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Abstrakt 

Má diplomová práce se zabývá analýzou nákladů životního cyklu. Popisuje, proč by měla být 

analýza součástí managementu jakosti a to zejména v rámci návrhu a vývoje. V teoretické části 

se zabývám vlastními etapami životního cyklu výrobku a náklady, jež jsou v daných etapách 

typické. Teorie je také zaměřena na model nákladů životního cyklu a postup, dle kterého by se 

analýza měla provádět. V praktické části mé diplomové práce je navržena nová metodika 

měření a analýzy nákladů životního cyklu a ověřena v praxi na konkrétním výrobním zařízení. 

 

Klíčová slova: životní cyklus, náklady životního cyklu, analýza nákladů životního cyklu, 

model nákladů životního cyklu 

 

 

 

 

Abstract 

My diploma thesis deals with the analysis of life cycle cost. Describes why the analysis should 

be part of the quality management, especially in the context of design and development. In the 

theoretical part, I deal with phases of the product life cycle and typical costs. The theory is also 

focused on the life cycle cost model and the process of analysis. In the practical part of my 

thesis proposes a new methodology for the measurement and analysis of the life cycle cost and 

verified in practice on concrete production equipment. 

 

Key words: life cycle, life cycle costs, life cycle costs analysis, life cycle costs model 
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1. Úvod 

 Ve své diplomové práci vysvětluji, proč je důležité se zabývat analýzou nákladů životního 

cyklu a jak se k tomuto tématu staví norma ČSN EN 60300-3-3:2005. [1] 

 Význam analýzy nákladů životního cyklu produktů tkví v tom, že každý spotřebitel hodnotu 

produktů, které využívá v každodenním životě, posuzuje nejen z hlediska svých užitků a 

požitků, ale také z pohledu výdajů, jež plynou s využitím produktu. Právě tyto náklady vzniklé 

využíváním produktu mohou být ve většině případech rozhodujícím kritériem pro výběr 

nejvhodnější alternativy při nákupu produktů. Míra ovlivnění nákladů životního cyklu 

uživatelem, v případě již zakoupení určitého produktu, je odhadována na pouhých 10 %. 

Z tohoto faktu vyplývá, že i samotní výrobci či dodavatelé produktů by se měli analýzou 

nákladů životního cyklu zabývat. [2] 

 V normě EN 60300-3-3 kapitola 4.3 Načasování analýzy LCC je doporučeno, aby se 

s analýzou nákladů životního cyklu začalo co nejdříve, nejlépe už v etapě tvorby koncepce a 

stanovení požadavků. Dle zkušeností je známo, že na konci etapy koncepce a stanovení 

požadavků může být rozhodnutími zapříčiněna více než polovina nákladů životního cyklu 

produktu. Čím víc produkt pokračuje ve svém životním cyklu, stává se možnost optimalizace 

nákladů složitější. [1] 

 Výzkumné studie potvrzují, že největší potenciál ovlivnění budoucích výdajů uživatelů 

nemají uživatelé, ale výrobci. Výrobci až z 90 % určují výši nákladů životního cyklu. Pokud 

bych měla uvézt příklad, mohu uvézt jakýkoliv spotřebič, který používáme v domácnosti. 

Například při používání pračky je uživatel jen velmi málo schopen ovlivnit míru spotřeby 

energie a vody na vybraný program praní. Tuto spotřebu je schopen ovlivnit pouze přístupem 

k údržbě.  Pokud bych měla identifikovat osoby, které by se v praxi měly zabývat analýzou 

nákladů životního cyklu, pak by to byli konstruktéři, projektanti a technologové. [2] [16] 

 Hlavním cílem mé diplomové práce je vytvořit novou přehlednou a jednoznačnou metodiku 

měření a analýzy nákladů životního cyklu u technických systémů s dobou jejich používání více 

než 1 rok. Tohoto cíle se pokusím dosáhnout pomocí všech poznatků získaných rozborem 

dosavadních přístupů k analýzám nákladů životního cyklu a také pomocí spolupráce s vybranou 

organizací, kde návrh metodiky aplikuji na konkrétní výrobní zařízení a poté ověřím její 

vhodnost. 

 I když norma ČSN EN 60300-3-3:2005 slouží přímo k analýze nákladů životního cyklu, 

obsahuje pouze obecný a na první pohled komplikovaný postup, který může být pro realizaci 

analýzy nákladů životního cyklu pro mnoho organizací překážkou. 
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2. Obecný úvod do problematiky 

2.1. Definice použitých pojmů (dle normy ČSN EN 60300-3-3) 

Životní cyklus (Life Cycle) je časový interval od stanovení koncepce produktu po jeho 

vypořádání (likvidaci). [1] 

Analýza nákladů životního cyklu (Life Cycle Analysis) je proces ekonomické analýzy pro 

posouzení nákladů životního cyklu produktu v celém životním cyklu nebo v jeho části. [1] 

Náklady životního cyklu (Life Cycle Cost, LCC) jsou celkové náklady na produkt v celém 

životním cyklu. [1] 

2.2. Význam ekonomiky jakosti 

 Nesporným faktem zůstává, že hlavním cílem všech manažerů je to, jak dosáhnout 

maximálního poměru mezi přínosy a výdaji. Toto těžké rozhodování řeší jak ziskové tak 

neziskové organizace. Zatímco u ziskové organizace jde o maximalizaci zisku a snižování 

nákladů, v neziskovém odvětví je usilováno o snižování výdajů. Pro efektivní řešení těchto 

problémů může být právě management jakosti. [3] [4] 

 Systémy managementu jakosti mohou vést k maximalizaci poměru mezi přínosy a výdaji 

dvěma následujícími způsoby: 

- maximalizací přínosů získaných efektivním uplatňováním principů managementu 

jakosti (zaměření na zákazníka, vůdcovství, zapojení zaměstnanců, učení se, flexibilita, 

procesní přístup, systémový přístup k managementu, neustálé zlepšování, management 

na základě faktů, vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli, společenská odpovědnost); 

- minimalizací výdajů, jež se vztahují k jakosti produktů i procesů. [3] [4] 

 

 Výdaje vztahující se k jakosti lze v praxi chápat jako finanční nástroj pro plánování, 

prokazování a zlepšování jakosti a je srozumitelný pro všechny skupiny zaměstnanců. Tuto 

kategorii výdajů lze tedy vidět jako souhrn výdajů, které je potřeba vynaložit na jakost produktů 

a to jak výrobcem (dodavatelem), uživatelem (zákazníkem) tak i společností. [3] [4] 

2.2.1. Výdaje vztahující se k jakosti u výrobce 

 Jedná se o celkové výdaje vynaložené výrobcem či organizací, dodávající na trh určité 

produkty. Tato kategorie výdajů je spojená s prevencí, hodnocením a vadami a s veškerými 

činnostmi, jež slouží k zabezpečování jakosti v průběhu marketingu, vývoje, zásobování 

výroby, instalace a užití. Sledování výdajů na jakost u výrobce je užitečný nástroj managementu 
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jakosti a odkrývá mnoho příležitostí pro zlepšování jakosti. [3] [4] [5] [6]   

 V současnosti existují následující přístupy pro monitorování nákladů vztahující se k jakosti 

u výrobce: 

- model PAF; 

- rozšířený model PAF; 

- model COPQ; 

- model procesních nákladů; 

- model snižování výdajů pomocí Taguchiho metod. [3] [4] [5] [6]    

 

 Model PAF je nejstarším nástrojem pro finanční měření výdajů vztahujících se k jakosti. 

Jeho podstatou je rozčlenění výdajů do čtyř vzájemně se ovlivňujících skupin: 

- výdaje na interní vady; 

- výdaje na externí vady; 

- výdaje na hodnocení; 

- výdaje na prevenci. 

 První dvě skupiny výdajů jsou z ekonomického hlediska pouhou ztrátou, která zhoršuje 

ekonomickou výkonnost organizace. Výdaje na hodnocení a prevenci mají charakter nákladů, 

díky nichž lze minimalizovat výdaje na interní a externí vady. [3] [4] [5] [6]    

 

Výdaje na interní vady 

 Jedná se o výdaje vzniklé uvnitř organizace v důsledku vad při plnění požadavků na jakost 

a požadavků stanovených legislativou. Tyto výdaje jsou považovány za nejméně nebezpečné, 

jelikož většina organizací už o nich informace má. Může se například jednat o: 

- ztráty z neopravitelných vad; 

- vícepráce na odstraňování opravitelných vad a nápravná opatření; 

- ztráty na majetku zákazníka; 

- výdaje na procesy řízení neshodných produktů; 

- ztráty z vadných dodávek. [3] [4] [6]    

 

Výdaje na externí vady 

 Jsou výdaje vznikající v důsledku neplnění požadavků zákazníků a legislativních požadavků 

po dodání zákazníkovi. Představují mimořádně nebezpečnou skupinu výdajů, neboť se mnohdy 

může jednat až o nenahraditelnou ztrátu vyplývající ze ztráty důvěry odběratelů a konečných 

spotřebitelů. Příkladem těchto výdajů mohou být: 
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- výdaje na pasivní reklamace a stížnosti; 

- ztráty vzniklé stahováním vadných produktů z trhu; 

- výdaje na tzv. odpovědnost za výrobek; 

- výdaje na záruční servis; 

- slevy z cen výrobků a služeb. [3] [4] [6]    

 

Výdaje na hodnocení 

 Jsou veškeré výdaje spojené s procesy posuzování shody, které snáší výrobce. Může se 

jednat o: 

- výdaje na všechny formy technické kontroly; 

- výdaje na činnosti podnikových zkušeben a laboratoří; 

- výdaje na procesy schvalování výrobků před jejich uvedením na trh; 

- výdaje na audity. [3] [4] [6]    

 

Výdaje na prevenci 

 Jsou výdaje na jakoukoliv činnost související s předcházením a snižováním rizika výskytu 

vad, jakož i výdaje na zlepšování. Příkladem takových výdajů mohou být: 

- výdaje na vzdělávání, výcvik a rozvoj znalostí zaměstnanců; 

- výdaje na nákup, tvorbu a řízení dokumentů a záznamů; 

- výdaje na průzkum trhu a definování požadavků na produkt; 

- výdaje na činnosti všech organizačních prvků managementu jakosti. [3] [4] [6]    

 

Rozšířený model PAF 

 Zahrnuje kromě výše zmíněných čtyř skupin výdajů další dvě skupiny: 

- výdaje na promrhané investice a příležitosti; 

- škody na prostředí. [3] [4] [6]    

 

Výdaje na promrhané investice a příležitosti 

 Jsou zbytečné výdaje organizace související s nesprávnými odhady a rozhodnutími 

manažerů. Může se jednat o: 

- výdaje na zahájené, ale nedokončené projekty; 

- vázanost kapitálu v zásobách; 

- výdaje související se zrušením objednávek; 

- ztráty šrotací nepotřebných zásob; 
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- ztráty nevyužíváním kapacit; 

- ztráty čekáním; 

- nedobytné pohledávky. [3] [4] [6]    

 

Škody na prostředí 

 Výdaje vzniklé v souvislosti s nedodržením požadavků na životní prostředí. Příkladem 

těchto výdajů jsou: 

- výdaje na pokuty a penále za poškozování prostředí; 

- výdaje na dekontaminaci půdy, vody apod.; 

- výdaje na eliminaci znečišťování ovzduší; 

- výdaje na recyklaci materiálu; 

- výdaje na likvidaci a skládky odpadů. [3] [4] [6]    

 

 Kombinací těchto dvou modelů je možné analyzovat celkovou výkonnost systému 

managementu jakosti, kdy je na snaze trvale zvyšovat podíl výdajů na prevenci a hodnocení a 

snižovat podíl výdajů na vady, promrhané investice a příležitosti a škody na prostředí. [3]  

 

Model COPQ 

 V rámci tohoto modelu jsou identifikovány čtyři skupiny výdajů: 

- výdaje na interní vady; 

- výdaje na externí vady; 

- výdaje na promrhané investice a příležitosti; 

- škody na prostředí; 

 Oproti výše zmíněným modelům se tento model soustřeďuje pouze na položky, které 

zhoršují ekonomickou výkonnost organizací. [3] [4] [6]    

 

Model procesních nákladů 

 Podstatou tohoto modelu je poznání toho, kolik nás stojí samotný proces a ne produkt. 

Procesní náklady neboli náklady na proces jsou celkové náklady na realizaci určitého procesu. 

Procesní náklady tvoří dvě skupiny výdajů: 

- výdaje na shodu; 

- výdaje na neshodu.  
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 Výdaje na shodu v procesu jsou celkové výdaje na přeměnu vstupů na výstupy, která je 

provedena tím nejefektivnějším způsobem. 

 Výdaje na neshodu v procesu jsou náklady na promrhaný čas, materiál a kapacity spojené 

s realizací procesu. 

 Cílem měření procesních nákladů je poskytnout vlastníkovi procesu informace o výkonnosti 

procesu ve finančních jednotkách. [3] [4] [6]    

 

Model snižování výdajů pomocí Taguchiho metod 

 Podle J. Tošenovského se jedná o méně známý způsob, jak minimalizovat náklady vztahující 

se k jakosti u výrobce. Autorem tohoto modelu je japonský inženýr a statistik Genichi Taguchi. 

Taguchiho přístup je založen na vzorci, který umožňuje vypočítat nejen celkovou výši určitých 

nákladů vztahujících se k jakosti, ale také nalézt optimální hodnoty některých parametrů. 

Konkrétní příklad týkající se tohoto modelu nalezneme právě v publikaci [3]. 

 

2.2.2. Výdaje vztahující se k jakosti u uživatele 

 Jedná se o část výdajů, která vzniká až u uživatelů či koncových spotřebitelů a to v důsledku 

využívání produktu. Každý uživatel je totiž nucen v celém průběhu využívání produktu 

vynakládat určité finanční prostředky, které jsou označovány jako náklady na životní cyklus. 

Výdaje vztahující se k jakosti u uživatele neboli náklady na životní cyklus jsou zohledněny 

pouze v jediné metodice a to v tzv. modelu nákladů na životní cyklus. [3] [4] [6]    

 Sledování nákladů na životní cyklus je vhodné pouze u výrobků technického charakteru a 

kde platí, že: 

- předpokládaná životnost je delší než jeden rok; 

- očekávané náklady životního cyklu nejsou zanedbatelné v porovnání s pořizovací 

cenou. 

 To znamená, že monitoring nákladů životního cyklu ztrácí svůj význam tam, kde jsou 

náklady na pořízení produktu téměř totožné s ostatními náklady na udržování a to i v případě, 

kdy se jedná o produkty dlouhodobého užívání. Jako příklad mohu uvést nábytek či 

pneumatiky. [3]  

 Strukturu jednotlivých výdajů vztahujících se k jakosti u uživatele znázorňuje následující 

obrázek 1. 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Struktura výdajů vztahujících se k jakosti u uživatele 

 

Výdaje na provoz a údržbu 

Jednorázové  

- výdaje na počáteční výcvik obsluhy; 

- výdaje na nákup náhradních dílů a materiálů; 

- výdaje na uživatelskou dokumentaci; 

- výdaje na nákup podpůrných zařízení a nářadí atd. 

Opakované 

- výdaje na mzdy obsluh zařízení; 

- výdaje na spotřebu maziv, paliv a energie; 

- odpisy zařízení; 

- výdaje na průběžný výcvik obsluhy; 

- výdaje na opravy zařízení při poruchách; 

- výdaje na údržbu zařízení atd. [5] 

Výdaje z titulu nedisponibility 

- veškeré ztráty z prostojů zařízení při poruchách; 

- ztráty na výkonech jiných zařízení v důsledku nedisponibility předcházejících zařízení; 

- ztráty vznikem neshodných produktů při poruše zařízení apod. [5] 

Výdaje na likvidaci 

- výdaje na demontáž zařízení; 

- výdaje na šrotaci zařízení; 

- výdaje na přepravu zařízení na místo likvidace; 

- výdaje spojené s platbami za likvidaci zařízení; 

Výdaje vztahující se k jakosti u uživatele 

Výdaje na provoz a 

údržbu 

Výdaje z titulu 

nedisponibility výrobku 

Výdaje na likvidaci 

výrobku po jeho dožití 
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- výdaje na recyklaci apod. [5] 

 

3. Teoretická východiska k analýze nákladů životního cyklu 

 Analýze nákladů životního cyklu je věnován třetí oddíl třetí části mezinárodní normy IEC 

300-3-3, což je norma zabývající se managementem programů spolehlivosti. Tuto normu 

vydala mezinárodní elektrotechnická komise IEC, která vypracovává a zveřejňuje mezinárodní 

normy pro elektrotechniku, elektroniku a příbuzné oblasti. Tato norma poskytuje všeobecný 

náhled na koncepci analýzy nákladů na životní cyklus tykajících se všech aplikací. I když jsou 

náklady životního cyklu složeny z mnoha dílčích nákladů, v této normě je především kladen 

důraz na náklady spojené se spolehlivostí produktu. [1] [2] [8] 

 Základem této normy jsou tedy požadavky zákazníka na bezporuchovost, udržovatelnost a 

zajištěnost údržby. Norma vysvětluje účel a význam analýzy nákladů životního cyklu. Jsou zde 

také uvedeny typické položky nákladů životního cyklu. V normě je poskytnut pouze obecný 

návod pro provádění analýzy životního cyklu včetně modelu nákladů životního cyklu. Tudíž 

zde chybí podrobná metodika sledování a vyhodnocování jednotlivých položek těchto nákladů. 

Tato norma je určena jak pro zákazníky (spotřebitele), tak pro dodavatele produktů. [1] [8] 

3.1. Životní cyklus produktu 

 Norma ČSN EN 60300-3-3 definuje životní cyklus jako „časový interval od koncepce 

výrobku po vypořádání s ním (jeho likvidaci)“ [1]. Pokud se na toto časové období podíváme 

podrobněji, můžeme definovat šest etap životního cyklu výrobku:  

1. etapa koncepce a stanovení požadavků  

2. etapa návrhu a vývoje  

3. etapa výroby  

4. etapa instalace  

5. etapa provozu a údržby  

6. etapa vypořádání (likvidace) 

 V jednotlivých etapách potom vznikají různé typy nákladů. [1] [7] [8] [17] 

 

 1. etapa koncepce a stanovení požadavků: náklady na průzkum trhu, management projektu, 

koncepci systému a analýza návrhu, přípravu specifikace požadavků na výrobek.  
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 2. etapa návrhu a vývoje: náklady na management projektu, inženýrské práce na systému a 

návrhu včetně zajištění bezporuchovosti, udržovatelnosti a ochrany proti vlivům prostředí, 

dokumentaci návrhu, zhotovení prototypu, vývoj softwaru, technická data, zkoušení a 

hodnocení, plánování vyrobitelnosti, prokazování a validaci, management jakosti.  

  

 3. etapa výroby (náklady v této etapě mohou být jednorázové a opakované): náklady na 

prostory, průmyslové inženýrství a analýzu provozních operací, konstrukci vybavení, vybavení 

výrobními nástroji a zkušebním zařízením, počáteční náhradní díly, zkušební zařízení, 

počáteční výcvik, údržbu vybavení, kvalifikační zkoušky, zhotovení.  

  

 4. etapa instalace: náklady na montáž, instalaci a výstupní kontrolu, balení, skladování, 

expedici a přepravu, průběžné školení a výcvik.  

  

 5. etapa provozu a údržby: náklady na výcvik a pracovní sílu, materiál a spotřební předměty, 

energii, zařízení a vybavení, software, vybavení pro údržbu, smluvní servis údržby, náhradní 

díly a materiál na opravy, vybavení skladů, balení, expedici a přepravu.  

 

 6. etapa vypořádání (likvidace): náklady na ukončení provozu, rozebrání a odklizení, 

recyklování nebo bezpečnou likvidaci. 

 

 Na tomto místě je potřeba zmínit, že uvedenými etapami nemusí procházet všechny výrobky. 

Proto je nutné při analýze nákladů životního cyklu jasně definovat, kterými etapami 

analyzovaný výrobek bude procházet. 

 

3.2. Náklady životního cyklu produktu 

 Náklady životního cyklu produkty jsou veškeré náklady, které vznikají v jednotlivých 

etapách životního cyklu výrobku. Obecně lze tyto náklady rozdělit na pořizovací náklady a 

vlastnické náklady. [1] [8] 

 Pokud bych se znova vrátila k etapám životního cyklu výrobku, je zřejmé, že pořizovací 

náklady souvisejí s prvními čtyřmi a nese je jak dodavatel, tak zákazník. Naopak náklady na 

vlastnictví jsou vynakládány v posledních třech etapách. [8] 

 Základním rozdílem mezi těmito dvěma typy nákladů je jejich sledovatelnost. Zatímco 

náklady na pořízení jsou transparentní a lze je snadno analyzovat, náklady vlastnické jsou 

viditelné jen obtížně. [8] 
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3.3. Spolehlivost a náklady životního cyklu 

 Spolehlivost produktu je termín používaný pro popis pohotovosti produktu a faktorů, které 

ji ovlivňují. Těmito faktory je například bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby, 

jak lze vidět na obrázku 2. [9] 

 Současné pojetí problematiky zabezpečování spolehlivosti vyžaduje, aby se spolehlivosti 

věnovala pozornost ve všech etapách životního cyklu výrobku. Činnosti související se 

spolehlivostí je potřeba volit v souladu s celkovým životním cyklem výrobku, protože 

rozhodnutí učiněná v jakémkoliv okamžiku mají dopad na spolehlivost a náklady ve všech 

dalších etapách životního cyklu. [1] [8] 

 Podstatou inženýrství spolehlivosti je promyšleně, přiměřeně a v průběhu celého životního 

cyklu výrobku aplikovat metody, postupy a techniky používané v této oblasti. Žádoucí úrovně 

spolehlivosti výrobku určitě nelze dosáhnout žádnou jednorázovou aktivitou. [1] [8] 

V následujícím textu uvedu činnosti, které se zabezpečováním spolehlivosti souvisejí a mohou 

být v konkrétních etapách životního cyklu realizovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Vztah mezi spolehlivostí a souvisejícími faktory 

 

Etapa koncepce a stanovení požadavku 

 V této etapě se stanovují požadavky na výrobek. Činnosti týkající se spolehlivosti se 

zaměřují na stanovení racionálních požadavků na výrobek, budoucí zajištěnost údržby a také 

se v této etapě vytvoří program spolehlivost, který slouží jako základ pro řízení spolehlivosti. 

Program spolehlivosti obsahuje veškeré úkoly, které by měly být vykonány v daných etapách 

životního cyklu. Rozhodnutí učiněná v této etapě mají vysokou váhu a měla by být provedena 

odpovědně, jelikož mají největší dopad na výrobek a jeho náklady životního cyklu. [9] [10] 
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Etapa návrhu a vývoje 

 V etapě návrhu a vývoje se vytváří veškerá dokumentace např. výrobní či konstrukční 

dokumentace a instrukce pro údržbu. Činnosti týkající se spolehlivosti mají zajistit, aby: 

- byly respektovány stanovené požadavky na spolehlivost; 

- se provedly analýzy a predikce spolehlivosti a výsledky byly použity k zabezpečení 

požadované jakosti; 

- nároky na spolehlivost jednotlivých částí výrobku zabezpečily dosažení požadované 

výsledné úrovně spolehlivosti; 

- byly stanoveny způsoby zkoušení, ověřování a validace v souladu s požadavky na 

spolehlivost. [9] [10] 

 

Etapa výroby 

 V této etapě se výrobek vyrábí a sestavuje dle výrobní a konstrukční dokumentace. Cílem 

činností týkající se spolehlivosti je zaručit, aby parametry spolehlivosti získané v etapě návrhu 

a vývoje nebyly znehodnoceny. Důležitým dokumentem je právě program spolehlivosti 

stanovující postupy, které je nutno dodržet, aby se docílilo požadované úrovně spolehlivosti. 

Hlavními činnosti zabezpečujícími spolehlivost jsou: 

- pravidelné zkoušení bezporuchovosti a udržovatelnosti; 

- výrobní zkoušky. [9] [10] 

 

Etapa instalace 

 Během instalace se musí parametry spolehlivosti prokázat a nesmí se znehodnotit. Činnosti 

prováděné k zajištění spolehlivosti jsou: 

- zkoušení při uvádění do provozu; 

- přejímací zkoušky; 

- prokazování bezporuchovosti a udržovatelnosti; 

- řízení počátečních poruch. [9] [10] 

 

Etapa provozu a údržby 

 V této době je výrobek používán a provádí se jeho údržba. Aby byla zajištěna a uchována 

požadovaná spolehlivost, je nutné poskytnout: 

- provozní instrukce a instrukce pro údržbu; 
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- výcvik; 

- sběr dat o spolehlivosti a jejich analýza; 

- logistickou podporu. [9] [10] 

 

Etapa vypořádání 

 V poslední fázi životního cyklu dochází k bezpečné likvidaci výrobku. Je možné provést 

různé zkoušky a analýzy opotřebení či životnosti, které mohou sloužit výrobci jako podklady 

k dalšímu zlepšení úrovně systému. [9] [10] 

 

 Je nutné si však uvědomit, že navrhování a výroba systémů s vysokým stupněm 

bezporuchovosti mohou být velmi nákladné a ne vždy je možné takové systémy za ekonomicky 

přijatelnou cenu vyrobit. Proto je vhodné najít rovnováhu mezi systémy s nízkou úrovní 

bezporuchovosti, u kterých je údržba velmi drahá, a systémy s vysokou bezporuchovostí, 

jejichž návrh a vývoj je vysoce nákladný. Vztah mezi náklady na návrh a provoz systémů 

s odlišnou úrovní bezporuchovosti je znázorněn na obrázku 3. [10] 

 

Obr. 3 Vztah mezi náklady a bezporuchovostí [10] 

 

 I když náklady spojené se spolehlivostí nejsou vždy úplně zjevné, organizace by měly mít 

na paměti, že tvoří nedílnou část nákladů životního cyklu a mohou výrazně ovlivnit 

rozhodování konečných spotřebitelů. [8] 
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 Norma ČSN EN 60300-3-3 uvádí, že náklady spojené s bezporuchovostí, bezpečností a 

údržbou mohou obsahovat:  

· náklady na obnovu systému včetně nákladů na údržbu po poruše; 

· náklady na preventivní údržbu; 

· vyvolané náklady. [1] 

 Důsledkem nepohotovosti produktu jsou tzv. vyvolané náklady, do kterých je dle normy 

ČSN EN 60300-3-3 možno zahrnout: 

· záruční náklady; 

· náklady z odpovědnosti za škody způsobené produktem; 

· náklady způsobené ztrátou příjmů; 

· náklady na zajištění alternativního produktu; 

· náklady na zotavení nebo zmírnění rizik jako je např. ztráta image, reputace či prestiže 

firmy. [1] 

 

3.3.1. Záruční náklady 

 Záruky ochraňují zákazníky před náklady, které by jim vznikly odstraňováním poruch 

výrobku. Tyto náklady nesou obvykle dodavatelé zejména během počátečních etap provozu 

výrobku. Záruční náklady souvisejí ve značné míře s charakteristikami bezporuchovosti, 

udržovatelnosti a zajištěnosti údržby. Již v předešlé kapitole jsem zmínila, že dodavatelé jsou 

schopni tyto charakteristiky během etapy návrhu a vývoje a etapy výroby ovlivnit. Z toho 

vyplývá, že mohou ovlivnit tedy i záruční náklady. [1] [8] 

 V praxi je záruka uplatňována po přesně stanovenou dobu a za přesně stanovených 

podmínek. Dodavatelé také často nahrazují záruku různými servisními smlouvami, kdy 

dodavatel po stanovenou dobu provádí veškerou preventivní údržbu i údržbu po poruše. 

V takovém případě se větší část nákladů životního cyklu výrobku převede na dodavatele a ten 

je motivován k vybudování optimální úrovně bezporuchovosti a udržovatelnosti do svého 

produktu, často s vyšší pořizovací cenou. [1] [8] 

 

3.3.2. Náklady z odpovědnosti za škody způsobené produktem 

 Odpovědnost za škodu způsobenou produktem nese dodavatel, když neplní své zákonné 

povinnosti. Tento druh nákladů je důležitý především u těch produktů, které mohou způsobit 

zranění osob nebo škodu na životním prostředí. Je tedy nutné zvažovat tyto náklady u produktů 
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spadajících do tzv. regulované sféry a také u všech nově vyvíjených produktů. Problémem této 

skupiny nákladů je jejich nesnadná předvídatelnost, proto je možné k jejich použít analýzu rizik, 

expertní posudky a také zohlednit minulé zkušenosti. [1] [8] 

 

3.4. Model nákladů životního cyklu 

 Model nákladů životního cyklu je stejně jako jiné modely znázorněním skutečnosti. Aby se 

dal model použít v praxi, musí: 

- reprezentovat znaky zkoumaného produktu včetně prostředí, kde bude používán, 

koncepci údržby, strategii provozu a zajištěnost údržby a další omezení; 

- obsahovat a vytýkat všechny činitele týkající se LCC; 

- být dostatečně jednoduchý a pochopitelný, aby byl snadný pro nynější používání a bylo 

možné jej v budoucnu aktualizovat a modifikovat; 

- umožňovat vyhodnocení určitých položek LCC nezávisle na ostatních položkách. [1] 

[8] 

 Pro účinnou aplikaci modelu je nutné znát obsah modelu a podmínky jeho použitelnosti. 

Volbu modelu je třeba provádět na základě všech nezbytných informací a očekávaných 

výsledků. [1] [8] 

3.4.1. Členění LCC na nákladové položky 

 Pro správný odhad celkových nákladů životního cyklu je potřeba rozčlenit celkové náklady 

LCC na základní nákladové položky, které se snadněji rozpoznávají. Tento přístup členění LCC 

na nákladové položky zahrnuje také: 

- rozčlenění výrobku na nižší stupně – vytvoření struktury výrobku/práce; 

- určení etapy životního cyklu, ve které je práce/činnost vykonávána; 

- kategorie nákladů na použitelné zdroje (pracovní síla, materiály, energie, režie, přeprava 

atd.) [1] [8] 

 Získáváme tedy systematickou a přehlednou trojrozměrnou matici z hlediska kategorie 

nákladů, struktury rozčlenění produktu a etapy životního cyklu. Nákladové lze členit i jinými 

způsoby. Často se můžeme setkat s dělením na opakované a jednorázové náklady či fixní a 

variabilní náklady. [1] [8] 
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3.4.2. Odhad nákladových položek 

 V předchozí kapitole jsem mluvila o členění celkových LCC do nákladových položek. Nyní 

se budeme věnovat odhadům nákladů právě v těchto položkách. K tomu se používají vztahy 

mezi odhady nákladů CER. [8] 

 Vztahy CER mohou vycházet z analytických modelů nebo empirických metod. V regresní 

analýze představují závisle proměnnou obvykle náklady a nezávisle proměnou fyzické znaky 

výrobků, výkonnost, bezporuchovost, udržovatelnost. [8] 

 Mezi metody, které je možné použít pro odhad nákladových položek nebo vypracování 

vztahů CER, patří: 

- technická metoda odhadu nákladů; 

- metoda odhadu nákladů na základě analogie; 

- parametrická metoda odhadu nákladů. [1] [7] [8]  

 

3.4.2.1. Technická metoda odhadu nákladů 

 Při této metodě se odhadují nákladové položky zkoumáním jedné součástky produktu po 

druhé nebo jednoho dílu po druhém. Ke stanovení nákladů na každou položku se často užívají 

standardní činitelé nákladů, např. firemní inženýrské a výrobní odhady. Výhodou této metody 

je snadná aktualizace starších odhadů použitím roční diskontní míry nebo činitelů růstu cen. [1] 

[7] [15] 

3.4.2.2. Metoda odhadu nákladů na základě analogie 

 Tato metoda odhaduje náklady nového výrobku dle zkušeností s obdobným výrobkem nebo 

technologií. Základem je tedy minulá zkušenost. Historické údaje z informačních systémů se 

opět aktualizují, a to tak aby odrážely inflaci a technologický pokrok. Tento odhad může být 

jeden z nejsnadnějších a nejméně časově náročných, pokud ovšem existují zkušenosti a reálná 

data. [1] [7] [15] 

3.4.2.3. Parametrická metoda odhadu nákladů 

 Tato metoda k vypracování vztahů CER využívá parametry a proměnné. Proměnou v 

parametrické metodě nákladů charakterizuje spotřeba zdrojů v čase. Může se tedy jednat o 

fyzikální veličinu nebo např. o intenzitu poruch, počet pracovních hodin preventivní údržby na 

součástku. [1] [7] [15] 
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3.4.3. Analýza citlivosti 

 Provádí se u položek, které významně přispívají k celkovým nákladům. Dopad na celkové 

náklady LCC stanoví proměnlivá data. Pro usnadnění analýzy by měl být LCC model 

vypracován tak, aby se změna obecného parametru automaticky opakovala sama při každém 

použití. [1] [11] 

 

3.5. Analýza nákladů životního cyklu 

 Analýza nákladů životního cyklu obnáší činnosti, jako je zjišťování a vyhodnocování 

nákladů souvisejících s pořízením, vlastnictvím a likvidací produktu během jeho životního 

cyklu. Za účelem dosažení správných a použitelných výsledků by se měla analýza nákladů 

životního cyklu provádět dokumentovaným postupem, jež je následující: 

- plán analýzy nákladů životního cyklu; 

- vypracování modelu LCC; 

- použití modelu LCC; 

- dokumentace analýzy LCC; 

- přezkoumání výsledků analýzy LCC; 

- aktualizace analýzy. [1] [8] [11] 

 

3.5.1. Plán analýzy nákladů životního cyklu 

 Plán analýzy je zaměřen na účel a rozsah platnosti analýzy. Plán by měl být dokumentován, 

protože ovlivňuje veškeré další kroky analýzy. Všichni uživatelé výsledků analýzy by jej měli 

přezkoumat a zvážit, zda jsou zohledněny všechny potřeby jak zákazníka, tak dodavatele. [1] 

[8] [11] [15] 

 Plán analýzy LCC by měl zahrnovat: 

- cíle analýzy (výstupy, které se od analýzy očekávají); 

§ stanovení nákladů LCC; 

§ vyhodnocení dopadů různých alternativ; 

§ identifikování stěžejních nákladových položek výrobku (zaměřit se 

na tyto položky při návrhu, vývoji, pořizování nebo zajištěnosti); 

- rozsah platnosti analýzy; 

§ uvažované období (etapy životního cyklu); 

§ prostředí pro použití výrobku; 
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§ strategie zajištěnosti údržby; 

- podmínky, předpoklady a omezení; 

§ minimální požadavky na výkonnost nebo pohotovost produktu; 

§ maximální kapitálové náklady; 

- seznam alternativ; 

- odhad požadovaných zdrojů a časový plán podávání zpráv o analýze. [1] [8] [11] [15] 

 

3.5.2. Vypracování modelu LCC 

 Aby bylo zajištěno plnění cílů LCC, je potřeba vypracovat model dle následujícího postupu: 

 1. určení způsobu rozčleňování nákladů, ve kterém jsou detailně popsány kategorie 

nákladů ve všech etapách životního cyklu výrobku; kategorie nákladů by měly umožnit 

snadný odhad každé nákladové položky; pokud už existuje vhodná struktura nákladů, 

lze ji použít;  

 2. definování a vyloučení nákladových položek, které nemají příliš velký vliv na celkové 

LCC výrobku nebo se mezi jednotlivými alternativami nemění;  

 3. volba metody pro odhad nákladů spojených s každou nákladovou položkou;  

 4. určení údajů nutných pro vypracování odhadů a zdrojů těchto údajů;  

 5. integrace všech nákladových položek do jednotného modelu LCC, který poskytuje 

výstupy nutné pro splnění cílů analýzy;  

 6. přezkoumání modelu LCC, zda  

   • plní cíle analýzy LCC  

   • jsou v něm zahrnuty všechny nákladové položky  

   • jsou všechny nákladové položky správně započítány do celkových LCC. [1] 

[8] [11] [15] 

 

3.5.3. Použití modelu LCC 

 Použití modelu v sobě zahrnuje tyto kroky: 

· shromáždění údajů a odhad nákladů všech základních nákladových položek;  

· analýza modelu LCC s použitím dostupných historických údajů; 

· získávání výsledků pro každou alternativu definovanou v plánu analýzy a zpracování 

zprávy; 

· definování nejvýznamnějších nákladových položek prozkoumáním vstupů a výstupů 

modelu LCC;  
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· kvantifikace rozdílů výkonnosti, pohotovosti a dalšími omezeními produktu mezi 

alternativami definovanými v plánu analýzy;  

· zařazení výstupů modelu LCC na náklady např. fixní a variabilní, opakované a 

jednorázové, pořizovací a vlastnické náklady a náklady na likvidaci; 

· analýza citlivosti nákladových položek (především těch klíčových);  

· přezkoumání výstupů modelu LCC vzhledem ke stanoveným plánům analýzy a ujištění, 

že jsou k dispozici veškeré informace potřebné k požadovaným rozhodnutím. [1] [8] 

[11] [15] 

 Z důvodu ověření výsledků analýzy a jejich snadné reprodukce jiným pracovníkem je 

doporučeno, aby tato analýza, včetně všech předpokladů, byla dokumentována. [1]  

 

3.5.4. Dokumentace analýzy LCC 

 Jak jsem již výše uvedla, celý průběh analýzy LCC by měl být podrobně dokumentován. To 

samé platí i pro výsledky analýzy nákladů životního cyklu, které by měly být shrnuty ve zprávě. 

Tato zpráva umožní srozumitelnější pochopení výsledků i důsledků analýzy. Zpráva o analýze 

LCC by měla obsahovat: 

· souhrn pro výkonné pracovníky – výčet cílů, výsledků, závěrů, doporučení plynoucí 

z analýzy, měl by sloužit jako podklad pro rozhodování; 

· účel a rozsah platnosti analýzy – prohlášení o cíli, popis zkoumaného produktu, 

prostředí použití produktu, strategie provozu a zajištěnosti, předpoklady a omezení, 

uvažované alternativy (viz. kapitola Plán analýzy nákladů životního cyklu); 

· popis modelu LCC – celkový přehled modelu LCC, předpoklady, struktura rozčlenění 

LCC, vyjasnění nákladových položek a způsobů, jakým byly odhadnuty a začleněny do 

výsledného modelu; 

· použití modelu LCC – prezentace výsledků, identifikace klíčových nákladových 

položek, výsledky analýzy citlivosti; 

· rozbor – detailní rozbor a interpretace výsledků analýzy včetně nejistot souvisejících 

s výsledky a veškerých informací, které mohou jakýmkoliv způsobem pomoct 

pracovníkům či uživatelům při použití těchto výsledků a učinění rozhodnutí; 

· závěry a doporučení – prezentace závěrů analýzy a doporučení pro rozhodnutí, které 

mají vycházet z těchto výsledků. [1] [8] [11] [15] 
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3.5.5. Přezkoumání výsledků analýzy LCC 

Po dokončení analýzy LCC je nutné přezkoumat její výsledky. Zajistí se tak správnost a 

integrita závěrů a doporučení této analýzy. Pro zajištění objektivity tohoto přezkoumání by ho 

měl udělat někdo jiný než ten, kdo analýzu prováděl. Je nutné se zaměřit na následující body:  

  1. přezkoumání cílů a rozsahu platnosti analýzy;  

  2. přezkoumání modelu LCC, především definování nákladových položek;  

  3. přezkoumání použití modelu (správné použití, vyhodnocení výsledků, dosažení 

cílů);  

  4. přezkoumání všech předpokladů vyslovených během analýzy. [1] [8] [11] [15] 

 

3.5.6. Aktualizace analýzy nákladů životního cyklu 

 Přezkoumáním analýzy LCC celý proces obvykle nekončí. Chceme-li model LCC používat 

i nadále, je potřeba ho udržovat aktuální v celém životním cyklu produktu. Někdy totiž máme 

v pozdějších etapách životního cyklu výrobku k dispozici nové informace, které jsme při 

provádění původní analýzy neměli k dispozici. [1] [8] [11] [15] 

 Obrázek 4 znázorňuje poptávku po informacích vzhledem k jejich dostupnosti během etap 

životního cyklu. Součástí aktualizace analýzy může být také modifikace struktury rozčlenění 

nákladů životního cyklu výrobku nebo změna metod odhadu nákladů. Aktualizace analýzy by 

měla být stejně jako původní analýza podrobně dokumentována a přezkoumána. [1] [8] [11] 

[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Poptávka po informacích životního cyklu výrobku ve vztahu k dostupnosti informací 

[12] 
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4. Návrh zdokonalené metodiky analýzy nákladů životního cyklu 

 V této kapitole je představena zdokonalená metodika měření a analýzy nákladů životního 

cyklu, která by měla být přehlednější a lépe pochopitelnější než je stanoveno v normě ČSN EN 

60300-3-3:2005 [1]. Také je potřeba zdůraznit, že zejména návrh položek nákladů životního 

cyklu je realizován pro aplikaci metodiky u svařovacích robotů. U jiných produktů by 

pochopitelně struktura položek nákladů mohla být odlišná. Ke stanovení návrhu této metodiky 

mě inspirovaly literatury [2] [13] [14] [18]. 

4.1. Sestavení týmu 

 Ve většině případech je analýza LCC týmovou záležitostí. Svou roli zde musí hrát 

ekonomové, pracovníci návrhu a vývoje, manažeři jakosti, odborníci na spolehlivost, 

pracovníci marketingu, pracovníci údržby apod. Vrcholovým vedením je zvolen vedoucí týmu 

a ten by měl každému z členů vymezit příslušné odpovědnosti a pravomoci. Tyto pravomoci a 

odpovědnosti musí být v souladu s celkovou strategií firmy. 

4.2. Definování produktu, stanovení cílů analýzy, rozsahu a vstupních podmínek 

 Prvním krokem by mělo být přesné vymezení produktu. Je potřeba formulovat daný produkt 

a identifikovat veškeré možné funkce, jež produkt bude vykonávat.  

 Dalším důležitým bodem je definování důvodů a cílů analýzy, přičemž hlavní důvod analýzy 

LCC je minimalizovat náklady na životní cyklus produktu. Mezi dílčí cíle analýzy může patřit 

zvýšení spolehlivosti produktu či snížení nákladů na údržbu a provoz. 

 Klíčové vstupní podmínky zahrnují rozhodnutí o tom, zda bude analýza LCC prováděna vůči 

celému životnímu cyklu nebo jen vůči jeho určité části. Dalšími vstupními podmínkami může 

být stanovení časového plánu analýzy či přidělení potřebných finančních zdrojů. 

 V případě, kdy se bude jednat o organizaci, která sama vyvíjí a vyrábí produkt, je na místě 

analýzu LCC realizovat vůči všem etapám životního cyklu. Pokud se bude jednat o odběratele 

či uživatele daných produktů, je vhodné analýzu LCC uskutečnit pouze vůči některým etapám 

životního cyklu a to zejména vůči etapám instalace, provozu a údržby a popřípadě etapě 

vypořádání.  

4.3. Určení parametrů produktu 

 Typicky týmovou prací je analýza všech základních funkcí daného produktu, jež byla 

provedena v předešlém kroku. Nyní je potřeba najít veškeré příslušné technické parametry, 
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které se odvíjí od jednotlivých funkcí. Parametry jsou odvozeny buď od požadavků zákazníka, 

legislativy nebo jsou obecně dané.  

4.4. Identifikace nákladových položek 

 Tým dle všech svých znalostí a zkušeností určí jednotlivé nákladové položky. Nákladové 

položky je možné uspořádat dle souvislostí pomocí různých grafických nástrojů. Jedním 

z těchto klasických nástrojů je stromový diagram. Tento krok by měl být proveden co 

nejpřesněji a nejdetailněji, aby umožnil pokračovat dál v odhadu těchto položek.  

 Pokud budeme počítat náklady životního cyklu od etapy pořízení, instalace, provozu a 

údržby po etapu likvidace, rozdělení nákladových položek může být následující: 

a) pořizovací náklady; 

b) vlastnické náklady. 

 Mezi pořizovací náklady patří jednoznačně pořizovací cena a veškeré jednorázové náklady 

spojené s pořízení produktu jako je například vyškolení pracovníků, projektová dokumentace, 

stavebně technické úpravy, instalace, nastavení zařízení, zkušební ověřovací provoz atd.  

 Vlastnické náklady mohou být obecně tvořeny náklady na zajištěnost zařízení, dále náklady 

z nezajištěnosti neboli nedisponibility zařízení a náklady na vypořádání. Náklady na zajištěnost 

zařízení jsou zpravidla opakované náklady a mohou zahrnovat náklady na náhradní díly, 

náklady na údržbu, náklady na provoz a náklady na upgrade softwaru.  

 Konkrétnější popis všech položek je uveden v kapitole 5.2.4. Identifikace nákladových 

položek a 5.2.5. Sběr dat pro výpočet nákladových položek. 

4.5. Sběr dat pro výpočet nákladových položek 

 K určení nákladových položek je nutné přistupovat individuálně na základě toho, o jaký 

produkt se jedná. Sběr dat je závislý na vzájemné komunikaci v týmu a zřejmě se jedná o 

nejtěžší a zároveň nejdůležitější krok, protože díky těmto údajům počítáme celkové náklady 

životního cyklu. V případě kdy není možné získat data o některé z nákladových položek, je 

možné provést jejich kvalifikované odhady. Odhad je možné provést např. porovnáním s jinými 

podobnými historickými údaji produktu, s nímž máme zkušenosti.  

4.6. Výpočet LCC 

 Na základě sesbíraných dat o nákladových položkách v předešlém kroku, se provedou 

jednotlivé výpočty nákladů životního cyklu.  
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 Výpočty lze realizovat podle následujících vzorců: 

 

Pořizovací náklady 

NPN = Npořizovací cena + Nvyškolení + Nrevize elektro + Nrevize plynu + Nstavebně technické úpravy + 

Ntechnické rozvody + Ndokumentace         (1) 

Npořizovací cena ...................... pořizovací cena zařízení  

Nvyškolení ............................... náklady na vyškolení pracovníků  

Nrevize elektro ......................... náklady na výchozí revizi elektro  

Nrevize plynu ........................... náklady na revizi plynu  

Nstavebně technické úpravy ..... náklady na přípravu technického zařízení  

Ntechnické rozvody .................. náklady na zajištění přívodu médií  

Ndokumentace .......................... náklady na projektovou dokumentaci  

 

Roční náklady na provoz 

Nprovoz = Npracovníka + Nplyn + Nelektřinu + Nmateriál      (2) 

Npracovníka ............................. roční náklady na pracovníka   

Nplyn ........................................ roční náklady na spotřebu plynu  

Nelektřinu ................................. roční náklady na spotřebu elektřiny  

Nmateriál .................................. roční náklady na spotřebu materiálu   

 

Npracovníka = Noperátor + Ntechnolog  (3) 

Noperátor.................................. roční náklady na operátora (obsluhu zařízení)  

Noperátor = osobní náklady na operátora * počet pracovních hodin operátora za 1 směnu 

* počet směn za den * počet dní za rok       (3a) 

Ntechnolog ............................... roční náklady na technologa  

Ntechnolog = osobní náklady na technologa * počet pracovních hodin technologa 

* počet dní za rok          (3b) 

 

Nplyn = Nsvazky + Npronájem  (4) 

Nsvazky .................................... roční náklady na svazky lahví plynu  

Nsvazky = cena za 1 svazek * počet svazků za rok     (4a) 

Npronájem ................................ roční náklady na pronájem svazků lahví plynu  
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Npronájem = počet svazků za rok  * cena za 1 svazek denně  * počet dní  

za rok             (4b) 

Nelektřina = spotřeba elektřiny za 1 hodinu svařování  * počet hodin svařování 

za rok  * cena za 1kVA   (5) 

 

Nmateriál = množství materiálu za rok  * cena za 1 kg    (6) 

 

Roční náklady na náhradní díly 

Nnáhradní díly = Nproudová špička + Nokroužek + Nkabelový svazek + Nkabelový svazek zadní + Nolejová jednotka čistící 

jednotky + Nspínač RT monitoringu + Npodavač drátů + Nsvětelná bariéra zrcadlo + Nsvětelná bariéra vysílač + Nsvětelná 

bariéra kabel + Nvedení FCX         (7) 

NX ............................................ roční náklady na libovolný náhradní díl  

X  ............................................ libovolný náhradní díl 

NX = počet kusů za rok * cena za kus      (7a) 

 

Roční náklady na údržbu  

 Náklady na údržbu mohou být odlišné v případě, kdy údržbu uskutečňuje samotný operátor 

nebo pracovník údržby. Pokud údržbu provádí operátor zařízení, náklady na údržbu se 

výrazně sníží. Kromě určitých kontrolních údržbářských činností vykonávaných pracovníkem 

údržby nebo větších oprav, kdy je nutno zavolat servisní firmu, je údržba realizována 

operátorem v jeho pracovním čase. V takovém případě je možné použít vzorce (8), (8a) a 

(8b). 

 Jestliže je údržba zařízení výhradně úkolem pracovníků údržby, pak je vhodné rozdělit 

údržbu na preventivní a po poruše. Náklady na údržbu po poruše by se počítaly dle vzorce 

(12) a (12a) a náklady na preventivní údržbu dle vzorce (13), (13a), (13b) a (14).  

  

Núdržba = Nprac. údržby + Nservis         (8) 

Nprac. údržby ........................... roční náklady na pracovníka údržby  

Nservis ..................................... roční náklady na servisní firmu  

Nprac. údržby = osobní náklady na pracovníka údržby  * doba opravy za rok 

           (8a) 

Nservis = hodinové náklady servisu  * počet oprav za rok * doba trvání opravy 

            (8b) 



24 

 

Náklady na upgrade softwaru  

NSW = náklady na jedno vylepšení SW * (životnost/interval vylepšení SW)   (9) 

 

Celkové náklady na náhradní díly, údržbu, provoz, upgrade softwaru a likvidaci za celou 

dobu životnosti zařízení 

NND, Ú, P, SW = životnost * (Nnáhradní díly + Núdržba + Nprovoz) + NSW +Nlikvidace   (10) 

 

Celkové náklady životního cyklu svařovacího robota 

NŽC = NND, Ú, P, SW, likvidace + NPN        (11) 

 

Roční náklady na údržbu po poruše 

Npo poruše = Nvýměna špiček + Nsvětelné kabely, závory + Npodavač drátů + Nsvětelné bariéry + Nvedení + Nspínač

   (12) 

NX ............................................ roční náklady na libovolný náhradní díl  

X  ............................................ libovolný náhradní díl 

NX = doba opravy 1 ks  * počet kusů za rok * osobní náklady na  

operátora           (12a) 

 

Roční náklady na preventivní údržbu 

Npreventivní = Ntýdenní + Ndenní     (13) 

nebo 

Npreventivní = průměrná doba provedení jedné preventivní údržby  * počet 

preventivních údržeb za rok * osobní náklady na pracovníka údržby  (14) 

Ntýdenní ................................... roční náklady na preventivní údržbu prováděnou 1x týdně  

Ndenní ...................................... roční náklady na preventivní údržbu prováděnou 1x denně  

Ntýdenní = doba provedení týdenní preventivní údržby  * počet týdnů za rok * osobní 

náklady na pracovníka údržby    (13a) 

Ndenní = doba provedení denní preventivní údržby * počet dnů za rok * osobní náklady na 

pracovníka údržby          (13b) 
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Náklady z nezajištěnosti neboli nedisponibility zařízení 

NNZ = životnost * kumulovaná doba nepoužitelného stavu zařízení * náklady 

na dobu nepoužitelného stavu zařízení       (15)

  

Náklady na vypořádání (likvidaci) 

Nlikvidace = Nodstavení + Nrozebrání + Nrecyklace        (16) 

Nodstavení………………….náklady na odstavení zařízení   

Nrozebrání………………….náklady na rozebrání a odklizení zařízení  

Nrecyklace………………….náklady na recyklaci nebo bezpečnou likvidaci  

Nrozebrání = osobní náklady na pracovní sílu  doba trvání odklizení  

Nrecyklace = náklady na samotnou recyklaci  + náklady na odvoz zařízení na místo recyklace 

            (16a) 

 

4.7. Prezentace výsledků a posouzení vhodnosti produktu 

 Nyní bychom měli mít veškeré podklady k tomu, abychom zvážili vhodnost analyzovaného 

produktu. Posouzení by mělo být z hlediska nejen ekonomického, ale také životního prostředí 

či bezpečnosti práce. Pokud se nabízí jiné alternativy řešení, je na místě provést analýzu LCC i 

pro tyto alternativy a porovnat jednotlivé výsledky.  

4.8. Identifikace klíčových položek a analýza citlivosti 

 Např. pomocí Paretovy analýzy či klasickým grafem jsme schopni určit ty nákladové 

položky, které se rozhodující měrou podílejí na celkové výši nákladů životního cyklu. U těchto 

klíčových položek pak tým provede analýzu citlivosti na změny faktorů, které výrazně ovlivňují 

výši nákladů. Může se jednat o faktory jako: vyráběné množství, režim údržby, mzdové 

náklady, náklady na energii atd.  

4.9. Přezkoumání výsledků analýzy a přijetí opatření ke snížení LCC 

 Ať už norma ČSN EN 60300-3-3 kapitola 4.6.6 Přezkoumání výsledků analýzy nákladů 

životního cyklu nebo norma ČSN EN 61160 Přezkoumání návrhu poukazuje na to, že by se 

veškeré výsledky zjištěné při analýze, měly přezkoumat. Přezkoumání musí být objektivní, 

proto je žádoucí, aby bylo realizováno nezainteresovanou osobou. Součástí přezkoumání může 

být i návrh a realizace opatření vedoucí ke snížení celkových nákladů životního cyklu, jakožto 

jeden ze základních cílů analýzy LCC. Je logické po realizaci navržených opatření, provést 

aktualizaci analýzy a prokázání účinnosti opatření.  



26 

 

4.10. Dokumentace analýzy LCC 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, analýza LCC by měla být zakončena oficiální zprávou, jež 

zaznamenává a prezentuje výsledky analýzy LCC. Tato zpráva by se měla stát standartní 

součástí řízených záznamů.  

 

5. Aplikace zdokonalené metodiky ve firmě Borcad 

5.1. Charakteristika organizace 

 Společnost Borcad byla založena roku 1990 současným majitelem a jednatelem Ing. Ivanem 

Borutou. V době svého založení firma sloužila jako konstrukčně-vývojové studio. Zájem o 

kvalitní služby firmy velmi rychle rostl, a jelikož se objevovaly i požadavky na výrobu, byla 

zahájena výroba. Zpočátku se jednalo především o výrobu operačních stolů, gynekologických 

křesel, porodních postelí nebo veterinárních stolů. V roce 1997 se firma se zaměstnanci 

přestěhovala do nové výrobní haly ve Fryčovicích, kde začala vyvíjet a vyrábět nové 

komponenty pro železniční kolejová vozidla. Jednalo se zejména o dodávky sedadel vagónů. 

V roce 2001 došlo ke stavbě nové výrobní haly a rozšíření správní budovy. Kapacita firmy se 

tak zdvojnásobila. Stále rostoucí obrat a produkce firmy vedly v roce 2007 k rozhodnutí postavit 

další výrobní haly a zvýšit kapacitu o 100 %. Z důvodu stále se zvyšujících nároků na výrobu 

se firma v roce 2014 přestěhovala do nových výrobních prostor, které tyto nároky splňují. [19] 

 Firma během svého dlouholetého života získala řadu ocenění, jako příklad mohu uvézt cenu 

za design Red Dot Design Award nebo Národní cenu za design a další ocenění jako DHL 

Unicredit Award, ACRI komponenty, Skokan roku a podobně. 

 V současnosti má společnost 190 zaměstnanců, vyváží více než 80 zemí světa a díky 

jedinečnému designu a originálním konstrukčním řešením patří k nejinovativnějším firmám v 

oboru. V oblasti kolejové techniky Borcad nabízí veškerý sortiment pro interiéry osobních 

vlaků. Sedadla z Borcadu jsou např. ve vlacích Pendolino nebo Leo Express. [19] Co se týče 

zdravotní techniky, zde se Borcad zaměřuje na vývoj, konstrukci a výrobu porodních postelí, 

gynekologických, transportních a dialyzačních křesel. [19] 

  



27 

 

5.2. Ověření zdokonalené metodiky v praxi 

5.2.1. Sestavení týmu 

 Tým pro realizaci analýzy nákladů životního cyklu svařovacího robota byl sestaven ze čtyř 

členů. Vedoucí údržby a svařovací technolog (inženýr) poskytli veškeré potřebné informace, 

co se týče preventivní údržby a údržby po poruše, nákupu náhradních dílů a další podklady. 

Tyto informace jsme společně s manažerem jakosti analyzovali a provedli kvalifikované 

odhady. 

5.2.2. Definování produktu, stanovení cílů analýzy, rozsahu a vstupních podmínek 

 Produkt, který bude podroben analýze LCC, je svařovací robot Panasonic. Panasonic 

svařovací roboti jsou jedním z produktů nejmenované firmy. Tato evropská firma je dlouhou 

dobu partnerem společnosti Panasonic a snaží se neustále pomáhat s vývojem svařovacích 

robotů, periferních zařízení a softwaru. Panasonic je jediný výrobce robotů, který se zaměřuje 

výhradně na svařovací roboty a veškeré jeho komponenty. Těmito potřebnými komponenty 

jsou: 

- Svařovací robot (rameno) 

- Řídící jednotka 

- Programovací software 

- Integrované svařovací zdroje 

- Manipulátory 

- Periferní zařízení 

- Programovací software offline 
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Obr. 5 Svařovací rameno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Manipulátor – polohovadlo 
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Obr. 7 Řídicí jednotka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Ovládací zařízení 
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 Panasonic vyvinul jediný robotický systém, který má svařovací zdroj zcela integrovaný 

v řídící jednotce. Řídicí systém tedy ovládá jak pohyby robota, tak napájecí zdroj svařování. 

Řídící jednotka respektive ovládací zařízení umožňuje plynulou práci s celým systémem a jeho 

komunikaci se všemi zařízeními, které jsou k němu připojeny. Pomocí polohovadel neboli 

manipulátorů připojených k řídící jednotce je možné výrobky napolohovat tak, aby bylo 

provedeno svařování v co nejlepší pozici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Svařovací robot Panasonic 

 

 Ve firmě Borcad jsou využíváni 3 svařovací roboti Panasonic. Na všech třech robotech je 

možné realizovat dva svařovací procesy a to na každé straně jeden. 
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Tab. 1 Doporučený seznam náhradních dílů při nákupu svařovacího robota Panasonic 

Spotřební materiál 

Název materiálu Cena za kus (m.j.) Doporučené množství 

Robotický hořák 410,- Euro/ks 1 ks 

Kabelový svazek + kolizní ochrana 1450,- Euro/set 1 set 

Zadní kabelový svazek 318,- Euro/ks 1 ks 

Kladky podavače 76,61 Euro/ks 2 ks 

Vedení 15,- Euro/m dle skutečnosti 

Bowden 3,65 Euro/ks 3 ks 

Čistící fréza 52,- Euro/ks 1 ks 

Kapalina proti rozstřiku 38,9 Euro/ks 1 ks 

Chladicí kapalina 48,7 Euro/galon 1 galon 

Díly lehce poškoditelné 

T. P. G2 2800,- Euro/ks 1 ks 

T. P. kabel 745,- Euro/ks 1 ks 

Modul dotykového vyhledávání 760,- Euro/ks 1 ks 

Podavač drátů 1930,- Euro/ks 1 ks 

Světelná bariéra – zrcadlo 249,- Euro/ks 1 ks 

Světelná bariéra – vysílač 581,- Euro/ks 1 ks 

Světelná bariéra – propojovací kabel 24,- Euro/ks 1 ks 

Chladící jednotka 2140,- Euro/ks 1 ks 

Olejová jednotka čistící jednotky 89,- Euro/ks 1 ks 

Spínač RT monitoringu 21,- Euro/ks 1 ks 

Kladka pro spínač RT monitoringu 18,47 Euro/ks 1 ks 

Díly s malou možností poškození, ale přesto doporučené 

TW motor 885,- Euro/ks 1 ks 

Převodovka TW 1690,- Euro/ks 1 ks 

Převodovka BW 1050,- Euro/ks 1 ks 

Motor podavače drátu 865,- Euro/ks 1 ks 

Bezpečnostní karta G2 925,- Euro/ks 1 ks 

Sekvenční karta G2 4700,- Euro/ks 1 ks 
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 Cílem analýzy nákladů životního cyklu svařovacího robota je zjistit celkové náklady od 

koupi robota až po jeho potenciální likvidaci, zmapovat veškeré dílčí náklady a snažit se je 

optimalizovat. 

 Rozsah analýzy bude zkrácen na etapu instalace, etapu provozu a údržby a etapu vypořádání. 

 

5.2.3. Určení parametrů produktu 

Technické parametry svařovacích robotů jsou uvedeny v tabulce 2. 

   

 Tab. 2 Technické parametry svařovacího robota 

 

5.2.4. Identifikace nákladových položek 

 Jak lze vyčíst z tabulky 3 celkové náklady na životní cyklus svařovacího robota jsem 

rozdělila na dvě základní skupiny a to na pořizovací náklady a vlastnické náklady. Jak už 

z názvu vyplývá, pořizovací náklady souvisejí s pořízením svařovacího robota. Všechny 

položky náležící mezi pořizovací náklady jsou definovány v tabulce 3, stromovém diagramu na 

obrázku 10 a také v kapitole 5.2.5 Sběr dat pro výpočet nákladových položek. 

 Vlastnické náklady vznikají ihned po pořízení robota. V první řadě se jedná o náklady, které 

zajišťují bezproblémovou funkci robota s co největší efektivností. Tyto náklady nazýváme jako 

náklady na zajištěnost zařízení. Druhou skupinou nákladů jsou vlastně výdaje, které je nutné 

vynaložit v případě, kdy robot není schopen z nějakého důvodu pracovat. Tyto výdaje 

Technické parametry 

Maximální dosah 1,796 

Maximální zatížení (kg) 8 

Napájecí napětí (V) 200 

Frekvence (Hz) 50/60 

Počet os: 6 

Maximální rychlost (m/s) 3 

Opakovatelnost +-0,1 

Hmotnost (kg) 185 

Údržba pracoviště (Mh) 
17 520, výměna baterií encoderů 

cca co 2 roky 

Životnost robota při nepřetržitém provozu (Mh) 100 000 cca 11 let 

Životnost svařovacího kabelu při nepřetržitém provozu 
(Mh) 5 000 (6 měsíců až 2 roky) 

Životnost přívodního kabelu při nepřetržitém provozu 
(Mh) 10000 

Rozsah a četnost údržby svařovacího zdroje (Mh) 
pouze pravidelné čištění jinak 

žádná údržba 

Hlučnost svařovacího zařízení bez zapnutého 
svařovacího oblouku (dB) 75 
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nazýváme náklady z důvodu nedisponibility zařízení a podrobněji budou rozvedeny v kapitole 

5.2.6. Výpočet LCC. Poslední nákladovou položku tvoří náklady na vypořádání neboli likvidaci 

robota a jsou spojeny s ukončením životnosti. 

 Ještě bych ráda detailněji vysvětlila náklady na údržbu. Původně byly náklady na údržbu 

rozděleny na údržbu po poruše a preventivní. Jelikož jsou oba typy údržby prováděny samotnou 

obsluhou svařovacího robota tedy operátorem a to ve svém pracovním čase, nelze s náklady na 

údržbu po poruše a s náklady na preventivní údržbu počítat. Údržba po poruše se týká výměny 

náhradních dílů definujících v kapitole A. 1) Náklady na náhradní díly. Aktivity preventivní 

údržby jsou rozděleny na týdenní a denní. Týdenní údržba trvá v průměru 1 hodinu a zahrnuje 

například kontrolu kabelu napájení, čistotu robota, kontrolu podavače drátů a kabelových 

svazků, kontrolu chladicí kapaliny a kontrolu cirkulace. Mezi denní činnosti údržby trvající 

odhadem 15 minut patří například kontrola světelných závor a servisních dveří, kontrola 

přípravků a pracovního prostoru, kontrola hořáku a čistící frézy. V kapitole 5.2.6. Výpočet LCC 

jsou znázorněny výpočty jednotlivých údržeb.  
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Tab. 3 Struktura nákladových položek 

Pořizovací 
náklady 

pořizovací cena 
vyškolení pracovníků 

výchozí revize elektro a plynu 

revize plynu k přípojce 

stavebně technické úpravy 
technické rozvody a sítě 

projektová dokumentace 

Vlastnické 
náklady 

Náklady na 
zajištěnost zařízení 

Náklady na náhradní 
díly 

proudová špička 

okroužek 
kabelový svazek 

kabelový svazek zadní 
olejová jednotka čistící jednotky 

spínač RT monitoringu 
podavač drátů 

světelná bariéra zrcadlo 

světelná bariéra vysílač 

světelná bariéra kabel 
vedení FCX 

Náklady na údržbu za 1 
rok 

Náklady na pracovníka údržby 

Náklady na servisní firmu 

Náklady na provoz 

Náklady na spotřebu plynu 

Náklady na spotřebu elektřiny 

Náklady na 
pracovníka 

pracovník 
obsluhy 

technolog 

(inženýr) 
Náklady na spotřebu materiálu 

Náklady na upgrade softwaru 

Náklady z nezajištěnosti zařízení (náklady z důvodu nedisponibility zařízení) 
Náklady na likvidaci 
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  Obr. 10 Stromový diagram nákladů životního cyklu svařovacího robota 
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Náklady na servisní firmu 
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5.2.5. Sběr dat pro výpočet nákladových položek 

5.2.5.1. Pořizovací náklady 

· pořizovací cena      3 146 250 Kč 

- V pořizovací ceně je zahrnuta prvotní instalace, zkušební ověřovací provoz, 

nastavení svařovacích parametrů a základní vyškolení obsluhy. 

· vyškolení dalších pracovníků (operátoři, programátoři, údržba)  5000 Kč 

· výchozí revize elektro       1000 Kč 

· revize plynu k přípojce, tlaková zkouška revize plynu    1500 Kč 

· příprava technického zařízení pro instalaci robotického zařízení – stavebně 

technické úpravy        30 000 Kč 

- Stavebně technické úpravy zahrnují přípravu lože, vybudování zástěny, vybudování 

systému odsávání, vyhrazení a vybudování obslužných cest a skladovacích míst. 

· technické rozvody a sítě - zajištění přívodu médií (plyn, elektřina) 50 000 Kč 

· projektová dokumentace pro umístění zařízení v hale (rozvody plynu, elektřiny, 

logistické trasy)        20 000 Kč 

5.2.5.2. Vlastnické náklady 

A. Náklady na zajištěnost po celou dobu života produktu 

A. 1) Náklady na náhradní díly – v rámci poruch za 1 rok od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 

Tab. 4 Seznam běžných náhradních dílů na 1 rok 

Název Počet Cena za kus Celkem 

Proudová špička 1 mm  600 ks 23 Kč 13 800 Kč 

Okroužek  208 ks 9 Kč 1 872 Kč 

Kabelový svazek WVRP  1 ks 39 802 Kč 39 802 Kč 

Kabelový svazek zadní  2 ks 13 505 Kč 27 010 Kč 

Olejová jednotka čistící jednotky 1/4 " 1 ks 2 443 Kč 2 443 Kč 

Spínač RT monitoringu  1 ks 650 Kč 650 Kč 

Podavač drátů  1 ks 53 634 Kč 53 634 Kč 

Světelná bariéra zrcadlo  1 ks 6 835 Kč 6 835 Kč 

Světelná bariéra vysílač  1 ks 15 948 Kč 15 948 Kč 

Světelná bariéra kabel  1 ks 658 Kč 658 Kč 

Vedení FCX   5 ks 411 Kč 2 055 Kč 

Celkem za náhradní díly       164 707 Kč 
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A. 2) Náklady na údržbu za 1 rok 

· Roční náklady na pracovníka údržby 

o 0,5 hodiny 1x měsíčně   2 280 Kč 

· Roční náklady na servisní firmu 

o 8 hodin za rok    12 000 Kč 

A. 3) Náklady na provoz za 1 rok 

· Roční náklady na spotřebu elektřiny 

o 14 – 20kVA při náběhu (trvá v řádech desetin 

sekundy) - bezvýznamná položka 

o 6,5 kVA při svařování –   

8 hodin denně    90 854 Kč 

· Roční náklady na spotřebu plynu 

o 30 svazků lahví plynu + pronájem 657 600 Kč 

· Roční náklady na pracovníka 

o náklady na operátora   3 319 680 Kč 

o 3x týdně přetypování technologem  237 120 Kč 

· Roční náklady na spotřebu materiálu 

o 1000 kg svařovacího drátu za rok –  

37,90 Kč za kg     37 900 Kč 

A. 4) Náklady na upgrade softwaru  (vyškolení v ceně)    47 143 Kč 

B. Náklady na sankce z nepohotovosti produktu 

· Náklady na dobu nepoužitelného stavu (nedisponibilita) 15 000 Kč/hod 

 

5.2.6. Výpočet LCC 

 Veškeré výpočty jsou provedeny v souladu s nově navrženou metodikou konkrétně se vzorci 

v kapitole 4.6. Výpočet LCC. 

 

Pořizovací náklady 

Veškeré položky zahrnuté mezi pořizovací náklady jsou jednorázové, proto není potřeba je 

počítat po celou dobu života svařovacího robota.  

NPN = Npořizovací cena + Nvyškolení + Nrevize elektro + Nrevize plynu + Nstavebně technické úpravy + Ntechnické 

rozvody + Ndokumentace  
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NPN = 3 146 250 + 5 000 + 1 000 + 1 500 + 30 000 + 50 000 + 20 000 

NPN = 3 253 750 Kč 

Celkové pořizovací náklady za svařovacího robota činí 3 253 750 Kč. 

 

Roční náklady na provoz 

Nprovoz = Npracovníka + Nplyn + Nelektřinu + Nmateriál        

  

 Při výpočtu nákladů na provoz je potřeba znát firemní náklady na operátora tedy obsluhu 

svařovacích robotů, dále technologa, který provádí přeprogramování robotů a pracovníka 

údržby. Průměrné osobní náklady pracovníků zahrnují sociální a zdravotní pojištění dle 

mzdových tarifů firmy a přepočtových koeficientů. Obvykle by se výše osobních nákladů dle 

různých pozic měnila. V tomto případě byla z důvodu zachování důvěrnosti těchto informací 

zvolena výše osobních nákladů na operátora, technologa i pracovníka údržby shodně. 

 

Roční náklady na pracovníka 

Npracovníka = Noperátor + Ntechnolog  

 

Noperátor = osobní náklady na operátora * počet pracovních hodin operátora * počet směn za den 

* počet dní za rok  

Noperátor = 380 *8 * 3 * 364 

Noperátor = 3 319 680 Kč 

Náklady na obsluhu svařovacího robota ročně činí 3 319 680Kč. 

 

Ntechnolog= osobní náklady na technologa * počet pracovních hodin technologa* počet dní za rok  

Ntechnolog= 380 * 4 * 156 

Ntechnolog= 237 120 Kč 

Roční náklady na přetypování svařovacího robota na jiný svařovací program ročně činí 237 120 

Kč. 

Npracovníka = 3 319 680 + 237 120 

Npracovníka = 3 556 800 Kč 

Roční náklady na pracovní sílu jsou 3 556 800 Kč. 
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Roční náklady na spotřebu plynu 

Nplyn = Nsvazky + Npronájem  

 

Ročně firma nakupuje 30 svazků plynových lahví.  

Nsvazky = cena za 1 svazek * počet svazků  

Nsvazky = 11 000 * 30 

Nsvazky = 330 000 Kč 

Roční náklady na svazky plynových lahví činí 330 000 Kč. 

 

Další nákladovou položkou je pronájem za svazky plynu. Za 1 svazek plynu si dodavatelská 

organizace účtuje 30 Kč na den. 

Npronájem = počet svazků * cena za 1 svazek denně * počet dní  

Npronájem = 30 * 30 * 364 

Roční náklady na pronájem 30 svazků budou tedy činit 327 600 Kč. 

Nplyn = 330 000 + 327 600 

Nplyn = 657 600 Kč 

Celkové roční náklady na spotřebu plynu a pronájem svazků činí 657 600 Kč.  

 

Roční náklady na spotřebu elektřiny 

 Při náběhu svařovacího robota se pohybuje spotřeba elektřiny mezi 14 a 20 kVA. Jelikož 

tento proces trvá pouze několik desetin sekundy, je tato položka zanedbatelná. V průměru 

samotné svařování probíhá 8 hodin denně. 

Nelektřina = spotřeba elektřiny za 1 hodinu svařování * počet hodin svařování za rok * cena za 

1kVA  

Nelektřina = 6,5 * 2912 * 4,80 

Nelektřina = 90 854 Kč 

Roční náklady na spotřebu elektřiny činí 90 854 Kč. 

 

Roční náklady na spotřebu materiálu 

Nmateriál = množství materiálu * cena za 1kg  

Nmateriál = 1 000 * 37,90 

Nmateriál = 37 900 Kč 

Ročně se spotřebuje 1 000 kg svařovacího drátu. Náklady na spotřebu materiálu za jeden rok 

tedy činí 37 900 Kč. 
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Nprovoz =3 556 800 + 657 600 + 90 854 + 37 900 

Nprovoz = 4 343 154 Kč 

Náklady na roční provoz robota činí 4 343 154 Kč. 

 

Roční náklady na náhradní díly 

Nnáhradní díly = Nproudová špička + Nokroužek + Nkabelový svazek + Nkabelový svazek zadní + Nolejová jednotka čistící 

jednotky + Nspínač RT monitoringu + Npodavač drátů + Nsvětelná bariéra zrcadlo + Nsvětelná bariéra vysílač + Nsvětelná 

bariéra kabel + Nvedení FCX  

 

Nproudová špička = počet kusů * cena za kus  

Nproudová špička = 600 * 23 

Nproudová špička = 13 800 Kč 

 

Nokroužek= počet kusů * cena za kus  

Nokroužek= 208 * 9 

Nokroužek= 1 872 Kč 

 

Nkabelový svazek= počet kusů * cena za kus  

Nkabelový svazek= 1 * 39 802 

Nkabelový svazek= 39 802 Kč 

 

Nkabelový svazek zadní= počet kusů * cena za kus  

Nkabelový svazekzadní = 2 * 13 505 

Nkabelový svazek zadní= 27 010 Kč 

 

Nolejová jednotka čistící jednotky = počet kusů * cena za kus  

Nolejová jednotka čistící jednotky = 1 * 2 443 

Nolejová jednotka čistící jednotky = 2 443 Kč 
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Nspínač RT monitoringu = počet kusů * cena za kus 

Nspínač RT monitoringu = 1 * 650 

Nspínač RT monitoringu = 650 Kč 

 

Npodavač drátů = počet kusů * cena za kus  

Npodavač drátů= 1 * 53 634 

Npodavač drátů= 53 634 Kč 

 

Nsvětelná bariéra zrcadlo = počet kusů * cena za kus  

Nsvětelná bariéra zrcadlo = 1 * 6 835 

Nsvětelná bariéra zrcadlo = 6 835 Kč 

 

Nsvětelná bariéra vysílač= počet kusů * cena za kus  

Nsvětelná bariéra vysílač= 1 * 15 948 

Nsvětelná bariéra vysílač= 15 948 Kč 

 

Nsvětelná bariéra kabel= počet kusů * cena za kus  

Nsvětelná bariéra kabel= 1 * 658 

Nsvětelná bariéra kabel= 658 Kč 

 

Nvedení FCX= počet kusů * cena za kus  

Nvedení FCX= 5 * 411 

Nvedení FCX= 2 055 Kč 

 

Nnáhradní díly = 13 800 + 1 872 + 39 802 + 27 010 + 2 443 + 650 + 53 634 + 6 835 + 15 948 + 

658 + 2 055 

Nnáhradní díly = 164 707 Kč 

Celkové náklady na náhradní díly za rok činí 164 707 Kč. 

 

Roční náklady na údržbu 

Núdržba = Nprac. údržby + Nservis  

 Hlavními činnostmi pracovníka údržby, co se týče svařovacího robota, je kontrola kabelů, 

kontrola a posuv drátů, seřízení tlaku vzduchu v posuvech. Tyto kontroly jsou prováděny 

jednou měsíčně v průměru půl hodiny.  
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Roční náklady na pracovníka údržby 

Nprac. údržby = osobní náklady na pracovníka údržby * doba opravy za rok  

Nprac. údržby = 380 * 6 

Nprac. údržby = 2 280 Kč 

Náklady na pracovníka údržby ročně činí 2 280 Kč. 

 

Roční náklady na servisní firmu 

 Další nákladovou položkou vznikající v rámci údržby, jsou rozsáhlejší a složitější opravy, 

které je nutno řešit se servisní firmou. Akční doba servisu je 24 hodin a hodinové náklady 

servisu činí 1 500 Kč na hodinu. Záruční doba robota je 24 měsíců, tudíž veškeré náklady 

vzniklé v záruční době hradí dodavatel. 

 Budeme-li uvažovat o nákladech na servisní firmu v průměru dvakrát do roka po dobu devíti 

let a průměrnou dobu opravy čtyři hodiny, pak se tyto náklady budou počítat dle následujícího 

vztahu. 

 

Nservis = hodinové náklady servisu * počet oprav za rok * doba trvání opravy  

Nservis = 1 500 * 2 * 4 

Nservis = 12 000 Kč 

Roční náklady na údržbu svařovacího robota servisní firmou činí v průměru 12 000 Kč. 

 

Núdržba = 2 280 +12 000  

Núdržba = 14 280 Kč 

Celkové roční náklady na údržbu svařovacího robota činí 14 280 Kč. 

 

Celkové náklady na upgrade softwaru  

 Náklady na modernizaci softwaru jsou předpokládány každých sedm let. Za celou dobu 

životnosti robota předpokládáme tedy 1 až 2 vylepšení. V ceně vylepšení softwaru je i znovu 

vyškolení příslušných pracovníků. 

 

Náklady na upgrade softwaru  

NSW = náklady na jedno vylepšení SW * (životnost robota/interval vylepšení SW)  

NSW = 30 000 * (11/7) 

NSW = 47 143 Kč 
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Náklady na jedno vylepšení softwaru jsou 30 000 Kč, za celou dobu životnosti robota 

předpokládejme náklady na modernizaci softwaru 47 143 Kč. 

 

Náklady z nezajištěnosti neboli nedisponibility zařízení 

Náklady způsobené nepohotovostí svařovacího robota mohou narůstat do velmi vysokých 

částek. Tyto neplánované akce jako je například neplánovaná oprava, zajištění náhradního 

zdroje elektrické energie při výpadku či odstávce nebo selhání elektroniky, mohou velmi 

významně ovlivnit celkové náklady. Proto je potřeba tyto položky brát v úvahu a věnovat jim 

určitou pozornost. 

 Jelikož firma Borcad vlastní tři svařovací roboty, lze výše zmíněné náklady snížit tím, že 

v případě nedisponibility jednoho robota použije některého z momentálně nepracujících robotů. 

Z tohoto důvodu nebudu ve své práci s těmito náklady počítat. 

 Dalšími náklady, které mohou souviset s nepohotovostí produktu, jsou náklady odvozené od 

morálního zastarání elektroniky tedy SW či její částí. Je nutné neustále udržovat systém řízení 

svařovacího robota kompatibilní s okolním softwarem. Je pravděpodobné, že během 11 let 

životnosti svařovacího robota už nebude upgrade softwaru dostačující a bude nutné začít 

používat nové zařízení.  

 

Náklady na vypořádání (likvidaci) 

 Pokud budeme uvažovat, že si firma ponechá svařovací roboty až do konce jejich životnosti, 

nejpravděpodobnější možnost jak se s nimi vypořádá, je repase robotů a jejich následný prodej 

buď vcelku, nebo na náhradní díly. S manažerem jakosti byl proveden kvalifikovaný odhad 

nákladů na likvidaci okolo 50 000 Kč.  

 

Celkové náklady na náhradní díly, údržbu, provoz, upgrade softwaru a likvidaci zařízení 

NND, Ú, P, SW, likvidace  = životnost robota * (Nnáhradní díly + Núdržba + Nprovoz) + NSW + Nlikvidace   

NND, Ú, P, SW, likvidace  = 11 * (164 707 + 14 280 + 4 343 154) + 47 143 + 50 000 

NND, Ú, P, SW, likvidace  = 11 * 4 522 141 + 97 143 

NND, Ú, P, SW, likvidace  = 49 840 694 Kč 

Náklady na náhradní díly, údržbu a provoz ročně činí 4 522 141 Kč a po celou dobu plánované 

životnosti svařovacího robota jsou vlastnické náklady 49 840 694 Kč. 
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Celkové náklady životního cyklu svařovacího robota 

NŽC = NND, Ú, P, SW, likvidace + NPN  

NŽC = 49 840 694 + 3 233 750 

NŽC = 53 074 444 Kč 

Náklady životního cyklu na jednoho svařovacího robota činí 53 074 444 Kč. 

 

 Pokud by údržbářské činnosti prováděl ve firmě Borcad samotný pracovník údržby, byly by 

výpočty následující. 

 

Roční náklady na údržbu po poruše 

Npo poruše = Nvýměna špiček + Nsvětelné kabely, závory + Npodavač drátů + Nsvětelné bariéry + Nvedení + Nspínač  

Nvýměna špiček = doba opravy 1 ks (hod) * počet kusů * osobní náklady na pracovníka údržby  

Nvýměna špiček = 0,067 * 600 * 380 

Nvýměna špiček = 15 200 Kč 

 

Nsvětelné kabely, závory = doba opravy 1 ks (hod) * počet kusů * osobní náklady na pracovníka údržby  

Nsvětelné kabely, závory = 4 * 3 * 380 

Nsvětelné kabely, závory = 4 560 Kč 

 

Npodavač drátů = doba opravy 1 ks (hod) * počet kusů * osobní náklady na pracovníka údržby  

Npodavač drátů = 5 * 1 * 380 

Npodavač drátů = 1 900 Kč 

 

Nsvětelné bariéry = doba opravy 1 ks (hod) * počet kusů * osobní náklady na pracovníka údržby  

Nsvětelné bariéry = 4 * 3 *380 

Nsvětelné bariéry = 4 560 Kč 

 

Nvedení = doba opravy 1 ks (hod) * počet kusů * osobní náklady na pracovníka údržby  

Nvedení = 3 * 5 * 380 

Nvedení = 5 700 Kč 

 

Nspínač = doba opravy 1 ks (hod) * počet kusů * osobní náklady na pracovníka údržby  

Nspínač = 3 * 5 * 380 

Nspínač = 5 700 Kč 
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Nokroužek = doba opravy 1 ks (hod) * počet kusů * osobní náklady na pracovníka údržby  

Nokroužek =  0,17* 208 * 380 

Nokroužek = 13 173 Kč 

 

Npo poruše = 15 200 + 4 560 + 1 900 + 4 560 + 5 700 + 5 700 + 13 173 Kč 

Npo poruše = 50 793 Kč 

Roční náklady na údržbu po poruše jsou 50 793 Kč. 

 

Tab. 5 Přehled nákladů na údržbu po poruše 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roční náklady na preventivní údržbu 

Npreventivní = Ntýdenní + Ndenní   

 

Ntýdenní = doba provedení týdenní preventivní údržby * počet týdnů * osobní náklady na 

pracovníka údržby  

Ntýdenní = 1 * 52 * 380 

Ntýdenní = 19 760 Kč 

Roční náklady na preventivní údržbu prováděnou jednou týdně činí 19 760 Kč. 

 

Ndenní = doba provedení denní preventivní údržby * počet dnů * osobní náklady na pracovníka 

údržby  

Ndenní = 0,25 * 364 * 380 

Ndenní = 34 580 Kč 

Roční náklady na preventivní údržbu konané jednou za den jsou 34 580 Kč. 

 

Npreventivní = 19 760 + 34 580 

Název Doba opravy Cena 

Výměna špiček 3-5 minut 15 200 Kč 

Světelné kabely, závory 4 hodiny 4 560 Kč 

Podavač drátů 4 hodiny 1 900 Kč 

Světelné bariéry 4 hodiny 4 560 Kč 

Vedení 3 hodiny 5 700 Kč 

Spínač 3 hodiny 5 700 Kč 

Okroužek 10 minut   13 173 Kč 

Celkem  50 793 Kč 
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Npreventivní = 54 340 Kč 

Roční náklady na preventivní údržbu jsou 54 340 Kč. 

 

5.2.7. Prezentace výsledků a posouzení vhodnosti produktu 

 

Obr. 11 Přehled vlastnických nákladů na svařovacího robota za 1 rok 

 

 

Obr. 12 Přehled vlastnických nákladů na svařovacího robota za 11 let 
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 Obr. 13 Porovnání vlastnických a pořizovacích nákladů za dobu životnosti robota 

 

Tab. 6 Přehled nákladů životního cyklu na 1 svařovacího robota 

 

Tab. 7 Přehled vlastnických nákladů na svařovacího robota 

 

 Z grafu na obrázku 13 je zřejmé, že vlastnické náklady na jednoho svařovacího robota jsou 

mnohonásobně vyšší než náklady pořizovací a to až 15krát. Přehled vlastnických nákladů je 

znázorněn na obrázku 11 a 12, kde jsou nejvýraznější položkou náklady na provoz. Náklady na 

provoz jsou analyzovány v následující kapitole. 

 

Náklady životního cyklu na 1 svařovacího robota 

 Pořizovací náklady Vlastnické náklady Celkem 

Za 1 rok 3 233 750 Kč 4 619 284 Kč 7 853 034 Kč 

Za 11 let 3 233 750 Kč 49 840 694 Kč 53 074 444 Kč 
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5.2.8. Identifikace klíčových položek a analýza citlivosti 

Obr. 14 Struktura provozních nákladových položek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Struktura nákladů na pracovníka 

 

 Graf na obrázku 14 zobrazuje strukturu nákladů na provoz za 1 rok a celou dobu životnosti 

robota. Je zřejmé, že klíčovou roli zde hrají náklady na pracovníka. Náklady na pracovníka 

jsou tvořeny náklady na operátora neboli pracovníka obsluhy a technologa, přičemž stěžejní 
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jsou náklady na operátora. Náklady na operátora tvoří 69% všech nákladů životního cyklu viz. 

graf na obrázku 16. 

 

Obr. 16 Náklady na pracovníka obsluhy vůči celkovým nákladům na životní cyklus 

 

 Analýza citlivosti se provádí u klíčových položek, v našem případě u nákladů na 

pracovníka obsluhy. Při analýze citlivosti je nutné, aby vzorce pro stanovení nákladů na 

pracovníka obsluhy reagovaly na změnu parametru. Nejčastějším parametrem, který se může 

v tomto případě měnit, jsou osobní náklady na operátora a počet směn za den. Pokud by došlo 

ke změně osobních nákladů na operátora nebo by se provoz změnil na dvousměnný či 

jednosměnný, vzorec (3a) by na tyto změny zareagoval. 

 

5.2.9. Přezkoumání výsledků analýzy a přijetí opatření ke snížení LCC 

 Dle grafů i výpočtů jsou náklady životního cyklu na svařovacího robota vysoké, tedy dalo 

by se říct ekonomicky nevýhodné. Na druhou stranu nelze jednoznačně tvrdit, že pořízení 

svařovacího robota není vhodné, protože se musí zohlednit i další faktory. Jedním 

z rozhodujících faktorů ke koupi robotů bylo zadání velké zakázky na firmě Borcad. Předem 

bylo stanoveno, že pokud by firma Borcad nechala svařování na externím dodavateli, nebylo 

by možné splnit požadovanou dodací lhůtu zákazníka. Také se uvažovala varianta ručního 

svařování, které vedla k neekonomickým výsledkům a opět k nesplnění dodací lhůty. Z těchto 

výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto investovat do svařovacích robotů. 

 Dalším bodem by měl být návrh a přijetí opatření ke snížení nákladů životního cyklu. Snížení 

nákladů by se mělo týkat klíčové nákladové položky, kterou jsou v tomto případě náklady na 
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pracovníka obsluhy. Jsem si však vědoma faktu, že objektivita analýzy nákladů životního cyklu 

svařovacího robota je ovlivněna nedostatkem dat a charakteristik týkajících se spolehlivosti, 

což tedy mohlo vézt ke zkreslení výsledků. Z tohoto důvodu není oprávněné jakékoliv opatření 

na snížení nákladů klíčové položky přijímat. 

 Pro zvýšení objektivity mohu do budoucna navrhnout, aby byly charakteristiky 

spolehlivosti, jako je například intenzita poruch, pravděpodobnost poruchy, hustota doby 

provozu do poruchy či střední doba provozu do poruchy, sledovány a dokumentovány.  

5.2.10. Dokumentace analýzy LCC 

Tato diplomová práce je samotnou formou záznamu analýzy nákladů životního cyklu. 
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6. Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo vytvořit novou srozumitelnější a jednodušší metodiku měření 

a analýzy nákladů životního cyklu u technických systémů s dobou jejich používání delší než 

jeden rok. Výchozím bodem pro dosažení stanoveného cíle bylo studium z několika vybraných 

odborných publikací a také normy ČSN EN 60300-3-3:2005, která obsahuje samotný postup a 

metodiku analýzy nákladů životního cyklu. Po rozboru normy jsem zjistila, že pro firmy, které 

mají zájem analýzu nákladů životního cyklu realizovat, může být tato norma překážkou, neboť 

je nepřehledná a z mého pohledu komplikovaná. 

 V kapitolách teoretické části vysvětluji jednotlivé etapy životního cyklu a definuji náklady, 

které mohou v těchto etapách vznikat. Důležitou roli také hraje význam a zabezpečování 

spolehlivosti během všech etap životního cyklu. V souladu s normou ČSN EN 60300-3-3:2005 

jsem popsala postup analýzy nákladů životního cyklu, do které patří také model LCC. V 

posledním kroku teoretické části jsem navrhla jednoduchý a univerzální postup, dle kterého 

může jakákoliv organizace vypočítat náklady životního cyklu technického zařízení.  

 Nově navrženou metodiku jsem ověřila v praxi ve firmě Borcad, tím že jsem spočítala 

náklady životního cyklu svařovacího robota. Analýza nákladů životního cyklu svařovacího 

robota byla zkrácena na etapu instalace, provozu a údržby a etapu likvidace. Při analýze jsem 

postupovala v souladu s navrženou metodikou a použila jsem odpovídající vzorce. Zjistila jsem, 

že vlastnické náklady na svařovacího robota jsou až 15 krát vyšší než pořizovací náklady. 

 Závěr analýzy nákladů životního cyklu svařovacího robota by měl být věnován návrhu 

opatření ke snížení klíčových nákladových položek. V našem případě by se jednalo o opatření 

ke snížení nákladů na pracovníka obsluhy. Je potřeba zmínit, že výsledky analýzy mohou být 

zatíženy chybou v důsledku nízké objektivity způsobené nedostatkem charakteristik 

spolehlivosti. Ke zvýšení objektivity bych navrhovala sledování a dokumentaci dat týkajících 

se spolehlivosti. Další přístup vedoucí ke zvýšení objektivity je míra inflace. 

 Analýza nákladů životního cyklu byla provedena pouze u jednoho typu svařovacího robota. 

Analogicky by bylo možné realizovat analýzu i u jiných typů svařovacích robotů a výsledky 

poté porovnat s cílem nalézt nejvhodnější řešení pro uživatele. 
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