezbytnou součástí 

implementace TPM, a jak prokázala mj. událost havárie na zařízení A (regulační 

transformátor pece, viz. kap. 3.3.1), její nedostatečnost může vést, a často vede, 

k významných poruchám a haváriím s rozsáhlými finančními dopady.  

4. Je nutné také zavést fungující systém plánování preventivních (proaktivních) oprav, a to 

jak periodických tak i vztahujících se ke stáří výrobního zařízení. Přesto, že je firma 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. limitována omezenými zdroji, měla by si 

uvědomit, že proaktivní údržba je rentabilní. Prostředky, které je nutné vkládat do 

vzniklých oprav po poruše, převyšují relativně nízké náklady na prevenci (kap. 3.5.1). 

5. Významné změny je rovněž nutné provést v oblasti řízení zásob ND pro údržbu. 

Stávající způsob držení převážně nadbytečných či nepotřebných zásob, by bylo vhodné 

nahradit systémem výhodnějším z hlediska operativnosti údržby a oprav, a také z 

hlediska zátěže ekonomiky firmy vázáním kapitálu.  

Jako velmi vhodná se zde jeví spolupráce s firmami, které se orientují na udržování 

zásob ND pro více subjektů, s nimiž mají uzavřené dohody. Za mnohem nižší náklady je 

tak možné mít zabezpečené dodávky ND v potřebném čase a struktuře. Jedna z firem, 

které zabezpečují takové služby (KOMA - Industry s.r.o.) navíc sídlí v bezprostřední 

blízkosti firmy VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  

6. Velké nedostatky se ve firmě rovněž dotýkají zapojení a motivování obsluh, do systémů 

péče o výrobní zařízení. Obsluha a údržba by neměly být oddělené, neboť se tak 

výrazně zvyšují náklady. Je potřeba zapojit pracovníky obsluhy do základních a 

jednoduchých údržbářských činností, zejména ve fázích, kdy stroj není v provozu a 

obsluha není vytížena.  

Také motivace obsluh k šetrnému zacházení s výrobním zařízením je oblast s nízkými 

náklady, ale vysokým efektem a dopadem na dobrý stav strojů. Při práci na této 

disertační práci bylo zjištěno, že u některých zařízení je až polovina poruch způsobena 

chybou lidského faktoru, přestože z důvodu složitých šetření a vztahů mezi údržbou a 

obsluhou, je vykazována jako porucha objektivní. 
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7. Další doporučení směřuje k vytvoření týmové součinnosti (tzv. týmům TPM) mezi 

pracovníky údržby, obsluhy, technologické přípravy výroby, konstrukce a nástrojáři. Je 

nezbytné, aby jejich činnost nebyla izolovaná a vzájemně se propojovala k jednotnému 

cíli – dosažení optimálního a bezproblémového provozu výrobního zařízení. 

8. V zájmu plynulého chodu výroby je nutné kvalitním systémem plánování dosáhnout 

synchronizace výroby, údržby, prevence a oprav. To znamená promyšleně využívat 

odstávek a minimalizovat výpadky v chodu výrobního zařízení. 

9. Mimořádně významné je zavedení systému provádění rozborů poruch a oprav. Zejména 

je nutné vyhodnocovat příčiny a charakter poruch, jejich opakování, úroveň pracnosti, 

chyby organizačního charakteru, problémy v zásobování či ve finančním zabezpečení.  

Byla odhalena naprostá absence rozborováni, a dokonce i nemožnost jejího provádění 

vinou neexistence záznamů o provedených opravách (viz. předcházející body). 

10. Na základě záznamů informací o poruchách a v souladu prováděnými rozbory, musí být 

přijímána rázná opatření, která zamezí vzniku opakování chyb a dosáhnou zavedení 

funkčního systému údržby. 

Navržené kroky jsou nezbytným předpokladem toho, že se údržba výrobního zařízení 

ve firmě VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. stane funkční a nákladově přijatelnou. Lze 

říct, že stávající stav organizace a řízení péče o dlouhodobý majetek ve firmě je 

neuspokojivý, byť řadě příčin tohoto stavu je možné rozumět. 

4 ZOBECNĚNÍ VÝSLEDKU EXPERIMENTU 

 Na základě současných teoretických poznatků a zjištění v podnikové praxi, lze 

zobecnit mechanismus srovnání nákladovosti a výpočet ekonomického přínosu zavedení 

systému řízení údržby na principech TPM do praxe. 

4.1  Formulace obecného mechanismu definování 

přínosu TPM  

Celý projekt implementace a vyhodnocení přínosu, vyplývající z předchozích kapitol, 

zahrnuje 9 fází (kroků): 

P.č. Fáze Dílčí kroky - upřesnění 

1. Definice cíle  Dosažení úspory celkových nákladů a 
ztrát cestou zavedení systému řízení 
údržby TPM  

 Výpočet úspory z implementace TPM 

2. Výběr výrobního zařízení  Definice výrobního zařízení, na kterém 
bude TPM implementována  

3. Formulace současné struktury nákladů 
na údržbu 

 

4. Analýza současného systému údržby  Analýza systému řízení údržby 

 Analýza běžné údržby 

 Analýza oprav  

 Analýza výrobních ztrát vinou poruch 

5. Definice nákladů systému TPM  Definice nákladů na zavedení TPM 

 Definice požadavků na školení a 
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tréning  

 Definice požadavků na plánovanou 
údržbu TPM 

 Definice požadavků na diagnostickou 
údržbu TPM 

6. Formulace struktury nákladů údržby 
TPM 

 

7. Porovnání nákladů obou systémů  

8. Formulace přínosu implementace TPM  Roční úspora nákladů 

 Roční procentuální úspora nákladů 

9. Definice přínosů a formulace závěru  Rozhodnutí o zavedení systému TPM 

Tab. 15 – Fáze implementace a vyhodnocení přínosu TPM do praxe 

Mechanismus definování přínosu implementace TPM v grafickém znázornění 

vyjadřuje následující schéma: 

Stávající
běžná údržba

Analýza nákladů
na plánovanou

údržbu

Analýza nákladů
na revize

Současný stav
oprav po poruše

Analýza 
četnosti poruch

Analýza výše
nákladů na poruchy

Analýza
příčin poruch

Rozsah ztrát
v důsledku poruch

Analýza 
odstávek výrobního

zařízení

Analýza
snížení výkonu

výrobního zařízení

Analýza
nekvalitní výroby

v důsledku poruch

Požadavky na
zavedení TPM

Definice nákladů na
zpracování plánu,
organizaci a řízení

zavádění TPM

Požadavky na
plánovanou údržbu

Definice nákladů na
údržbu dle stáří

zařízení

Definice nákladů na
periodickou údržbu

Náklady na IS -
evidenci, statistiku a
zpracování informací

Požadavky na
školení a tréning

Definice nákladů na
školení a tréning
šetrné obsluhy a 

subjektivní diagnostiky

Definice nákladů na
kurzy členů týmů TPM,
učebnu TPM, pomůcky

Požadavky na 
diagnostickou 

údrž-
bu 

Definice nákladů na
subjektivní diagnostiku

 

Stávající systém
řízení údržby
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Schéma 11 – Obecný mechanismus definování přínosu implementace TPM 
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4.2  Obecná definice výpočtu úspory ze zavedení 

systému řízení údržby TPM  

 Efektivnost zavedení systému řízení údržby TPM, která vychází z obecně 

definovaného mechanismu (kapitola 4.1), lze formulovat následujícím výpočtem. 

Roční náklady na tradiční údržbu (CtM): 

Roční náklady na dosavadní (tradiční) údržbu lze vypočítat součtem všech skupin nákladů 

vynakládaných ve stávajícím systému řízení údržby v posledním roce, nebo jako průměr za 

sledované období. Výsledek vyjadřuje finanční hodnotu (Kč) 

CtM = STÚ + ÚS + ÚE + ÚMaR + P + PN + H + ZzNZ + ZzSV + ZzNKV 

Predikované ročních náklady na TPM (CtTPM): 

Roční predikované náklady na systém údržby TPM lze vypočítat součtem všech skupin 

nákladů definovaných pro řízení údržby TPM v letech po implementaci systému. Výsledek 

vyjadřuje finanční hodnotu (Kč). 

CtTPM = ISTPM + ŠTTPM + PÚ + DÚ + OP + VZ 

Roční úspora – efekt (ΔS): 

Roční úspora nákladů na údržbu (ΔS), plynoucí z implementace systému řízení TPM je 

rozdílem průměrných ročních dosavadních nákladů na tradiční údržbu (CtM) a predikovaných 

ročních nákladů na TPM (CtTPM). Výsledek vyjadřuje finanční hodnotu (Kć): 

ΔS = CtM - CtTPM 

Roční úspora – efekt v procentech (pS): 

Roční úspora nákladů na údržbu v procentech (pS), plynoucí z implementace TPM je 

rozdílem průměrných ročních dosavadních nákladů na tradiční údržbu (CtM) a predikovaných 

ročních nákladů na TPM (CtTPM), tedy ΔS, děleným průměrnými ročními náklady na tradiční 

údržbu (CtM) a vynásobým stem. Výsledek vyjadřuje procentní úsporu nákladů (%): 

pS = (CtM - CtTPM) / CtM * 100 = ΔS / CtM 

Doba návratnosti investice do zavedení systému TPM (Rt): 

Doba návratnosti jednorázové investice do implementace systému TPM, je podílem 

jednorázových nákladů na investici do implementace systému TPM (ITPM) a roční úspory – 

efektu z implementace systému TPM (ΔS). Výsledek vyjadřuje počet let.: 

Rt = ITPM / ΔS 
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ZÁVĚR 

 Podstatou disertační práce byl příspěvek k rozšíření dosavadních poznatků v řízení 

péče o stroje a výrobní zařízení, o oblast prediktivního propočtu budoucího přínosu 

implementace TPM (Total Productive Maintenance). Sekundárním cílem pak bylo přispět 

podnikové praxi k úspoře nákladů na údržbu a eliminaci ztrát plynoucích z aplikace 

chybného (nevhodného) řídicího systému v údržbě. V konečném důsledku šlo dosažení 

růstu efektivity celého procesu údržbářských činností.  

 Těchto cílů bylo dosaženo, a navíc studie odhalila řadu problematických míst 

v současném řízení údržby podniků, které vedou ke špatné péči o dlouhodobý majetek, 

plýtvání zdroji a neefektivitě činností pracovníků údržby.  

 Byla provedena analýza historického vývoje řízení údržby a byl specifikován 

v současné teorii nejracionálnější systém TPM, vhodný pro podniky strojírenského 

charakteru. V rámci vyhodnocování efektivity byly popsány tři v současnosti obecně 

používané metody – srovnání nákladů, výpočet celkové efektivity zařízení (OEE) a 

hodnocení efektivity údržby (MEE).  

 Pro experiment byla vybrána strojírenská firma v Moravskoslezském regionu – 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a její střediska 320 Ocelárna a 340 Kovárna. Na 

vybraných výrobních zařízeních byla provedena analýza zaznamenaných poruch a havárií, a 

odhalena problematická místa v systému údržby. 

 Na základě provedených analýz byla formulována struktura požadavků na nový 

systém řízení údržby a odvozena struktura nákladů v rámci totálně produktivní údržby (TPM). 

Dále byl odvozen mechanismus výpočtu přínosu implementace TPM, jako náhrady 

současného tradičního způsobu řízení metodou oprav po poruše. 

 Pro podnikovou praxi je přínosem této disertační práce odkrytí problematických 

oblastí v současném způsobu řízení údržby – nedostatečná evidence dlouhodobého 

majetku, záznamů o činnosti těchto strojů, dále neprovádění diagnostiky, plánované údržby, 

optimálního řízení zásob pro údržbu a demotivace pracovníků z hlediska šetrné obsluhy. 

Zcela zásadní nedostatek v údržbářské činnosti však spočívá v absolutní absenci rozborů 

poruch a oprav, a vyvozování opatření k zamezení jejich opakování.  

 Závěry práce by měly sloužit jako nástroj pro vyčíslování ekonomických přínosů 

přechodu na TPM, a pomůcka pro rozhodovací proces managementů firem.  

 Na závěry této disertační práce mohou navazovat studie o tvorbě komplexních 

informačních systémů pro údržbu, dále studie o motivačních procesech podpory šetrné 

obsluhy, nebo výzkum možností diagnostiky v eliminaci poruch.  
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CONCLUSION  

The basis of the thesis is the contribution to the expansion of existing knowledge in 

the care of machines and production equipment, and the area of predictive calculation of 

future benefits of implementing TPM. The secondary goal was to support business practice 

in reducing maintenance costs and the elimination of losses resulting from the incorrect 

(inappropriate) application of control system maintenance. Ultimately, it achieved increased 

efficiency throughout the whole process of maintenance activities  

 These objectives were ultimately achieved, and in addition, the study identified a 

number of bottlenecks in the current maintenance management of companies which lead to 

poor care of long-term assets, wasted resources, and inefficient activities of maintenance 

personnel.  

An analysis was made of historical development, and maintenance management was 

specified in the current theory of rational TPM systems which are suitable for a business of 

an engineering character. In evaluating the effectiveness of the three commonly used 

methods described herein - cost comparison, calculation of overall equipment effectiveness 

(OEE), and evaluation of the effectiveness of maintenance (MEE). 

 For the experiment, an engineering company from the Moravian-Silesian region was 

selected - VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., and its processing centres Steelworks 320 

and Forge 340 were used. At the selected production facilities, analyses of recorded failures 

and accidents were carried out, and bottlenecks in system maintenance were revealed. 

 Based on the analyses carried out, a structure of requirements for the new system of 

management and maintenance costs was prepared, and a structure was derived from the 

total productive maintenance (TPM). Furthermore, a mechanism was derived calculating the 

contribution of the implementation of TPM as a replacement for the current traditional after 

fault correction management method. 

 For company practices, the contribution of this dissertation reveals problem areas in 

the current method of maintenance management – a lack of records of fixed assets, records 

of the activities of the machines, the absence of diagnostics, scheduled maintenance, 

optimal inventory management for maintenance, and demotivation of employees in terms of 

reduced service levels. A fundamental deficiency in maintenance activities, however, lies in 

the absolute absence of failure analysis and repair, and deriving measures to prevent their 

recurrence. 

 The conclusion of this dissertation should serve as a tool for quantifying the economic 

benefits of a transition to TPM, and as a tool for decision making by company management. 

 The conclusion of this thesis can be followed by a study of the formation of complex 

information systems for maintenance, further study of the motivational process of promoting 

careful operators, or for research into the diagnostic possibilities of eliminating breakdowns.
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