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Abstrakt bakalářské práce 

Ekonomický vývoj a s ním spojené tržní procesy vyžadují podrobné sledování 

jednotlivých pracovních odvětví pomocí odpovídajícího informačního systému. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou implementace systému SAP – modulu PM 

ve firmě SD - Autodoprava, a.s. K tomuto kroku sjednocení informačního systému 

došlo na základě připojení mateřské společnosti Severočeské doly a.s. do skupiny ČEZ. 

Práce popisuje jakým způsobem byl nahrazen stávající systém S1 a jakých výsledků 

jsme dosáhli. Zaměřuje se hlavně na objasnění implementačního procesu z pohledu 

člena týmu zodpovědného za vlastní zprovoznění modulu PM systému SAP. Práce 

slouží jako návod pro pracovníky pověřené obdobným úkolem. 

 

 

 

 

Abstract 

The economic development and market processes require detailing monitoring 

of individual working  branches with corresponding informatical system. This  bachelor 

work is concerned with probleme  implemantation of system SAP – module PM at the 

firm SD – Autodoprava, a.s.  To this step of integration of  infomatical system it  come 

to the basis of connection  the controlling company Severočeské doly a.s. to company  

ČEZ. The work describe the proceeding of replacement the existing system S1 and 

produces which we got . This work concentre primarily to explication implementing  

process from the  member of team, which is responsible put module PM of SAP into 

operation. The work make for  the instructions for workers which entrusted  with similar 

project. 
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1 Úvod 

 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou nasazení systému SAP na               

SD - Autodoprava, a.s.. Tato změna systému byla vyvolána mateřskou společností 

Severočeské doly a.s., která implementovala celý systém SAP o více jak rok dříve před 

dceřinými společnostmi. Díky složitosti jednotlivých částí - modulů SAPu, jsem se 

zaměřil pouze na modul PM, který představuje modul údržby a oprav. Tuto oblast jsem 

si vybral proto, že ve firmě SD - Autodoprava, a.s. pracuji v technické funkci jako 

referent péče o hmotný majetek. Byl jsem nominován jako člen týmu a celé 

implementace jsem se zúčastnil od počátku návrhu až k vlastnímu nasazení jako 

kontaktní člen. Smyslem mé práce je popsat používané postupy a posloupnosti při 

vlastní implementaci a popsat problémy, které vznikaly při přechodu ze stávajícího 

systému S1. Cílem práce je přiblížit implementaci systému SAP modulu PM lidem, 

kteří by byli pracovně pověřeni stejným úkolem. 
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2 Údržba a opravy v podnicích 

2.1 Představení firmy SD – Autodoprava, a.s. 

Hlavní činnost společnosti SD – Autodoprava, a.s. spočívá v zajištění přepravních 

výkonů a výkonů speciálních vozidel pro mateřskou společnost a externí zákazníky. 

Přeprava sypkých hmot je zajišťována sklápěcími vozidly Tatra 815, Tatra Jamal a 

terénními vozidly MAN. Celkový výkon přepravených hmot byl na úrovni 2,8 mil. m3. 

Pro zajištění nakládky vozidel je používáno rypadlo CAT 345, které je majetkem naší 

společnosti, v ostatních případech jsou použity nakládací mechanizmy z majetku 

mateřské společnosti případně jiných dodavatelů. Speciální technika je tvořena zejména 

mobilními jeřáby o nosnosti 8 až 80 tun. Dále jsou zajišťovány služby v oblasti 

přepravy pitné vody, kropení cest, zimní údržba komunikací, zametání komunikací, 

úprava cest a plání grejdrem CAT G 14. Pro práce ve výškách zajišťujeme montážní 

plošiny s dosahem 13 až 27 metrů. Celkové finanční tržby za vlastní přepravní výkony v 

roce 2006 jsou 274,6 mil. Kč pro skupinu SD a 30,7 mil. Kč pro externí zákazníky. 

Podnikatelské aktivity realizuje firma zejména na území obou dolů a externě v 

regionech Teplice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Kadaň a Praha. Další významnou 

činností společnosti je zajištění pronájmu vozidel pro skupinu SD. Pronajato bylo k 31. 

12. 2006 celkem 420 vozidel. Součástí pronájmu je zajištění údržby a oprav všech 

pronajímaných vozidel.  

 

2.2 Důvody elektronického sledování údržeb a oprav 

Ve společnosti SD – Autodoprava, a.s. se klade velký důraz na opravu a 

preventivní prohlídky kmenových i pronajatých vozidel. Tato strategie preventivních 

prohlídek se využívá z důvodů náročnosti přepravy v nelehkých terénních podmínkách 

a tím omezení rozsáhlých poškození vzniklých díky skrytým závadám na jednotlivých 

částech vozidla.  

Každé vozidlo je  sledováno a vyhodnocováno jednotlivě dle určených parametrů. 

Parametry podle kterých se rozhoduje, kdy proběhne příslušná preventivní údržba, 

příprava na zákonné prohlídky nebo atest, jsou ujeté kilometry, spotřebované litry 

paliva, motohodiny, provozní hodiny a čas.  

Není v lidských silách sledovat skupinu 600 vozidel pomocí ruční evidence, a proto 

byl vždy na SD – Autodoprava, a.s. používán k vyhodnocení počítačový systém. 
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Předchůdcem systému SAP byl na míru vyvinutý systém S1, který byl v plné režii 

skupiny Severočeské doly. Tento systém S1 byl schopen dle zadaných parametrů 

generovat z databáze jednotlivá vozidla určená k preventivním prohlídkám, určovat 

která vozidla mají být odstavena na přípravu  a STK apod. Data do systému byla 

zadávána z dokladů o jízdě tzv. STAZ. Každý řidič má za povinnost správně vyplnit a 

po skončení směny odevzdat tento doklad. STAZ slouží i k vyúčtování přepravních 

výkonů. K potvrzení správnosti dat slouží podpis objednavatele nebo koncového 

zákazníka.  
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3 ERP systém SAP, modul PM 

3.1 Co je ERP 

Enterprise Resource Planning System (ERP) je již více než 10 let fenoménem 

podnikových aplikací a IS/IT vůbec. Je charakterizován jako komplexní softwarový 

balík, umožňující účelně a efektivně řídit podnikové zdroje (finanční zdroje, investiční 

majetek, pracovní zdroje, zásoby apod.). 

Hlavními vlastnostmi ERP jsou schopnost automatizovat a integrovat základní 

podnikové procesy, sdílet společná data a zpracovávat je v rámci celého podniku, 

vytvářet a zpřístupňovat informace v reálném čase. Předmětem ERP jsou jednotlivé 

podnikové procesy, snaží se sloučit různé oblasti činností a funkcí napříč celým 

podnikem (organizací nebo institucí) až k jednotlivým programovým úlohám sloužícím 

různým potřebám organizačních složek podniku. Všechny útvary mají svůj vlastní 

systém práce, užívají optimalizovaný program pro svoji specifickou činnost. ERP 

spojuje jejich práci dohromady, integrovaný software pracuje s databázemi tak, že různá 

oddělení či resorty snadněji sdílí informace a navzájem komunikují. 

  

3.2 Představení SAP 

SAP je největším světovým dodavatelem softwaru pro informační systémy 

podniků a organizací všech velikostí. Celkově více než 37 700 zákazníků ve 120 zemích 

světa používá software společnosti SAP. 

Na českém trhu působí společnost SAP od roku 1992 a dosud získala téměř 540 

českých zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací státní správy a 

samosprávy. Mezi zákazníky patří nejen menší a střední firmy, ale i velké společnosti a 

organizace. Podle nezávislého lokálního průzkumu je dnes SAP největším dodavatelem 

obchodních softwarových aplikací na českém trhu, a to s 53,2% podílem. SAP ČR sází 

při svém působení na českém trhu především na dlouhodobou spolupráci s kvalitními 

domácími a globálními partnery. 

Řešení mySAP Business Suite postavené na platformě SAP NetWeaver napomáhá 

organizacím a společnostem v potřebných inovacích a změnách, které zlepšují vztahy k 

zákazníkům a občanům, vylepšují spolupráci s externími partnery a organizacemi a 

zvyšují efektivitu procesů uvnitř podniků a organizací. 
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3.3 Strategie implementace 

Společnost SAP pro realizaci a další provozování informačních systémů vyvinula 

a využívá  metodiku implementace ASAP (AcceleratedSAP), která je podpořena sadou 

výkonných implementačních nástrojů. Je to komplexní celosvětové řešení společnosti 

SAP pro implementaci. 

AcceleratedSAP (ASAP) je kompletním implementačním řešením SAP pro 

projekty R/3. ASAP metodologie byla představena v červnu 1996, celosvětově byla 

uvolněna v roce 1997. Neustále je zlepšována a aktualizována mezinárodním 

konzultačním týmem, který sbírá i ty nejdetailnější zpětné informace od zákazníků, kteří 

ji používají. AcceleratedSAP optimalizuje čas, kvalitu a efektivní využití zdrojů. 

Soustřeďuje se na koordinaci všech částí, které zajišťují úspěšnou implementaci. 

 

 

 

ASAP Roadmap / ASAP Itinerář  je projektový plán s detailními popisy toho, 

které činnosti, proč a jak jsou prováděny.   

  

ASAP Roadmap má pět fází:  

• Fáze 1: Příprava projektu – Definice projektu 

• Fáze 2: Cílový koncept 

• Fáze 3: Realizace 

• Fáze 4: Příprava produktivního provozu 

• Fáze 5: Produktivní provoz a podpora 

 

Obrázek. č.1 – ASAP Roadmap 
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ASAP Roadmap je detailním plánem projektu, který popisuje všechny implementační 

činnosti. Zajišťuje, aby nic nebylo vynecháno a aby vedení projektu dobře a 

s předstihem plánovalo provedení např. vyškolení koncových uživatelů. Roadmap 

obsahuje také celou technickou oblast k podpoře technického řízení projektu a řeší 

takové záležitosti jako rozhraní, konverzi dat a autorizaci dříve, než v tradičních 

implementacích. Zahrnuje např. nastavení tiskárny, tedy věci, které se v minulosti často 

ukázaly jako problémové.  Roadmap obsahuje popisy toho, které věci a proč se provádí. 

Všude, kde je  to možné, poskytuje ASAP příklady, kontrolní seznamy nebo šablony 

jako vzorky např. pro plán přechodu systému na produktivní provoz. ASAP nazývá tyto 

části Akcelerátory. Používají se v libovolných typech implementace i tehdy, když 

nejsou použity všechny části ASAPu.  

 

3.3.1 Fáze 1: Příprava projektu 

Účelem této fáze je počáteční plánování a příprava projektu SAP R/3. Ačkoliv má 

každý projekt SAP R/3 své vlastní jedinečné cíle, rozsah a priority, kroky fáze „Příprava 

projektu“ pomáhají identifikovat a naplánovat primární těžiště, se kterými je třeba 

počítat.  

Při přípravě implementace SAP R/3 je několik hlavních bodů, kterými je třeba se na 

začátku zabývat. Jsou to: 

• Ustanovení organizace projektu (řídící výbor, hlavní tým projektu, projektové 

týmy atd.) 

• Přiřazení zdrojů 

• Vyjasnění rozsahu  implementace  

• Definice projektových cílů  

• Definice implementační strategie  

• Definice celkového harmonogramu projektu a pořadí implementace  

• Vytvoření a schválení dokumentu Definice projektu 

 

Fáze „Příprava projektu“ se skládá  z následujících pracovních kroků: 

• Zahájení projektu 

• Úvodní školení projektových týmů 
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• Úvodní plánování projektu 

• Plán technických požadavků 

• Postupy projektu 

• Řízení projektové fáze  

• Kontrola kvality fáze přípravy projektu 

 

3.3.2 Fáze 2: Cílový koncept 

Účelem této fáze je vytvořit Cílový koncept, což je detailní dokumentace výsledků 

pracovních jednání projektových týmů. Dále Cílový koncept dokumentuje požadavky 

podniku týkající se podnikových procesů. Na této bázi se dosahuje společného 

porozumění tomu, jak bude podnik  řízen v rámci systému SAP R/3.  

Během této fáze se také: 

• Dále upřesňují původní cíle projektu  

• Upřesňuje se základní rozsah 

• Detailně se definuje celkový harmonogram projektu a pořadí implementace 

 

Tato fáze obsahuje následující pracovní kroky: 

• Řízení projektové fáze Cílový koncept  

• Školení projektového týmu pro fázi  Cílový koncept 

• Vytvoření prostředí pro systém 

• Podniková organizační struktura  

• Definování podnikových procesů  

• Kontrola kvality fáze  Cílový koncept 

• Vytvoření a schválení dokumentu Cílový koncept 

 

3.3.3 Fáze 3: Realizace 

 

Cílem této fáze je implementovat požadavky podniku a procesy na základě Cílového 

konceptu, celkový test a uvolnění systému pro produktivní provoz. Projektový tým 

získává relevantní znalosti o parametrizaci systému. 
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Tato fáze obsahuje následující pracovní kroky: 

• Řízení projektové fáze Realizace 

• Školení projektového týmu pro fázi Realizace  

• Základní nastavení a jeho schválení 

• Správa systému  

• Nastavení produktivního prostředí 

• Vypracování převodních programů  

• Vypracování aplikačních  programů pro rozhraní 

• Vypracování rozšíření Systému SAP R/3 

• Vytvoření plánu nastavení  

• Stanovení koncepce oprávnění 

• Stanovení správy archivace  

• Závěrečný integrační test 

• Uživatelská dokumentace a školící materiály 

• Kontrola kvality fáze Realizace 

 

 

3.3.4 Fáze 4: Příprava produktivního provozu 

Účelem této fáze je ukončit celou přípravu včetně testování, školení uživatelů a 

připravit systém k uvedení do produktivního provozu. Tato fáze závěrečné přípravy 

slouží také k rozřešení kritických otevřených otázek.  Po úspěšném zakončení je možné  

začít s provozem produktivního systému SAP R/3. 

Tato fáze obsahuje následující pracovní kroky: 

• Řízení projektové fáze Příprava produktivního provozu 

• Školení koncových uživatelů 

• Správa systému 

• Detailní plánování projektu 

• Nastavení přístupových práv 

• Provedení konverze dat 
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• Přechod do produktivního systému 

• Kontrola kvality fáze Příprava produktivního provozu 

 

3.3.5 Fáze 5: Produktivní provoz a podpora 

Účelem této fáze je podpora uživatelů, nejen pro první kritické dny produktivního 

provozu, ale také  poskytování dlouhodobé podpory. Během této fáze mají uživatelé 

systému SAP R/3 mnoho otázek. Musí proto existovat solidní organizace podpory 

uživatelů, snadno přístupné pro všechny uživatele. Tato fáze se také využívá pro 

monitorování systémových transakcí a k optimalizaci celkového výkonu systému. 

Nakonec je dokončený projekt uzavřen. 

Tato fáze obsahuje následující pracovní kroky: 

• Podpora produktivního provozu 

• Činnosti po startu produktivního provozu 

• Převzetí systému do správy zákazníkem 

 

 

 

3.4 Modul PM 

Modul PM - Údržba a opravy je jedním z logistických modulů systému SAP R/3. 

Modul PM je integrovanou částí systému SAP R/3 a pracuje tak bez rozhraní s 

funkcemi systému logistiky a účetnictví. K dispozici je množství funkcí, které umožňují 

na úrovni středního a vyššího managementu podniku rozhodovat jak o technických, tak 

i nákladových záležitostech spojených s procesem údržby a oprav jednotlivých objektů. 

Modul zajišťuje sledování údržby a oprav: definici majetku v údržbě a technických 

míst, definici strategických náhradních dílů , jejich  technických parametrů a 

zaměnitelnosti, organizaci dílen a jejich  pracovníků, přiřazení nákladových středisek 

k režijním střediskům provozu a správy, výpočet skutečných hodinových sazeb 

výrobních  středisek, zadávaní požadavků na údržbu nebo opravy s termíny a 

 odsouhlasením prací a ceny, vytvoření zakázek údržby a oprav,  sledování 

jejich realizace, přiřazování hodin pracovníků, použitého materiálu a subdodávek, 

ukončování zakázek, vyúčtování ukončených i rozpracovaných zakázek, propojení se 

zakázkami údržby mateřské organizace. 
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3.5 Modul PM pro SD - Autodoprava, a.s. 

Společnost SD-Autodoprava využívá následující funkčnosti: kmenová data, hlášení 

údržby, zakázky údržby, plánování údržby a informační systém modulu PM. 

Kmenová data slouží k zobrazení jednotlivých objektů, na kterých se požaduje přesné 

sledování činností v oblasti údržby a oprav. V dceřiných společnostech SD se jedná 

především o kmenová, pronajatá a cizí silniční vozidla. 

Funkce hlášení údržby pokrývá ve společnosti SD - Autodoprava, a.s. sledování 

technického popisu jednotlivých poruch, evidenci a vyhodnocování žádostí o opravy 

vozidel a sledování poruch těchto silničních vozidel. Hlášení umožní sledování a 

vyhodnocování množství údajů pomocí katalogových údajů.  

Zakázky údržby se používají pro vykazování nákladů spojených s údržbou a opravami 

jednotlivých silničních vozidel popř. ostatního majetku. Zakázky jsou zakládány jako 

jednotlivé popř. jako trvalé dle rozsahu a charakteru poruchy nebo opravy. Náklady 

(interní, externí, materiál) jsou z jednotlivých zakázek údržby zúčtovávány na 

controllingové zakázky.  

Pro potřeby sledování zákonných i interních předpisů v oblasti plánované údržby a 

oprav je navrženo ve společnosti SD-Autodoprava využívání funkcí plánů údržby a 

pracovních postupů. Tyto funkce umožňují automatické generování hlášení nebo 

zakázek údržby pro daný technický objekt. Jako základna pro definování plánů se 

budou v dceřiných společnostech používat časové údaje, údaje o ujetých km, 

motohodinách, popř. spotřebovaných PHM.  

Sestavy jednotlivých objektů (technických míst, vybavení, hlášení údržby, zakázek 

údržby, pracovních postupů, návodů, zpětných hlášení, plánů údržby,…) poskytují 

běžnému uživateli a pracovníkovi na úrovni nižšího a středního managementu podrobný 

pohled na jednotlivé objekty modulu údržba a opravy. Jsou uživatelsky přívětivé a 

jejich vytvoření je velmi jednoduché. Lze s nimi v zásadě pracovat jako se sestavami 

MS Excel. 

Souhrnné sestavy logistického informačního systému (LIS) modulu údržba a opravy 

slouží především pro pracovníky středního a vyššího managementu k určování 

jednotlivých souhrnných trendů v oblasti údržby a oprav. Tyto výkazy disponují 

rozsáhlými grafickými nástroji pro zobrazování a případné modelování výstupních dat. 



 17 

Modul zajišťuje sledování výkonů autodopravy, pronájmu vozidel a údržby a 

oprav vozidel. Hlavními součástmi je evidence vozidel s jednotlivými typy vozidel, 

jejich normovanými spotřebami, sazbami  povinného ručení a silniční daně, sazebníky 

a druhy přirážek, evidence karet CCS, čerpání pohonných hmot, stazky vozidel, 

vytvoření zakázek výkonů autodopravy, účtování a fakturace výkonů autodopravy, 

 sledování pronajímaných vozidel a fakturace pronájmu, souhrny a statistiky. 

Existuje propojení evidence vozidel Autodoprava s mateřskou organizací kvůli 

automatické aktualizaci údajů pronajímaných vozidel. Pro pronajímaná vozidla se 

měsíční výkazy na SD importují ze systému Autodopravy. K výkazům se automaticky 

připojují čerpání PHM ze systémů ProTank, Unidataz a CCS. 

Modul obsahuje dále nástroje pro  fakturaci výkonů vozidel a pro  fakturaci pronájmů 

vozidel a umožňuje náhled přepravních nákladů na straně SD, rozúčtování povinného 

ručení a nákupů přes CCS, analýzu údajů z palubních počítačů, vyhodnocení spotřeby 

PHM. Evidence oprav umožňuje vytvoření předávacího protokolu o přijetí a předání 

vozidla. K opravě lze připojit výdeje materiálu na opravu, odpracované hodiny, 

ceníkové položky a externě provedené opravy. Modul obsahuje nástroje pro fakturaci 

provedených oprav a umožňuje průběžný náhled nákladů na straně SD. 
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4 Nasazení SAPu - modulu PM v organizaci                           

SD - Autodoprava, a.s. 

 

Nasazení SAPu na mateřské společnosti, Severočeských Dolech a.s., proběhlo 

s ročním předstihem před dceřinými společnostmi.  Proto implementace SAPu 

v dceřinných společnostech je další z logických kroků  propojení celé struktury. Celý 

projekt je ztížen tím, že nejde o implementaci na organizaci bez jakéhokoliv řídícího 

systému. Systém SAP je potřeba přizpůsobit na přesné požadavky a zároveň ho skloubit 

se částí stávajícího systému S1. 

Díky složitosti a úzké specifikaci jednotlivých modulů systému SAP byly 

v organizaci  SD – Autodoprava, a.s. jmenovány týmy, řešící implementaci jednotlivých 

modulů. Každý tým byl tvořen několika pracovníky SD – Autodopravy, a.s., jedním 

pracovníkem Severočeských Dolů a.s. a jedním konzultantem zastupujícím SAP.  

Vedením společnosti jsem byl nominován jako člen týmu pro implementaci modulu 

PM. Pracuji na pozici referenta péče o hmotný majetek kmenových vozidel provozovny 

Bílina. Má náplň jsou hlavně opravy a údržby vozidel a legislativa s vozidly spojená. 

Dále byl nominován vedoucí pro údržbu a opravy pronajatých vozidel provozovny 

Bílina a ref. PHM pro pronajatá vozidla provozovny Tušimice. Následně byla 

nominována ještě administrativní pracovnice, která zaručuje správnost dat vkládaných 

do systému.   

 

 

4.1 Navrhované systémy a aplikace 

 Při návrhu i vlastní implementaci se předpokládalo použití následných modulů 

navržených podle potřeb jednotlivých jednotek firmy SD - Autodoprava, a.s.. Byl 

částečně zachován systém S1, který řešil IT podporu doposud. S1 byl navržen a vyvinut 

přímo pro Severočeské doly a.s.. Jelikož SAP některé funkce potřebné pro zpracování 

dat v automobilové dopravě nepokrývá, byl systém S1 částečně zachován.  
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IT prostředky používané na SD - Autodoprava, a.s. 

 

S1 

    Autodoprava (evidence tech.parametrů vozidel, STAZ) 

    Řízení lidských zdrojů (cáchování .... ) 

SAP R/3 

  FI   Finanční účetnictví 

  FI-AA   Evidence majetku (Účetnictví investičního majetku) 

  CO   Controlling 

  MM   Materiálové hospodářství 

  SD   Prodej 

  PM   Údržba a opravy 

  HR   Mzdy 

 

 

4.2 Úvodní schůzka týmu PM 

Na úvodní schůzce byl projednán materiál Definice projektu implementace 

systému SAP R/3 ve společnostech SD – 1. strojírenská, a.s., SD – Kolejová doprava, 

a.s., SD – Autodoprava, a.s.. Tým PM SD – Autodoprava, a.s. s tímto materiálem 

souhlasil a požaduje jako konzultanta Zdeňka Saňáka, který bude zodpovědný poradce 

za implementaci modulu PM. Byly rozvrženy termíny školení týmů . 

 

4.3 Školení týmů 

Jelikož nikdo ze členů týmu SD - Autodoprava, a.s. se ještě se systémem SAP 

nesetkal začal projekt ukázkou a základním školením modulu PM. Školení proběhlo 

pod vedením zástupců SAPu za účasti členů další dceřinné společnosti SD – Kolejová 

doprava, a.s.. Byly projednány a proškoleny Organizační struktury modulu PM, 

Technické objekty, Technická místa, Vybavení, Hlášení údržby, Zakázky údržby a 

Preventivní údržba. Na konci školení byly vytýčeny úkoly a určené téma další schůzky.  
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4.4 Definice částí modulu PM 

V této kapitole popisuji základní stavební bloky modulu PM, které jsme 

definovali pro správnou funkci modulu a jeho návazností na ostatní části SAPu. Pro 

dokreslení celého postupu přikládám na konci této kapitoly jeden z mnoha zápisu 

z jednání. 

4.4.1 Technická místa 

Dalším bodem při implementaci bylo definování již konkrétních funkčních prvků. 

Definicí se rozumělo přesné popsání organizační struktury společnosti. Přijali jsme 

navrhované možné řešení rozdělení struktury podle místa působení. To znamenalo 

vytvoření třech technických míst. Zastřešující a největší bylo technické místo AD 

představující SD - Autodoprava, a.s. jako celek, ADPB pro provozovnu Bílina a ADPT 

pro provozovnu Tušimice.  

4.4.2 Vybavení 

K těmto technickým místům se po té definoval seznam vybavení, který se používá 

k zobrazení takových objektů údržby a oprav, jejichž  místo v rámci struktury 

technických objektů není trvalé a v průběhu času se může měnit. Toto je zároveň 

základní vlastnost, kterou se odlišují vybavení od technických míst. Kódování 

jednotlivých kmenových záznamů vybavení bude interní. Typy vybavení E, N, G budou 

definovaná jako podřízená vybavení k vozidlu (typ vybavení V). Každý objekt dostává 

své specifické číslo určené jeho zařazením a řadou. Kmenové záznamy vybavení budou 

ve společnosti SD - Autodoprava, a.s. sloužit k zobrazení vozidel a jednotlivých 

příslušenství (viz tabulka č.1).  

 

Typ  Označení typu Číslování 

V SDAD Vozidla 31000000-31999999 

E SDAD Motory 32000000-32999999 

N SDAD Pneumatiky 33000000-33999999 

G SDAD Tachografy 34000000-34999999 

Tabulka č.1 – Typy vybavení používaných na SD - Autodoprava, a.s 
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4.4.3 Stanoviště 

Z historického hlediska předchozího systému S1, účtování služeb a  přehledu, 

byl zachován způsob rozčlenění vozidel z jednotlivých celků (jednotlivá střediska 

Severočeských dolů i SD - Autodoprava, a.s.) i v systému SAP. Tyto stanoviště nám 

umožňují lépe vyčíslit náklady na opravy. Naši zákazníci ze skupiny Severočeských 

dolů požadují přesný přehled o vynaložených prostředcích za všechna jejich 

pronajímaná vozidla. Tým byl pověřen sestavením tabulky kódů představující 

jednotlivé celky a části SD - Autodoprava, a.s.. Rozhodli jsme se pro základní rozdělení 

R – Referentská (pronajímaná) a K - Kmenová (vlastní). Další členění je dle 

provozoven Bílina a Tušimice. V SD-Autodoprava, a.s. budou vozidla členěna dle 

umístění pomocí následujícího klíče viz. Tabulka č. 2. 

 

 

Kód Název 

R-DB-L-DM Bílina -lomy -PÚ DDM 

R-DB-L-LM Bílina -lomy -PÚ Lomy 

R-DB-L-SP Bílina -lomy -Správa Lomu 

R-DB-SP Bílina -podnikové ředitelství 

R-DB-S-SJ Bílina -skrývka -Skrývka jih 

K-TECH Technologická doprava 

K-SPEC Speciální doprava 

K-HPO Hromadná přeprava osob 

K-EXT Externí doprava 

K-OST Ostatní 

R-KOL Kolejová doprava 

R-CH SD Chomutov a.s. 

K-TECH Technologická doprava 

K-SPEC Speciální doprava 

K-OST Ostatní 

Tabulka č. 2 – Ukázka z klíčů pro jednotlivá stanoviště 
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4.4.4 Čítače  

Čítače – doklady o měření v SD - Autodoprava, a.s.představují, že u vybavení 

typu V bude zaznamenán do SAP aktuální stav ujetých kilometrů, motohodin, 

provozních hodin a litrů spotřebovaných PHM. Tyto hodnoty se udávají na tzv. 

měřících bodech – čítačích. Z vybavení typu V se budou naměřené hodnoty přenášet na 

odpovídající měřící body podřazených vybavení. Data, která se měří na měřícím bodě je 

nutno do systému zadávat formou dokladu o měření. V SD-Autodoprava, a.s. se 

přebírání dokladů o měření bude provádět ze stávající aplikace S1. Rozhodnutí týmu o 

využití stávající aplikace S1 bylo podloženo chybějící funkcionalitou SAPu nebo 

dobudování této funkce s menším komfortním rozhraním.     

 

Název atributu Jednotka Počet míst Počet desetinných míst 

Kilometry km 8 0 

Motohodiny hod 9 1 

Provozní hodiny hod 9 1 

Spotřeba PHM Litry 8 0 

Tabulka č. 3 – Jednotlivé čítače 

 

4.4.5 Hlášení 

Hlášení údržby a oprav je prostředek, pomocí kterého je v modulu PM popsán 

stav technického objektu, potřebná opatření, a pomocí kterého se dokumentují 

provedené práce. Každé hlášení údržby a oprav má množství obrazovek, kde se zadávají 

všechna potřebná data. Jednotlivé obrazovky a pole na nich uvedená je možné nastavit 

v závislosti na druhu hlášení.  

Ve společnosti SD-Autodoprava, a.s. se budou používat hlášení údržby pro 

sledování údajů o poruchách a revizích prováděných na vozidlech. Jsou definovány dva 

druhy hlášení údržby a oprav : 

Druh 

hlášení 

Označení druhu hlášení Interval k druhu hlášení 

HZ Závady a poruchy 31000000 – 31999999 

PL Plánovaná údržba 32000000 – 32999999 

Tabulka č. 4 – Druhy hlášení 
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Při návrhu, bylo rozhodnuto, že hlášení HZ (závad a oprav vozidel) budou ve 

společnosti SD-Autodoprava, a.s. zakládat dispečeři (případně referent PHM) v dílně, 

která realizuje opravu. Založená hlášení budou mistři dílen (případně referent PHM) 

připojovat k trvalým nebo jednorázovým zakázkám údržby a oprav. Po ukončení opravy 

budou stejní pracovníci hlášení uzavírat. Tento model se po startu systému nerealizoval. 

Byla použita posloupnost, kdy dispečer vystaví pouze úkolový list v papírové podobě a 

předá ho referentům PHM. Ti zpracují část údajů do externích excelovských tabulek a 

vše předají na ranní schůzce mistrovi dílen. Ten po té zanese jednotlivá hlášení do 

systému a připojí ho k trvalým nebo jednorázovým zakázkám údržby. 

U hlášení závad a poruch se budou používat  katalogové údaje pro části objektů. 

Hodnoty katalogu částí objektů budou sloužit ke třídění jednotlivých hlášení dle částí 

poškození jednotlivých vozidel. Hodnoty katalogu jsou uvedeny v následující tabulce 

č.5. 

  

Kód Označení kódu 

MOT Motor 

TUR Turbo 

KOM Kompresor 

REG Regulátor tlaku 

VST Vstřikovací čerpadlo 

MON Monoblok 

LIS Listová pera 

HYD Hydraulické čerpadlo 

LAN Lano 

MET Metra 

KLI Klimatizace 

Tabulka č. 5 – Katalog poruch 

 

Hlášení typu PL (plánovaná údržba) jsou generována na základě porovnání 

shody skutečných hodnot čítačů s naplánovanými hodnotami čítačů. Tato hlášení 

zpracují referenti PHM tak, že z něj založí novou zakázku (typu 3230 nebo 3234). Po 

dokončení plánované opravy ji opět uzavřou a tím spustí nový cyklus generování 
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zakázky. Např. příprava na STK se uzavírá s datumem skutečného provedení STK, 

který je shodný s datumem na protokolu o platné technické kontrole.  

 

4.4.6 Zakázka 

Ve společnosti SD-Autodoprava, a.s. bylo rozhodnuto, že se budou používat 

zakázky údržby pro sledování nákladů na pravidelné preventivní prohlídky, revize, 

běžné a hlavní opravy a škody. Některé zakázky budou zakládány jako zakázky trvalé, 

některé zakázky (hlavní opravy a škody) budou zakládány v okamžiku výskytu daného 

údržbářského zásahu. Všechny zakázky budou zakládány s vazbou na vybavení 

(vozidla) nebo technická místa (zástupné technické místa pro externí vozidla, která 

nemají založen kmenový záznam).  

Druhy zakázek, jsou hlavním kritériem, které člení zakázky údržby a oprav a 

určuje jejich základní funkčnosti (číslování, zúčtování, pole atd.). Ve společnosti SD-

Autodoprava, a.s. se budou používat následující druhy zakázek údržby a oprav: 

 

Druh zakázky Text druhu zakázky 

3230 SDAD:PM Pravidelné preventivní prohlídky (PPO) 

3233 SDAD:PM Záruční 

3234 SDAD:PM Běžné opravy 

3236 SDAD:PM Hlavní opravy (generální) 

3238 SDAD:PM Škody 

3239 SDAD:PM Externí 

Tabulka č. 6 – Typy zakázek 

4.4.7 Plánování údržby a oprav 

K zajištění zákonných a vnitropodnikových norem pro sledování plánované a 

preventivní údržby a ošetřování disponuje modul PM množinou funkčností pro 

plánování údržby a oprav. 

Strategie údržby obsahuje všeobecná pravidla rozvrhování a může být přiřazena 

pracovním postupům údržby. Existují dva základní druhy strategie údržby – strategie 

závislá na čase a strategie závislá na výkonu (naměřené hodnotě). U strategie časové se 

provádí činnost v určitých časových intervalech např. každé 2 měsíce, každých 6 

měsíců  atd.  
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Strategie dle výkonu  umožňuje plánovat údržbu a opravy na základě skutečného 

stavu technických objektů, který se odečítá ze stavů počitadel, definovaných na 

vybaveních a technických místech. Činnosti, které se mají provést v určitém intervalu se 

shromažďují do tzv. paketů údržby. Jedné strategii lze přiřadit několik paketů, které se 

mají provádět v různých intervalech, ale všechny pakety v jedné strategii mají 

společnou základní jednotku, např. čas, provozní hodiny, počet ujetých km. 

Plán údržby stanoví, které preventivní činnosti údržby a oprav se mají u 

technického objektu nebo u skupiny technických objektů provést. Obsahuje jednotlivé 

položky údržby, které stanoví, jaké konkrétní operace údržby a na jakých technických 

místech nebo vybaveních se budou realizovat. Po rozvržení plánu údržby automaticky 

systém generuje zakázky nebo hlášení údržby v závislosti na systémovém čase nebo na 

naměřených hodnotách daného technického místa nebo vybavení.  

Plánem údržby pro preventivní prohlídky se rozumí odvolávka každého plánu. 

Tím bude hlášení druhu PL s odpovídajícím textem, který bude upozorňovat na daný 

stupeň prohlídky. Budou definované následující plány: 

• Preventivní ošetření PPO – bude se jednat o plán vícenásobného cyklu, 

kdy výsledný cyklus bude závislý na jedné z hodnot sledovaných čítači 

(kilometry), (motohodiny, provozní hodiny) (litry PHM) a  (čas). Vazba 

mezi cykly je  logické NEBO.  

• Výměna oleje v motoru - bude se jednat o plán jednotlivého cyklu, 

jednotkou cyklu je počet kilometrů. Plán musí reagovat na posun 

termínů. Předpokládá se spolupráce s PPO. 

• Výměna oleje nástavby - bude se jednat o plán vícenásobného cyklu, kdy 

výsledný cyklus bude závislý na jedné z hodnot sledovaných čítači 

(motohodiny, provozní hodiny) (litry PHM) a  (čas). Vazba mezi cykly je 

logické NEBO. 

• Revize zdvíhacích zařízení - bude se jednat o plán jednotlivého cyklu, 

jednotkou cyklu je čas. Plán musí reagovat na posun termínů. 

• STK -  bude se jednat o plán jednotlivého cyklu, jednotkou cyklu je čas. 

Plán musí reagovat na posun termínů. 

• Tachograf - bude se jednat o plán jednotlivého cyklu, jednotkou cyklu je 

čas. Plán musí reagovat na posun termínů. 
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• Emise - bude se jednat o plán jednotlivého cyklu, jednotkou cyklu je čas. 

Plán musí reagovat na posun termínů. 

• ADR – nástavba cisteren PHM - bude se jednat o plán jednotlivého 

cyklu, jednotkou cyklu je čas. Plán musí reagovat na posun termínů. 

• Tlaková zkouška, zkouška těsnosti - bude se jednat o plán jednotlivého 

cyklu, jednotkou cyklu je čas. Plán musí reagovat na posun termínů. 

 

4.4.8 Ukázka zápisu ze schůzky týmu modulu PM 

Zápis ze schůzky č. 5A 

 

Předmět: Jednání týmu Autodoprava – Plánovaná údržba  

Datum, čas a místo konání: 24.5.2006 Bílina 

 

 

Účastníci: 

Zákazník: Jaroslav Kožíšek 

 Miroslav Trepeš (SD-A) 

 Pavel Urie (SD-A) 

 Pavel Habal (SD-A) 

 Marcela Krásová (SD-A) 

  

SAP ČR: Zdeněk Saňák  

Další: Aleš Zápotocký, Pavel Mencl (SD konzultant) 

  

Kopie 

pro: 

Luboš Hladký 

Zapsal: Zdeněk Saňák Datum: 24.05.2006 
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Stav projektu 

 

Kontrola úkolů 

p.č. Úkol Zodpovídá Termín Stav 

2.1 Rozmyslet struktury TM, vybavení a 

pracovišť (dílen) údržby 

Urie  (SD-

A) 

Kožíšek, 

Trepeš 

11.5.200

6 

Probíhá 

3.1 Seznam pracovišť Kožíšek, 

Trepeš 

18.05.06 Probíhá 

3.2 Seznam tarifů – ceníkové položky Kožíšek, 

Trepeš 

18.05.06 Probíhá 

3.3 Tabulka kódů pro stanoviště Kožíšek, 

Trepeš 

18.05.06 Probíhá 

3.4 Pole vybavení – pro SAP Kožíšek, 

Trepeš 

18.05.06 Probíhá 

3.5 Čítače Kožíšek, 

Trepeš 

18.05.06 Probíhá 

3.6 Rozmyslet struktury hlášení a zakázek 

údržby 

Kožíšek, 

Trepeš 

18.05.06 Probíhá 

4.1 Připravit řešení preventivních 

plánovaných oprav. Co a jak často se bude 

opravovat… 

Kožíšek, 

Trepeš 

24.5.200

6 

Probíhá 

4.2 Vypracovat katalogy (obraz škody, kód 

příčiny) 

Kožíšek, 

Trepeš 

24.5.200

6 

Probíhá 

 

Tým PM provedl rekapitulaci dosud projednané problematiky a u problémů nabízejících 

více řešení se rozhodl takto: 

 

Dveřové číslo – nebude použito jako číslo vybavení pro vozidla  

Oprávnění – jako klíčové bude použito pole nákladové středisko, záměr je umožnit 

přístup v vybavení a zamezit přístup k zakázkám a zpětným hlášením. 
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SPZ na zakázkách – speciální pole nebude 

Záruční - nový druh zakázky, který bude doplněn do seznamu 

 

Zakázky 

Poslání PM zakázky jako nositele nákladů bylo znovu projednáno za účasti konzultanta 

týmu SD pana Pavla Mencla. Byly formulovány požadavky Autodopravy na 

funkcionalitu systému SAP: 

- u zakázek chtějí stanovit konečnou cenu (ne náklady) na začátku opravy (je možný 

pouze kvalifikovaný odhad ceny)  

- tuto cenu v průběhu zakázky (při nabíhání nákladů) kontrolovat (porovnávat) a 

v případě překročení odhadů informovat zákazníka.  

- při uzavření zakázky vytisknout dokument Předání mot. vozidla po opravě. Na tomto 

dokumentu je uveden materiál, práce a cena celkem za zakázku. 

 

Vzhledem k tomu, že otázka kalkulace a fakturace (jak dovnitř firmy – pro dcery, tak 

pro externí zákazníky) stále není zcela jasná, tým PM požaduje svolání schůzky 

zástupců týmů PM – SD - CO pro objasnění této činnost a projednání vzájemné 

návaznosti procesů v těchto modulech. Možné termíny byly předběžně stanoveny na 

čtvrtek 1.6.2006, nebo další čtvrtek 8.6.2006. 

 

Plánovaná údržba 

Pracovníkům Autodopravy byly předvedeny jednotlivé možné scénáře:  

Problém posunuté prohlídky STK systém SAP umí ošetřit, další prohlídku patřičně 

posune.  

Problém vícenásobných čítačů systém SAP řeší také se spokojenosti Autodopravy 

Problém sloučení více kontrol (když např. generální oprava v sobě obsahuje běžnou 

kontrolu) lze řešit vstupem do běžné zakázky 

 

Sledování termínů zakázek systém SAP zásadně přepočítává na dny a tato funkcionalita 

Autodopravě nevyhovuje. Autodoprava řídí plánované zakázky na základě údajů, které 

systém SAP sice má, ale standardně je  nevyužívá. Jedná se o porovnání údaje o 

plánované preventivní kontrole (při 24 567 Km)  s momentálním stavem čítače km 

(27 876 Km). Požadovaným výsledkem je sestava vybavení s procentuálním stavem 

čítačů (134 procent – překročeno)  
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Možná řešení: 

Plánovanou údržbu ponechat v S1 a v SAP pracovat pouze se zakázkami 

Plány používat v SAP a požadovanou sestavu doprogramovat. 

 

Tým PM posoudil obě možnosti rozhodl se používat plány v SAP s doprogramovanou 

sestavou. 

 

 Výsledkem plánované údržby bude hlášení. 

 Plány údržby budou: 

 

Plán Použitý čítač 

PPO Km, MTH, Litr, Čas 

Olej v motoru Km 

Revize zdvíhacích zařízení MTH, Litr, Čas 

STK Čas 

Tachograf – atest Čas 

Emise Čas 

ADR – nadstavba cisterna PHM Čas 

Tlak. Zkouška, zkouška těsnosti Čas 

 

Závěry z jednání 

Termín příští schůzky: čtvrtek 1.6.2006  

začátek 8:00 hod, Bílina, Autodoprava 

téma – Cílový koncept. 

Otevřené otázky / problémy / témata: 

Vzhledem k tomu, že otázka kalkulace a fakturace (jak dovnitř firmy – pro dcery, tak 

pro externí zákazníky) stále není zcela jasná, tým PM požaduje svolání schůzky 

zástupců týmů PM – SD - CO pro objasnění této činnost a projednání vzájemné 

návaznosti procesů v těchto modulech. Možné termíny byly předběžně stanoveny na 

čtvrtek 1.6.2006, nebo další čtvrtek 8.6.2006. 
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Plánované aktivity – úkoly 

p.č. Úkol Zodpovídá Termín Stav 

     

Podklady a přílohy: 

p.č. Předložené / předané podklady Předložil/ 

Předal 

Převzal Forma 

     

 

4.5 Integrační testy 

Integrační test je závěrem celého projektu. Integrační test slouží ke kompletnímu 

otestování celého systému SAP, modulu PM s návazností na ostatní moduly a zpět. 

Testy měly daný scénář, který vystihoval všechny operace prováděné ve společnosti. 

Integrační testy se odehrávaly ve správní budově Dolů Bílina a.s.. Postupně se dle 

rozvrhu prováděly jednotlivé operace v návaznosti, tak aby byly otestovány všechny 

funkčnosti.   

ID Činnost Aplikace Data pro 

test 

Návod k testu St Data testu/výsledek 

1 Založení vybavení 

typu V,E, G, N 

PM Příloha 1 Transakce IE01 A Bez připomínek 

2 Kopírování vybavení PM  Transakce IE10 A Bez připomínek 

3 Změna údajů 

- změna 

TM 

- změna 

ostatních 

údajů 

PM  Transakce IE02 A Bez připomínek 

4 Přiřazení čítačů KM, 

MOTH, 

PRVH,LPHM 

PM  Transakce IK01, IK02 A Bez připomínek 

5 Instalace vybavení na 

TM a vybavení 

PM  Transakce IE02 A Bez připomínek 

6 Plnění čítačů u 

vybavení z rozhraní 

PM/rozhraní  Transakce IK11 - program 

XXXXXx 

A Bez připomínek 

7 Kontrola hodnot 

čítačů z rozhraní 

PM/rozhraní  Transakce IK17 (Zobrazení 

seznamu dokladů o měření) 

  

Tabulka č. 7 – Ukázka ze scénáře integračních testů: Vybavení 
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4.6 Návod k modulu PM 

 

Členové týmu byli pověřeni sestavením návodu pro další uživatele modulu PM. 

Tohoto úkolu jsem se zhostil já, jako nejvíce zasvěcený do celé problematiky. Pomoc 

přišla jen od některých členů týmu. Touto cestou bych rád poděkoval za pomoc 

kolegyni p. Krásové. Návod přesně popisuje jednotlivé kroky při obsluze modulu PM. 

Při sestavování návodu jsem musel brát v potaz skupinu lidí pro kterou byl návod určen, 

tj. mistry dílen, předáky dílen a některé mechaniky. Proto jsem systém zvolil „ofocení 

obrazovek“ jako dle mého názoru, nejjednodušší možné zpracování s vysokou 

vypovídací schopností. Aby systém SAP správně fungoval a orientace v něm byla co 

možná nejjednodušší je důležité dodržet dohodnuté posloupnosti v jednotlivých 

kolonkách. Návod samotný má 54 stran a proto ho přikládám jako přílohu na CD. Zde 

ho prezentuji pouze jako ukázku jedné strany.  

Následuje ukázka z návodu na obsluhu modulu PM.  
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Vybavení – Speciální založení (IE31) – Vozidlo, tachograf   

Založení vozidla a tachografu (při založení tohoto typu vybavení se zobrazí 

další záložky – doba platnosti STK, atestu tach.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při zobrazení „SDAD“ a  „V“ stiskneme ENTER nebo klikneme na  

 

Titulní strana a první záložka „Všeobecná data“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení: Evid.číslo RZ bez mezer 

Druh: SDAD 

Skupina oprávění: Bílina (ADPB)/ 

Tušimice (ADPT) 

Zadat údaje z technického průkazu + 

inerní zdroje 

00341 2U64245 Tatra 815 HR 

Musí souhlasit přesně s S1. Jinak 

nebude v systému fungovat rozhraní 
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4.7 Školení  

Dalším z úkolů při implementaci, bylo předání vědomostí dalším uživatelům 

modulu PM. Na školení jsem si zamluvil počítačovou učebnu na správní budově Dolů 

Bílina a.s. pro 14 osob. Zde byly rozdány návody a v praxi odzkoušeny. Celé školení 

jsem začal krátkou přednáškou a vysvětlením jak modul PM funguje a na jaké body se 

na školení především zaměřit. Rozhodl jsem se obsah  obecného školení ztenčit na 

minimum a předat pouze základní znalosti práce s modulem PM. Další fáze školení 

probíhaly individuálně. A to po skupinách pracovníků, kteří budou vykonávat stejné 

nebo podobné operace v systému.  U nich jsem se zaměřil na to, aby si jednotliví 

členové skupiny osvojili přesné zadávání údajů. U školení zaměřeného na praktické 

používání jsem zaznamenal   
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo osvětlit problematiku implementace systému SAP 

modulu PM. Popisuji jakým způsobem byla implementace prováděna na SD - 

Autodoprava, a.s.. Přesto, že při definici byla navržena široká část funkčností, která se 

dnes zcela nevyužívá je úspěšnost implementace podložena více jak ročním provozem 

bez vážných problémů. Nepoužívané části jsou připraveny pro detailnější sledování 

prováděných oprav a sledování průběhu  naměřených hodnot na čítačích. Opraveny a 

dopracovány byly pouze části navazující na změny ve struktuře společnosti, jako je 

přidání počtu středisek, výkonů a přednastavení hodnot. Jako největší problém při 

implementaci vnímám postup, kterým byla definována prvotní část. Tento dojem mám z 

toho důvodu, že lidé neznalí systému SAP, bez důkladnějšího školení, museli definovat 

přesné požadavky na jednotlivé funkčnosti. Dále, že při vlastním definování bylo velmi 

složité přesvědčit pracovníky SAPu o našich potřebách. Dle mého názoru implementace 

mohla probíhat jako proces „naučení se“ a napodobení našeho stávajícího systému S1 a 

celý tým se mohl pouze zaměřit na kontrolu funkčnosti a nových procesů. 

V dnešní době se připravuje upgrade ze stávající veze systému SAP 4.7 na verzi 

SAP 6.0. Celý upgrade  je prováděn v poměru 1:1. To znamená, že budou zachovány 

všechny a nastavené hodnoty. Verze 6.0 nabízí po drobných úpravách lepší 

komunikační rozhraní, správu přes webové rozhraní, fulltextové vyhledávání a mnohé 

další. Všechna tato vylepšení se ovšem musí nadefinovat a povolit správci systému. Na 

celý upgrade je stejně jako na implementaci vypracován časový plán a cílový koncept.  

 Jako přílohu na CD dávám k dispozici mnou sestavený návod na obsluhu 

modulu PM systému SAP v4.7. 
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