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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na řešení problémů s řízením zásob náhradních dílů. Taktéž nahlíží 

na problematiku organizování a plánování údržby a oprav ve středních a malých podnicích. 

Cílem této bakalářské práce je najít a popsat metody a nástroje, které se použijí pro 

snižování zásob náhradních dílů v menších a středních podnicích. 
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Abstract 

This work is focused on solving problems with inventory management of spare parts. It also 

looks at the issue of organizing and planning of maintenance and repair of medium and 

small enterprises. The aim of this thesis is to find and describe the methods and tools to be 

used to reduce inventories of spare parts in small and medium enterprises. 
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1 Úvod  

Problematika zásob náhradních dílů se bezesporu týká všech společností, které 

vlastní výrobní zařízení či nějaké stroje. Každý předmět se používáním opotřebovává, a 

proto vyžaduje údržbu a opravy. Pod pojmem údržba, by se měla rozumět veškerá činnost, 

směřující k tomu, aby byly stroje a zařízení zachovány v dobrém a provozuschopném stavu.  

 Mělo by jít o komplexní péči, což zahrnuje vše od instalace do podniku, přes 

udržování a opravy až do likvidace a nahrazení. Jde jak o technické činnosti, tak i 

administrativní, včetně činností dozoru.  

Oprava je taková činnost, vynakládána na základní prostředek, při které se 

odstraňují následky opotřebení a také nedostatky vzhledové či funkční. To znamená, že se 

při opravě nahrazují opotřebené a vadné součásti, a současně také, aby se obnovila 

výkonnost stroje a zařízení, a jiné technické vlastnosti.  

Obě tyto činnosti ke svému hladkému průběhu potřebují náhradní díly. Náhradním 

dílem chápeme jakoukoliv součást stroje nebo zařízení, kterou lze použít samostatně při 

výměně stejné opotřebované nebo poškozené součásti. Může to být součást vyrobená 

individuálně, jen pro potřebu daného zařízení nebo stroje (tzv. výkresový náhradní díl), 

nebo také jako součásti vyráběny sériově a používané i u jiných strojů a zařízení (tzv. 

normalizovaný náhradní díl). Jako náhradní díl chápeme i smontované skupiny součástí, 

které tvoří samostatný menší funkční celek. 

Často jsme nuceni náhradní díly skladovat, aby byly hned po ruce v případě nutné 

potřeby. Řízení takovýchto zásob je obtížné, v případě, že nejsou opravy a údržba správně 

naplánovány, dochází ve výrobě k prostojům, způsobených neexistencí určeného dílu na 

skladě, či pozdního dodání. 

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s různými typy oprav, a údržby. Dále s 

jejím plánováním. Protože jen s dobře naplánovanou údržbou a opravami, můžeme 

efektivně plánovat řízení zásob náhradních dílů.  

Zásoby souvisejí úzce s logistikou. Což představuje strategické řízení funkčnosti, 

efektivity a účinnosti hmotného toku surovin, zboží a polotovarů s cílem dodržet časové, 

kvalitativní, místní a hodnotové parametry. 
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 Logistické aktivity, realizované v logistických systémech, se ve firmách do značné 

míry liší. Mohou pro to být tyto následující důvody: 

  - rozdílná organizační struktura 

  - rozdílné názory na logistiku v managementu 

  - relativní důležitost aktivit ve firmě 

  - okolní prostředí (infrastruktura, služby atd..) 

 

Toto vše může do značné míry ovlivňovat systém logistického řízení zásob v podniku.  

Cílem této práce je prozkoumat problematiku řízení zásob náhradních dílů a 

doporučit jakými nástroji tyto zásoby řídit.  Prví řadě se ale musíme seznámit s typy oprav a 

se systémy údržby. To je nezbytné, pokud chceme efektivně snižovat zásoby náhradních 

dílů. Následně se zaměříme na pojem plánování údržby. A to podle časových hledisek. Po 

této části následuje výčet a popis několika metod pro řízení zásob náhradních dílů. 

Seznámím vás s několika základními metodami. A v závěru přichází konečné shrnutí a malé 

zhodnocení a vlastní doporučení. 
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2 Plánování oprav a údržby ve výrobním podniku 

 

V této druhé části se seznámíme se základní strukturou údržby a s opravárenskými systémy. 

 

2.1  Údržbářsko-opravárenské systémy a opravářské metody  

  

Pod pojmem údržbářsko-opravárenské systémy jsou míněny soubory organizačních 

a technologických opatření, které slouží k řízení, ale především k provádění údržby. 

Tyto jednotlivé systémy se mezi sebou liší především různou mírou prevence pro 

zamezení předčasného opotřebení základních prostředků, dále rozdílnými postupy, kterými 

jsou určovány jednotlivé stroje a zařízení k opravě a také různými způsoby provádění těchto 

oprav. 

 

Tyto systémy se rozdělují na základní jednoduché a kombinované: 

   

   Základní jednoduché systémy 

- systém oprav po poruše 

- systém oprav po prohlídce 

- systém standardních oprav 

- systém plánovaných preventivních oprav 

  

   Kombinované systémy 

- systém diferenciovaných oprav 

- systém korektivní údržby 

 

V praxi se ovšem tyto systémy a praktiky mnohdy prolínají. Je na každém podniku jakým 

způsobem si tyto systémy nastaví. [13] 

2.1.1 Oprava po poruše 

Prostředky výroby jsou provozovány bez velkých nákladů a nároků na údržbu, resp. 

bez údržbářských zásahů většího rozsahu až do doby poruchy nebo havárie.  
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Tento systém je určen pro jednoduché stroje, kde opravy nejsou časově náročné. A 

tudíž nezpůsobuje velké časové ztráty. [2] 

Klade ovšem velké nároky na zásoby náhradních dílů, které musí být na skladě, aby  

opravy byly provedeny v co nejkratším čase. 

 

 

2.1.2  Oprava po prohlídce 

 

Prohlídky se provádějí na strojích a zařízeních pravidelně. Na tomto základě se pak 

určí, zda je oprava nutná, v jakém rozsahu bude prováděna a v jakém termínu se provede. 

Využívány jsou i podklady, jako např. záznamy o dřívější opravě, jejich rozsahu, 

trvání a podobně. 

Výhodou je, že se může pro každé zařízení takto teoreticky, stanoví optimální termín 

opravy a údržby. A taky tvoří systematický přehled, o budoucích a provedených opravách. 

Tento systém se využívá zejména u budov a staveb, a zařízení, u kterých se musí oprava a 

údržba naplánovat s dostatečným předstihem. 

 

2.1.3  Standardní opravy 

 

Tento systém je založen na těchto zásadách: 

- opravy stroje či zařízení musí být provedeny v plánovaném termínu bez ohledu na jejich 

technický stav, 

- při opravě se musí provést výměna stanovaných součástí, rovněž bez ohledu na jejich 

opotřebení a technický stav, 

- oprava se provádí podle stanovené dokumentace, ve které je uveden rozsah opravy, postup 

a technologie opravy a také normy, které se musí dodržet. 

 

Tento systém se provádí zejména u zařízení, u kterých musí být zajištěn bezpečný chod 

(např. jeřáb, zdvihadla, dopravní zařízení apod.). [13] 

Zde je řízení zásob náhradních dílů snadnější, než u předchozích systémů, jelikož dopředu 

známe, co a kdy budeme potřebovat. 
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2.1.4  Plánované preventivní opravy 

 

Po uplynutí předem stanoveného časového cyklu (většinou určován požadavky 

výroby, tzn. Technické režimy apod.) se provádí plánovaná preventivní prohlídka a 

plánovaná preventivní oprava. 

 

Charakteristické znaky: 

- opravy se provádějí v plánovaných, tj. předem stanovených termínech, 

- opravy se provádějí tak, aby se preventivně zamezilo předčasnému opotřebování 

součástí i celých základních prostředků, 

- opravy se provádějí v takovém rozsahu, aby se zabezpečila stanovená výrobnost 

základního prostředku do další plánované opravy a aby se předešlo poruchám. 

Tento systém je nejrozšířenější a nejprogresivnější opravárenský způsob pro řízení 

a provádění oprav. 

 

Výhody tohoto systému 

Stejně jako u systému po prohlídce a u systému standardních oprav má preventivní 

charakter a snaží se předejít poruše. 

Oproti systému standardních oprav ale netrvá na bezpodmínečné výměně předem 

určených částí. Záleží na jejich technickém stavu, a tak aby byla zajištěná bezporuchová 

funkce, až do další opravy. [2] 

  

Nevýhody tohoto systému 

Náklady vznikají, i když základní výrobní prostředek funguje bezproblémově, 

protože jej musíme podrobovat plánovaným prohlídkám. 

Zásoby náhradních dílů jsou poměrně vysoké, protože dopředu nevíme, jaký díl bude 

opravovat. Tudíž jsme nuceni vázat velké zásoby. 
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2.1.5  Diferencované opravy 

 

Podstata se skrývá v tom, že základní prostředky celého závodu či provozu jsou 

přiřazeny do několika skupin a pro každou skupinu zvlášť se stanoví vhodný systém oprav. 

Je to systém složený z různých základních systémů, jejich kombinace. 

 

 

Sestavuje se z těchto zásad: 

- Budovy a stavby musí být udržovány systémem "oprav po prohlídce" a ostatní zařízení 

musí být udržováno systémem "plánovaných preventivních oprav". 

- Úzkoprofilové základní prostředky, tzn. ty, jejichž vyřazení z provozu může způsobit 

zastavení výroby podniku (zejména u výrobních linek), musí pracovat s minimální 

poruchovostí i za cenu relativně vysokých nákladů na údržbu a proto musí být udržovány 

systémem standardních oprav. Zde se pro tyto stroje a zařízení tvoří zásoby náhradních dílů, 

aby byla zajištěna nutná potřeba pro opravy, a aby nedošlo k jejich nedostatku. 

 

Výhodou tohoto systému diferencovaných oprav je to, že se při rozhodování ke 

kterému systému se přiklonit, pro udržování jednotlivých základních prostředků bere zřetel 

na význam základního prostředku pro výrobu a také na jeho cenu, takže tento systém 

zajišťuje optimální poruchovost zařízení a údržba je přitom maximálně hospodárná a 

efektivní. 

Nevýhodou je pak zaměření převážně na určitý typ zařízení v procesu výroby, a s tím 

související zaměření na uskladnění určitých typů náhradních dílů zejména pro tento 

zařízení. 

 

2.1.6   Korektivní opravy 

 

Pod pojmem korektivní opravy jsou míněná opatření, vedoucí ke zlepšení konstrukcí 

strojů a zařízení tak, aby se možno co nejvíce zabránilo poruchám, aby se usnadnilo 

provádění oprav a aby se omezil počet oprav. 

Nejde tedy v podstatě o údržbářsko-opravářský systém, ale o činnost, která má 

zlepšit celkovou situaci v provádění oprav daného stroje či zařízení. 
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 Tyto korektivní zásahy do konstrukce strojů a zařízení vlastně předcházejí vlastním 

opravám a proto je lépe v tomto případě hovořit o korektivních opatřeních v údržbě než o 

systému korektivních oprav. 

Korektivní zásahy do konstrukce strojů a zařízení z opravárenského hlediska mohou 

znamenat bud změnu tvaru a velikosti některých součástí nebo změny materiálu, 

technologického zpracování a způsobu opracování některých součástí, aniž se přitom naruší 

parametry, funkce a výrobnost stroje či zařízení. 

Konečným efektem těchto zásahů je to, co již bylo zmíněno na začátku, totiž celkové 

zlepšení údržby stroje či zařízení projevující se zmenšenou poruchovostí, omezením a 

usnadněním oprav. 

Tyto korektivní opatření mají velký ekonomický význam, protože vyloučená oprava 

přináší větší prospěch než sebe lépe provedená oprava, stejně tak snadnější provádění oprav 

znamená i jejich hospodárnější provádění. Stálému zlepšování strojů a zařízení, které 

usnadňuje opravy, by měli věnovat maximální pozornost již konstruktéři při jejích 

navrhování. Předpokládá to těsnou spolupráci mezi konstruktéry, výrobci i uživateli 

základních prostředků. 

U těch základních prostředků, kde výrobci jsou povinni provádět opravárenský 

servis, nebo aspoň dodávat náhradní díly (jek je tomu u některých strojírenských výrobků), 

tam je tato spolupráce dobrá a nese své ovoce. 

 

2.1.7 Rozptýlené opravy 

 

Na mnoha zařízeních se provádějí dekádní opravy pravidelně, při nichž je nutno 

potřebné opravy provést tak, aby zařízení pracovalo bezporuchově do další dekádní opravy. 

Zpravidla je rozsah oprav takový, že na zvládnutí těchto oprav nestačí vlastní kapacitou 

příslušná provozní údržba. 

Původ tohoto stavu je i to, že je snaha provádět opravy při těchto dekádních opravách na 

veškerých částech zařízení. 

V těchto případech je výhodné uplatnit systém rozptýlených oprav, který spočívá v tom, že 

veškeré části zařízení se rozdělí do několika skupin a každá skupina představuje vždy ty 

části zařízení, které se opravují současně při jedné dekádní opravě.   
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Tím je možno i s menší opravárenskou kapacitou vystačit na dekádní opravu, dále 

při každé dekádní opravě je možno věnovat více času opravám jednotlivých částí zařízení 

tak, aby vydržely až do termínu příští opravy. U rozptýlených oprav jde v podstatě o 

organizační opatření, které i při omezené kapacitě provozní údržby zajistí bezporuchový 

provoz zařízení bez nebezpečí nepřípustného opotřebení. 

2.2 Organizace údržby 

 

Účelné řízení údržbářské činnosti v podniku vyžaduje v první řadě vytvoření vhodné 

organizační struktury, při čemž nejde jen o jakési formální vytvoření správních jednotek, 

ale současně o vytvoření podmínek pro efektivní dělbu práce. 

V údržbě se postupně vyvinulo několik organizačních typů a to podle organizačních stupňů 

a podle podřízenosti organizačních útvarů. 

2.2.1  Organizace údržby podle organizačních stupňů 

 

  Jednostupňová organizace údržby  

V tomto podniku je jen jediný útvar údržby, který provádí veškerou údržbářskou 

činnost. 

Toto uspořádání se dá použít u malých podniků s jednoduchou organizační 

strukturou. Údržba přitom provádí veškeré opravy (tedy i strojní, elektro, stavební i 

specializované) současně opravuje a vyrábí náhradní díly. 

Tady bývá většinou jeden sklad náhradních dílů pro veškerou údržbovou činnost. 

 

 Dvoustupňová organizace údržby 

 

Je taková organizace, při které je v podniku ústřední údržbářský útvar jako 1. stupeň 

a kromě něho jsou na jednotlivých provozech jako druhý stupeň provozní údržby. 

Ústřední údržbářský útvar je zpravidla vybaven ústředními dílnami, dále strojní údržbou, 

elektroúdržbou, stavební údržbou a eventuálně i speciálními údržbami a jeho povinností je 

provádět všechny velké opravy v podniku, opravovat a vyrábět náhradní díly. 
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Provozní údržby provádějí malé opravy a zajišťují každodenní údržbářkou péči o 

základní prostředky na provoze a kromě toho se zúčastňují na velkých opravách, které 

provádějí ústřední údržba nebo cizí dodavatelé. Tento typ je možno uplatnit ve středně 

velkých nebo i ve velkých podnicích. 

 

Třístupňová organizace údržby 

 

Tady je ústřední údržba jako první stupeň, ve výrobních závodech jsou závodní 

údržby jako druhý stupeň a na provozech bývají provozní údržby jako třetí stupeň. 

Ústřední údržba má ústřední dílny, dále strojní, elektro, stavební a specializovanou 

údržbu a její povinností je provádět v podniku největší opravy, opravovat a vyrábět 

náhradní díly. 

Závodní údržby bývají vybaveny zpravidla většími mechanickými dílnami, jsou 

hlavním nositelem oprav na svém úseku a někdy opravují a výjimečně i vyrábějí náhradní 

díly a to takové, které nemůže zajistit ústřední údržba ani externí dodavatelé. 

Provozní údržby provádějí běžné opravy a dále spolupracují při velkých opravách ve svém 

úseku. Mají k dispozici jen údržbářské kouty a zásadně nevyrábějí náhradní díly.  Tento typ 

organizace je možno uplatnit jen v největších podnicích. 

 

2.2.2 Organizace údržby podle podřízenosti organizačních článků 

  

 Centralizovaná údržba 

 

Je organizace údržbářské činnosti, při které jsou všechny údržbářské úpravy v 

podniku řízeny po všech stránkách jediným vedoucím (hlavním mechanikem) a to jak 

organizačně (disciplinárně), tak i odborně (funkčně). 

Jestliže je některý údržbářský útvar místně odloučen a nachází se v obvodu jiné 

organizační jednotky, avšak není její organizační součástí, ale podléhá ústřednímu 

údržbářskému útvaru, potom je to detašovaný údržbářský útvar centralizované údržby. 
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 Decentralizovaná údržba 

 

Zde nejsou všechny údržbářské útvary organizačně podřízeny jedinému vedoucímu, 

ale několika a jen odborně (funkčně) jsou usměrňovány ve své činnosti vedením podnikové 

údržby. 

Při této organizaci ústřední údržba a její dílny podléhají po všech stránkách hlavnímu 

mechanikovi, ale provozní údržby jsou organizačně začleněny do jednotlivých výrobních 

provozů a hlavní mechanik se svými odbornými úkony zajišťuje jen jejich odborné vedení. 

 

 Kombinovaná údržba 

 

V této organizaci je část údržbářských útvarů centralizovaná a část decentralizovaná. 

 

To znamená, že například stavební údržba, elektroúdržba a specializované údržby 

podléhají po všech stránkách hlavnímu mechanikovi, i když jsou přitom místně odloučené, 

ale strojní údržby na jednotlivých výrobních provozech podléhají disciplinárně vedoucím 

jednotlivých provozů a hlavním mechanikem jsou řízeny jen odborně. 

 

Každý z těchto systémů má své výhody i nevýhody:  

 

Výhody centralizované údržby: 

1. plná odpovědnost jediného vedoucího (hlavního mechanika) za celou údržbářskou 

činnost 

2. možnost lepšího využití strojního zařízení v údržbářských dílnách 

3. lepší využití pracovníků údržby 

4. důraznější postup při dodržování údržby 

5. účinnější řízení údržby 

 

Nevýhody centralizované údržby: 

1. menší operativnost při opravách, především při opravách po poruchách 

2. větší těžkopádnost řízení 
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Výhody decentralizované údržby jsou tyto: 

 

1. přesnější spojení provozní údržby s výrobou 

2. účelná zainteresovanost údržby na řádném chodu výroby 

3. větší operativnost při provádění údržby 

 

 

Největší nevýhody decentralizované údržby jsou: 

 

1. nejednotnost v řízení údržby 

2. obtížné odborné řízení 

3. podřizování potřeb údržby výrobě, na úkor potřebné péče o základní prostředky 

4. využívání kapacity provozní údržby na neúdržbářské práce 

2.3 Plánování údržby 

 

Plánování údržby je záležitost značně náročná. Především je tomu tak proto, že 

počet oprav je veliký, jejich rozsah je různý a provádějí se s menší či větší nepravidelností. 

 

Dále je třeba si uvědomit, že plány údržby slouží nejen k řízení vlastní činnosti, ale 

že jsou také součástí plánů jiných (plány výroby, plánu technologického rozvoje, plánu 

práce, nákladů, zásobování apod.), a proto musí být s těmito plány spojeny a odsouhlaseny, 

což není nijak jednoduché. 

Nejdůležitější opravy (především opravy střední a generální a také některé další 

důležité opravy hlavních agregátů), jsou svým charakterem předurčeny k tomu, aby byly 

prováděny systémem plánovaných preventivních oprav, a tedy musí být plánovány 

záměrně. Při provádění těchto oprav se výrobní jednotka zastaví, což znamená nejen 

výpadek výroby opravované jednotky, ale velmi často to ovlivňuje i výrobu nebo činnosti 

navazujících jednotek. Proto musí být opravy tohoto charakteru předem odsouhlaseny 

s výrobním plánem. Pro hladký průběh takovýchto oprav je nutno objednat přesné náhradní 

díly často se značným časovým předstihem, aby mohly být včas vyrobeny a dodány a také 

nutno zajistit potřebný počet opravářů. 

Tato okolnost rovněž vyžaduje, aby byl předem znám termín, druh a rozsah těchto 

oprav. Zvýšená pozornost musí být věnována i finanční náročnosti takovýchto oprav. 
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Z časového hlediska se v údržbě stejně jako u jiných podnikových útvarů zpracovávají tyto 

druhy plánů: 

 dlouhodobé (výhledové) 

 střednědobé 

 roční 

 operativní 

 

2.3.1 Dlouhodobé (výhledové) plány údržby 

 

Jsou to plány sestavené jako součást výhledového plánu podniku na delší období, 

zpravidla na 15 až 20 let dopředu. V dlouhodobých plánech by se měla promítnout celková 

koncepce údržby a to i se zřetelem na rozvoj podniku (na výhledové plány investic, plány 

technického rozvoje, růst nebo úbytek výroby, atd.). 

 

 

 

Dlouhodobý plán se nezpracována do podrobnosti, ale měl by obsahovat zejména tyto 

údaje: 

 výhled velkých oprav základních agregátů a jejich návaznost na případnou 

modernizaci, investiční výstavbu apod. 

 likvidace a obnova základních prostředků 

 určení progresivního vývoje v nákladech na údržbu 

 určení potřebných investic v údržbě 

 určení potřebných údržbářských kapacit 

 soustava ekonomických ukazatelů charakterizujících údržbu 

2.3.2 Střednědobé plány údržby 

 

Tyto plány vycházejí z dlouhodobého plánu, který prohlubují a upřesňují do té míry, 

že se stávají základním plánem, určujícím pro dané období vývoj údržby, včetně všech 

vazeb na plány jiných činností podniku, které souvisejí s údržbou. 

Střednědobý plán je oproti dlouhodobému zpracován výrazně podrobněji. 
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Zkušenosti ukazují, že by měl být zpracován za součinnosti jednotlivých provozních 

údržeb a sestaven podle jednotlivých provozů. 

 

Takový to plán by měl obsahovat: 

 návrh vybraných oprav včetně modernizací 

 návrh nákladů na opravy 

 návrh technického rozvoje, který má být realizován údržbou 

 návrh na likvidaci a obnovu základních prostředků 

 návrh plánu práce - vlastních kapacit 

 požadavky na kooperaci s externími dodavateli 

 návrh ostatních částí plánu a ukazatele 

2.3.3 Roční plán údržby 

 

Při sestavování tohoto plánu se vychází ze střednědobého plánu údržby, při čemž se 

upřesňují jednotlivé položky, zpracovávají do větších podrobností a současně zajišťují 

prostředky k jejich uskutečnění. 

Zároveň se musí brát zřetel na okolnosti, které nově vznikají, pokud jde o potřebu 

oprav na základě technického stavu zařízení, takže v odůvodněných případech se může 

roční plán lišit od střednědobého. 

Pro zpracování ročního plánu není stanovena jednotná metodika, takže způsoby 

zpracování ročních plánů v jednotlivých podnicích bývají různé.  

Z hlediska potřeb údržby nejvíce vyhovuje dvoukolový systém zpracování ročního plánu. 

 

V tomto systému se v první etapě (zpravidla ve II. čtvrtletí předchozího roku) 

zpracují provozní údržby a základní návrh plánu údržby, který je odsouhlasen a upraven v 

rámci celé údržby a posléze zkoordinován s plány všech zainteresovaných útvarů a s 

podnikovým plánem. 

Povinností provozní údržby při vypracování návrhu ročního plánu oprav je vycházet 

z technického stanu zařízení a jeho potřeb na základě získaných podkladů (zjištění při 

prohlídkách, záznamy o opravách v minulosti, cykly oprav, plánu technického rozvoje, atd.) 

a přirozeně také ze střednědobého plánu. 

Tedy provozní údržby sestaví harmonogram nejdůležitějších oprav hlavního 

výrobního zařízení a ten postupně doplní o další jmenovité plánované opravy.  
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U všech těchto oprav uvede jejich termín, dobu trvání, pravděpodobnou potřebu 

opravárenských hodin potřeb účastí ústřední údržby a cizích dodavatelů a odhadne náklady. 

Pokud ovšem pro některé velké opravy byly již vypracovány podrobnější podklady (rozpisy 

a postupy prací, předběžná kalkulace), převezme potřebné údaje z těchto podkladů. 

 

V druhé etapě (ve III. a IV. čtvrtletí) je podle takto předběžně odsouhlaseného 

návrhu vypracován definitivní plán, který musí být opět odsouhlasen o plány všech 

zainteresovaných útvarů a také s celopodnikovým plánem a po schválení se vypracuje 

čistopis. 

Také zde může dojít k menším či větším změnám, což se stává nejen v plánu 

údržby, ale i v jiných plánech, které nějakým způsobem s údržbou souvisí. 

2.3.4 Operativní plán údržby 

 

Operativní plány bývají bud měsíční nebo čtvrtletní. V operativních plánech jsou 

stanoveny konkrétní úkoly tak, aby byly provedeny v souladu s plánem i k naléhavosti 

jednotlivých akcí, aby výrobní zařízení bylo vyřazeno z provozu co nejkratší dobu, dále aby 

bylo co nejvíce využito pracovních sil a opravárenského zařízení a při tom aby práce na 

opravách nebyla narušována nedostatkem náhradních dílů, materiálu nebo nedostatky v 

pracovním režimu jiných zúčastněných útvarů. 

Do operativního plánu údržby se zařazují především opravy z ročního plánu a to ve 

zpřesněných termínech, rozsazích a také ostatních položkách plánu. 

Podkladem pro toto zpřesnění jsou v prvé řadě poznatky z prohlídek zařízení, dále 

poznatky z provozu zařízení, poznatky získané při předchozích opravách, požadavky 

obsluhy atd. 

Do operativního plánu se dále zařazují ty opravy, které byly zařazeny do plánů (ať 

už ročního či operativního) v předchozím období a nebyly provedeny, ať už odůvodněně 

(oprava se ukázala jako předčasná) nebo neodůvodněně (oprava nebyla připravena, provoz 

neodstavil stroj či zařízení k opravě, apod.). 
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Kromě toho se do operativních plánů zařazují ty opravy, které bud v ročním plánu 

nebyly uvedeny vůbec nebo byly v ročním plánu uvedeny na pozdější období, ale v daném 

období se ukázaly jako nutné pro mimořádné opotřebení nebo velikou poruchovost zařízení. 

Pro opravy se kterými se původně v ročním plánu nepočítalo, je v ročním plánu 

zpravidla rezervována určitá kapacita, resp. je s nimi počítáno v nákladech na globální 

opravy. [13] 

3 Metody a nástroje, kterými může podnik snížit zásoby náhradních dílů 

 

V dnešní době nelze hovořit o úspěšném zvládnutí managementu výrobních a 

provozních činností a přitom nevěnovat zvýšenou pozornost problematice řízení zásob 

náhradních dílů. Existuje pro to řada velmi závažných důvodů, mezi něž především patří 

fakt, že zásoby reprezentují velké množství špatně uložených peněz. 

 

Zásoby jsou určité množství výrobků, pro které není konkrétní zákazník a které leží 

ve skladech a čeká. 

3.1 Plánování zásob 

Plánování zásob náhradních dílů je pro úspěšnost výrobních operací kritické, neboť 

nedostatek zásob dílů může vést k výpadku výroby nebo ke změnám v plánu výroby, obě 

tyto události zvyšují náklady, anebo způsobují nedostatek hotových výrobků. Zatímco 

nedostatek surovin může narušit normální chod výrobních operací, nadměrné zásoby zase 

zvyšují náklady na udržování zásob a snižují rentabilitu podniku.  

Z toho důvodu se snaží podniky úzce spolupracovat s dodavateli a dopravci na tom, 

aby zlepšili spolehlivost dodávek, což umožní snížit objem zásob, které musí být udržovány 

na skladě kvůli pokrytí nepravidelností dodávek. [6] 

3.2 Periodický systém 

 

Fyzický součet skladovaných položek se realizuje v pravidelných intervalech (týdně, 

měsíčně, atd.)s cílem rozhodnout, kolik které položky objednat na příští období. Mnoho 

malých prodejců používá tento způsob řízení. Manažer v něm pravidelně kontroluje stav 

položek náhradních dílů, aby zjistil situaci. Potom prognózuje poptávku příštího období, 

aby mohl rozhodnout, kolik objedná. 
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Výhodou toho to systému je jednoduchost a nízké náklady. Objednávka více 

položek vzniká najednou. Toto zvyšuje produktivitu práce a přináší úsporu nákladů. Vše 

dobře funguje za předpokladu rovnoměrné poptávky. 

 

 

Periodický systém má výhody i nevýhody, mezi které patří: 

- nedostatečná kontrola stavu zásob mezi jednotlivými periodami, 

- potřeba zabezpečení proti možnosti vzniku nedostatku mezi periodami, kvůli špatnému 

prognózování, 

- potřeba správně rozhodnout o výši zásoby v příštím období, 

- tento systém se hodí především pro náhradní díly s rovnoměrnou a častou spotřebou. 

3.3 Průběžný (kontinuální) zásobovací systém 

 

Tento systém nepřetržitě monitoruje úroveň zásob každé položky. Automaticky se 

znovu objednává fixní množství Q, pokud zásoba klesne pod předem stanované množství.  

Mezi jasné výhody tohoto systému patří nepřetržitá znalost stavu zásoby každé položky 

náhradních dílů a rovněž stanovit ekonomické množství Q. Nevýhodou tohoto systému jsou 

vyšší náklady. 

Také se ale může stát, že výsledek nesplní naše očekávání, protože se může stát, že 

se položky poškodily, nebo byly ukradeny, atd. 

Průběžný (kontinuální) zásobovací systém může být buď jednoduchý, nebo 

složitější. 

Ve světě je známý příkladem jednoduchého systému tzv. Systém dvou košů. Systém 

dvou košů (Two bin system) znamená, že máme zásobu vysoce standardizovaného dílu ve 

dvou koších. Většinou se jedná o náhradní díly typu: ložiska, těsnění, šrouby apod. 

Když díl v jednom koši dojde, nahradí ho s druhým a původní se znovu naplní. 

Takový způsob řízení se zvlášť hodí pro jednoduché a levné položky, které se určitě znovu 

objednají. Průběžný zásobovací systém pracuje kontinuálně, nebo také ve skutečně malých 

dávkách. Známým příkladem aplikace kontinuálního systému je užití čárkového kódu. 

 

Do oblasti nákladů skladování řadíme náklady vztahující se k fyzickým 

skladovaným položkám. Tyto náklady obsahují: úroky, pojištění, daně, amortizaci, 

zastarávání, zkažení, krádeže, poškození. 



17 

 

Náklady nedostatečných zásob vznikají v důsledku nepříjemného stavu, při kterém 

poptávka převýšila zásobu. Interně může výpadek mezioperačních zásob či náhradních dílů 

způsobit velké ztráty na montáži, prostoje a výpadky produkce. Ty jdou ovšem jen velmi 

těžko změřit předem. Můžou se pouze odborně prognózovat či odhadovat. 

3.4 Systém klasifikace zásob - metoda ABC 

 

ABC analýza zahrnuje klasickou Paretovu analýzu pojmenovanou po ekonomovi, 

který v roce 1906 provedl odhad, že 80 procent aktiv vlastní 20 procent obyvatel. 

Alternativní označení pro tuto analýzu je pravidlo 80/20. Kde vysoká četnost výskytu 

v jedné množině proměnných, se rovná menší četnosti výskytu v odpovídající druhé 

množině proměnných. 

V celém světě se dávno vyplácí rozlišovat skladované položky podle jejich významu 

a důležitosti.  

Tuto důležitost stanovíme například jako: 

 účetní hodnota v Kč x roční skladované množství 

 

Tak získáme položky skupiny: 

 A) velmi důležité, 

 B) důležité, 

 C) nevýznamné. 

 

Analýzou si můžeme snadno zjistit, že položky A) zpravidla tvoří jen 5 až 10 procent zásob, 

avšak na sebe vážou šedesát až sedmdesát procent finanční hodnoty celkových zásob. 

Logicky tedy vyžadují přednostní dohled. Na druhé straně spektra položky skupiny C) které 

reprezentují 60 procent počtu položek, ale jen 15 procent finanční hodnoty celkových 

zásob. A tak si zaslouží pozornost mnohem menší. [4] 

Tento systém se v praxi téměř nepoužívá, jelikož je velmi zjednodušený a 

neodpovídá reálným požadavkům. Můžeme s touto metodou zjistit, který z náhradních dílů 

pro nás představuje největší náklady, tedy ve které zásobě vážeme nejvíce finančních 

prostředků. 
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3.5 Doplňování zásob náhradních dílů 

Obvykle se nejedná o rychloobrátkové zboží, nýbrž o zboží, skladované za účelem 

okamžité dostupnosti v případech selhání nebo nějaké nedostupnosti, což je typické pro 

nezávislou poptávku. Objemy takových zásob jsou často velmi malé, takže použití technik 

doplňování zásob pro rychloobrátkové položky není příliš vhodné.  

Možností je využít původního dodavatele, který má účinný servis zajištění 

náhradních dílů a poté jeden díl (nebo odpovídající množství, nutné k pokrytí největší 

očekávané spotřeby během dodací lhůty objednávky), mít na skladě a zbytek okamžitě 

objednat u dodavatele. 

 Náhradní díly, určené pro každodenní a plánovanou údržbu, jsou předvídatelnější, 

jelikož jsou součástí závislé poptávky. Mohou být tudíž objednány dopředu, eventuálně s 

použitím MRP systému. [1] 

  

3.6 Just in Time 

 

Nejznámější logistickou technologií vzniklou počátkem 80. Let v Japonsku a 

následně v USA je metoda Just in Time (JIT), která se rozšířila později i do Evropy.  

Jde o způsob uspokojování poptávky po určitém materiálu ve výrobě, nebo hotovém 

výrobku v distribučním řetězci v přesně dodržovaných dohodnutých termínech dodáváním 

„právě včas“ podle potřeb odebírajících článků. 

Technologie JIT se zaměřuje na odstranění všech činností, které nepřidávají 

hodnotu, a to v rámci celého dodavatelského řetězce, na rozdíl od systému „just in case“, 

který udržuje velké pojistné zásoby „právě pro případ“, který by mohl nastat. [7] 

 

3.7 Souvislost mezi hladinou zásob a počtem skladovacích lokalit 

 

Velikost zásob náhradních dílů také souvisí s počtem skladů, ve kterých jsou tyto 

zásoby rozmělněny. To také souvisí s organizací údržby. U decentralizované organizace 

údržby, kde se nachází několik center údržby a každé toto centrum má svůj sklad 

náhradních dílů, nastává situace, že v každém tomto skladě se u některých typů náhradních 

dílů drží pojistná zásoba, která v součtu všech pojistných zásob je vyšší, než by byla 

pojistná zásoba v jednom centrálním skladě.  
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Z toho jednoduše vyplývá, že zásoby lze snížit díky tomu, že budeme spravovat 

jediný centralizovaný sklad, a zprostředkovávat rozvoz náhradních dílů do ostatních částí 

podniku, podle potřeb jednotlivých center údržby. 

 

3.8 Outsourcing 

Je činnost, kdy předáváme určitý díl odpovědnosti a povinností v údržbě, externí 

firmě, která se zabývá opravami či servisem. Používá se ve chvílích, kdy nemáme 

prostředky pro výkon určité činnosti, v našem případě údržby či opravy, nebo skladování 

náhradních dílů, nebo v případě výhodnějších nákladů. Pokud podnik uvažuje o 

outsourcingu, měl by zvážit tyto kritéria: 

Cena - činnosti v outsourcingu by měly být levnější nebo aspoň stejná, než 

kdybychom tyto činnosti prováděli samostatně. 

Kvalita - měla by být minimálně srovnatelná s tou, jakou by, jsme zabezpečovali 

interní údržbou. 

24hodinový servis - společnost, provádějící u nás outsorcingově údržbu a opravy, by 

měla garantovat servisní zabezpečení a komunikaci 24 hodin denně. 

Spolehlivost – dodavatel služeb by měl být maximálně spolehlivý ve všech 

oblastech, které poskytuje našemu podniku 

 

Zvlášť důležitý je správný výběr dodavatele outsourcingových služeb, který by poskytl 

všechny tyto kritéria. K tomu by měly sloužit analýzy stejné jako při hodnocení dodavatelů. 

V mnoha literaturách se lze dočíst, že by podnik neměl být výhradně závislí na svém 

dodavateli ohledně údržby a oprav a zajišťování servisu náhradních dílů.  

Na trhu se již vyskytuje mnoho firem, jež provádí outsourcingové služby jak 

v údržbě a opravách, tak v zajišťování skladových zásob náhradních dílů a jejich distribuci 

zákazníkům. 

 

3.9 Predikce spotřeby 

 

Další metodou pro stanovení optimálních zásob náhradních dílů je předpověď 

budoucí spotřeby skladovaných položek. Předpověď vychází vždy z historie spotřeb, která 

by měla reprezentativní – tedy přiměřeně dlouhá.  
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V případě náhradních dílů pracujeme typicky s historií pěti až deseti let, u 

sporadických položek je minimum alespoň tři roky evidované historie spotřeb (obecně platí 

pravidlo: čím delší je historie spotřeby, tím přesnější a spolehlivější je pak předpověď). 

Při analýze spotřeb v historii je nutné rozlišovat výdaje na předem plánované údržby 

(generální opravy, preventivní údržba) a výdaje dílů na neplánované (korektivní) 

údržbářské zásahy – opravy po poruše.  

K jednotlivým položkám je třeba přistupovat i podle povahy jejich spotřeby. 

Položky s běžnou poptávkou (rychloobrátkové díly typu spojovací materiál apod.) jsou 

předpovídány pomocí široké palety statistických metod běžně užívaných pro řízení zásob 

(Holtovo exponenciální vyrovnání, klouzavé průměry, exponenciální vyrovnání, trendy, 

sezonní koeficienty, Wintersova metoda ad.). Položky, jejichž spotřeba bývá sporadická, 

jsou predikovány speciálními metodami vhodnými pro předpověď sporadické poptávky 

(bootstrapping, metoda Smart-Willemain). Použití klasických metod predikce a řízení zásob 

vede u položek se sporadickou spotřebou, často k výraznému nadhodnocení předpovědi, a 

tedy i k nadhodnocení úrovně zásob 

 

Sporadická spotřeba 

Výrazným specifikem řízení zásob v údržbě je charakter spotřeby náhradních dílů. 

Sledujeme-li historii spotřeb typického náhradního dílu, zjistíme, že ve většině sledovaných 

období (dnů, týdnů, měsíců) byla spotřeba dílu nulová. Takováto sporadická poptávka, 

zpravidla v počtu několika kusů či jen jednoho kusu, je velmi charakteristická pro náhradní 

díly a materiály v údržbě.   

Můžeme se setkat i se sporadickou spotřebou, ale v řádech stovek i tisíc kusů. Může 

se jednat například o spojovací materiál spotřebovaný při opravě poruchy většího 

technologického celku, či při generálních opravách. Sporadická spotřeba se v údržbě 

častokrát vyskytuje v kombinaci s delší dodací lhůtou. Při řízení zásob náhradních dílů 

představuje dlouhá dodací lhůta ve spojení se sporadickou spotřebou velmi obtížný 

problém, který velmi často vede k velkému přezásobení. 
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Rychloobrátkové zboží 

 

Vedle položek se sporadickou spotřebou se v rozsáhlém sortimentu zásob 

náhradních dílů setkáváme také s rychloobrátkovými položkami. Spotřeba takovýchto 

položek je dlouhodobě vysoká a stálá. Tyto položky mají nevýhodu v tom, že jsme u nich 

nuceni udržovat pojistné zásoby pro případ vzniku jejich nedostatku. Lze ale snadno 

predikovat jejich spotřebu a tedy zajistit jejich optimální množství. 
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4 Závěr a doporučení jak snížit zásoby náhradních dílů 

 

V této práci jsem se zaměřil na téma náhradních dílů a jejich souvislosti v údržbě, 

opravách a následné návaznosti v podobě řízení zásob. Když se zaměříme na údržbu a 

opravy, je jasné, že náhradní díly jsou stěžejní položkou v tomto odvětví. Bez náhradních 

dílů by nemohla dlouho fungovat žádná společnost, která pomocí strojů vyrábí produkty. 

Opotřebení a různé poškození části strojů a zařízení, ať už vlivem času, či díky 

špatnému zacházení obsluhy nebo jinými příčinami, to vše způsobuje poptávku po 

náhradních dílech. 

Detailní naplánování údržby s ohledem na typy strojů a zařízení, jejich důležitost ve 

výrobním procesu podniku, by mělo zajistit hladký průběh všech výrobních programů, co se 

týče plynulosti výrobních procesů. Neexistuje však univerzální recept na řešení systému 

údržby. Každý systém by měl respektovat charakter a podmínky výrobního procesu. 

Provozuschopnost a provozní spolehlivost by měla být v podniku zvyšována pomocí 

oddělení údržby za účelem celkového zvyšování produktivity výroby. To vše za 

vynakládání optimálních nákladů. 

S opravami a údržbou nedílně souvisí i zásoby. Jmenovitě jsou to zásoby náhradních 

dílů. Tyto zásoby mají specifický účel, a to zajistit poptávku po náhradních dílech. Avšak 

existuje velká řada typů náhradních dílů, z nichž bude s každou nakládáno jinak. Některé 

budou potřeba častěji, jiné zase méně. Proto by se měly náhradní díly rozdělit do několika 

položek, s ohledem na jejich spotřebu, důležitost. S tím souvisí různé druhy nástrojů řízení 

zásob, pro různé druhy položek náhradních dílů. U běžných náhradních dílů, jakou jsou 

menší, levnější součásti, kupříkladu ložiska, šrouby apod., tak lze použít průběžný 

zásobovací systém. V tomto systému budeme znát jejich spotřebu, a pokud jejich zásoba 

klesne pod určitou, předem nastavenou mez, objednají se další kusy.  

U náhradních dílů, kde jejich spotřeba je časově neurčitá a náklady na udržování ve 

skladě jsou vysoké, tak by bylo vhodné použít systém JIT. Tento dodavatelský systém, by 

mě být spojen s plánováním oprav, aby se přesně vědělo kdy a jaký náhradní díl objednat, 

aby byl dodán právě v čas. Čímž by se měly ušetřit náklady, které by byly způsoby tím, že 

bychom náhradní díl nakoupili podstatně dříve, a drželi ho ve skladu bez užitku.  
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Jako alternativu řízení zásob náhradních dílů u menších a středních podniků, vidím 

velký potenciál ve službě outsourcing údržby a oprav. Toto nám zajistí, že se nemusíme 

starat s plánováním údržby, prováděním oprav, a zřizováním skladových prostor pro zásoby 

dílů. Vše by mělo být zajištěno dodavatelskou firmou. Na druhou stranu se tímto podnik 

dostává do přímé závislosti na jiném podniku.  

Další možností jak snížit zásoby náhradních dílů a tedy i náklady, které jsou na ně 

vynakládány je outsourcing skladu. A to v té nejvýhodnější formě, kdy více společností 

vlastní jeden centrální sklad, který poskytuje rychlou rozvážku veškerých potřebných dílů 

ke každému odběrateli zvlášť. 

Řízení zásob náhradních dílů není jednoduchá záležitost, skrývá se v ní mnoho 

činností, od strategického plánování na mnoho let dopředu, až po běžné činnosti 

prováděných denně.  

Neexistuje jednoduchý samostatný nástroj pro řízení zásob náhradních dílů. Pokud 

chceme řídit zásoby efektivně, musíme použít komplexní systémy, složené z mnoha 

různých nástrojů určených pro daný typ náhradních dílů.  
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Seznam zkratek: 

 

MRP – Material requirements planning 

JIT – Just In Time 

Apod. – A podobně 

Ad. – A dále  

Tzn. – To znamená 


