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Abstrakt  

Tématem této diplomové práce je popsat aktuální řízení údržby servisní techniky společnosti 

AUTO Heller s.r.o., analyzovat stávající stav a navrhnout opatření, která zajistí optimální       

a efektivnější zajištění údržby servisní techniky.  

Teoretická část shrnuje hlavní poznatky problematiky údržby průmyslových podniků            

za použití dostupné literatury. V návaznosti na teoretickou část je vypracována část praktická, 

která za pomoci výsledků analýzy aktuálního stavu navrhuje jednotlivá doporučení.   

Závěr shrnuje všechna navržená opatření a doporučení a zmiňuje předpokládané přínosy 

realizace navržených opatření.      
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Abstract 

The topic of this thesis is to describe the current maintenance management service technicians 

AUTO Heller Ltd, analyze the current situation and propose measures to ensure optimal and 

efficient provision of maintenance technician. 

 The theoretical part summarizes the main knowledges maintenance issue industrial 

companies using the available literature. Subsequently, the theoretical part is the practical 

part, which with the help of the results of analysis of the current state of each proposed 

recommendation.  

The conclusion summarizes all proposed actions and recommendations, and identifies the 

expected benefits of the proposed measures. 
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Úvod 

 Dosáhnout maximálního prodeje svých produktů a služeb je primární cíl každé firmy 

na trhu, nalezení dostatku zákazníků je podmínkou na cestě k tomuto cíli. V konkurenčním 

prostředí je to cesta, která klade na firmu a její personál značné nároky.  

 

 Jak se firma vypořádává v průběhu své existence s nároky trhu, tak je úspěšná nebo 

neúspěšná ve svém podnikání. Počet firem na autoopravárenském trhu v současné době 

neroste takovým tempem jako v minulosti a zásadní rozdíly v kvalitě poskytovaných služeb 

jednotlivými firmami jsou dnes výjimkou. Tento fakt jen dokazuje, že se jedná o náročné 

konkurenční prostředí, kde struktura a kvalita poskytovaných služeb hraje velmi důležitou 

roli, neboť cenové rozdíly jsou zanedbatelné.   

 

 Spokojenost zákazníka je dnes každodenním tématem, kterému se vedoucí 

jednotlivých týmů autoservisů musí věnovat s maximální pozorností. Spokojený zákazník je 

zákazníkem, který zůstane firmě věrný a její službu si s největší pravděpodobností koupí 

znovu a bude kupovat opakovaně. Jedná se tedy o ideální situaci firmy, které může dosáhnout, 

pokud se jí podaří zajistit, aby každý její zákazník byl zákazníkem spokojeným a věrným 

zároveň. Následkem takového stavu je pak postupné upevňování pozice firmy na trhu. 

 

 Zákazník je tedy ten, kdo rozhoduje o úspěchu či neúspěchu firmy. V podstatě všichni 

to vědí, ale ne každý je schopen si uvědomit, co všechno za firemním úspěchem stojí.    

 

 V rámci své diplomové práce se zaměřím na jedno z provozních témat firmy 

zabývající se údržbou a opravami silničních motorových vozidel. Tím tématem je řízení 

údržby servisní techniky společnosti AUTO Heller s.r.o.. Jedná se o téma, které zákazník 
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využívající služeb dané firmy nijak přímo nevnímá, ale pro dlouhodobé poskytovaní služeb 

v potřebné a zákazníkem standardně očekávané kvalitě je velmi důležité. Z pohledu firmy     

se pak jedná o téma, které je finančně nákladné, ale v případě aktivního systematického 

přístupu se v konečném důsledku může jednat o nemalou konkurenční výhodu, jejímž 

důsledkem je zajištěno získání nových zákazníků.  

 

 Téma řízení údržby servisní techniky nemůže firma opomenout, protože technická 

úroveň vyráběných a prodávaných vozidel se zvyšuje velmi rychlým tempem. Vývoj a údržba 

servisní techniky proto za technickou úrovní vozidel nemůže v žádném případě zůstávat 

pozadu, neboť se stavem servisní techniky stojí a padá schopnost firmy odvádět své služby 

v potřebné kvalitě. Z tohoto pohledu má tedy rovněž stav servisní techniky firmy vliv na 

spokojenost zákazníka. 

 

 Cílem mé diplomové práce je popsat stávající řízení údržby servisní techniky AUTO 

Heller s.r.o., ekonomicky zhodnotit možné alternativy řízení a zajištění údržby a po 

zhodnocení aspektů navrhnout optimální zajištění řízení údržby.  
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1. Charakteristika společnosti AUTO Heller s.r.o. 

1.1 Historie společnosti 

Založení společnosti s ručením omezeným AUTO Heller se datuje na konec roku 1992, 

firma je tedy na trhu již více než 20 let. Byla založena a do současné doby je vlastněna a 

řízena Ing. Janem Hellerem a sídlí na ulici Cihelní v Ostravě – Moravské Ostravě.  

Činnost firmy byla zahájena z počátku roku 1993 se zaměřením na prodej a servis 

silničních motorových vozidel. Na začátku existence působila společnost jako autorizovaný 

prodejce a servisní partner značky Škoda, v následujících letech se společnost postupně stala 

autorizovaným prodejcem a servisním partnerem značek Volkswagen osobní a užitkové vozy, 

Audi a Seat. V době zahájení činnosti firmy v roce 1993 zaměstnávala firma 13 vlastních 

zaměstnanců, kteří činnost firmy realizovali v areálu na Cihelní ulici. Postupně firma 

rozšiřovala svoji působnost a v regionu přibývaly její provozovny. V roce 2000 byla 

dokončena výstavba a zahájena činnost provozovny v Opavě – Jaktaři, v roce 2005 byla 

zahájena činnost provozovny v Třinci – Oldřichovicích a v březnu 2008 byla zahájena činnost 

provozovny ve Frýdku – Místku. Na podzim roku 2008 byla dokončena výstavba tzv. 

terminálu Audi v areálu na Cihelní ulici. Prodej této značky byl ještě téhož roku do nového 

terminálu přestěhován a v původním objektu na ulici 28. října je nyní realizován prodej 

zánovních luxusních vozidel.  

 

1.2 Aktuální situace 

Společnost AUTO Heller s.r.o. je jediný autorizovaný prodejce a zároveň servisní partner 

značek Volkswagen, Audi, Škoda a Seat v Moravskoslezském kraji.  

Činnost firmy je realizována v obchodně – provozním areálu na ulici Cihelní v Ostravě, 

kde se realizuje prodej a servis značek Volkswagen osobní a užitkové vozy, Audi, Škoda a 

Seat. Potřeby opavského regionu zabezpečuje provozovna v Opavě – Jaktaři, kde probíhá 

prodej značky Volkswagen osobní a užitkové vozy, tato provozovna je autorizovaným 

servisním partnerem značek Volkswagen osobní a užitkové vozy, Audi, Škoda a Seat.  
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Na podzim roku 2012 byl na Cihelní ulici slavnostně otevřen nový autosalón pro prodej 

zánovních a ojetých vozidel, tento prodej je dnes v České republice realizován pod značkou 

DasWeltAuto. Provozovny v Třinci – Oldřichovicích a Frýdku – Místku ukončily svoji 

činnost v rámci firemní restrukturalizace v roce 2012, respektive 2013. 

 Společnost je držitelem Certifikátu kvality ISO 9001:2010, jehož platnost je každých 

12 měsíců prodlužována absolvováním recertifikačního auditu. AUTO Heller s.r.o. 

v současné době zaměstnává 230 zaměstnanců. 

 

1.3 Servisní služby AUTO Heller s.r.o. 

Společnost AUTO Heller s.r.o. poskytuje komplexní poprodejní služby jako autorizovaný 

servisní partner Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. V rámci servisních služeb jsou poskytovány 

záruční opravy vozidel, provádění pravidelných servisních prohlídek vozidel, mechanické 

opravy jakýchkoliv rozsahů, elektrické opravy a opravy karoserií vč. karoserií hliníkových a 

jejich lakování. Vzhledem ke vzrůstající technické úrovni a vybavenosti vozidel např. 

různými asistenčními systémy, je nezbytné aktivně se věnovat zvyšování kvalifikace 

personálu a zvyšování úrovně a údržbě technického zabezpečení servisů tak, aby byla přímá 

úměra mezi technickou úrovní prodávaných vozidel a schopnostmi personálu servisu a jeho 

technického vybavení. 

Dalším požadavkem na činnost servisní části firmy, kterým se firma aktivně zabývá je 

minimalizace ekologické zátěže vyplývající z její činnosti. Důkazem je provozování 

autolakovny, která splňuje ty nejpřísnější požadavky nejen z pohledu kvality, ale také 

z pohledu ekologické zátěže. 

Moderní servisní služby poskytují mimo zmíněné druhy oprav také další prvky 

komplexnosti, mezi které patří zajišťování periodické technické kontroly a měření emisí 

vozidel vč. hlídání termínu příští kontroly a aktivní oslovování zákazníků. Vyřizování 

administrativní části pojistných událostí, uskladňování zimních a letních pneumatik, čištění 

interiérů vozidel a řada dalších služeb, které vycházejí vstříc požadavkům zákazníka. 

 

 



8 

 

1.4 Obchodní partneři v servisních službách 

Hlavními dodavateli náhradních dílů pro opravy silničních motorových vozidel jsou 

Škoda Auto a.s. a Porsche Česká republika s.r.o. jako oficiální importér značek Volkswagen, 

Audi a Seat.  

Hlavním dodavatelem speciálního nářadí, vybavení dílen a speciální měřící techniky je 

Siemens s.r.o., dlouhodobá spolupráce se společností Würth spol. s r.o. zabezpečuje vybavení 

standardním dílenským nářadím, pomocnou chemií a mazadly. Dodavatelem vybavení dílny 

pro opravy hliníkových karoserií se v roce 2011 stala společnost Homola spol. s r.o. z Brna.   
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2. Cíl práce 

Organizace a vhodně zvolený typ údržbového systému zásadně ovlivňují efektivitu 

činnosti údržby. Cílem této práce je popsat stávající řízení údržby firmy AUTO Heller s.r.o., 

analyzovat míru centralizace, zhodnotit možné alternativy řízení a zajištění údržby servisní 

techniky a navrhnout optimální, racionální a efektivní zajištění řízení údržby servisní 

techniky. 

 

3. Teoretická část diplomové práce 

3.1 Význam údržby pro organizaci  

Zajistit provozuschopnost, výkonnost, přesnost a spolehlivost všech výrobních, 

pomocných či kontrolních strojů a zařízení organizace je hlavním úkolem nebo dokonce 

dlouhodobým posláním údržby v podniku. S využitím nejnovějších poznatků vědy a techniky 

je potřeba činnosti postupnými kroky dlouhodobě zdokonalovat.  

Stejně jak se zvyšuje technická náročnost strojů a zařízení, tak se zvyšují nároky na 

údržbu a její význam pro podnik, kdy je možné říct, že se tímto údržba stává součástí 

strategického řízení organizace a svým efektivním fungováním významně přispívá ke kvalitě 

výroby a služeb, ovlivňuje výrobní a provozní náklady organizace a zajišťováním 

provozuschopnosti strojů a zařízení přispívá ke kreativitě a akceschopnosti organizace. Pokud 

není činnost údržby nijak organizována a údržba podniku nefunguje systematicky, chybí tedy 

např. pravidelnost jejího provádění, rychlost opotřebovávání strojů a zařízení se zvyšuje, 

poruchy jsou častější a následkem jsou zvyšující se náklady na realizaci oprav a snižující se 

životnost strojů a zařízení. Důsledkem jsou také ztráty ve výrobě a ztráta akceschopnosti 

organizace.  

 

Vlastní činnost údržby můžeme rozdělit do těchto prvků: [5] 

o Instruktáž obsluhujícího personálu 

o Denní ošetřování výrobního zařízení 
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o Udržování výrobního zařízení – běžná údržba 

o Inspekce a prohlídky 

o Diagnostika technického stavu 

o Opravy výrobního zařízení 

o Modernizace a rekonstrukce 

Z těchto uvedených prvků jsou důležité především ty, které zajišťují běžnou údržbu a 

průběžnou kontrolu stavu výrobních zařízení s možností předvídat budoucí vývoj opotřebení. 

 

3.1.1 Účel údržby 

Účelem údržby je udržovat základní prostředky ve stavu provozuschopnosti a v co 

nejvyšší výkonnosti jež je nutná pro efektivní výrobu. Údržba je důležitou a současně velmi 

náročnou činností v každém podniku. Údržba má některé charakteristické vlastnosti, které ji 

odlišují od jiných činností. První z nich je její velká různorodost vyplývající z různorodosti 

opravovaných objektů (strojů a zařízení). Tato různorodost vyžaduje znalost rozmanitých 

technologií oprav. Další vlastností údržby je relativní nepravidelnost ve srovnání s jinými 

podnikovými činnostmi. Třetí charakteristickou vlastností je schopnost zvládnutí téměř 

veškeré agendy podobně jako v řízení podniku (plánování údržby, příprava oprav, nákup nebo 

výroba náhradních součástek, jejich uskladňování, normování prací, provádění oprav, 

sledování jejich průběhu a kontrola atd.). To vše jsou důvody, pro které se údržba považuje za 

jednu z nejobtížnějších činností v podniku. [2] 

 

3.1.2 Udržování 

V údržbě definujeme některé nejdůležitější pojmy. Jedním z těchto pojmů je pojem 

udržování. Udržování je pravidelná péče o základní prostředky, popřípadě jiný hmotný 

majetek, kterou se zpomaluje průběh procesu fyzického opotřebení. Následkům opotřebení se 

předchází proto, aby se  zajistil  jejich  provozuschopný stav a  bezpečný provoz. Současně se  
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odstraňují drobné závady. Udržování provádí obsluha, složitější úkony seřizovač případně 

jiný odborný pracovník. Rozsah udržování je většinou uveden v plánu preventivní údržby 

stroje. Zahrnují se zde i revize stanovené ČSN normami. [2]  

 

3.1.3 Opravy 

Dalším pojmem v údržbě jsou opravy. Můžeme je definovat zjednodušeně takto: opravy 

jsou výkony odstraňující částečné fyzické opotřebení nebo poškození stroje za účelem 

uvedení daného prostředku do provozuschopného stavu. Obnovují se technické vlastnosti 

stroje a jsou odstraňovány funkční, bezpečnostní a vzhledové nedostatky. Tyto výkony jsou 

prováděny na základě plánu nebo na základě neplánovaných poruch či havárií. Ve struktuře 

plánovaných opravářských výkonů jsou uplatňovány tyto typy oprav: 

o Prediktivní prohlídka – provádí se u klíčových strojů a zařízení. Měří se v ní dané 

veličiny (např. teplota ložiska), které vypovídají o okamžitém stavu stroje a z jejich 

časových trendů lze vyvodit a naplánovat údržbářský zásah. 

o Preventivní prohlídka – technicky, kapacitně i termínově předem určený údržbářský 

výkon. Popis úkonů při preventivní prohlídce je předepsán v plánech preventivní 

údržby stroje. 

o Provozní oprava – údržbářský výkon, který v určeném rozsahu odstraňuje následky 

procesu opotřebení. Technická náplň je navázána na výsledky preventivních a 

prediktivních prohlídek a požadavcích provozů.  

o Generální opravy – nejrozsáhlejší údržbářský výkon, který odstraňuje účinek 

opotřebení nebo poškození stroje a zařízení tak, aby došlo k obnovení stroje do 

původních technických vlastností stroje nebo zařízení. 

Do kategorie neplánovaných oprav spadá odstraňování havárií a neočekávaných poruch 

strojního zařízení. [2] 
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3.1.4 Poruchy 

Cílem údržbového systému je zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozovaných strojů a 

zařízení. I přesto, že se dodržují všechny předepsané podmínky pro provoz strojů, se tyto 

stroje vždy opotřebovávají a vznikají různé druhy poruch. Poruchu lze definovat jako 

ukončení schopnosti stroje (objektu) plnit svou požadovanou funkci v potřebné kvalitě. 

Kategorizace poruch je rozdělení poruch z hlediska klasifikace jejich následků. Poruchy 

lze rozdělit na několik typů: 

o Náhodná porucha – je to porucha, kterou nelze předpovědět podle jiných 

souvislostí. 

o Trvalá porucha – je taková porucha, kterou lze odstranit pouze obnovou prvku 

nebo soustavy.  

o Dočasná porucha – je taková porucha, která může samovolně vymizet nebo trvá 

jen po dobu působení vnějšího vlivu. 

o Katastrofální porucha – je porucha způsobující okamžitou a úplnou ztrátu 

schopnosti provozu.  

o Částečná porucha – porucha způsobující neschopnost stroje (objektu) plnit některé, 

nikoliv však všechny požadované funkce.   

o Konstrukční porucha – je porucha způsobená nesprávnou konstrukcí stroje. 

o Nezávislá porucha – je porucha stroje, která není přímo ani nepřímo zapříčiněná 

poruchou jiného stroje. 

o Závislá porucha – je porucha, která je přímo či nepřímo zapříčiněná poruchou 

jiného stroje. 

Závada je zhoršení schopnosti provozu, které ještě nezpůsobí poruchu, označuje se 

jako chyba nebo závada. [2]  
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3.2 Historie a vývoj údržby 

Z historického hlediska a s uvážením příčin a jejich důsledků lze rovněž definovat mnoho 

kritérií, podle nichž se údržba různě člení. V podstatě panuje shoda v členění údržby do tří, 

popř. čtyř základních vývojových stupňů (generací, systémů) označovaných jako údržba: [6] 

o Po poruše 

o Preventivní (podle časového plánu) 

o Prediktivní   

o Proaktivní (podle skutečného stavu) 

 

V současné době, kdy se využívají moderní zařízení s vysokou úrovní elektronizace a 

často i jistým stupněm vlastní inteligence, se již rozhodně nelze spokojit s intuitivním 

přístupem k jejich údržbě. Při sledování nejrůznějších druhů opotřebení, poškození a blížících 

se závad či poruch je třeba postupovat v těsné součinnosti s dalšími obory. Na poli údržby se 

tak nejen stále častěji pracuje s teoretickou spolehlivostí, ale systémy péče o provozovaná 

zařízení se také stále častěji rozšiřují především o diagnostické metody a postupy.[6]  

 

3.2.1 Údržba po poruše 

K poruchám zařízení dochází. Rozdíly jsou v čase, množství a rozsahu poruch, tyto 

rozhodují o výši nákladů na odstranění poruchy a o rozsahu dopadů na produkci podniku. 

Ztráty z výpadku produkce jsou častokrát vyšší než náklady na odstranění poruchy samotného 

zařízení, jak je znázorněno na obr. 1, všechny náklady na údržbu jsou vynaloženy až po 

poruše. Tento systém údržby je dnes již v podstatě nepoužívaný, neboť se vyznačuje absencí 

predikce poruch a tím nákladů na jejich odstranění. V současné době, kdy jsou jakékoliv 

výpadky výroby nežádoucí, nemůže organizace, která chce být konkurenceschopná na trhu, 

takový přístup jakkoliv tolerovat. 
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Obr. 1 Schéma systému údržby po poruše. [6] 

 

 

3.2.2 Údržba preventivní 

V praxi nazývaná jako údržba dle časového plánu. Na základě teoretické spolehlivosti a 

předpokládaných časových průběhů jsou stanoveny intervaly oprav a výměny jednotlivých 

součástí strojů a zařízení, hlavně součástí klíčových. Ve většině případů se předejde poruše, a 

pokud se porucha skutečně vyskytne, náklady na její odstranění jsou výrazně nižší než 

náklady ve variantě údržby po opravě. Je však potřeba počítat s náklady na opravy plánované, 

které vyplývají z předem stanoveného časového plánu. Častokrát tak dochází ke zbytečným 

výměnám zcela funkčních součástí strojů a zařízení za nové. Náklady jsou sice rovnoměrněji 

rozloženy, jak je vidět na Obr. 2 a z velké části jsou známy v předstihu, v součtu klesají jen 

mírně, neboť náklady na pravidelný předem stanovený cyklus oprav jsou vysoké.  

 

 

 

 

porucha 

Náklady 

na opravu 

Ztráty 

výpadkem 

produkce 



15 

 

 

 

 

  

 

 

         

náklady 

 

   

            čas 

Obr. 2 Schéma systému preventivní údržby. [6] 

 

 

3.2.3 Údržba prediktivní 

Realizace prediktivní údržby souvisí s rozmachem technické diagnostiky. Součásti strojů 

a zařízení, které jsou opotřebované nebo ohrožené poruchou se opravují nebo vyměňují 

v předstihu před samotnou poruchou, což je z pohledu fungování systému ideální. Náklady na 

samotnou údržbu jsou tak výrazně nižší, než v předchozích variantách. Výpadek výroby je 

maximálně minimalizován, ztráty způsobené jeho výpadkem jsou tak minimální, protože doba 

odstavení zařízení nutná k provedení preventivní opravy je minimální, zvlášť ve srovnání 

s údržbou po poruše. Na rozdíl od předchozí varianty údržby, kdy jsme hovořili o údržbě dle 

časového plánu, lze hovořit o variantě údržby podle skutečného stavu (Obr. 3). 

 

 

 

Náklady 

na opravu 

Předpokládaná 

porucha 



16 

 

 

 

 

  

 

 

         

náklady 

 

   

            čas 

 Obr. 3 Schéma systému prediktivní údržby. [6] 

 

 

3.2.4 Údržba proaktivní 

Ve své podstatě se nejedná o vyšší stupeň údržby, je to vylepšená verze prediktivní 

údržby. Stejně jako u prediktivní údržby se vychází ze skutečného stavu strojů a zařízení. 

Proaktivnost se projevuje tím způsobem, že stroje a zařízení se navrhují s ohledem na snadný 

přístup zavádění diagnostiky. Již při konstruování strojů a zařízení je pamatováno na možnost 

v tomto případě spíše nutnost připojení diagnostických systémů. V případě proaktivní údržby 

se značně snižují náklady nutné k zavedení diagnostických systémů nutných pro sledování 

strojů a zařízení bez ohledu zda se jedná o sledování trvalé či periodické. Náklady na úpravu 

stroje a zařízení, které jsou nutné k zavedení diagnostiky v podstatě nulové, na rozdíl od 

situace, kdy stroj není připraven k zavedení diagnostiky a je nutné provést jeho větší či menší 

úpravy. Proaktivní přístupy tak umožňují použití předem zvolených optimálních způsobů 

diagnostiky při minimálních nákladech. Schéma systému proaktivní údržby je graficky 

znázorněno na Obr. 4. 
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Obr. 4 Schéma systému proaktivní údržby. [6] 

 

3.2.5 Technická diagnostika v systému údržby 

Při použití technické diagnostiky skutečně jde o poznání určitého stavu sledovaného 

objektu. V podobě odpovídající současným představám se technická diagnostika 

vyprofilovala zhruba v polovině minulého století jako obor zabývající se metodami a 

prostředky ke zjišťování stavu technických zařízení. Její vývoj je úzce spjat s rozvojem 

elektrotechniky, automatizace, elektroniky a v posledních desetiletích také výpočetní 

techniky. V současnosti se jedná o bezdemontážní a nedestruktivní metody, které získávají 

informace o zkoumaném objektu prostřednictvím jeho vnějších objektů, takže většinou jde o 

nepřímou diagnostiku. Úspěšný diagnostický systém musí z podstaty věci vedle samotné 

diagnózy pracovat také s prognózou a genezí. [6] 

Diagnóza 

Je vyhodnocení provozuschopnosti objektu (jeho okamžitého stavu) za daných podmínek, 

vede k řešení dvou základních úloh, kterými jsou detekce a lokalizace poruchy. 
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Prognóza 

Představuje určení budoucího vývoje technického stavu objektu na základě statistických 

vyhodnocení pravděpodobnosti bezporuchového stavu. 

Geneze 

Je analýzou příčin poruch nebo předčasného zhoršení technického stavu objektu a 

předpokládá dostatečnou znalost jeho historie. 

Patřičných výsledků při zjišťování příčin poruch a odstranění jejich následků lze docílit 

jen při vzájemné součinnosti uvedených tří složek. Aktuální stav lze určit na základě dokonalé 

znalosti předchozího, ale také ještě očekávaného technického života (zbytkové životnosti). To 

se promítá i do příslušného plánu oprav a údržby na straně jedné a spolehlivosti a bezpečnosti 

provozu na straně druhé.  

Bez účasti technické diagnostiky jako oboru není vůbec možná především existence 

moderních systémů prediktivní i proaktivní údržby, které vynikají svou efektivností a 

účinností, ale přitom jsou zcela závislé na kvalitě diagnostiky. Bez trvalé přítomnosti 

diagnostiky lze dosáhnout pouze nižších úrovní systému údržby s menší účinností a vyššími 

náklady. Současně lze rovněž konstatovat, že při použití diagnostických metod je možné určit 

skutečný okamžitý stav sledovaného stroje či zařízení, tj. jeho okamžitou spolehlivost. [6] 

 

3.3 Řízení podniku 

Řízení podniku znamená účelné a funkční propojení manažerských oblastí: finance, 

marketing a výroba. Tyto tři oblasti přispívají ke splnění požadovaného záměru, každý svým 

specifickým způsobem. Řízení údržby je s celkovým modelem řízení podniku úzce spjato. 

Vychází z jeho strategie zejména v oblasti řízení kvality. Údržbové činnosti podniku směřují 

k zajištění vysoké tržní hodnoty majetku. Mezi tyto činnosti patří správa budov a pozemků a 

zejména technická údržba a opravy výrobního zařízení. Všechny požadavky na údržbu (ale 

nejen na ni) se odvíjí od prognózy budoucí poptávky. Tyto prognózy jsou důležité zejména 

při plánování oprav většího rozsahu (střední opravy, generální opravy). Každý objekt má svou 

skutečnou dobu životnosti (Obr. 5) a tato doba má v optimálním případě končit požadavkem 

jeho provozu. [4] 
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Obr. 5 Životnost objektu [4] 

Nejvýznamněji údržba spolupracuje s manažerskou oblastí nazývanou „řízení 

výroby“. Intenzita toku informací a intenzita spolupráce znázorněna graficky na Obr. 6 je 

dána důležitostí těchto informací. Mezi hlavní cíle této spolupráce patří udržování a opravy 

výrobních i nevýrobních jednotek tak, aby zakázky byly realizované včas a spolehlivě, včetně 

ochrany životního prostředí a majetku firmy [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Schéma toku informací a jejich intenzita [3] 
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3.4 Volba typu údržbového systému 

Plánování údržby je velmi složitý proces a jeho součástí by mělo být i vylepšování 

podmínek pro údržbu. Na plánu by se měl podílet i management podniku a to z důvodu 

plánování strategie podniku do budoucnosti. Efektivnost údržby je velmi podstatně ovlivněna 

volbou vhodného systému údržby. Při volbě vhodné údržby pro provoz je nutné zvážit více 

kriterií a odpovědět na dané otázky:  

o Jaký je charakter vyráběných výrobků? 

o Jaký bude důsledek vzniku poruchy? 

o Jaké jsou provozní podmínky? 

o Jaké jsou informace o spolehlivosti? 

o Jak zajišťujeme údržbu? 

o Jak jsme schopni zajistit logistickou podporu údržby? 

 

Nelze říci, že vždy nalezneme nejlepší odpověď na výše uvedené otázky (kriteria). 

Údržbové systémy lze rozdělit na několik druhů, jako jsou např. údržbový systém po poruše, 

údržbový systém se zaručenou bezporuchovostí nebo údržbový systém po prohlídce. [1] 

Dělení údržbových systémů z hlediska údržby prvků strojů: 

 

3.4.1 Individuální údržba 

Každý prvek je udržován tehdy, kdy je to nejnutnější. Dosahujeme tím maximální využití 

spolehlivosti a efektivnosti. Nevýhodou je, pokud je ve stroji těchto prvků více. Zvyšuje to 

prostoje stroje, protože individuální údržba zpravidla neumožňuje kumulaci prací. Proto se 

využívá pro velmi drahé prvky. [1] 
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3.4.2 Skupinová údržba 

Skupinová údržba umožňuje účelně seskupit plánované práce, které probíhají na více 

prvcích současně. Seskupením se sníží doba opravy a tím i náklady na ni samotnou. Je nutné 

vypracovat souhrnný přehled prací v každé skupině. [1] 

3.4.3 Komplexní údržba 

Údržba se provádí na všech prvcích současně. Systém je vhodný pro rozsáhlé výrobní 

technologie např. chemické a jiné provozy. Minimalizuje se čas prostoje stroje. [1] 

3.4.4 Další činnosti údržby 

Údržba se nevěnuje jen opravám strojů a zařízení, mezi její zaměření patří různé další 

každodenní činnosti, např.: 

o Zajištění čistoty strojů a zařízení. 

o Zajišťování povinných revizí dle ČSN. 

o Zajištění vhodného umístění stroje a zařízení. 

o Realizace modernizace strojů a zařízení. 

 

Všechny tyto činnosti snižují riziko výskytu poruchy a tím přispívají k usnadnění provozu 

výroby. Tyto činnosti se odrážejí na ekonomice výroby, mají velký vliv jak na náklady 

finanční, tak na časové nároky výroby (snížení prostojů a doby oprav). [1]  

 

3.5 Organizace údržby 

Jasně stanovená dělba práce a vhodná organizační struktura jsou základní předpoklady 

k tomu, aby činnosti údržby byly prováděny účelně a efektivně. 

Jednostupňová organizace – jedná se o organizační strukturu, při které je v podniku jen 

jeden útvar údržby, který zajišťuje údržbu. Údržba postrádá i profesní dělení (strojní, elektro, 

stavební, specializované). Tento systém se využívá při řízení malých firem. 
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Dvoustupňová organizace – prvním stupněm lze vyjádřit centrální útvar údržby. Druhý 

stupeň zaujímá provozní údržba. Centrální údržba zajišťuje speciální údržbářskou činnost. 

Provozní údržba zajišťuje provozní každodenní činnost a drobné opravy. Systém vyžaduje 

centrální plánování tak, aby byly uspokojeny potřeby všech provozů, a aby nedocházelo 

k časovým a pracovním kolizím.  

Třístupňová organizace – první stupeň zaujímá centrální stupeň údržby. Do druhého 

organizačního stupně patří závodní údržba. Místní údržba spadá pod třetí organizační stupeň. 

Řízení probíhá obdobně jako u dvoustupňové organizace. Systém je charakteristický pro 

velké podniky. 

Údržba formou outsourcingu – činnosti údržby jsou realizovány dodavatelem. Výběr 

dodavatele a následné nastavení zodpovědnosti resp. nastavení procesu je velmi důležité pro 

fungování údržby podniku. Dlouhodobá spolupráce je vhodná, není však podmínkou. Firmy 

častokrát spolupracují s dodavateli, jež jsou zároveň odběrateli jejich výrobků nebo služeb, 

obchodní vztah je oboustranně výhodný.  

 

3.5.1 Organizační podřízenost  

Centralizovaná údržba – systém řízení údržby, kde jsou všechny úkony prováděné 

v rámci údržby řízeny z jednoho centrálního místa. Veškeré rozhodnutí a příkazy jsou 

podřízeny hlavnímu mechanikovi. Pokud je zřízeno detašované pracoviště údržby pro 

konkrétní úsek, který má svou organizační agendu, detašované pracoviště organizačně spadá 

pod centralizovanou údržbu. Tento jev je charakteristický pro hutě. Provozní údržba sídlí 

v prostorách výrobního provozu. Organizačně spadá pod hlavního mechanika.  

Výhody: 

o Odpovědnost jednoho vedoucího za činnost údržby. 

o Lepší využití strojního zařízení, pracovníků. 

o Nedochází k paralelním činnostem. 
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Decentralizovaná údržba – všechny činnosti údržby v podniku nejsou organizačně 

podřízeny jedinému vedoucímu. Útvar údržby je rozdělen na několik částí. Provozní údržba 

má svou organizační strukturu začleněnou do jednotlivých výrobních provozů. Ústřední 

údržba má svou organizační strukturu začleněnou do jednotlivých výrobních provozů. 

Ústřední údržba má svou organizační strukturu a provádí práce nad rámec pracovních 

možností provozních útvarů. Jedná se o údržbu v rámci celého podniku. 

Výhody: 

o Lepší pochopení potřeb provozu. 

o Lepší průhlednost údržbářských činností. 

o Část prací přechází na operátory (seřízení, čištění). 

o Lepší komunikace mezi údržbou a provozem. 

 

Kombinovaná údržba – organizační struktura, která kombinuje výhody 

centralizované a decentralizované údržby. Některé útvary (např. útvar technické diagnostiky, 

útvar mechanických dílen, …) mají organizační strukturu centralizovanou. Útvary jako např. 

strojní údržba, spadají organizačně pod jednotlivé výrobní útvary. I když jsou některé složky 

údržby decentralizované, musí být zřízen útvar zajišťující speciální práce v rámci celého 

podniku (např. zámečnické dílny). 

 

3.5.2 Volba organizace údržby podniku 

Nejjednodušší volba organizace údržby podniku bude v případě nového podniku, zejména 

pak pokud se budeme nacházet ve fázi plánování nebo projektování procesů. V podniku, který 

je starší, znamená každá organizační změna určité riziko, organizace a procesy jsou zaběhnuty 

a i v případě, že vykazují nedostatky, musí rozsah organizačních změn zohledňovat riziko. 

Stáří podniku je tak důležitým ukazatelem při volbě organizace údržby. 
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Velikost podniku, počet provozoven, vzdálenost mezi jednotlivými provozy nebo 

různorodost výrobního sortimentu jsou dalšími nikoliv nezanedbatelnými ukazateli při volbě 

organizace podniku. Tyto jsou velmi důležité jak u podniku nového, tak u podniku, který má 

již určitou historii činnosti za sebou. 

 

3.6 Moderní údržba 

Vycházet z historických zkušeností při uplatňování trendů a hlavně požadavků současnosti 

je moderním přístupem při vytváření a zavádění systému údržby. Takovým moderním 

systémem řízení údržby je TPM – Total Productive Maintenance, tedy „totálně produktivní 

údržba“.  

TPM lze definovat jako soubor činností vedoucích k provozování strojů a zařízení 

v optimálních podmínkách a ke změně pracovního systému, který  tyto  podmínky 

zabezpečuje. [11]  

Celopodnikový systém TPM se skládá z těchto pěti prvků [7]: 

o TPM se orientuje na změnu podnikové kultury tak, aby se dosáhlo maximální 

celkové efektivnosti výrobního systému. 

o TPM se důkladně zaobírá celým systémem tak, aby se předcházelo všem druhům 

ztrát na pracovišti nebo zařízení (nulové prostoje, zmetky, nulové ztráty rychlosti, 

nulové nehody a úrazy). 

o TPM se nezavádí jen ve výrobě a v kooperacích, ale v celém podniku včetně 

oddělení nákupu, prodeje, vývoje, administrativy apod. 

o TPM zapojuje do svých aktivit všechny pracovníky podniku – od top managementu 

až po pracovníky v dílně. 

o TPM se snaží dosáhnout nulových ztrát s pomocí činnosti v malých autonomních 

týmech. 
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V podstatě můžeme říct, že se jedná o metodu nebo spíše o filosofii zajišťující 

dosahování tří základních cílů souvisejících s efektivností zařízení, a to dosahování nulových 

neplánovaných prostojů, nulových ztrát rychlosti strojů a nulových vad způsobených stavem 

strojů. 

Systém TPM je postaven na pěti základních programech, jak je graficky       

znázorněno na Obr. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 7 Základní pilíře TPM [7] 

 

3.6.1 Autonomní údržba 

Cílem programu autonomní údržby je přenést co nejvíce činností a kompetencí z oddělení 

údržby na výrobu, tedy na obsluhu zařízení. Obsluha zařízení nepřebírá činnosti údržby, ale 

provádí některé kontrolní činnosti a vybrané opravárenské činnosti. Je tedy zdrojem zpětné 

vazby a informací pro oddělení údržby. Vychází se z předpokladu, že pracovník údržby je 

vysoce kvalifikovaná pracovní síla a jeho kapacity je potřeba využívat efektivně. Programem 

autonomní údržby pak zabezpečíme, aby kvalifikovaný pracovník údržby měl dostatečnou 

kapacitu pro program plánované údržby. Základní kroky zavedení autonomní údržby jsou 

znázorněny na Obr. 8.  

 

A
u

to
n

o
m

n
í 

ú
d

rž
b

a
 

P
lá

n
o

v
a

n
á
 ú

d
rž

b
a
 

Z
v

ý
še

n
í 

C
E

Z
 

P
r
o

je
k

ty
 i

n
st

a
la

ce
 

n
o

v
é
h

o
 z

a
ří

ze
n

í 

T
r
é
n

in
k

, 
v
z
d

ěl
á
v
á
n

í 

TPM 

Informační systém, systém údržby 



26 

 

 

  

 

 

 

 

   Název kroku      Schopnost operátora 

Obr. 8 Základní kroky zavedení autonomní údržby [7] 

 

Kroky 1. - 3. Jsou kroky směřující k zabezpečení základních podmínek pro chod 

strojů, zvýšení kvality podmínek prostředí, ve kterém je stroj umístěn a nastavení a realizaci 

čištění a mazání stroje.  

Kroky 4. a 5. jsou zabezpečením základních prohlídek strojů a zařízení. Základním 

cílem je zjišťování případných odchylek a odhalování prvních náznaků poruch a jejich rychlé 

odstranění.  

Kroky 6. a 7.  zajišťují zlepšování aktivit na základě získaných zkušeností a znalostí 

při zacházení se stroji a zařízeními. 

 

3.6.2 Plánovaná údržba 

Program plánované údržby je na rozdíl od programu autonomní údržby určen pro 

pracovníky oddělení údržby. Cílem programu plánované údržby je zavést do údržby systém a 

maximálně využít odbornosti pracovníků údržby. V programu autonomní údržby se přenáší 

část kompetencí a zodpovědnosti na obsluhu strojů a zařízení a tím se částečně uvolňují 

kapacity pracovníků údržby, v plánované údržbě využíváme těchto uvolněných kapacit pro 

plánované  aktivity s cílem  maximálně  využít  efektu  prevence.  Úkolem  údržby  je v rámci  

7. Počáteční čištění 

6. Eliminace zdrojů znečištění 

5. Standardy čištění a mazání 

4. Všeobecná kontrola 

3. Autonomní kontrola 

2. Organizace a pořádek 

1. Rozvoj autonomní údržby 

Rozpoznávat problémy, 

rozumět principům, 

zlepšovat zařízení, 

Poznat funkce a 

strukturu zařízení 

Poznat vztah mezi 

přesností zařízení a 

kvalitou výrobku 
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plánování údržby vytvořit efektivní systém plánovaných údržbářských zákroků, které mají 

zabezpečit průběh výrobního procesu bez jakýchkoliv nestabilit. Činnosti oddělení údržby 

v rámci plánované údržby zahrnují výměnu opotřebovaných dílů, časově náročné opravy, 

vykonávání periodických prohlídek, identifikaci příčin poruch, odstranění konstrukčních 

chyb, údržbu zařízení, která vyžaduje speciální pomocné látky nebo zařízení apod. 

Pozitivní důsledky autonomní a plánované údržby se plně projeví po propojení a 

koordinovaným postupem těchto dvou programů. 

 

3.6.3 Celková efektivita zařízení 

Celková efektivita zařízení – CEZ (OEE – Overall Equipment Effectiveness) je parametr, 

který posuzuje efektivní využití stroje a kvalitu jeho produkce. Celková účinnost stroje je 

ovlivňována třemi základními parametry: dostupností zařízení, výkonu zařízení a kvalitou 

vyráběných výrobků. 

Parametr CEZ je důležitým indikátorem úspěchu TPM na zařízeních. V praxi využíváme 

pro měření CEZ dva přístupy: 

o Ruční sběr a vyhodnocování dat. 

o Elektronický sběr a vyhodnocování dat. 

Většinou se začíná ručním sběrem dat a v případě potřeby se přechází na sběr dat 

elektronický. Častokrát je upřednostněn sběr ruční, neboť jsou při něm do procesu zapojeni 

samotni pracovníci, ti pak lépe porozumí strojům a zařízením, mají větší přehled o aktuálních 

problémech a jsou tak součástí procesu. Elektronický sběr dat má nespornou výhodu 

v jednodušší archivaci pro případné další analyzování.  

Parametr CEZ se hodnotí v procentech a základním pravidlem pro kontrolu, zda 

parametr počítáme správně, je skutečnost, že nemůže být vyšší než 100%, neboť stroj nemůže 

pracovat rychleji, než je dáno jeho technickými parametry. 
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Výpočet CEZ [8] 

CEZ = dostupnost x výkonnost x kvalita 

D – dostupnost zařízení pro výrobu (%) 

D = možný využitelný čas – prostoje / možný využitelný čas 

V – výkonnost zařízení (%) 

V = ideální čas cyklu x celkový počet výrobků / možný využitelný čas – prostoje 

K – kvalita výroby na zařízení (%) 

K = celkový počet výrobků – neshodné výrobky / celkový počet výrobků 

Přesnost údajů získaných z výrobního procesu a správná metodika výpočtu jsou 

stěžejním vstupem pro přesnost získaného parametru CEZ a následně pro případnou analýzu a 

optimalizaci výroby. Bez relevantních údajů není možné přijímat správná rozhodnutí.  
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4. Praktická část diplomové práce 

4.1 Analýza současného stavu 

Tato část práce slouží k seznámení se stavem strojů a zařízení stěžejních pro servisní 

činnost firmy AUTO Heller s.r.o., analyzování aktuální míry centralizace řízení údržby a 

k zhodnocení možných alternativ řízení a zajištění údržby servisní techniky vč. navržení 

optimálního, racionálního a efektivního zajištění řízení údržby servisní techniky společnosti. 

4.1.1 Servisní střediska 

Servisní část AUTO Heller s.r.o. se v současné době dělí na 6 samostatných servisních 

dílen. Každá servisní dílna je z pohledu strojů a zařízení nutných k poskytování služeb 

autorizovaného servisu dané značky plnohodnotně vybavena veškerým nutným vybavením.  

Přehled servisních dílen AUTO Heller s.r.o.: 

o Servisní dílna značek Volkswagen a Seat v Ostravě. 

o Servisní dílna značky Audi v Ostravě. 

o Servisní dílna značky Škoda v Ostravě. 

o Dílna karosářských oprav všech značek v Ostravě. 

o Dílna lakýrnických oprav v Ostravě. 

o Servisní dílna všech značek v Opavě. 

Servisní dílny se zabývají pravidelnou údržbou vozidel daných značek, mechanickými 

opravami jakéhokoliv rozsahu, opravami a výměnami čelních skel vozidel, opravami 

elektrických zařízení vozidel a pneuservisem.  

Každá dílna je samostatným hospodářským střediskem s interním číselným označením. 

Stejně jako mají všechny dílny vlastní plnohodnotné vybavení, tak personálně jsou také zcela 

odděleny, znamená to, že každý jednotlivý vedoucí servisu disponuje svým týmem 

pracovníků. 
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 4.1.2 Vybavení servisních středisek 

 Základní vybavení servisních dílen je v podstatě shodné, liší se až specializovanými 

zařízeními pro konkrétní značku. Naopak zcela odlišná jsou vybavení dílen pro karosářské a 

lakýrnické opravy. Odlišnost vybavení těchto dílen je způsobena odlišností resp. specializací 

oprav prováděných na těchto dílnách ve srovnání se servisními dílnami. Proto také požadavky 

na činnost údržby ze strany těchto dvou dílen jsou zcela odlišné. 

 Všechny dílny bez rozdílu však mají stěžejní stroje a zařízení, bez nichž nemohou 

vykonávat ani svou základní každodenní činnost. Výpadek těchto zařízení má tak negativní 

vliv na poskytování služeb zákazníkům a zákazníků se tak přímo týká. Část těchto zařízení má 

navíc v případě nesprávné funkce či nenadálé poruchy přímý vliv na ohrožení zdraví či životů 

zaměstnanců. 

Stěžejní stroje a zařízení servisní části AUTO Heller s.r.o.: 

o Dvousloupová zvedací zařízení o nosnosti 4-5,5 tuny (Obr. 9) jsou základním              

a zároveň jedním ze stěžejních zařízení každé servisní dílny. Bez tohoto zařízení není 

servisní dílna schopna vykonávat většinu prací na vozidlech. Vysoké nároky na toto 

zařízení jsou kladeny také z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků. 

            

           Obr. 9 Dvousloupové zvedací zařízení výrobce AMI Litomyšl  
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o Čtyřsloupová zvedací zařízení o nosnosti 5 tun (Obr.10), ve spojení se zařízením pro 

měření geometrií náprav slouží k seřizování geometrií náprav na vozidlech. Nároky na 

zařízení se dělí na dvě důležité části. Jedna část je bezpečnost, druhou částí je 

přesnost. Samotnou geometrii vozidla sice měří elektronika, která není součástí 

zvedacího zařízení, ale kalibracemi a revizemi je potřeba zajistit vodorovnou polohu 

nosných plošin nejen v základní poloze, ale v každé poloze zdvihu vozidla na zařízení.  

             

 Obr. 10 Čtyřsloupový zvedák výrobce Ravaglioli 

 

o Diagnostické přístroje s měřicí technikou V.A.S. 5051B a V.A.S. 6150, výrobce 

Siemens a Panasonic (Obr. 11), přístroje slouží k diagnostikám elektronických 

systémů vozidel, jejichž cílem je zjištění příčiny závady vozidla. Jedná se o zařízení, 

bez nichž není možné zjistit příčinu závady kteréhokoliv elektronického systému 

vozidla. Spolehlivost těchto zařízení je pro servisní dílnu zásadní. 
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Obr. 11 V.A.S. 5051B a V.A.S 6150 

 

o Lakovací a sušící kabina (Obr. 12) slouží k lakování vyměněných nebo opravených 

lakovaných vnějších částí karoserií vozidel. Kvalita laku z pohledu jeho struktury a 

odstínu je nejdůležitějším aspektem vnímání kvality celkové opravy karoserie 

zákazníkem. Také proto jsou kladeny vysoké nároky na chod tohoto zařízení, hlavně 

z pohledu prašnosti uvnitř lakovací části, osvětlení lakovací části nebo možnosti 

regulace teploty v části sušící. 
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 Obr. 12 Lakovací a sušící kabina výrobce USI Italia 

 

Mimo tato zařízení, která lze bez jakékoliv pochybnosti považovat za stěžejní jsou 

servisní dílny vybaveny celou řadou dalších zařízení, jejichž důležitost pro každodenní provoz 

je rovněž velmi vysoká, ale minimálně z části je lze nahradit. Mezi tato zařízení patří: 

o Zařízení pro demontáže a montáže pneumatik z disku a na disk. 

o Zařízení pro vyvažování kompletních kol. 

o Zařízení pro měření geometrie náprav. 

o Zařízení pro měření účinnosti brzd a účinnosti tlumičů pérování. 

o Svařovací agregáty. 

o Přenosná hydraulická zdvihací zařízení. 

o Ultrazvukové zařízení pro čištění piezo vstřikovacích trysek. 
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Všechna zařízení jsou obsluhována pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro obsluhu a práci 

právě s těmito konkrétními zařízeními. Na každé dílně je navíc pracovník zodpovědný za 

chod a dění na dílně (vedoucí dílny), který případné poruchy zařízení popíše a nahlásí 

středisku údržby prostřednictvím elektronického formuláře umístěného v interní počítačové 

síti. Tím je zajištěno okamžité předání informace elektronickou formou bez nutnosti 

docházení na pracoviště údržby nebo vyhledání kompetentního pracovníka údržby. Jedná se 

tedy o minimalizaci ztrátových časů, kdy pracovník hlásící závadu, zadá požadavek do 

zmiňovaného elektronického formuláře, uvede kontaktní osobu, které se zařízením pracuje a 

může se dále věnovat dalším činnostem, řešení závady na základě požadavku přebírá 

kompetentní pracovník střediska údržby. 

 

4.1.3 Středisko údržba 

Středisko údržby má za úkol zajistit, aby všechna tato zařízení byla ve funkčním stavu, 

v případě potřeby fungovala správně a v požadované kvalitě. Mimo údržbu servisní techniky 

firmy plní údržba další běžné úkoly střediska údržby, plní tedy funkci technické podpory 

všech pracovišť firmy, bez rozdílu zda se jedná o poruchy na budovách či např. na 

elektrických zařízeních v interiérech apod. 

Funkci údržby ve firmě AUTO Heller s.r.o. dnes zabezpečují 4 zaměstnanci v hlavním 

pracovním poměru a 1 zaměstnanec na zkrácený 4 hodinový úvazek. Tento tým zabezpečuje 

všechny potřebné práce od těch nejjednodušších až po středně obtížné opravy a údržbářské 

činnosti. Specializované opravy, práce nebo např. pravidelné revize zařízení jsou 

zabezpečovány střediskem údržby prostřednictvím odborných firem. Prostřednictvím 

specializovaných firem jsou zabezpečovány také periodické kalibrace měřících zařízení. 

 

4.1.4 Aktuální pojetí údržby zařízení 

Až na výjimky popsané v následující kapitole je pojetí údržby jako celku na nejnižším 

vývojovém stupni, je tedy realizována údržba po poruše. Aktivita střediska údržby a jejich 

pracovníků směrem k servisnímu vybavení je znatelná až ve chvíli skutečně vzniklé závady. 

Tento přístup je nedostatečný z pohledu vzniklých prostojů v provozu a navíc je ekonomicky 
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 nákladný. Ideální je závadám předcházet, pravděpodobnost jejich vzniku minimalizovat např. 

preventivní údržbou a tím výrazně snižovat náklady na údržbu a odstraňování případně 

vzniklých oprav. 

Na první pohled nedostatečné je pojetí údržby po poruše u zdvihacích zařízení 

jakéhokoliv typu, tedy dvousloupových (Obr. 9) nebo čtyřsloupových (Obr. 10) na servisních 

dílnách. U těchto zařízení, jejichž mechanická část zdvihu je silně namáhána je základní 

nutnou prevencí mazání ocelových lan a kol jednotlivých kladek mechanismu zdvihu. Mazání 

musí být prováděno vhodným zátěžovým mazacím tukem, z důvodu zajištění lehkého chodu 

bez nadměrného opotřebovávání. Jak je zmíněno v kapitole 4.1.2, jedná se o jedny ze 

stěžejních zařízení na servisních dílnách, jejichž porucha a odstavení z důvodu realizace 

opravy komplikuje organizaci prací na dílně a snižuje denní kapacitu dílny. Pokud ovšem 

pomineme tento argument, daleko důležitějším a závažnějším argumentem je nutnost zajištění 

maximální bezpečnosti při práci na těchto zdvihacích zařízení. Je tedy zarážející, že aktuálně 

neexistuje závazný mazací plán s konkrétními termíny a zodpovědnými osobami za jeho 

plnění. Navíc změnou přístupu k údržbě těchto zařízení lze zásadně ovlivnit životnost 

základních částí zařízení, jejichž opravy jsou finančně nákladné. 

 

4.1.5 Uplatnění autonomní údržby 

Autonomní údržba, která se vyznačuje přenesením některých činností a kompetencí 

z oddělení údržby na obsluhu zařízení, je plně uplatňována u diagnostických přístrojů s měřicí 

technikou. Obsluha a údržba těchto zařízení je tak specializovanou IT činností, že jejich 

obsluha základní údržbářské činnosti, malé a střední opravy a případné aktualizace SW 

systémů provádí svépomocí bez potřeby spolupráce se střediskem údržby. Z těchto důvodů je 

každý diagnostický přístroj na dílně přidělen konkrétnímu pracovníkovi, který má tyto 

základní činnosti v popisu pracovního místa. 

 

4.1.6 Současný rozsah plánované údržby 

Plánovaná údržba se aktuálně týká pouze povinných revizí zvedacích zařízení, 

elektrorevizí elektrických zařízení a kalibrací měřících a kontrolních zařízení na servisech.  
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Vedoucí pracovník střediska údržby spravuje administrativu týkající se revizí zvedacích 

zařízení a elektrorevizí elektrických zařízení, kdy na základě uplynutí lhůty platnosti 

revizních zpráv objednává realizaci dalších revizí u externích firem oprávněných revize 

provádět. Po provedení revizí jednotlivých zařízení, zasílá firma provádějící revize revizní 

zprávy a vedoucí střediska údržby zpracovává administrativní stránku a nastavuje aktuální 

termíny pro příští revize dle údajů v revizních zprávách. 

Administrativu týkající se kalibrací měřících a kontrolních zařízení spravuje v současnosti 

manažer kvality. U kalibrací je situace odlišná od revizí, neboť zde bylo v roce 2012 

přistoupeno k plnohodnotné spolupráci s firmou provádějící kalibrace. Jedná se tedy o formu 

outsourcingu, kdy firma provádějící kalibrace disponuje seznamy měřících a kontrolních 

zařízení umístěných na jednotlivých dílnách a na těchto zařízeních provádí kalibrace a 

případné opravy. Objednatel služby společnost AUTO Heller předala dodavateli platné 

kalibrační lhůty jednotlivých měřících a kontrolních zařízení, které jsou závazné pro 

autorizovaný servis jako jedna z podmínek úspěšného absolvování auditu kvality ISO 

9001:2008. Další činnost je dle smlouvy o spolupráci povinen vykonávat dodavatel. Jedná se 

o vytvoření seznamů měřících a kontrolních zařízení dle jednotlivých servisních dílen, kde je 

uveden název zařízení, umístění zařízení, měřená veličina, datum  poslední  kalibrace a datum  

příští kalibrace. Nedílnou součástí seznamů jsou platné kalibrační listy jednotlivých zařízení. 

Takto zpracované složky jsou ihned po provedení kalibrace předány manažeru kvality, pro 

případnou kontrolu.  

Dodavatel kalibrací je samozřejmě zodpovědný za provádění kalibrací nejpozději 

v termínu uplynutí lhůty příští kalibrace stanovené na základě data poslední kalibrace a 

aktuální kalibrační lhůty konkrétního zařízení. Kalibrace všech měřících a kontrolních 

zařízení jsou vč. administrativy organizovány externí firmou. 

 

4.1.7 Organizace údržby 

Údržba je organizována jako jednostupňová, ve společnosti je jeden útvar údržby, který 

není nijak dělen dle profese, zaměření nebo zodpovědnosti za konkrétní středisko, jedná se 

tedy o centralizovanou údržbu. Komunikace a hlášení případných závad na zařízeních probíhá 
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primárně elektronicky prostřednictvím elektronického požadavku umístěného na interní 

počítačové síti. Po obdržení hlášení s uvedením kontaktní osoby u zařízení rozhodne vedoucí 

střediska údržby o osobě konkrétního pracovníka, který bude vyslán k zařízení. Pracovník 

posoudí stav a navrhne vedoucímu údržby další postup řešení. Pokud se jedná o jednoduchou 

nebo střední opravu, tato je realizována střediskem údržby. V případě těžkých nebo 

specializovaných oprav, zajišťuje další postup vedoucí údržby prostřednictvím externí firmy. 

Středisko údržby zajišťuje svoji činnost také pro provozovnu v Opavě. Časté přejezdy jsou 

tak příčinou značných časových ztrát a zvýšených nákladů.  

Zásoba náhradních dílů je spravována a řízena střediskem údržby. Na základě zkušeností 

jsou běžné náhradní díly k dispozici ve skladu údržby, další jsou zajišťovány externími 

firmami, většinou do 24 hodin.  
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5. Návrh řešení 

Vývoj techniky automobilů, zvyšující se požadavky zákazníků a snaha firmy o udržení 

vlastní konkurenceschopnosti na trhu jsou důvody, proč firma AUTO Heller investuje každý 

rok značnou část svých finančních prostředků do nákupu strojů a zařízení jako vybavení 

servisních dílen, ať již se jedná o vybavení nutné pro každodenní činnost nebo předepsané 

výrobcem pro autorizovaný servis nebo se jedná o zařízení, která firma pořizuje za účelem 

rozšíření svých služeb v autoopravárenství. Zároveň je však nutné zajistit a efektivně 

vynakládat finanční prostředky a lidské zdroje na údržbu těchto stále více složitých strojů a 

zařízení. Vhodným řízením a organizací údržby je potřeba zajistit, aby tyto prostředky byly 

vynakládány s maximální efektivitou. V rámci analýzy aktuálního stavu popsaného ve 4. 

kapitole jsem dospěl k názoru, že organizace údržby servisní techniky není realizována 

efektivně z pohledu vynakládání finančních prostředků na její zajištění, z pohledu 

předcházení vzniku závad jednotlivých zařízení ani z pohledu zajištění bezpečnosti práce na 

jednotlivých zařízeních servisních dílen. 

 

5.1 Organizace údržby v podniku 

Organizace údržby je realizována jako jednostupňová, bez dělení dle profesí, zaměření 

nebo zodpovědnosti za konkrétní středisko nebo firemní oblast. Vzhledem ke skutečnosti, že 

hodnota servisního vybavení je v porovnání s ostatním vybavením společnosti významně 

vysoká a navíc je servisní vybavení zásadním pracovním prostředkem při vykonávání 

každodenní práce servisních dílen, je potřeba těmto strojům a zařízení věnovat zvýšenou 

pozornost při jeho údržbě.  

  Návrhem na změnu organizace údržby není návrh na změnu postavení střediska údržby 

ve firmě, ani změna organizační podřízenosti. Navrhuji vyčlenit jednoho pracovníka střediska 

údržby, který by byl zodpovědný za údržbu servisního vybavení firmy na provozovnách 

v Ostravě i Opavě. Vzhledem k počtu strojů a zařízení na servisních dílnách je pravděpodobné 

plné využití tohoto pracovní po celou pracovní dobu. Pracovník údržby zodpovědný za 

servisní vybavení by dál zůstal členem týmu pracovníků střediska údržby a byl by tedy řízený 

vedoucím tohoto střediska.  
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Výhodou by byla postupem času nabytá vysoká úroveň znalosti servisního vybavení 

všech dílen. Spolu s vedoucím údržby by tento konkrétní pracovník komunikoval s dodavateli 

jednotlivých zařízení z pohledu jejich údržby a oprav a v případě nutnosti by absolvoval 

konkrétní školení údržby a obsluhy strojů a zařízení na servisních dílnách a byl by 

zodpovědný za jejich kompletní údržbu. Cílem postupného zdokonalení znalostí strojů a 

zařízení na servisních dílnách je také zvýšení kompetence k malým až středním opravám 

jednotlivých zařízení, důsledkem čehož je úspora nákladů na opravy externími firmami.  

   Nemalou výhodou je také fakt, že vedoucí jednotlivých servisních dílen a pracovníci na 

dílnách by komunikovali s jedním konkrétním pracovníkem, čímž je minimalizován možný 

vznik informačního chaosu při údržbě a opravách zařízení. Komunikace s jedním konkrétním 

pracovníkem je také výhodou při jednání s jednotlivými dodavateli zařízení a jednotlivými 

firmami využívanými při opravách zařízení. Také zde je to zásadní aspekt proti vzniku 

nepřesných informací např. při specifikaci poruchy zařízení při objednávání opravy externí 

firmou nebo při oznámení o umístění konkrétního zařízení. Odstraněním chybných informací 

je vytvořena základní podmínka pro realizaci opravy v krátkém čase, což je z provozního 

hlediska žádoucí. 

Výše popsaný návrh nevychází pouze z teoretických úvah, ale naopak z praktických 

zkušeností, které odpovídají výše popsaným situacím, jejichž nápravu by návrh na změnu 

organizace měl zajistit v plném rozsahu. 

 

5.2 Organizace autonomní údržby 

Jak je popsáno v kapitole 4.1.5, autonomní údržba je využívána pouze u diagnostických 

přístrojů s měřicí technikou. Tyto přístroje jsou přiděleny konkrétním pracovníkům, kteří jsou 

specialisty pro diagnostiku vozidel. Tito pracovníci mají v popisu svého pracovního místa 

nejen obsluhu těchto přístrojů, ale také pravidelnou aktualizaci jejich SW a řešení případných 

malých a středních oprav těchto přístrojů.  

Návrhem na změnu je zvýšení počtu strojů a zařízení, u kterých bude aplikován přístup 

tzv. autonomní údržby. Autonomní údržbu navrhuji aplikovat u zařízení, jejichž případná 

porucha nebo nesprávná činnost, jejímž důsledkem je odstavení zařízení na dobu potřebnou  
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pro opravu, značně komplikuje každodenní činnost servisní dílny z pohledu organizace práce 

a poskytování standardních služeb zákazníkům. Autonomní údržbu doporučuji uplatňovat u 

těchto zařízení: 

o Zařízení pro měření geometrií náprav na motorových vozidlech,  

o zařízení pro demontáž a montáž pneumatik z disku a na disk, 

o zařízení pro vyvažování kompletních kol,  

o zařízení pro měření účinnosti brzd,  

o zařízení pro měření účinnosti tlumičů pérování,  

o svařovací agregáty, 

o ultrazvukové zařízení pro čištění piezo vstřikovacích trysek dieselových motorů. 

 

Výše uvedená zařízení tedy navrhuji přidělit konkrétním pracovníkům dílny 

k zodpovědnosti za jejich každodenní kontrolu v průběhu a po ukončení pracovního dne, 

udržování čistoty zařízení a včasné hlášení případných odchylek od standardní funkce, 

případně hlášení vzniklých závad na těchto zařízeních pracovníkovi údržby stanovenému dle 

návrhu v bodě 5.1. Jednotliví pracovníci zodpovědní za tato zařízení by byli kompetentními 

ke komunikaci s pracovníkem údržby na téma jim svěřených zařízení, ostatní pracovníci dílny 

by případné odchylky od normálu nebo závady na těchto zařízeních hlásili osobě zodpovědné 

za konkrétní zařízení, tato konkrétní osoba by v případě neodstranění zjištěného problému na 

zařízení vlastními silami kontaktovala prostřednictvím elektronického požadavku středisko 

údržby resp. pracovníka údržby zodpovědného za servisní vybavení. Fyzické kontrole 

zařízení pracovníkem údržby nebo prezentaci závady by byl přítomen pracovník zodpovědný 

za konkrétní zařízení.  

Také tento výše popsaný návrh na změnu není pouze teoretickou úvahou, nýbrž návrhem 

na základě analýzy teorie a praxe současně. Navíc se domnívám, že zvýšením počtu strojů a 

zařízení, u kterých bude aplikována autonomní údržba, se významně zvýší zájem 

obsluhujícího personálu  o  stav   a  dlouhodobou   funkčnost  strojů  a  zařízení  umístěných  
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a využívaných na jednotlivých servisních dílnách. 

Hlavním přínosem aplikace autonomní údržby je předcházení vzniku větších oprav, neboť 

odchylky funkčnosti zařízení případně již vzniklé závady budou hlášeny a odstraňovány 

s dostatečným předstihem před vznikem oprav větších rozsahů.  

Jedná se tedy o úsporu nákladů na opravy strojů a zařízení na servisních dílnách. 

Zvýšením podílu autonomní údržby je také vytvářen větší časový prostor pracovníkovi 

střediska údržby pro řešení dalších v mnoha případech důležitějších úkolů. 

 

5.3 Zavedení plánované údržby 

Současná plánovaná údržba servisní techniky ve společnosti zahrnuje pravidelné revize 

zvedacích zařízení, elektrorevize elektrických zařízení a kalibrace měřících zařízení. 

Pravidelné revize a elektrorevize jsou z administrativního pohledu organizovány střediskem 

údržby, na základě blížících se termínů příští revize je tato služba střediskem údržby 

objednávána u externí firmy oprávněné k revizím. Kalibrace měřících zařízení je zajišťována 

formou outsourcingu, kdy dodavatel disponuje seznamy měřících zařízení, ve kterých jsou 

platné kalibrační lhůty, na základě kterých sám dodavatel navrhuje termín kalibrací a jak 

vyplývá ze smlouvy, je zodpovědný za plnění kalibračních lhůt. Zkvalitněním plánované 

údržby je navíc potřeba řešit absenci mazacího plánu zvedacích zařízení umístěných na 

servisních dílnách, který aktuálně neexistuje. 

 

5.3.1 Plánovaná údržba - revize 

Navrhuji sjednání dodatku smlouvy o zajištění kalibrací, který by zajistil převzetí také 

pravidelných revizí zvedacích zařízen a elektrorevizí dodavatelem kalibrací. Navrhuji 

organizaci revizí stejně jako kalibraci měřících zařízení, kompletně tedy formou outsourcingu. 

Plnění závazných termínů revizí by tedy bylo zodpovědností dodavatele, který by stejně jako 

v případě kalibrací navrhoval termíny revizí a po jejich realizaci by zaslal zpracované 

seznamy zařízení vč. lhůt následujících revizí a platných revizních zpráv pro případ kontroly 

např. ze strany Inspektorátu bezpečnosti práce. 
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V této změně spatřuji přenesení zodpovědnosti a kompletní organizace revizí a 

elektrorevizí na současného dodavatele kalibrací a úbytek administrativní práce pro 

vedoucího střediska údržby a předcházení občasným sporům způsobeným nedokonalou 

komunikací mezi ním a firmou provádějící revize a elektrorevize. Revize a elektrorevize jsou 

nyní prováděny jinou firmou než kalibrace, v případě převedení všech těchto činností do 

správy jedné firmy, je reálné vyjednání cenového zvýhodnění na základě množstevního 

bonusu. V konečném důsledku se tedy opět jedná mimo jiné o úsporu nákladů resp. jejich 

efektivní vynakládání, neboť revize, elektrorevize a kalibrace jsou povinností mimo jiné pro 

plnění certifikátu kvality ISO. Nákladům na tyto činnosti se tedy není možné vyhnout, je 

ovšem možné tyto náklady řídit za účelem jejich efektivního vynaložení. 

 

5.3.2 Plánovaná údržba – mazací plán 

Plánovaná údržba v aktuálním pojetí zahrnuje jen část činností, které by zahrnovat měla. 

Navíc se v podstatě netýká činností, u kterých by předcházela vzniku závad zařízení, ale 

zahrnuje pouze oblast, která je pro autorizovanou firmu povinná z pohledu plnění certifikátu 

kvality.  

Navrhuji zavedení plánované údržby u vybraných zařízení, u kterých lze tímto přístupem 

minimalizovat vznik poruch, prodloužit životnost zařízení a tím ušetřit náklady na 

odstraňování vzniklých závad. U zdvihacích zařízení minimalizací vzniku poruch zajišťujeme 

základní bezpečnost práce na těchto zařízeních jejich správnou funkcí, která je zvlášť u těchto 

zařízení velmi důležitá. 

Základním bodem zavedení plánované údržby zdvihacích zařízení musí být vytvoření tzv. 

mazacího plánu. Mazací plán je rozpis lhůt, ve kterých musí být provedeno namazání 

ocelových lan a kol jednotlivých kladek mechanismu zdvihu vhodným zátěžovým tukem, aby 

bylo zajištěno lehkého chodu a zabráněno nadměrnému opotřebovávání mechanismu.  

Navrhuji tedy vypracování závazného mazacího plánu (Tab. č. 1), jehož obsahem je: 

o Seznam všech zdvihacích zařízení jednotlivých servisních dílen, 

o jméno pracovníka pracujícího na konkrétním zařízení, 
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o datum poslední údržby – mazání mechanismu zařízení podepsaný pracovníkem, 

jež provedl údržbu zařízení a pracovníkem na zařízení pracujícím,  

o datum příští údržby – mazání mechanismu zařízení,  

o specifikace mazacího tuku, 

o datum a podpis pracovníka zodpovědného za servisní dílnu – vedoucí dílny. 

 

      

 

Mazací plán zdvihacích zařízení 
 

       

Servis - dílna Škoda 

  

Specifikace mazacího tuku: ELKALUB FLC 4010 

   

Zodpovědný pracovník údržby: Roman Holub 

      

   

podpis podpis datum 

Zařízení 

pracovník 

zařízení datum údržby pracovníka údržby příští údržby 

Zvedák AMI 4t č. 01 Josef Berka 1.2.2013     1.5.2013 

Zvedák AMI 5.5t č. 02 Petr Dvořák 1.2.2013     1.5.2013 

Zvedák AMI 4t č. 03 Adam Lacina 1.2.2013     1.5.2013 

4sloupový zvedák OMA Roman Surový 1.2.2013     1.5.2013 

. . 1.2.2013     1.5.2013 

. . 1.2.2013     1.5.2013 

. . 1.2.2013     1.5.2013 

  

Podpis vedoucí dílny - 1.2.2013   Tomáš Kraus 

 

       

 Tabulka č. 1 Návrh formuláře mazacího plánu 

 

Periodu provádění údržby – mazání mechanismů a jeho pohledové kontroly navrhuji 

stanovit na každé 3 měsíce. V rámci této periodické kontroly by pracovník údržby 

zodpovědný za servisní techniku provedl namazání ocelových lan a kladek mechanismu 

zdvihu a pohledovou kontrolu těchto částí se zaměřením na případný vznik prasklin, trhlin a 

jiných defektů na jednotlivých částech. V rámci údržby by také provedl pohledovou kontrolu 

ukotvení zařízení v podlaze a pohledovou kontrolu zařízení jako celku. 
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Provedení této údržby musí být přítomen pracovník pracující na kontrolovaném 

zařízení, který spolu s pracovníkem údržby do mazacího plánu svým podpisem potvrdí 

fyzické provedení periodické údržby. Po provedení údržby zdvihacích zařízení na každé 

servisní dílně, předloží pracovník údržby mazací plán ke kontrole vedoucímu konkrétní dílny, 

který provedení údržby rovněž stvrdí svým podpisem. Z takto vyplněného mazacího plánu je 

provedena kopie, která zůstává k dispozici vedoucímu dílny, originál je založen u vedoucího 

střediska údržby. Středisko údržby je zodpovědné za provedení periodické údržby nejpozději 

v den stanovený jako datum příští údržby. 

Stejný přístup navrhuji aplikovat u dalších zařízení: 

o Zařízení pro demontáž a montáž pneumatik z disku na disk, 

o zařízení pro vyvažování kompletních kol, 

o zařízení pro měření účinnosti brzd, 

o lamelová garážová vrata na vjezdech do dílen. 

 

5.4 Souhrn opatření 

Na základě analýzy aktuálního stavu navrhuji opatření v organizaci údržby servisní 

techniky, opatření na úrovni autonomní údržby a opatření na úrovni plánované údržby. 

Pozitivním důsledkem navržených opatření je minimalizace vzniku závad jednotlivých 

zařízení, informace a následné odstranění závady již v jejím raném stádiu a s tím související 

snížení nákladů na odstraňování závad zařízení. Velmi pozitivní je také předpokládané 

prodloužení životnosti jednotlivých zařízení. Po úplné aplikaci navržených opatření je dle 

mého názoru možné snížení počtu pracovníků střediska údržby, z čehož vyplývá další snížení 

nákladů na realizaci údržby. 

Navržená opatření: 

o Vyčlenit jednoho pracovníka střediska údržby, který bude pracovníkem 

zodpovědným za realizaci údržby servisní techniky. 
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o Zavedení autonomní údržby u zařízení uvedených v bodě 5.2. 

o Zajištění pravidelných revizí zvedacích zařízení a elektrorevizí kompletně 

formou outsourcingu, stejně jako u kalibrací měřících zařízení. 

o Zavedení plánované údržby a vytvoření mazacího plánu pro zařízení 

specifikovaná v bodě 5.3.2. 

 

Navržená opatření nezajistí jen výše zmíněné důsledky, ale také minimalizaci vzniku 

prostojů a snížení dočasné kapacity servisních dílen z důvodu odstavení některého ze strojů    

a zařízení. Zde je tedy na první pohled neexistující vazba mezi úrovní realizované údržby 

podniku a zákazníkem, respektive možností realizace poptávané služby. Ve chvíli kdy je 

z důvodu závady odstaveno zdvihací zařízení, které je nutné pro provedení geometrie náprav 

na vozidle, není firma schopna tuto službu zákazníkovi provést. Pokud se jedná o opravu 

podvozku vozidla, po které je provedení geometrie náprav nutné, pro zákazníka se nepříjemně 

prodlužuje délka opravy, případně je zákazník nucen tuto službu realizovat u konkurence       

a existuje riziko ztráty loajality zákazníka, firma zákazníka ztratí, přičemž získat zákazníka 

zpět je mnohem těžší a nákladnější než jeho udržení.  

Význam údržby stejně jako náklady vynaložené na její realizaci jsou tak pro firmu 

velmi důležité. 

 

6. Závěr 

V této práci jsem se zabýval stávajícím zajištěním údržby servisní techniky 

společnosti AUTO Heller s.r.o. s cílem navrhnout optimální a efektivní zajištění údržby strojů 

a zařízení v rámci servisních dílen. Na základě analýzy současného stavu jsem dospěl 

k názoru, že zajištění údržby servisní techniky potřebuje změny a tyto změny jsem popsal 

v kapitole 5. 

Dle mého názoru cennou informací je skutečnost, že navržená opatření s sebou 

nenesou nutnost významných investic, ale naopak by měly přinést úsporu nákladů na údržbu 
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samotnou, ale také úsporu nákladů na obnovu strojů a zařízení, neboť navržené změny 

přinesou prodloužení životnosti strojů a zařízení servisních dílen. 
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