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Abstrakt 

 Tématem diplomové práce je řízení údržby průmyslového podniku. Cílem práce je 

analýza současného stavu údržby podniku, konkrétně čištění vybraných strojů a zařízení 

s ohledem na využití interních vs. externích zdrojů. Diplomová práce je rozdělena do šesti 

hlavních kapitol.  

První část práce je věnována představení společnosti, její strukturou a hlavními 

produkty výroby. Druhá část práce se zaobírá teoretickými východisky, jako jsou vysvětlení 

pojmu údržba, historií údržby, systémy údržby, organizačními formami řízení údržby a 

hodnocení její efektivity. Následující kapitoly popisují současný stav údržby podniku, 

výpočet nákladů vynaložených na čištění strojů a zařízení, návrh na zlepšení současného 

systému údržby, ekonomické vyhodnocení návrhu a porovnání se současnou situací podniku.  
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Abstract 

        The thesis deals with the maintenance management of an industrial company. The aim is 

to analyse the current state of the maintenance of a company, namely cleaning of selected 

machinery and equipment with regard to the use of internal vs. external sources. The thesis is 

divided into six main chapters. 

The first part is devoted to introducing the company, its structure and main 

manufacturing products. The second part deals with the theoretical background, such as the 

notion of maintenance, maintenance history, maintenance system, organisational forms of 

maintenance management and evaluation of its effectiveness. The following chapters describe 

the current state of maintenance, the calculation of costs incurred for cleaning machinery and 

equipment, a proposal to improve the current maintenance system, and economic evaluation of 

the proposal compared with the current situation of the company. 
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1 ÚVOD 

V současné době velice rychle roste konkurenční prostředí, kdy je pro podnik nezbytné 

neustále hledat možnosti a způsoby zvýšení své výkonnosti i samotných probíhajících procesů. 

Výrobní podniky neustále nakupují nová a technicky modernější zařízení, které zvyšují jejich 

výrobní kapacitu, a proto udržení těchto zařízení v bezporuchovém stavu je velice důležité. 

Z těchto příčin vzrůstá význam údržby podniku. Údržba představuje soubor aktivit, které se 

zaměřují na udržování výrobních zařízení v bezporuchovém stavu při optimálně vynaložených 

nákladech.  

Tématem mé diplomové práce je řízení údržby průmyslového podniku. Hlavním cílem 

práce je analýza současného stavu údržby podniku VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., 

konkrétně čištění vybraných strojů a zařízení, návrh na zlepšení systému údržby s ohledem na 

využití interních vs. externích zdrojů.  

Práce je rozdělena do třech základních částí. Úkolem první části je na základě odborné 

literatury obecně popsat řízení údržby průmyslového podniku. Druhá část popisuje na základě 

teoretických a praktických znalostí současné fungování údržby s ohledem na využití interních 

vs. externích zdrojů. Poslední, třetí částí práce je navrhnout možná zlepšení systému údržby, 

provést srovnání se současnou situací a tyto návrhy ekonomicky vyhodnotit. Tyto tři základní 

částí práce jsou řešeny v jednotlivých kapitolách.  

Druhá kapitola je věnována popisu společnosti. Je zde definována její struktura rozdělení, 

popis divizí a společnosti, které se k ní řadí. Zejména je zde popsána společnost VESUVIUS 

ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., na kterou je tato práce orientována. Součástí této kapitoly je popis 

předmětu podnikání a hlavní produkty výroby tohoto průmyslového podniku.  

Třetí kapitola zobrazuje teoretická východiska práce, která souvisí s vysvětlením 

samotného pojmu údržby a její historií. Součástí této kapitoly je také popis systémů údržby, 

jako je údržba poruchová, preventivní, prediktivní a proaktivní. Je zde rovněž vysvětlena 

problematika hodnocení efektivnosti údržby a důležitý trend v současnosti, a to totálně 

produktivní údržba.  

V rámci čtvrté kapitoly je vyobrazen současný stav údržby podniku, kdy je popsán princip 

a výroba na lisovacím komplexu A a B, a obráběcí centra. Tato kapitola je zejména zaměřena 

na část údržby podniku, a to čištění. Čištění strojů a zařízení, které se v podniku dělí na malé a 
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velké, je předmětem této práce. Práce prováděny interními činnostmi, jsou označovány jako 

malé čištění a práce prováděny externími činnosti jako velké čištění.  

V kapitole páté je vyobrazen výpočet nákladů na čištění konkrétních strojů a zařízení. 

Podrobně je zde popsáno a vyhodnoceno provádění malého čištění vlastními zaměstnanci a 

velkého čištění externími pracovníky. 

V rámci šesté kapitoly je provedeno zhodnocení simulované situace, kdy společnost 

využívá pro velké čištění strojů a zařízení vlastní zdroje.  

Sedmá kapitola zobrazuje návrh na snížení nákladů provádění údržby podniku, konkrétně 

při čištění strojů a zařízení externí společností se simulací různých dopadů na vývoj 

ekonomické situace společnosti.  

V předposlední kapitole je provedeno ekonomické vyhodnocení návrhu na snížení nákladů 

provádění čištění strojů v rámci údržby podniku s jeho současnou situací. Je zde provedeno také 

vyhodnocení situace, kdy by společnost využívala pro čištění pouze vlastní zdroje.  
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI   

2.1 Struktura společnosti 

Závod v Třinci jako výrobní podnik je součástí koncernu mezinárodní skupiny Vesuvius plc se 

sídlem v Londýně, která je globálním lídrem na trhu v poskytování řešení pro slévárenský a 

ocelárenský průmysl. Skupina Vesuvius plc produkuje své výrobky prostřednictvím více než 

40 závodů po celém světě, která dosáhla v roce 2015 ročního hospodářského výsledku ve výši 

124 miliónů £. Jeho součástí jsou čtyři hlavní divize: 

 Steel – Flow Control 

Tato divize se zabývá výrobou produktů a systémů pro řízení průtoku při kontinuálním odlévání 

oceli. Tyto produkty a systémy pro řízení toku jsou rozsáhle používány právě při kontinuálním 

odlévání. Umožňují oceli, aby byla odlita bez přerušení, a zároveň byla chráněna před 

atmosférou během výrobního procesu, která nepříznivě působí na povrch oceli. Jakost, 

spolehlivost a tuhost těchto produktů jsou velmi důležité ve výsledné kvalitě vyrobeného 

konečného kusu kovu a zároveň také výkonnost, ziskovost a jistota ve službách zákazníkům. 

 Steel – Advanced Refractories 

Toto odvětví vyrábí žáruvzdorné materiály ve formě práškové směsi, které jsou aplikovány 

rozprašováním nebo lité na nádoby či přetvářeny do různých tvarů a cihel. Divize dodává 

materiály do ocelárenského průmyslu a dalších procesních odvětví, ve kterých je potřeba 

využívat materiály schopné odolávat vysokým teplotám a korozi. Tyto žáruvzdorné obkladové 

materiály se využívají jako vyzdívka vysokých pecí, licích pánví a mezipánví.   

 Steel – Technical Services 

Je nově zřízenou divizí, která doplňuje stávající produktové řady o nové služby pro své stávající 

zákazníky. Zaměřuje se na zachycování nových klíčových výrobních dat a kombinuje je s 

odbornými znalostmi v oblasti odlévání kovů a pomocí nich vytváří nové technologie a rozvíjí 

integrované systémy řízení. 

 Foundry Technologies 

Neboli slévárenské technologie. 

 

 



  

 

4 

 

Do skupiny Vesuvius plc se řadí společnosti po celém světě, jedná se například o tyto 

společnosti [23]: 

 Vesuvius Advanced Ceramics 

(China) Co., Ltd 

 Vesuvius Belgium N.V. 

 Vesuvius Corporation S.A. 

 Vesuvius Crucible Company 

 Vesuvius France S.A. 

 Vesuvius GmbH 

 Vesuvius Group S.A. 

 Vesuvius Ibérica Refractarios S.A. 

 Vesuvius India Limited 

 Vesuvius Istanbul Sanayi ve Ticaret 

S.A. 

 Vesuvius Italia SPA 

 Vesuvius LLC 

 Vesuvius Mexico S.A. de C.V. 

 Vesuvius Poland Spólka Z.o.o 

 Vesuvius Refractories S.r.l. 

 Vesuvius Refratários Ltda 

 VESUVIUS SLAVIA a.s. 

 Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. 

 Vesuvius UK Limited 

 Vesuvius USA Corporation 

 Foseco Nederland BV 

 SERT-Metal SAS 

 Sunway Thermal Ceramics 

(Anshan) Co., Ltd 

 Foseco International Limited 

2.2  VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.  

Společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. byla založena jako společný podnik 

Vesuvius France a TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. dne 13. února 1992 a vznikla dne 21. 

května 1992. V součastnosti vlastní společnost s 60 % podílem akcií společnost Vesuvius 

Overseas Limited a se 40 % podílem TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

 

Závod v Třinci patří do divize Stell Flow Control, který zaměstnává približně 230 zaměstnanců. 

Společnost dosáhla v roce 2015 875 mil. Kč tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Předmětem podnikání je výroba, prodej a technická podpora zákazníků se zaměřením na 

isostaticky lisovanou keramiku, určenou pro regulaci a ochranu toku oceli v procesu plynulého 

odlévání v hutích (tzv. kontilití). Největším odběratelem VISO keramiky bylo v roce 2015 

Rusko s podílem 29%, poté Rakousko s 14%, Turecko s 12% a Česká republika s 11%.  Největší 

zastoupení na domácím trhu měly Třinecké železárny, a. s. s podílem 9% [23]. 
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2.3 Hlavní produkty výroby společnosti 

Mezi hlavní výrobky závodu v Třinci jsou stínící trubice a ponorné výlevky, které jsou 

zobrazeny na obrázku 1. Stínící trubice zajišťují tok oceli z licí pánve do mezipánve, ponorné 

výlevky z mezipánve do krystalizátoru. Ty komponenty odlévacího stroje chrání tekoucí ocel 

před oxidací a umožňují také kontrolované odlévání. Životnost těchto výrobků je několik taveb, 

proto se v provozu oceláren řadí do spotřebního zboží.  

 

Obr. 1 Zobrazení stínící trubice a ponorné výlevky [20] 

 

 

Ponorné výlevky a stínící trubice jsou přesně vyráběny dle požadavků zákazníka, které se 

vyvíjejí pro konkrétní technologie na kontinuální odlévání oceli. Díky individuálním řešením 

každé objednávky společnost vyrábí velké množství variant výrobků. 

 

Stínící trubice a ponorné výlevky společnost vyrábí z práškových směsí, které vyrábí sama ze 

vstupních chemických surovin. Práškové směsi jsou na bázi zirkonia, aluminia, křemíku či 

magnesitu. Složení směsi je nakomponováno tak, aby odolávala jak mechanické zátěži, tak 

působení strusky a tekoucí oceli, které můžete vidět na obrázku 2 zobrazující řez ponornou 

výlevkou. 
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Výroba trubice se provádí izostatickým lisováním v komoře naplněné vodou. Před vylisováním 

jsou požadované směsi nasypány okolo pevných forem, které tvoří dutinu výrobků, a jsou 

uzavřeny flexibilním vakem, tvořící povrch výrobku. Vylisované výrobky poté postupují 

proces vytvrzování v pecích, vypalování, obrábění na přesné požadované rozměry, glazování a 

další dokončovací operace, jako je například nanášení dalších ochranných materiálů, dle 

požadavků zákazníka.  

 

 

 

Obr. 2 Řez ponornou výlevkou [20]  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Pojem údržba 

Pojem údržba obecně znamená kombinaci všech administrativních a technických činností, 

včetně činnosti dozoru zaměřených na udržení ve stavu nebo navrácení objektu do stavu, ve 

kterém může plnit požadovanou funkci. Důležitým úkolem údržby je také své činnosti 

vylepšovat, zdokonalovat a využívat nejnovější poznatky vědy a techniky [1].  

 

Ve světové literatuře je údržba definována jako potřebná činnost k udržení zařízení v původním 

stavu a udržet jeho funkci v plnění maximální výrobní kapacity [4]. 

 

Údržba ovlivňuje podnikovou ekonomiku ve třech směrech [12]: 

 doba průběhu oprav přímo ovlivňuje časové využití strojů, 

 kvalita provedení oprav podmiňuje objem výroby, 

 údržba ovlivňuje náklady výroby. 

 

Mezi základní povinnosti údržby se řadí: 

 diagnostika problému, 

 plánování nápravy problému, 

 provedení požadované opravy. 

3.1.1 Způsoby provádění údržby 

Na obrázku 3 je zobrazeno základní schéma rozdělení údržby. 

Obr. 3 Základní schéma rozdělení údržby [1] 
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 Udržování 

V našich podmínkách je tento pojem považován za běžnou údržbu a rozumí se jím opatření 

k zachování požadovaného stavu. Především se jedná o udržovací činnosti, jako jsou čištění, 

mazání, doplňování a výměna pohonných hmot, konzervování, nastavování a seřizování strojů 

a zařízení. 

 Inspekce 

Pojmem inspekce neboli prohlídka, revize se rozumí opatření k posouzení a zajištění 

skutečného stavu zařízení, strojů nebo konstrukčních prvků. Při nalezení optimálního cyklu 

inspekcí a dalších podobných funkcí je základem toho, aby náklady na údržbu zatěžovaly 

výrobní náklady co nejméně [12]. 

 Opravy 

Pod tímto pojmem se rozumí opatření k opětovnému vytvoření požadovaného technického 

stavu výrobních zařízení. Jedná se o provádění běžných oprav, středních oprav a oprav 

generálních. Součástí generálních oprav může být i modernizace strojů a zařízení [1]. 

3.1.2 Způsoby provádění oprav 

 Výměna poškozených dílů 

Oprava poškozených dílů se provádí mimo výrobní proces v údržbářské dílně. Tento způsob 

provádění oprav klade vyšší nároky na přepravu a montážní práce. Jelikož je předmětem 

údržbářské činnosti pouze poškozená část, náklady na údržbu klesají.  

 

 Výměna celých komponentů 

U výměny celých komponentů při poruše dochází ke snížení doby a požadavků na montážní 

činnosti. Jelikož se údržbářské činnosti nezajímají pouze o porouchanou část, ale i o část 

funkční, dochází zde k nárůstu materiálových nákladů. 

 

 Výměna celých podstatných částí 

Při tomto procesu provádění oprav probíhá převážná část aktivit v údržbářských dílnách, do 

chodu se přepravuje a montuje hotová, opravená součást. To je však možné pouze v případě, 

že přemístění poškozeného dílu z provozu do dílny je technicky reálné. Jestliže naopak tento 

úkon není technicky možný, jsou vytvářeny návrhy systémů pro uskutečnění oprav 
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porouchaných komponentů na místě. Může však jít o celý stroj v lince, který zastává zásadní 

funkční část provozu a při jeho opravě vznikají prostoje v celé výrobě [12]. 

 

 Generální oprava 

Proces generální opravy znázorňuje výstavbu skoro nového stroje či přístroje na jeho původních 

základech a nejčastěji se spojují s modernizací zařízení. Generální opravy se provádí v cyklu 

trvající několik let, mnohdy překročí periodu až deseti let, a to zejména u provádění generálních 

oprav v hutním, koksárenském, těžebním či jiném těžkém průmyslu. V tomto odvětví dochází 

k rychlému technologickému vývoji a inovacím, a právě proto velmi často dochází při 

generálních opravách, které trvají řadu let a je zde zastaven výrobní proces, k modernizaci a 

výstavbě inovovaného či úplně nového výrobního systému [12]. 

3.2 Historie a vývojové etapy údržby 

Údržba jako taková se začala objevovat již v době, kdy člověk začal vytvářet nástroje k práci, 

a tím i potřebu tyto nástroje opravit. Postupem času se nástroje stávaly složitějšími, a tím byl 

kladen i větší nárok na proveditelnost údržby. Základem údržby se tedy stalo zajistit 

bezporuchový chod stroje a přecházení výpadků činnosti [9].  

 

Na obrázku 4 je zobrazeno základní rozdělení typů a nástrojů údržby.  

   Obr. 4 Historický vývoj charakteru údržby [5] 
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3.2.1 Údržba I. generace 

Údržba první generace spadá do období 50. let 20. století, tedy do období před druhou světovou 

válkou. V této době se začal rozvíjet průmysl, většina strojů byla jednoduchá a snadno 

opravitelná. Nekladl se tedy velký důraz na předpovídání vzniku poruch na opotřebených 

výrobních strojích, čili nebyla ani potřeba pravidelné údržby, kontroly a odbornosti ze strany 

zaměstnanců. Této generaci údržby se říká korektivní údržba [14]. 

3.2.2 Údržba II. generace 

Tato generace se řadí do období po druhé světové válce, tzn. 50. – 70. léta 20. století. Dochází 

k rozvoji průmyslu a vzniku první koncepce preventivní údržby. Kvůli nedostatku lidských sil 

pro uspokojení tamní poptávky se výrazně zvýšila mechanizace, přibylo složitějších strojů, 

které potřebovaly pravidelnou údržbu a větší odbornost. Tím si zajistila společnost delší 

životnost zařízení a snížila své náklady k vyprodukovaným výrobkům. Bez provádění 

pravidelné údržby by vznikla větší poruchovost strojů a neuspokojil by se takový trh poptávky 

[9]. 

3.2.3 Údržba III. generace 

Třetí generace se rozmohla v devadesátých letech a stala se znakem rozvoje trhu, světové 

ekonomiky a informačních systémů. Nedílnou součástí údržby této generace se stala výpočetní 

technika. Díky vymoženostem této doby se zavedl monitoring a byly vymyšleny nové metody 

pro posouzení stavu zařízení. Klade se důraz na vyšší životnost a spolehlivost, vyšší bezpečnost 

a snížení škodlivého vlivu na životní prostředí. Nastává tedy nástup spolehlivostně orientované 

údržby se snahou právě o co nejvyšší efektivitu [9], [14].  

3.3 Systémy údržby  

Systémy údržby, jako i složky průmyslového podniku procházejí určitými stupni vývoje, jak 

bylo z historického hlediska popsáno v předešlé kapitole. Aby bylo možné zhodnotit účinnost 

a efektivnost údržby, je nutné systém roztřídit do samostatných bloků.  

3.3.1 Údržba poruchová 

Tento systém se vyznačuje tím, že během provozu až do doby, než nastane jeho porucha, 

nevyžaduje žádné údržbářské zásahy většího charakteru. Tato koncepce systému je naprosto 

nevhodná a znemožňuje jakékoliv zavedení systémového řešení údržby. Využití tohoto systému 
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je dnes velmi malé, jehož nevýhodou je výpadek celého výrobního procesu. Tento systém lze 

využít jen u nedůležitých zařízení, které chod procesu nenaruší [21]. 

3.3.2 Údržba preventivní 

Koncepce preventivní údržby vznikla již před 150 lety. Od té doby se věnovalo mnoho studií, 

zabývající se problematikou preventivní údržby. Pro podporu efektivní údržby bylo během let 

vypracováno spoustu asistenčních nástrojů, které vedly ke vzniku speciálních termínů a 

k popularitě programů nabízející způsoby realizace „efektivní údržby.“ Preventivní údržba je 

proces, který je zaměřen na prevenci poruch a vad [16]. Jedná se o činnost obsahující výkony, 

které jsou zobrazeny na obrázku 5. 

 

Obr. 5 Výkony prováděné před výskytem poruch [19] 

Tento systém údržby zahrnuje plánování aktivit založených na znalosti chování poruchových 

součástek a podmínek a jsou prováděny buď za účelem vylepšení systému, nebo aby se předešlo 

chátrání systému. Preventivní údržba se provádí dle časového harmonogramu, který byl předem 

sestaven a díky kterému se předchází vzniku možných poruch, případně výpadku ve výrobě.  

 

Tři hlavní zásady preventivní údržby, které udržují a zvyšují efektivní využití výrobních kapacit 

[19]: 

 udržení normálních podmínek,  

 brzké odhalení abnormalit, 

 okamžitá reakce. 
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Základní činnosti, které se provádějí během preventivní údržby, se dělí na [19]: 

 Pravidelná péče o běžné součásti a systémy (mazání, čištění, seřizování, doplňování 

paliva aj.). 

 Pravidelné prohlídky vedoucí k odhalení podmínek, které by mohly vést k poruše stroje 

či náhlému selhání. 

 Údržbové práce zahrnující seřizování, opravu, odstraňování a nahrazování součástek a 

prvků, které jsou v počátečních stadiích hrozícího selhání. 

 

Slabou stránkou preventivní údržby je ztráta času, při které dochází u odstávky strojů, kterou 

je nutno ve většině případů uskutečnit, aby byl stroj ve funkčním stavu. Z tohoto hlediska je 

tedy důležité vhodné naplánování provádění preventivních oprav a prohlídek [19].  

3.3.3 Údržba prediktivní 

Tento typ údržby je často nazýván jako údržba předpovědní či dle aktuálního technického stavu. 

Preventivní údržba podává hlášení včas na základě pozorování předtím, než se něco porouchá 

a jejím cílem je udržet provoz zařízení bez selhání a v bezpečí [10]. Údržba prediktivní je 

metodou, která testuje stroje s cílem kontroly bez potřebné odstávky, která je nutná u 

preventivní údržby. Princip prediktivní údržby je v používání ověřených testovacích 

technologií, jako jsou například: vibrodiagnostika, infračervená termografie, analýza oleje a 

částic opotřebení, ultrazvukové testovaní a mnoho dalších, které detekují chyby a závady 

zařízení v časné fázi jejich vzniku. Specializovaní analytici a technici dokáží navrhnout ty 

nejpřijatelnější postupy a činnosti k likvidaci opětovných vad a problémů, předejít nečekaným 

prostojům ve výrobě, prodloužit činnost zařízení, a to prostřednictví testovacích přístrojů, které 

jsou schopny rozpoznat problém i jeho případnou příčinu. Jsou schopni navýšit celkový počet 

zařízení a množství operací podniku a také zajistit jejich delší životnost. Počítačové expertní 

systémy, na nichž jsou napojeny diagnostické přístroje, posuzují naměřené hodnoty, podle 

kterých pak navrhují vhodný termín a rozsah údržbářské činnosti. Hlavním cílem prediktivní 

údržby je tedy uskutečňování oprav jenom v nutném případě a rozsahu a v ten správný čas [13]. 

3.3.4 Údržba proaktivní  

V současnosti je systém proaktivní údržby označován za mnohem vhodnější než systémy 

prediktivní či preventivní údržby. Tento systém údržby se zajímá především o příčiny 

opotřebení, nikoli o jejich příznaky. Soustřeďuje se na prodloužení doby funkčnosti zařízení. 
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Nejčastějším důsledkem vážných havárií podle zjištění proaktivní údržby je kontaminace 

mazacích, hydraulických, transmisních a převodových olejů, kapalin a obráběcích emulzí. 

Systém proaktivní údržby nabízí úplně přesná data a odpoutává se od znalosti založených na 

zkušenostech. Proaktivní diagnostická údržba je hlavním trendem v údržbě průmyslových 

podniků, a to zejména kvůli nepřetržitému vývoji měřících technologií a snižování jejich 

cenové hladiny. Informační systémy údržby, ke kterým jsou připojeny systémy diagnostické a 

měřící a další nástroje pro řízení a plánování údržby posilují rozhodování ve všech úrovních 

řízení údržby. K výraznému snížení nákladů na údržbu přispívá zavedení správné on-line 

diagnostiky do systémů řízení, které také eliminuje opravy strojů a potencionální hrozby 

z nežádoucích prostojů ve výrobě, případně ztráty zákazníků. 

3.4 Organizační formy řízení údržby 

V podniku může mít organizace údržby jednu ze čtyř základních forem řízení. Za tyto 

organizační formy řízení údržby je považována údržba centralizovaná, decentralizovaná, 

integrovaná, kombinovaná a také outsourcing v údržbě, které jsou popsány níže 

v podkapitolách.  

3.4.1 Údržba centralizovaná 

Princip centralizované údržby je založen na přebírání zodpovědnosti za veškeré údržbářské 

aktivity v podobě stupňovitého systémového pořadí, které je zobrazeno na obrázku 6. 

 

Obr. 6 Schéma centralizované údržby [18] 
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Tato podoba řízení údržby se osvědčila zejména ve středních a malých firmách, kde ke 

snižování nákladů dochází zejména kvůli velkému podílu specializovaných činností. Snížení 

nákladů na údržbu a zvýšení její hospodárnosti lze také docílit sjednocením stejných či 

obdobných údržbářských aktivit do centrálních organizačních složek. V těchto centrálních 

organizačních složkách jsou pak shromažďováni specialisté, moderní stroje a zařízení pro 

vykonávání aktivit z celého podniku. Při těchto podmínkách se dá očekávat velký inovační 

efekt při rozvoji nových údržbářských postupů a technologií. Výhodami této formy řízení 

údržby je vhodnější zacházení s výrobním zařízením, lepší souhra různorodých opravářských 

specializací a vhodnější uplatnění kapacit a pracovníků. Velikou výhodou centralizované 

údržby, kdy jsou koncentrovány kapacity a pracovníci do velkých údržbářských dílen, je větší 

sériovost při výrobě náhradních dílů.  Na druhou stranu je tento systém považován za příliš 

neohrabaný a zároveň za dosti pomalý při údržbářských zásazích [17].  

3.4.2 Údržba decentralizovaná  

V decentralizované údržbě jsou pracovníci přidruženi k dílčím organizačním celkům podle 

jejich odbornosti a vztahů, které jsou zobrazeny na obrázku 7. S organizační strukturou 

výrobního útvaru přímo souvisí útvar údržbářský, který je útvarem samostatným. V tomto 

útvaru jsou údržbáři zaměřeni na stroje a přístroje v daném provozu, což je výhodou zvláště při 

provádění údržbářských aktivit v běžné údržbě a při inspekcích strojů a přístrojů.  

Dalšími plusy jsou například vyšší flexibilita, operativnost a více než dostačující znalost 

výrobního stroje či přístroje. Nevýhodami decentralizované údržby je skutečnost, že řízení 

údržby není prováděno z jediného místa a vzniká zde nebezpečí využívání údržby výrobou, tzn. 

neplnění stanoveného plánu oprav, přemisťování oprav do období hromadných dovolených a 

svátků [17].  

 

Obr. 7 Schéma decentralizované údržby [18] 
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3.4.3 Údržba integrovaná  

Kromě údržbářských prací vykonávají pracovníci integrované údržby také běžnou provozní 

činnost, ke které je potřeba odborných pracovníků s velkou stupnicí zkušeností a vědomostí 

[17].  

3.4.4 Údržba kombinovaná  

Princip kombinované údržby spočívá v seskupení předchozích organizačních forem řízení, 

zatímco podstata seskupení se mění v rámci stupňovitého systémového pořadí. Společnosti 

s širokým výrobním programem a velkým počtem zaměstnanců s různorodou odbornou 

způsobilostí, což jsou například společnosti hutního průmyslu, je vhodná právě kombinovaná 

forma řízení údržby [17]. 

3.4.5 Outsourcing údržby 

Outsourcing je jedním z trendů moderního podnikání, který je klasifikován jako náhrada 

činností, prováděných obvykle vlastními zdroji, nakupovanými službami. Outsourcing patří 

také k jedné ze strategií, které vedou k větší konkurenceschopnosti podniku [2]. V údržbě je 

outsourcing chápán jako nahrazení vlastních údržbářských činností, který se obvykle provádí 

s využitím vlastních zdrojů. Za outsourcing je považováno i jednorázové nakupování 

údržbářských výkonů.  

 

Mezi typické outsourcingové činnosti patří např. [3]:  

 sezónní práce,  

 jednorázové činnosti,  

 specializované činnosti,  

 práce vyžadující odbornou certifikaci,  

 málo kvalifikované činnosti,  

 práce spojené s právní odpovědnostní, 

 podpůrné činnosti pro údržbu, 

 kompletní údržba včetně provozování. 
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Hlavními důvody pro využití outsourcingu údržby jsou [3]: 

 kvalitnější řízení a úspora nákladů,  

 soustředění firmy na hlavní činnost podnikání,  

 získání přístupu k inovačním procesům, 

 využití vlastních zaměstnanců pro jiné účely,  

 složité řízení outsourcingové funkce,  

 uvolnění investičních zdrojů,  

 snížení zodpovědnosti a rizik v oblasti bezpečnosti práce vlastních zaměstnanců,  

 dopad na cash-flow. 

 

Využívání outsourcingu v údržbě přináší pro společnost mnoho rizik. Za hlavní rizika po 

zavedení outsourcingu se řadí [3]: 

 ztráta kontroly nad prováděnou činností a obavy z nekvalitně provedené práce,  

 riziko složitého definování zadání činnosti pro outsourcingovou firmu,  

 vznik závislosti na outsourcingové firmě, 

 obavy z prozrazení obchodního tajemství, 

 riziko podvodného či klamného jednání ze strany firmy, která provádí outsourcing. 

3.4.6 Insourcing údržby 

Insourcing je převzetí a začlenění služby nebo výroby produktu, které bylo původně 

poskytováno dodavatelsky do podnikatelských činností organizace.  

 

 

Obr. 8 Schéma insourcingu [15] 
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Při insourcingu dochází k opačné situaci než při outsourcingu, tedy k začlenění nových aktivit 

do organizační struktury podniku. Jde o prohlubování hierarchické struktury společnosti 

integrací doposud nakupovaných služeb, které je zobrazeno na obrázku 8 [15].  

3.5 Hodnocení efektivnosti údržby 

V údržbě je třeba monitorovat a vyhodnocovat účinnost procesu, obdobně jako u všech dalších 

uskutečňujících se procesů a činností společnosti. Hodnocení účinnosti údržby je ovšem docela 

obtížné, hlavně z hlediska ekonomické efektivity. U nákladů údržby platí, že většina z nich je 

skryta nebo jsou obtížně zjistitelné. Právě tato situace, kdy jsou náklady údržby obtížně 

zjistitelné, zachycuje tzv. ledovec nákladů, viz obrázek 9.  

 

 

Obr. 9 Skutečné náklady na údržbu [5] 

 

Primární snahou údržby každého podniku je minimalizace prostojů výrobních zařízení 

v poměru s přijatelnou výší nákladů s nimi spojenými. U údržby není vždy zřejmý poměr 

nákladů a výdajů, což je další komplikací vyhodnocování. Nejsnadněji se spočítají přímé 
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náklady, např. náklady na náhradní díly, maziva apod. Problémy však vznikají při určování 

nákladů, které nemají striktně hodnotitelná měřítka pro srovnávání. Jsou to takové náklady, 

které hodnotí vlivy údržby na poruchy, např.: snížení výroby, snížení či zvýšení kvality 

vyráběných polotovarů apod. [6]. 

3.5.1 Benchmarking 

Jednou z metod efektivního hodnocení údržby je právě benchmarking, který vyhodnocuje a 

poskytuje společnosti informace o tom, na jaké úrovni se v podniku jednotlivé útvary údržby 

právě nacházejí. Metoda srovnává benchmarkingové údaje s maximální a minimální povolenou 

hranicí oproti nejlepším konkurenčním světovým výrobcům ve svém oboru. Při srovnávání 

výrobních výsledků ke konkurenci se jedná o benchmarking výrobní, naopak bechmarking 

procesní se zaobírá procesy a postupy, které mají přímou vazbu k získání těchto výrobních 

výsledků ve vztahu ke konkurenci. Mnohé auditorské společnosti označují benchmarking za 

metodu MEE (Maintenance Efficiency Evaluation, tzn. Hodnocení efektivnosti údržby) [5]. 

 

EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies tzn. Evropská federace 

národních společností pro údržbu) vybrala 14 benchmarkinových ukazatelů, které platí i pro 

veškeré procesy údržby hmotného majetku. 

 

Za porovnávací benchmarkingové ukazatele lze zařadit tyto indexy [5]: 

I:01 – celkové náklady na údržbu / reprodukční hodnota hmotného i nehmotného majetku 

společnosti [%] -  finanční náročnost údržby majetku firmy,  

I:02 – průměrná inventární hodnota zásob náhradních dílů a materiálu na údržbu / reprodukční 

hodnota hmotného i nehmotného majetku společnosti [%] – relativní množství materiálu a 

náhradních dílů pro údržbu, 

I:03 – celkové dodavatelské (externí) náklady / celkové náklady na údržbu [%] – množství 

uplatnění externí údržby a relativní náklady na tuto údržbu, 

I:04 – náklady na preventivní údržbu / celkové náklady na údržbu [%] – množství nákladů na 

preventivní údržbu ve společnosti, 

I:05 – pracnost preventivní údržby / celkový časový fond údržbářů [%] – relativní pracnost 

údržby preventivní, 
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I:06 – celkové náklady na údržbu / obrat podniku [%] -  množství finančních prostředků 

investovaných do údržby,  

I:07 – pracovníci vlastní údržby na školení / celkový časový fond údržbářů [%] – intenzita 

školení pracovníků údržby, 

I:08 – pracnost údržby okamžitě po poruše / celkové člověkohodiny údržby [%] – relativní 

pracnost okamžité údržby po poruše, 

I:09 -  pracnost navrhované a plánované údržby / celkové použitelné člověkohodiny na údržbu 

[%] – úroveň přípravy a plánovaní údržby ve společnosti, 

I:10 – roční nominální časový fond / roční kalendářní časový fond údržbářů [%] – 

charakterizuje relativní roční nominální fond zařízení či stroje,  

I:11 – skutečná doba provozu / roční kalendářní časový fond [%] – skutečné využití výrobního 

zařízení, 

I:12 – skutečný celkový provozní čas / počet poruch [h] – provozní bezporuchovost stroje a 

zařízení, 

I:13 – celkový čas do obnovy / počet poruch [h] – průměrná rychlost odstranění závady, 

I:14 – CEZ [-] – celková efektivita stroje a zařízení. 

 

V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky benchmarkingových ukazatelů ve vybraných průmyslových 

odvětvích. 

 

Tab. 1 Výsledky vybraných benchmarkingových ukazatelů v průmyslových oborech [9] 
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3.5.2 Controlling 

Jedním z nástrojů, kterým se docílí uskutečnění předem daných cílů společnosti, především 

v oblasti ekonomického řízení, je právě controlling. Controlling varuje vedení společnosti před 

nebezpečím, které stojí v cestě při dosahování předem stanovených plánů podle získaných 

informací z informačních systémů. Hlavním cílem controllingu je však shromažďovat a 

vyhodnocovat informace ze současných procesů a na jejich základě řídit a ovlivňovat chod 

celého podniku. Nejdůležitější úlohou je však srovnávat vývoj skutečného stavu se stavem 

plánovaným [9].  

 

Hlavní znaky controllingu [9]: 

 controlling manažersky i ekonomicky usměrňuje společnost, kvůli včasné signalizaci 

existenční krize ho má pod kontrolou a podniká tak opatření k zamezení této krize, 

 controlling se zařazuje mezi řízení aktivní, tj. řízení do budoucnosti, 

 controlling znamená „držet pod kontrolou“, nikoliv kontrolovat.  

3.5.3 Audit  

Jedním z dalších kontrolních systémů řízení podniku je audit údržby, což znamená vnitřní 

kontrolu plnění daných požadavků. Je také označován za uspořádaný, samostatný a 

zdokumentovaný proces, který opatřuje důkazy a objektivní vyhodnocení. Audit je definován 

jako vnitřní kontrola plnění daných nároků a cílů, a jeho hlavním cílem je prozkoumat stávající 

stav podniku ve zkoumané oblasti a odhalit jeho nedostatky a slabé stránky, případně stanovit 

nutné změny pro vylepšení tohoto stavu. Audit údržby se používá především u podniků se 

zavedeným systémem TPM, který se soustřeďuje zejména na procesy údržbářských aktivit. 

Zaměřuje se také na sféru člověk-stroj, kde majoritní část problémů souvisí s prostředím a 

pořádkem na pracovišti [8].  

3.6 TPM – Totálně produktivní údržba 

TPM je zkratkou Total Productive Maintenance, který vznikl v Japonsku, a dále byl rozvíjen 

v USA. Základem a podstatou této metody je přenesení zodpovědnosti za denní a běžnou 

údržbu strojů a za udržování čistoty a pořádku na pracovišti na ty konkrétní pracovníky, kteří 

stroj obsluhují. Jde tedy o metodu, která komplexně integruje údržbářské aktivity do celého 

systému zabezpečování jakosti. Cílem TPM je dosažení maximální efektivity výrobních 
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zařízení, a to po dobu jejich životnosti, přičemž předpokladem je zde zapojení všech 

zaměstnanců do tohoto nového sytému údržby, jejich motivování, využití jejich schopností a 

jejich školení v oblasti základní údržby [11], [7]. 

 

Cíle TPM je pracovat:  

 bez poruch, 

 bez nehod, 

 bez prachu a špíny, 

 bez nedostatků. 

 

Zavádění metody TPM na pracoviště se provádí podle literatury v 7 krocích: 

1. Provedení úvodních modelů čištění, standardy čištění, identifikace abnormalit. 

2. Odstranění zdrojů znečištění a obtížně přístupných míst. 

3. Autonomní mazání strojů a zařízení. 

4. Výcvik a trénink pro inspekci a údržbu celého zařízení. 

5. Provedení samostatné inspekce a údržby. 

6. Samostatné řízení pracoviště a zařízení. 

7. Zlepšování a samospráva pracovišť. 

 

Zavedením metody TPM má za účel eliminovat neplánované prostoje a odstávky ve výrobě. 

Kromě eliminace prostojů má TPM v podniku snižovat náklady na údržbu, zvyšovat dostupnost 

a pohotovost zařízení a strojů, zvyšovat celkovou efektivnost strojů a zařízení, zvyšovat kvalitu 

výrobků a případně snižovat reklamaci zákazníků, zvyšovat bezpečnost práce a celkově 

zvyšovat podnikovou kulturu. Přínosy po zavedení této metody přicházejí pouze tehdy, jestliže 

jsou její základní komponenty zahrnuty do celkové strategie společnosti. Společnosti, které 

realizují pouze některé komponenty této metody, nikdy nevyužijí v plné míře všechny výhody, 

které metoda TPM nabízí [24]. 
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4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU ÚDRŽBY PODNIKU  

Veškeré řízení údržby podniku zastřešuje technický manažer (Engineering Manager) pod 

kterým pracuje technik údržby (Maintenance Engineer) a technik programování (Programming 

Engineer). Tato organizační struktura údržby podniku je zobrazena na obrázku 10. Součástí 

každé směny je vedoucí pracovník spolu s dalšími dvěmi údržbáři (elektrikář a zámečník).  

 

 

Obr. 10 Organizační schéma údržby podniku VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

 

Preventivní údržbu podnik provádí na základě databáze Lotus Notes v programu „Řízení 

údržby“. V této databázi jsou evidovány dle přiřazených interních čísel všechny stroje a 

zařízení, podle kterých se vykonávají činnosti preventivní údržby. Tyto činnosti jsou termínově 

podchyceny a za její provedení je zodpovědna vždy přiřazená osoba.  

 

V rámci údržby podniku jsou prováděny také revize strojů a zařízení, které jsou dány 

legislativou České republiky a Evropské unie. Revize veškerého zařízení podniku jsou rovněž 

evidovány a podchyceny v systému údržby. Ve vztahu k životnímu prostředí provádí podnik 

pravidelné měření emisí. 
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Práce je zaměřena pouze na vybranou část provádění údržby podniku. Konkrétně na čištění 

lisovacích komplexů A, B a obráběcích center (4x Antares, 1x CNC), které jsou popsány níže 

v podkapitolách 4.1 a 4.2. 

4.1 Lisovací komplex A a B  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2, hlavní produkcí společnosti jsou stínící trubice a ponorné 

výlevky, které se vyrábí pomocí izostatického lisování práškové směsi. Izostatické lisování 

patří mezi moderní způsoby tváření jemné keramiky. Tento proces se provádí na lisovacím 

komplexu. Společnost vlastní dva lisovací komplexy, které jsou umístěny ve výrobní hale. Jsou 

označovány jako lisovací komplex A a lisovací komplex B. 

 

Proces výroby polotovaru začíná přípravou směsi. Lisovaná směs se nachází v podobě 

granulátu a míchá se dle požadavků zákazníka v potřebném chemickém složení. Směsi různých 

složení jsou vsypány do zásobníků, které se nacházejí nad lisovacím komplexem a jsou 

zobrazeny na obrázku 11.  

Obr. 11 Zásobníky s lisovací směsí 
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Poté směsi ze zásobníků putují do směšovací hadice, kde se spolu mísí dle požadavků. Sypou 

se okolo pevných forem pomocí různých nástrojů a nálevek, viz obrázek 12. Formy tvoří dutinu 

výrobků a jsou uzavřeny flexibilním (gumovým) vakem.  

 

Obr. 12 Kovová forma s nálevkou 

Po skončení plnícího procesu putuje forma do mycí linky, kde se omývá od granulátu příměsí 

vody a oleje. Vyčištěná forma pokračuje do lisu. Samotné lisování probíhá v komoře, kde je 

hydrostatický tlak vyvíjen pomocí kapalného média ve všech směrech na lisovací směs. U 

lisovacího komplexu A a B jsou vyvíjeny tlaky na formu okolo 200 – 300 Barů.  Forma se po 

vylisování pomocí válečkového dopravníku přesune k obsluze, která formu rozebere a vyjme 

vylisovaný polotovar. 

 

Lisovací komplex B, který je zobrazen na obrázku 13, funguje na principu pásové výroby. 

Společnost tento komplex pořídila před pěti lety za účelem rozšíření výrobních kapacit.  Jelikož 

jsou na tomto stroji uspořádány pracovní pochody souvisle za sebou, je možné vyrábět výrobky 

v mnohem kratším čase než na lisovacím komplexu A. Na komplexu A se vyrábí výrobky 
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složitějších tvarů, které potřebují více času pro zhotovení. Pracovní pochody na tomto lisu trvají 

delší dobu a po každém skončení jednotlivé části činnosti vyžaduje forma složitější přemístění.  

 

 

Obr. 13 Lisovací komplex B 

Za běžného provozu pracuje nejčastěji na lisovacím komplexu A 5 výrobních operátorů. Na 

lisovacím komplexu B pracuje výrobních operátorů 7, což je maximálně možné osazení 

výrobních strojů pracovníky.  

4.2 Obráběcí centrum 4x Antares + 1x CNC 

Vylisované výroky podstupují proces vytvrzování, vypalování, obrábění na přesné požadované 

rozměry, glazování a další dokončovací operace, jako je například nanášení dalších ochranných 

materiálů, které jsou dle požadavků zákazníka. 

 

Výlisky se vytvrzují na nižších teplotách v předehřívacích pecích. Je to proces, který probíhá 

před samotným vypalováním, aby nedocházelo k prudkému nárůstu teploty a možnému vzniku 
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nežádoucích jevů. Teprve až po vytvrzení a předehřátí výrobku na požadovanou teplotu nastává 

proces vypalování, který probíhá ve vypalovacích pecích za vysokých teplot.  

 

Jelikož při výrobě výlisku probíhá mnoho technologických procesů, materiál se smršťuje a 

různě reaguje. Je tedy zcela technicky nemožné vyrobil polotovar přesných rozměrů a tvarů. 

Proto je nezbytné před zahájením dokončovacích operací výrobek obrobit na přesné, 

požadované rozměry a tvary. Tyto požadavky jsou plněny pomocí obráběcích center Antares 

nebo CNC. Společnost vlastní 4 obráběcí centra Antares, jedno z nich je zobrazeno na obrázku 

14. Tato centra jsou obsluhovány výrobními operátory, kteří zajišťují manipulaci s výrobky. 

Samotné obrábění probíhá automaticky na základě předpřipravených programů. Výrobky po 

obrábění podstupují kontrolu kvality, zejména rozměrů dle výkresové dokumentace, a to v 

nadefinované četnosti. 

 

Obr. 14 Obráběcí centrum Antares 

 

Polotovary je možné také obrábět na CNC stroji, což je klasický hrotový soustruh. Po obrobení 

polotovaru nastává glazování, které se opakuje podle přání počtu vrstev zákazníkem. Případně 

je možné na polotovary nanášet různé ochranné nástřiky. 
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4.3 Čištění  

Čištění strojů se provádí v rámci preventivní údržby a spadá do údržby autonomní, která je ve 

společnosti částečně spolu s totálně produktivní údržbou postupně zaváděna. Autonomní 

údržba je prováděna v rámci povinností operátorů pracujících na daném zařízení. V podniku se 

pracuje na základě třísměnného provozu, což jsou ranní, odpolední a noční směny. Výrobní 

proces probíhá od pondělí do pátku. 

 

Autonomní údržba zastupuje v rámci novodobé strategie v podniku velmi klíčovou funkci. 

Cílem je mít ve společnosti čisté stroje a zařízení, ve stavu téměř stejném, v jakém byly 

zakoupeny za provádění údržby samotnými operátory. Touto formou ve společnosti roste 

stupeň včasného odhalení poruch, zvyšuje se úroveň starostlivosti o stroje a zařízení, lepší 

bezpečnosti práce a vhodnější, čistší prostředí pro zaměstnance na pracovišti.  

 

V průmyslovém podniku VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. probíhá čištění ve dvou 

fázích pravidelně každý týden. První fáze čištění je nazývána jako „Malé čištění“, které probíhá 

pravidelně každou středu v rámci autonomní údržby vlastními operátory pracující na 

konkrétním zařízení. Druhá fáze čištění je ve firmě označována jako „Velké čištění“. Toto 

čištění se provádí každou sobotu externí společností (outsourcing) za dohledu jednoho interního 

pracovníka údržby. Podrobnější popis konkrétních druhů čištění na strojích je dále popsáno 

v kapitolách 4.3.1 a 4.3.2.  

4.3.1 Malé čištění – Vlastní zdroje 

Jak již bylo zmíněno tzv. „Malé čištění“ probíhá pravidelně každou středu na ranní směně 

v rámci autonomní údržby a je prováděno operátory pracující na konkrétním zařízení. Cílem 

toho procesu je zbavit stroje usazenin grafitových směsí, ze kterých se vyrábí polotovary. U 

lisovacích komplexů se v rámci tohoto procesu konkrétně čistí lis spolu s pásovým 

dopravníkem. Tyto dvě části stroje jsou nejvíce náchylné na zanášení částicemi směsi, proto je 

velmi důležité udržovat je ve velmi čistém stavu. Díky pravidelnému čištění se eliminuje vznik 

možných poruch a prostojů ve výrobě.  
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Tab. 1 Průběh malého čištění 

Malé čištění 
(INTERNÍ 
ČINNOST) 

Zařízení 

Lisovací 
komplex A 

Lisovací 
komplex B 

Počet 
pracovníků 

5 7 

Délka [hod] 2 2,5 

 

Tabulka 1 zobrazuje průběh malého čištění na konkrétním zařízení, spolu s délkou trvání práce 

a počtem pracovníků.  Z tabulky tedy vyplývá, že malé čištění neprobíhá po celou dobu směny, 

ale pouze několik hodin, kdy je po skončení čistících prací zahájena výroba a obnoven běžný 

provoz strojů. U obráběcích center se malé čištění neprovádí.  

4.3.2 Velké čištění – Externí zdroje 

Tzv. „Velké čištění“ se provádí každou sobotu externí společností. Tento proces je označován 

jako outsourcing. Toto čištění se odlišuje od malého čištění v tom, že trvá mnohem více času. 

Provádí se v sobotu, jelikož v tento den podnik nevyrábí a nevznikají tak žádné prostoje, které 

by ohrožovaly chod a produkci podniku. Při velkém čištění se rozebírají kompletně celá zařízení 

(lisovací komplex A, B a obráběcí centra Antares, CNC), která se rovněž čistí od usazenin 

grafitových směsí. U lisovacích komplexů je důležité čištění zásobníků směsí, aby nedocházelo 

k nežádoucím kontaminacím. Lisovací komplex A je čištěn po dobu ranní směny a lisovací 

komplex B v odpolední směně. Tento proces, který je prováděn externí společností, probíhá 

také za dohledu interního pracovníka údržby, který je ve společnosti nazýván jako pracovník 

„nepřímo výrobní“ (Interdirect Labour). Náplní práce tohoto pracovníka při velkém čištění je 

dohlížet na kvalitu a správnost provedení služeb outsorcingové společnosti, ale hlavně před 

zahájením prací bezpečně odpojit zařízení od sítě. Rovněž je nutné po skončení prací zařízení 

bezpečně připojit a zkontrolovat jejich funkční chod.    
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Tab. 2 Průběh velkého čištění 

Velké čištění 
(EXTERNÍ 
ČINNOST) 

Zařízení 

Lisovací 
komplex 

A 

Lisovací 
komplex 

B 

Obráběcí 
centra (4x 
Antares + 

1 CNC) 

Den 
Sobota 
ranní 

Sobota 
odpolední 

Sobota 
ranní 

Počet 
externích 

pracovníků 
7 7 4 

Délka [hod] 7,5 7,5 7,5 

Počet 
interních 

pracovníků 
(dohled) 

1 1 0 

 

V tabulce 2 je zobrazen průběh velkého čištění, tzn. počet interních a externích pracovníků, 

kteří pracují na konkrétním zařízení spolu s délkou trvání prací. Z tabulky je zřejmé, že čištění 

na každém zařízení trvá po dobu celé směny.  Během ranní směny je externími pracovníky 

čištěn lisovací komplex A a obráběcí centra, kdy lisovací komplex A čistí 7 pracovníků externí 

společnosti a 5 obráběcích center čistí 4 externí pracovníci. Čištění obráběcích center probíhá 

bez dohledu interního pracovníka údržby. V době odpolední směny je pak čištěn lisovací 

komplex B při stejném počtu pracovníků jako lis A.   
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5 VYNALOŽENÉ PROSTŘEDKY NA ČIŠTĚNÍ STROJŮ A 

ZAŘÍZENÍ 

Tato kapitola se zabývá analýzou vynaložených prostředků na čištění strojů a zařízení 

společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Je zde provedena analýza nákladů na malé 

i velké čištění, kdy byly provedeny i propočty na každé zařízení samostatně. Celkové náklady 

na čištění strojů včetně malého i velkého, jsou zobrazeny v tabulce 3. Podrobné výpočty těchto 

položek jsou popsány níže v podkapitolách.  

Tab. 3 Celkové náklady na čištění strojů a zařízení 

Celkové 
náklady na 

čištění 
strojů 

Den  Měsíc Rok 

Velké 
čištění 

(EXTERNÍ 
ZDROJE + 
DOHLED) 

32 681 Kč 130 725 Kč 1 568 700 Kč 

Malé čištění 
(INTERNÍ 
ZDROJE) 

7 150 Kč 28 600 Kč 343 200 Kč 

Celkem 39 831 Kč 159 325 Kč 1 911 900 Kč 

Dle výpočtů z tabulky 1 vyplývá, že jedno čištění strojů stojí společnost 39 831 Kč, tzn., že při 

provádění této činnosti se každý týden částka šplhá na 159 325 Kč měsíčně a ročně na 1 911 

900 Kč. Tato částka se však odvíjí od konkrétního druhu čištění, jelikož každé čištění je jinak 

prováděno a specifikováno níže v podkapitolách 5.1 a 5.2.  

5.1 Malé čištění – interní zdroje 

Ve výše uvedené kapitole je již podrobněji popsán proces malého čištění. U obráběcích center 

se malé čištění neprovádí, tato centra jsou čištěna pouze prostřednictvím externích zdrojů. Malé 

čištění je prováděno každou středu v týdnu v rámci autonomní údržby prostřednictvím interních 

zaměstnanců. Náklady vynaložené na tuto činnost jsou zobrazeny v tabulce 4.  
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Tab. 4 Náklady na malé čištění prováděné interními pracovníky 

Malé čištění 
(INTERNÍ 
ČINNOST) 

Den 
(Středa) 

Měsíc Rok 

7 150 Kč 28 600 Kč 343 200 Kč 

Společnost vynaloží prostřednictvím svých zaměstnanců na jedno malé čištění lisovacích 

komplexů 7 150 Kč, měsíčně 28 600 Kč a ročně 343 200 Kč. 

5.1.1 Vyhodnocení nákladů vynaložených na údržbu lisovacího komplexu A + B 

V níže uvedených tabulkách jsou vypočteny náklady na čištění lisovacích komplexů. Lisovací 

komplex A i B je čištěn v dopolední směně vlastními zaměstnanci (viz tabulka 5).  

 

Malé čištění zde probíhá pomocí tzv. „přímých výrobních“ pracovníků (Direct Labour), což 

jsou výrobní operátoři přímo zapojeni do výrobních procesů, v tomto případě pracujících na 

lisech, kde průměrná hodinová mzda Direct Labour pracovníka včetně 34% sociálního a 

zdravotního pojištění je stanovena na 260 Kč/hodinu.  

Tab. 5 Náklady na malé čištění lisovacích komplexů interními pracovníky 

Malé čištění 
(INTERNÍ 
ZDROJE) 

Lisovací komplex A                                 Malé čištění 
(INTERNÍ 
ZDROJE) 

Lisovací komplex B                                   

Den 
(Středa) 

Měsíc Rok 
Den 

(Středa) 
Měsíc Rok 

Počet 
pracovníků 

5 
Počet 

pracovníků 
7 

Délka [hod] 2 Délka [hod] 2,5 

Hodinová 
sazba 

[Kč/hod] 
260 

Hodinová 
sazba 

[Kč/hod] 
260 

Celkem 2 600 Kč 10 400 Kč 124 800 Kč Celkem 4 550 Kč 18 200 Kč 218 400 Kč 

 

Z tabulky 3 je zřejmé, že u každého lisovacího komplexu trvá čištění různě dlouhou dobu s 

jiným počtem pracovníků. Lisovací komplex A je tedy čištěn po dobu 2 hodin za pomocí 5 

pracovníků a lisovací komplex B po dobu 2,5 hodin s pomocí 7 pracovníků. Z těchto parametrů 

vyplývá, že jedno malé čištění komplexu A stojí společnost 2 600 Kč, měsíčně pak tyto náklady 

činí 10 400 Kč a ročně celkem 124 800 Kč. U komplexu B je částka jednoho čištění vypočtena 

na 4 550 Kč, měsíčně 18 200 Kč a ročně 218 400 Kč.  
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5.2 Velké čištění – externí zdroje 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, velké čištění se provádí prostřednictvím externí 

společnosti současně za dohledu interního pracovníka. Propočty nákladů vynaložených na tuto 

činnost jsou vyobrazeny a popsány níže v tabulkách 6, 7 a 8. 

 

Externí společnost má na svého pracovníka stanovenou sazbu 200 Kč na hodinu. Tato částka je 

stanovena bez ohledu na práci o víkendu (sobotu). V tabulce 6 je vyobrazen výpočet 

vynaložených nákladů na velké čištění externí společností za den, měsíc a rok.  

 

Tab. 6 Náklady na velké čištění externími pracovníky 

 

Velké čištění 
(EXTERNÍ 
ČINNOST) 

Den 
(Sobota) 

Měsíc Rok 

Počet 
externích 

pracovníků 
18 

Délka [hod] 7,5 30 360 

Hodinová 
sazba 

[Kč/hod] 
200 Kč 

Celkem 27 000 Kč  108 000 Kč 1 296 000 Kč 

Z tabulky 6 vyplývá, že za jedno čištění pracuje ve společnosti celkem 18 externích pracovníků 

(ranní, odpolední směna) při délce 7,5 hodiny a sazbě 200 Kč/hod. Při těchto vstupních 

hodnotách bylo vypočteno, že společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. vynaloží na 

čištění externí společností za všechna zařízení 27 000 Kč jednou týdně (v sobotu), což znamená, 

že měsíčně uhradí 108 000 Kč za tyto služby a ročně 1 296 000 Kč.  

 

Práce prováděné outsourcingovou společností při velkém čištění probíhají za dohledu 1 

interního pracovníka údržby společnosti (Interdirect Labour). Průměrná měsíční mzda tohoto 

pracovníka je 36 825 Kč měsíčně. Z toho průměrná hodinová mzda je stanovena na 303 Kč 

včetně 34% sociálního a zdravotního pojištění. Společnost má stanoveny příplatky za práci 

v sobotu na 10% průměrného hodinového výdělku. Příplatek za přesčas je 25% průměrného 

hodinového výdělku. Pracovník údržby provádějící dohled při velkém čištění v sobotu pracuje 
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v režimu sobotního přesčasu. Výpočet nákladů, které společnost vynaloží za práci tohoto 

pracovníka je zobrazeno v tabulce 7.  

Tab. 7 Náklady na velké čištění interního pracovníka 

Velké 
čištění 

(INTERNÍ 
PRACOVNÍK 
- DOHLED) 

Den 
(Sobota) 

Měsíc Rok 

Počet 
interních 

pracovníků 
1 

Délka [hod] 15 60 720 

Hodinová 
sazba 

[Kč/hod] 
303 

Příplatek 
(režim 

přesčasu) 

  25%  průměrného hod. výdělku =         
+ 75,75 Kč/hod 

Mzda za 
sobotu 

4 545 Kč 18 180 Kč 218 160 Kč 

 Částka za 
přesčas  

1 136 Kč 4 545 Kč 54 540 Kč 

Celkem 
mzda + 

příplatek 
5 681 Kč 22 725 Kč 272 700 Kč 

V tabulce 7 je zobrazen výpočet vynaložených nákladů interního pracovníka při práci v sobotu 

na velkém čištění. Zaměstnanec pracuje po dobu ranní i odpolední směny, tzn., že dohlíží na 

čištění lisovacího komplexu A i komplexu B. Jak již bylo zmíněno, interní zaměstnanec pracuje 

v režimu přesčasu, což je navíc 25% k průměrnému hodinovému výdělku. Mzda tohoto 

pracovníka pro tento den byla vypočítána z průměrného hodinového výdělku, který činí 303 

Kč. Za práci vykonávanou po dobu 15 hodin činí tato částka 4 545 Kč, měsíčně 18 180 Kč a 

ročně 218 160 Kč. K této mzdě jsou připočítávány příplatky za práci v sobotu, které činí navíc 

75,75 Kč na hodinu. Za práci na dvou směnách, čili 15 odpracovaných hodinách, činí tento 

příplatek 5 681 Kč na jednu sobotu, měsíčně 22 725 Kč a ročně 272 700 Kč.  Při velkém čištění 

celková mzda s příplatky interního pracovníka za sobotu činí 5 681 Kč, 22 725 Kč měsíčně a 

272 700 Kč ročně.  
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V tabulce 8 jsou zobrazeny celkové vynaložené náklady na velké čištění, které zahrnují práce 

jak externích, tak interního zaměstnance (dohledu).  

Tab. 8 Celkové náklady na velké čištění 

Velké 
čištění   

Den 
(Sobota) 

Měsíc Rok 

Celkem za 
externí 

pracovníky 
27 000 Kč 108 000 Kč 1 296 000 Kč 

Celkem za 
interního 

pracovníka 
(DOHLED) 

5 681 Kč 22 725 Kč 272 700 Kč 

Celkem  32 681 Kč 130 725 Kč 1 568 700 Kč 

 

Za jedno sobotní čištění společnost zaplatí 32 681 Kč, z toho 27 000 Kč činí náklady na 

outsourcingovou společnost a 5 681 Kč za dohled interního pracovníka, měsíční náklady na 

tuto činnost jsou 130 725 Kč, což je 1 568 700 Kč za rok.  

5.2.1 Vyhodnocení nákladů vynaložených na čištění lisovacího komplexu A + B 

V níže uvedených tabulkách jsou vypočteny náklady na čištění lisovacích komplexů. Lisovací 

komplex A je čištěn v dopolední směně, lisovací komplex B na směně odpolední. 

Tab. 9 Náklady na velké čištění lisovacích komplexů externími pracovníky 

Velké 
čištění 

(EXTERNÍ 
ČINNOST) 

Lisovací komplex A                            
Sobota  - ranní směna 

Velké 
čištění 

(EXTERNÍ 
ČINNOST) 

Lisovací komplex B                            
Sobota - odpolední směna 

Den  Měsíc Rok Den  Měsíc Rok 

Počet 
externích 

pracovníků 
7 

Počet 
externích 

pracovníků 
7 

Délka 
[hod] 

7,5 
Délka 
[hod] 

7,5 

Hodinová 
sazba 

[Kč/hod] 
200 

Hodinová 
sazba 

[Kč/hod] 
200 

Celkem 10 500 Kč 42 000 Kč 504 000 Kč Celkem 10 500 Kč 42 000 Kč 504 000 Kč 
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Oba lisovací komplexy jsou čištěny stejným počtem externích pracovníků a shodnou délkou 

trvání procesu. V tabulce 9 jsou vypočteny náklady čištění jednoho lisovacího komplexu, které 

stojí společnost 10 500 Kč za jedno čištění, což je 42 000 Kč měsíčně a 504 000 Kč ročně.  

 

Práce interního zaměstnance údržby je rovněž přepočtena na každý lisovací komplex zvlášť, 

kdy pracovník pracuje v režimu ranní i odpolední směny. Po tuto dobu je odměňován 

prostřednictvím fixní složky platu plus příplatku.  

Tab. 10 Náklady na velké čištění lisovacích komplexů interním pracovníkem 

Velké 
čištění 

(INTERNÍ 
PRACOVNÍK 
- DOHLED) 

Lisovací komplex A                            
Sobota - ranní směna 

Velké 
čištění 

(INTERNÍ 
PRACOVNÍK 
- DOHLED) 

Lisovací komplex B                           
Sobota-  odpolední směna 

Den  Měsíc Rok Den  Měsíc Rok 

Počet 
interních 

pracovníků 
1 

Počet 
interních 

pracovníků 
1 

Délka [hod] 7,5 30 360 Délka [hod] 7,5 30 360 

Hodinová 
sazba 

[Kč/hod] 
303 

Hodinová 
sazba 

[Kč/hod] 
303 

Příplatek 
(režim 

přesčasu) 

  25%  průměrného hod. výdělku =    
+ 75,75 Kč/hod 

Příplatek 
(režim 

přesčasu) 

  25%  průměrného hod. výdělku =    
+ 75,75 Kč/hod 

Mzda za 
sobotu 

2 273 Kč 9 090 Kč 109 080 Kč 
Mzda za 
sobotu 

2 273 Kč 9 090 Kč 109 080 Kč 

 Částka za 
přesčas  

568 Kč 2 273 Kč 27 270 Kč 
 Částka za 

přesčas  
568,13 Kč 2 273 Kč 27 270 Kč 

Celkem 
mzda + 
přesčas 

2 841 Kč 11 363 Kč 136 350 Kč 
Celkem 
mzda + 
přesčas  

2 841 Kč 11 363 Kč 136 350 Kč 

 

Práce interního pracovníka při velkém čištění na jednom lisovacím komplexu jsou zobrazeny 

v tabulce 10 a stojí společnost 2 841 Kč za čištění. Měsíčně se provádí 4x a společnost stojí 

11 363 Kč, ročně 136 350 Kč.  
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Tab. 11 Celkové náklady na velké čištění lisovacích komplexů 

Velké 
čištění   

Lisovací komplex A                            
Sobota - ranní směna 

Velké 
čištění   

Lisovací komplex B                                  
Sobota - odpolední směna 

Den  Měsíc Rok Den  Měsíc Rok 

Celkem za 
externí 

pracovníky 
10 500 Kč 42 000 Kč 504 000 Kč 

Celkem za 
externí 

pracovníky 
10 500 Kč 42 000 Kč 504 000 Kč 

Celkem za 
interního 

pracovníka 
(DOHLED) 

2 841 Kč 11 363 Kč 136 350 Kč 

Celkem za 
interního 

pracovníka 
(DOHLED) 

2 841 Kč 11 363 Kč 136 350 Kč 

Celkem 13 341 Kč 53 363 Kč 640 350 Kč Celkem 13 341 Kč 53 363 Kč 640 350 Kč 

 

Celkové náklady na velké čištění lisovacích komplexů externími pracovníky a jednoho 

interního pracovníka jsou zobrazeny v tabulce 11, kdy na jeden lisovací komplex připadá za 

jedno čištění 13 341 Kč, měsíčně pak 53 363 Kč a ročně tyto náklady činí 640 350 Kč.  

5.2.2 Vyhodnocení nákladů vynaložených na čištění obráběcího centra 

Níže jsou uvedeny propočty nákladů na velké čištění obráběcích center externí společností (viz 

tabulka 12). 

Tab. 12 Náklady na velké čištění obráběcích center externími pracovníky 

Velké 
čištění 

(EXTERNÍ 
ČINNOST) 

Obráběcí centra (4x Antares + 1x CNC)                                
Sobota - ranní směna 

Den  Měsíc Rok 

Počet 
pracovníků 

4 

Délka [hod] 7,5 

Hodinová 
sazba 

[Kč/hod] 
200 

Celkem 6 000 Kč 24 000 Kč 288 000 Kč 
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Velké čištění obráběcích center společnosti, která se skládají ze 4 strojů Antares a 1 CNC stoje 

jsou prováděna 7,5 hodiny na ranní směně za pomocí 4 externích pracovníků bez dohledu 

pracovníka interní údržby. Jedno čištění obráběcích center stojí společnost, které je vypočteno 

v tabulce 10, 6 000 Kč, tj. 24 000 Kč měsíčně a 288 000 Kč ročně.  
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6 ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ 

K VELKÉMU ČIŠTĚNÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

Společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. požadovala vytvořit propočet nákladů, 

které by musela vynaložit, kdyby využívala k velkému čištění probíhající v soboty své vlastní 

zdroje (interní pracovníky). Tabulka 13 zobrazuje průběh velkého čištění ve vlastní režii 

společnosti. Počet pracovníků a délku trvání procesu jsem stanovila dle výsledků, které 

z činnosti vykazuje externí společnost.  

Tab. 13 Průběh velkého čištění s využitím vlastních zdrojů 

Velké čištění 
(INTERNÍ 
ČINNOST) 

Zařízení 

Lisovací 
komplex A 

Lisovací 
komplex B 

Obráběcí 
centra (4x 

Antares + 1 
CNC) 

Den 
Sobota 
ranní 

Sobota 
odpolední 

Sobota ranní 

Direct 
Labour 

7 7 0 

Délka [hod] 7,5 7,5 7,5 

Indirect 
Labour 

1 1 5 

Při velkém čištění ve vlastní režii by podnik využíval jak výrobní operátory (Direct Labour), 

tak pracovníky údržby (Indirect Labour). Výrobními operátory by bylo prováděno čištění 

lisovacích komplexů pomocí 7 pracovníků na každém zařízení. Spolu s výrobními operátory 

by na každém z lisů spolupracoval jeden pracovník údržby. Práce na každém komplexu by 

trvaly 7,5 hodiny. Obráběcí centra, což jsou 4 centra Antares a 1 CNC zařízení, by byly čištěny 

5 pracovníky údržby (Indirect Labour).  

Průměrná hodinová mzda Direct Labour pracovníka (výrobní operátor) včetně 34% sociálního 

a zdravotního pojištění činí 260 Kč/hodinu. Indirect Labour (zaměstnanec údržby) pracuje za 

303 Kč průměrné hodinové mzdy včetně pojištění. Obě skupiny zaměstnanců by byly 

odměňovány za práci v sobotu v podobě příplatku za přesčas, který činí navíc 25% průměrného 

hodinového výdělku. Výpočet nákladů na jedno velké čištění prostřednictvím vlastních 

zaměstnanců je uvedeno níže v tabulce 14. 
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Tab. 14 Náklady na velké čištění prováděné interními zdroji 

Velké čištění 
DIRECT 

LABOUR 

Lisovací komplex A + Lisovací komplex B Velké čištění 
INDIRECT 
LABOUR 

Obráběcí centra (4x Antares + 1 CNC) + 2x 
dohled na lisovacích centrech 

Den 
(Sobota) 

Měsíc Rok 
Den 

(Sobota) 
Měsíc Rok 

Počet 
interních 

pracovníků 
14 

Počet 
interních 

pracovníků 
7 

Délka [hod] 7,5 30 360 Délka [hod] 7,5 30 360 

Hodinová 
sazba 

[Kč/hod] 
260 

Hodinová 
sazba 

[Kč/hod] 
303 

Příplatek 
(režim 

přesčasu) 

  25%  průměrného hod. výdělku =            
+ 65 Kč/hod 

Příplatek 
(režim 

přesčasu) 

  25%  průměrného hod. výdělku =              
+ 75,75 Kč/hod 

Mzda za 
sobotu 

27 300 Kč 109 200 Kč 1 310 400 Kč 
Mzda za 
sobotu 

15 908 Kč 63 630 Kč 763 560 Kč 

 Částka za 
přesčas  

6 825 Kč 27 300 Kč 327 600 Kč 
 Částka za 

přesčas  
3 977 Kč 15 908 Kč 190 890 Kč 

Celkem 
mzda + 

příplatek 
34 125 Kč 136 500 Kč 1 638 000 Kč 

Celkem 
mzda + 

příplatek 
19 884 Kč 79 538 Kč 954 450 Kč 

 

Při práci 14 výrobních operátorů za 7,5 hodiny by jedno čištění stálo společnost 34 125 Kč, 

z toho je 27 300 Kč mzda za pracovníky a 6 825 Kč činí příplatky za přesčas. Za provádění této 

činnosti každý víkend, by měsíčně společnost uhradila 136 500 Kč a ročně 1 638 Kč, a to pouze 

za Direct Labour pracovníky.  

 

Indirect Labour pracovníků by bylo potřeba celkem 7, kdy 5 z nich by čistilo pouze obráběcí 

centra, zbylí 2 pracovníci (viz tabulka 14), by byli přiřazeni k lisovacím komplexům A a B jako 

dohled při odpojení a spuštění zařízení. Celkové náklady na tyto pracovníky byly vyčísleny 

19 884 Kč, které se skládají z čisté mzdy za odpracované hodiny (15 908 Kč) a příplatku za 

přesčas (3 977 Kč). Měsíčně by náklady na tyto pracovníky činily 79 538 Kč, což je ročně 

954 450 Kč.  
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Tabulka 15 zobrazuje celkové náklady, které by společnost VESUVIUS ČESKÁ 

REPUBLIKA, a.s. musela vynaložit na provádění velkého čištění vlastními zdroji.  

 

Tab. 15 Celkové náklady na velké čištění prováděné vlastními zdroji 

Velké čištění 
(INTERNÍ 
ZDROJE) 

Den 
(Sobota) 

Měsíc Rok 

Celkem za 
DIRECT 

LABOUR 
34 125 Kč 136 500 Kč 1 638 000 Kč 

Celkem za 
INDIRECT 
LABOUR 

19 884 Kč 79 538 Kč 954 450 Kč 

Celkem za 
velké čištění 
prováděné 
vlastními 

zdroji 

54 009 Kč 216 038 Kč 2 592 450 Kč 

Náklady na velké čištění prováděné vlastními zdroji by společnosti činily 54 009 Kč, ve kterých 

jsou zahrnuty mzdy jak Direct Labour pracovníků, tak Interdirect Labour pracovníků. Měsíčně 

by se částka vyšplhala na 216 038 Kč a ročně na 2 592 450 Kč.  
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7 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SYSTÉMU ÚDRŽBY S OHLEDEM 

NA VYUŽITÍ VLASTNÍCH VS. EXTERNÍCH ZDROJŮ 

 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, společnost využívá v údržbě pro čištění strojů 

vlastní zdroje pouze při malém čištění probíhající ve středy na lisovacích komplexech. 

Externích zdrojů podnik využívá k velkému čištění prováděné každou sobotu v měsíci, jak na 

obráběcích centrech, které se čistí pouze jednou týdně, tak na lisovacích komplexech.  

 

V návrhu na zlepšení stávající situace by společnost využívala vlastní zdroje pouze k čištění 

obráběcích center, kdy by snížila náklady na využívání externí společnosti. Obráběcí centra by 

byla čištěna Indirect Labour pracovníky (pracovníky údržby), kdy by každý pracovní den 

(pondělí – pátek) byl čištěn jeden z obráběcích strojů (4 x Antares, 1 x CNC).  

 

Společnosti také navrhuji vypustit malé čištění lisovacích komplexů, kdy by vynaložený čas na 

toto čištění byl využit pro zvýšení výrobních kapacit. Zpočátku navrhuji tuto variantu aplikovat 

pouze na jednom z lisovacích komplexů. Poté pozorovat na tomto zařízení, zda má vypuštění 

tohoto procesu (malého čištění) velký dopad na výskyt mechanických poruch. Ostatní 

společnosti s podobným výrobním charakterem malé čištění strojů a zařízení neprovádějí.  

7.1 Návrh – využití vlastních zdrojů k velkému čištění pouze u obráběcích 

center 

Doposud společnost využívá vlastní zdroje k malému čištění na lisovacích centrech. V této 

situaci by společnost využívala vlastní zdroje pouze k čištění velkému, a to pouze obráběcích 

center. Náklady by byly snížené o příplatek za soboty, kdy by toto čištění probíhalo přes týden 

během výrobního cyklu.  Analýza nákladů vynaložených na tuto činnost je zobrazena v tabulce 

16. 
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Tab. 16 Náklady na velké čištění obráběcích center s využitím vlastních zdrojů 

Velké čištění 
(INDIRECT 
LABOUR) 

Obráběcí centra (4x Antares + 1x CNC)                                 

Den               
(1 stroj) 

Týden 
(Pondělí - 

Pátek) 
Měsíc Rok 

Počet 
interních 

pracovníků 
1 

Délka [hod] 7,5 37,5 150 1800 

Hodinová 
sazba 

[Kč/hod] 
303 

Mzda  2 273 Kč 11 363 Kč 45 450 Kč 545 400 Kč 

Ve výše uvedené tabulce je zobrazen propočet nákladů na velké čištění obráběcích center 

vlastními zdroji společnosti. Z tabulky vyplývá, že každý den po dobu jedné pracovní směny 

by bylo prováděno čištění jednoho obráběcího centra (4 x Antares, 1 x CNC) jedním Indirect 

Labour pracovníkem (pracovník údržby). Tento zaměstnanec je odměňován na základě 

průměrného hodinového výdělku, který činí 303 Kč včetně 34% sociálního a zdravotního 

pojištění. Tato činnost byla vyčíslena na 11 363 Kč týdně, což činí 45 450 Kč měsíčně a ročně 

545 400 Kč.  

7.2 Využití externích zdrojů pouze k velkému čištění lisovacích komplexů 

Nyní společnost využívá externích zdrojů k velkému čištění jak lisovacích komplexů, tak 

obráběcích center. Pro podnik navrhuji nadále využívat externí služby pro tuto činnost, ale 

pouze pro lisovací komplexy. Náklady na čištění lisovacích komplexů externími pracovníky 

jsou zobrazeny ve výše uvedené kapitole 5.2.1, konkrétně v tabulce 9. V tabulce 10 jsou pak 

zobrazeny propočty nákladů na toto čištění komplexů na interního pracovníka, který slouží jako 

dohled. V tabulce 17 je zobrazen souhrn celkových nákladů, které by společnost vynaložila na 

čištění strojů prostřednictvím externích zdrojů v případě, že by v podniku aplikovala tento 

návrh.  
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Tab. 17 Celkové náklady na velké čištění lisovacích komplexů 

Velké čištění   

Lisovací komplex A + B      

Den (Sobota) Měsíc Rok 

Celkem za 
externí 

pracovníky 
21 000 Kč 84 000 Kč 1 008 000 Kč 

Celkem za 
interního 

pracovníka 
(DOHLED) 

5 681 Kč 22 725 Kč 272 700 Kč 

Celkem 26 681 Kč 106 725 Kč 1 280 700 Kč 

Celkové náklady na velké čištění, které by bylo nadále prováděno externí společností za 

dohledu jednoho interního pracovníka (viz tabulka 17) by činilo 26 681 Kč na jedno čištění. Při 

provádění čtyř čištění měsíčně, což je jednou týdně by tato položka činila 106 725 Kč a ročně 

1 280 700 Kč.  

 

Při aplikování možných návrhů na čištění strojů a zařízení ve společnosti, které jsou souhrnně 

zobrazeny v tabulce 18, by celkové náklady na jedno čištění všech zařízení činily 28 954 Kč. 

Měsíčně by se jednalo o částku 152 175 Kč a ročně 1 826 100 Kč.  

Tab. 18 Celkové náklady navrhované situace na čištění strojů a zařízení 

Čištění   Den  Měsíc Rok 

Lisovací 
komplex 

A+B 

Celkem za velké 
čištění EXTERNÍ 

ZDROJE 
21 000 Kč 84 000 Kč 1 008 000 Kč 

Celkem za velké 
čištění INTERNÍ 
PRACOVNÍK - 

DOHLED 

5 681 Kč 22 725 Kč 272 700 Kč 

Obráběcí 
centra (4x 

Antares + 1x 
CNC)                                 

Celkem za velké 
čištění - 
VLASTNÍ 
ZDROJE 

2 273 Kč 45 450 Kč 545 400 Kč 

Celkem čištění  28 954 Kč 152 175 Kč 1 826 100 Kč 
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7.3 Návrh – vypuštění malého čištění lisovacích komplexů 

Malé čištění lisovacích komplexů je prováděno vlastními zdroji každou středu. Tato činnost 

trvá na lisovacím komplexu A celkem 2 hodiny a 2,5 hodiny na lisovacím komplexu B. Kdyby 

společnost toto čištění, které sesterské podniky (vnitřní konkurence) neprovádějí, 

neuskutečňovala, zvýšila by tak o tento čas svou výrobní kapacitu. Oba lisy vyrábějí v 

lisovacích cyklech, doba trvání jednoho cyklu a počet vyrobených výrobků po dobu malého 

čištění společně s vyčísleným minimálním potencionálním ziskem je zobrazen v tabulce 19.  

Tab. 19 Vyčíslení zvýšení výrobních kapacit zrušením malého čištění 

Zvýšení 
výrobní 
kapacity  

Délka 
malého 
čištění 
[hod] 

Délka trvání 
lisovacího 

cyklu [min] 

Počet 
lisovacích 
cyklů po 

dobu malého 
čištění (1 x 

týdně) 

Vyrobeno Ø 
výrobků za 
1 lisovací 

cyklus  

Počet 
vyrobených 
výrobků po 

dobu 
malého 

čištění (1 x 
týdně) [ks] 

Počet 
vyrobených 
výrobků za 
měsíc [ks] 

Lisovací 
komplex A 

2 4,3 28 1,9 53 212 

Lisovací 
komplex B 

2,5 4,7 32 2,3 74 296 

  Celkem 127 ks 508 ks 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že kdyby společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

zrušila tuto činnost, týdně by navýšila výrobní kapacitu o 53,02 ks výrobků na lisovacím 

komplexu A a o 73,40 ks na lisovacím komplexu B. To znamená, že za oba lisovací komplexy 

by společnost týdně zvýšili výrobní kapacitu o 127 ks výrobků, tj. 508 ks měsíčně a 6 096 ks 

ročně.   
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8 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ A POROVNÁNÍ SE 

STÁVAJÍCÍ SITUACÍ 

VYHODNOCENÍ VLASTNÍ VS. EXTERNÍCH ZDROJŮ K ČIŠTĚNÍ 

Cílem společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. bylo provést analýzu situace, kolik 

by podnik musel vynaložit finančních prostředků na to, kdyby prováděl velké čištění pomocí 

svých vlastních zdrojů (viz tab. 20). Podrobný popis rozvržení pracovníků na určité stroje a 

zařízení je uveden v kapitole 6, tabulce 13. 

Tab. 20 Celkové náklady na velké čištění prováděné vlastními zdroji 

Velké čištění 
(INTERNÍ 
ZDROJE) 

Den 
(Sobota) 

Měsíc Rok 

Celkem za 
DIRECT 

LABOUR 
34 125 Kč 136 500 Kč 1 638 000 Kč 

Celkem za 
INDIRECT 
LABOUR 

19 884 Kč 79 538 Kč 954 450 Kč 

Celkem za 
velké čištění 
prováděné 
vlastními 

zdroji 

54 009 Kč 216 038 Kč 2 592 450 Kč 

Kdyby společnost prováděla velké čištění na stejných strojích (lisovací komplex A + B, 

obráběcí centra) pomocí svých vlastních zaměstnanců, měsíční náklady na toto čištění by činily 

216 038 Kč, tj. ročně 2 592 450 Kč.  

Tab. 21 Celkové náklady na velké čištění v současné situaci 

Velké 
čištění   

Den 
(Sobota) 

Měsíc Rok 

Celkem za 
externí 

pracovníky 
27 000 Kč 108 000 Kč 1 296 000 Kč 

Celkem za 
interního 

pracovníka 
5 681 Kč 22 725 Kč 272 700 Kč 

Celkem 
velké 

čištění 
32 681 Kč 130 725 Kč 1 568 700 Kč 
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V tabulce 21 je zobrazena situace stávající, kdy společnost využívá pro čištění strojů externí 

společnost. Tyto náklady činí měsíčně 130 725 Kč, kdy pouze za externí pracovníky hradí 

částku 108 000 Kč a zbylých 22 725 Kč hradí svého interního zaměstnance v podobě plnění 

dohledu.  

 

Obr. 15 Zobrazení zhodnocení měsíčních nákladů na využití externích vs vlastních zdrojů 

k velkému čištění strojů a zařízení společnosti 

Z mého pohledu je využití vlastních zdrojů k čištění strojů a zařízení pro společnost absolutně 

nevýhodné, a to z toho důvodu, že činnost by vykonávali pracovník údržby (Indirect Labour) a 

výrobní operátoři (Direct Labour) viz tabulka 13 mimo svou běžnou pracovní dobu v sobotu. 

Společnosti by tedy přibyly náklady navíc spojené s příplatky za práce v sobotu, kdyby 

využívala své zaměstnance. To je velkou příčinou nárůstu těchto nákladů téměř o 39,5 %, tj. o 

216 038 Kč měsíčně. Ročně by se tento rozdíl využití zdrojů k čištění strojů vyšplhal na 

1 023 750 Kč.  
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VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO VS. SOUČASNÉHO STAVU 

V páté kapitole byly podrobně provedeny propočty nákladů na čištění vybraných strojů a 

zařízení společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Tyto propočty jsou shrnuty v níže 

uvedené tabulce 22. 

Tab. 22 Celkové náklady na čištění strojů a zařízení ve stávající situaci 

Čištění   Den  Měsíc Rok 

Lisovací 
komplex 

A+B; 
Obráběcí 
centra (4x 
Antares + 
1x CNC)        

Celkem za 
velké čištění 

EXTERNÍ 
ZDROJE 

27 000 Kč 108 000 Kč 1 296 000 Kč 

Celkem za 
velké čištění 

INTERNÍ 
PRACOVNÍK - 

DOHLED 

5 681 Kč 22 725 Kč 272 700 Kč 

Lisovací 
komplex 

A+B 

Celkem za 
malé čištění 

VLASTNÍ 
ZDROJE 

7 150 Kč 28 600 Kč 343 200 Kč 

Celkem čištění 39 831 Kč 159 325 Kč 1 911 900 Kč 

Z tabulky 22 vyplývá, že v současné situaci podnik využívá externích zdrojů k čištění jak 

obráběcích center, tak lisovacích komplexů A i B, které také čistí vlastními zdroji v podobě 

malého čištění. Celkové náklady na tuto činnost stojí měsíčně společnost 159 325 Kč.  

V navrhované situaci (viz tabulka 23) by společnost využívala externích zdrojů pouze k čištění 

lisovacích komplexů A a B. Obráběcí centra, která doposud čistí externí společnost, by podnik 

prováděl pomocí svých vlastních zdrojů, jak je podrobněji uvedeno a propočteno v kapitole 7. 

Z tabulky je také zřejmé, že na rozdíl od současné situace zde nejsou zohledněny náklady na 

malé čištění prováděné jednou týdně svými zdroji. Tento proces navrhuji vypustit z důvodu 

využití času, který je obětován pro toto čištění na zvýšení výrobních kapacit.  
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Tab. 23 Celkové náklady na čištění strojů a zařízení v navrhované situaci 

Čištění   Den  Měsíc Rok 

Lisovací 
komplex 

A+B 

Celkem za 
velké 

čištění 
EXTERNÍ 
ZDROJE 

21 000 Kč 84 000 Kč 1 008 000 Kč 

Celkem za 
velké 

čištění 
INTERNÍ 

PRACOVNÍK 
- DOHLED 

5 681 Kč 22 725 Kč 272 700 Kč 

Obráběcí 
centra (4x 
Antares + 
1x CNC)                                 

Celkem za 
velké 

čištění -
VLASTNÍ 
ZDROJE 

2 273 Kč 45 450 Kč 545 400 Kč 

Celkem čištění  28 954 Kč 152 175 Kč 1 826 100 Kč 

 

Na obrázku 16 jsou patrné rozdíly měsíčních nákladů společnosti v provádění čištění strojů 

v současné situaci v porovnání čištění v navrhované situaci. V současnosti společnost (viz levý 

sloupec grafu) vykazuje náklady na externí zdroje ve výši 108 000 Kč. V navrhované situaci 

by tyto náklady podnik mohl snížit kvůli nevyužití služeb outsourcingové společnosti k čištění 

obráběcích center o 24 000 Kč, což je více než 22 %. Náklady na využití interního zaměstnance 

ve formě dohledu při těchto pracích zůstávají konstantní beze změny, jelikož je využíván pouze 

k dohledu při čištění lisovacích komplexů, nikoli obráběcích center. Výrazný nárůst by však 

nastal při využívání vlastních zdrojů, podnik doposud tyto zdroje užívá pouze k čištění malému, 

a činí 28 600 Kč měsíčně. Tyto náklady v navrhované situaci by společnosti za tuto činnost 

zcela odpadly. Vlastní zdroje by však podnik využíval pro čištění velké, konkrétně obráběcích 

center (4 x Antares, 1 x CNC) v režii jednoho pracovníka (Indirect Labour), který by denně 

čistil jeden stroj. Náklady na čištění s využitím vlastních zdrojů by vzrostly o 16 850 Kč 

měsíčně, čili na částku 45 450 Kč.  



  

 

48 

 

 

Obr. 17 Graf celkových měsíčních nákladů na čištění strojů v současné a navrhované situaci 

Celkově nyní společnost veškeré čištění strojů a zařízení (viz obr. 17) jak pomocí vlastních 

pracovníku, tak s pomocí externích stojí 159 325 Kč měsíčně, tj. 1 911 900 Kč ročně. Při využití 

navrhované situace při údržbě strojů by tak podnik měsíčně své náklady snížil o 4,5%, tzn. o 

7 150 Kč měsíčně, tj. 85 800 Kč ročně.  

 

Obr. 17 Zobrazení celkových měsíčních nákladů na čištění strojů a zařízení 
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Z hlediska přizpůsobování se vnitřnímu konkurenčnímu prostředí (sesterské podniky Vesuvius) 

doporučuji vypustit malé čištění lisovacích komplexů, které se provádí během zastavení 

výrobního procesu a měsíčně je toto čištění vyčísleno na 28 600 Kč. Osobně bych tento čas 

využila pro zvýšení produkce vyrobených polotovarů, jelikož sesterské konkurenční podniky 

tuto činnost neprovádějí. 

Měsíčně má společnost současnou celkovou efektivnost zařízení (OEE) 85 %, což je 15 směn, 

tato hodnota se vynásobí dostupným časovým fondem na směnu, což je 7,5 hod s odečtením 

přestávky na úklid při předání směny. Tyto hodnoty se podělí délkou trvání lisovacího cyklu, 

tj. pro každý lisovací komplex A 4,3 min a pro lisovací komplex B 4,7 min.  

Lis A = 15 * 430 / 4,3 = 1 500 cyklů 

Lis B = 15 * 430 / 4,7 = 1 372 cyklů 

Kapacitu v cyklech lisovacích komplexů je nutno přepočíst součinem 0,85 OEE (do něj je 

započítané malé čištění, rozjezd technologie v pondělí a ukončení v pátek), tj.: 

Lis A = 1 500 * 0,85 = 1 275 cyklů 

Lis B = 1 372 * 0,85 = 1 166 cyklů 

Počet kusů výrobků se získá vynásobením cyklů a průměrným počtem výrobků během cyklu, 

což je:  

Lis A = 1 275 * 1,9 = 2 423 kusů 

Lis B = 1 166 * 2,3 = 2 682 kusů 

 

Při srovnání současné měsíční výroby na lisu A 2 423 ks a na lisu B 2 682 ks, tj. 5 105 ks 

výrobků celkem s potencionální možnou výrobou místo provádění malého čištění, kde byl tento 

návrh podrobněji propočten a popsán v podkapitole 7.3, kdy na lisu A by byla navýšena výrobní 

kapacita o 212 ks, na lisu B o 296 ks, tj. celkem 508 ks měsíčně by společnost VESUVIUS 

ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. navýšila výrobní kapacitu o 10 %. To by se kladně projevilo při 

navýšení prodejů společnosti. 
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9 ZÁVĚR 

 

Téma, které jsem řešila v mé diplomové práci, je řízení údržby průmyslového podniku. 

Hlavním cílem bylo analyzovat současný stav údržby podniku VESUVIUS ČESKÁ 

REPUBLIKA a.s., konkrétně čištění vybraných strojů a zařízení, a navrhnout situaci na zlepšení 

systému údržby s ohledem na využití interních vs. externích zdrojů. 

V první části diplomové práce, tj. v druhé kapitole byla představena společnost, která se 

zabývá výrobou, prodejem a technickou podporou zákazníků se zaměřením na isostaticky 

lisovanou keramiku, určenou pro regulaci a ochranu toku oceli v procesu plynulého odlévání v 

hutích (tzv. kontilití). Byla zde popsána historie společnosti spolu s hlavními produkty výroby.  

V další části byly popsány teoretická východiska práce dle zadání. Nejprve byla provedena 

definice pojmů, popsána historie údržby, systémy provádění údržby, hodnocení efektivnosti 

údržby a totálně produktivní údržba. Zejména jsem se soustředila na kapitolu organizačních 

forem řízení údržby, jejíž součástí je outsourcing a insourcing údržby. 

Třetí a čtvrtá část práce (tj. čtvrtá a pátá kapitola) popisuje současný stav údržby vybraného 

průmyslového podniku, kdy byl popsán proces výroby a fungování vybraných strojů a zařízení, 

které byly předmětem této práce. Byly zde také popsány podrobně jednotlivé prováděné 

procesy, velké a malé čištění. Následně byla provedena analýza nákladů, které společnost 

vynakládá z hlediska pracovníků (vlastní vs. externí zdroje). Náklady byly rozpočteny jak 

celkově, tak na samotné procesy (velké, malé čištění), a jednotlivé stroje a zařízení (lisovací 

komplexy A a B, obráběcí centra).  

Cílem práce bylo také provést analýzu, zda by měl podnik pro velké čištění strojů využívat 

své vlastní zdroje. V této kapitole byly povedeny propočty a rozvržení vlastních zaměstnanců 

na jednotlivá zařízení. Kdy by velké čištění prostřednictvím vlastních zdrojů společnost stálo 

216 038 Kč  měsíčně, tj. 2 592 450 Kč ročně. 

Avšak v navrhované situaci, která je řešena v sedmé kapitole práce bych vlastní zdroje 

využila pro velké čištění pouze pro část zařízení, a to obráběcích center. Jelikož jsou tyto centra 

čištěna pouze externí společností, měla by společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA a. s. 

tyto základní úkony provádět sama prostřednictvím vlastních zdrojů v podobě pracovníků 

údržby. Mohly by být včas objeveny počáteční problémy na strojích, kdy by se mohlo předejít 

nečekaných odstávkám strojů a společnost by tak měla větší kontrolu nad těmito zařízeními. 

V další části návrhu bylo poukázáno na to, že společnost vynakládá zbytečně prostředky pro 
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malé čištění lisovacích komplexů, které konkurenční podniky neprovádí. Jelikož má podnik ze 

strany svých zaměstnanců nad těmito zařízeními kontrolu v podobě dohledu při čištění velkém 

externí společností, kdy mohou být včas detekovány možné závady. Je tedy zcela zbytečné 

tento proces provádět ve zkrácené podobě v průběhu pozastavení výrobního procesu, kdy by 

společnost tento čas mohla využít pro zvýšení výrobních kapacit. V této kapitole byly 

provedeny propočty možných návrhů. Dále bych společnosti doporučila možnost zavedení 

TPM aktivit na přelomů směn ke snížení časů velkého čištění, které by tak nemuselo být tak 

intenzivní. 

Poslední část práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením, které je rozděleno do tří částí. 

V první části se v práci zaobírám vyhodnocení situace, kdy by společnost využívala pro čištění 

pouze své vlastní zdroje. Tyto náklady by činily měsíčně 216 038 Kč, a ročně 2 592 450 Kč. 

V porovnání se současnou situací je zřejmé, že tato varianta je pro společnost absolutně 

nevyhovující. Společnost by byla značně ztratná. V druhé části této kapitoly jsem provedla 

srovnání navrhovaných situací se situací současnou, kdy je zřejmé že při aplikování návrhů by 

společnost snížila celkové náklady na čištění strojů a zařízení o 4,5%. Třetí část je soustředěna 

na celkové vyčíslení zvýšení výrobních kapacit, kdy by společnost zvýšila své výrobní kapacity 

zrušením malého čištění o 10 %.    
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