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Anotace 

 V této bakalářské práci je proveden rozbor funkcionality informačního systému 

IMIS z úrovně organizační jednotky firmy (závodu) pro podporu oprav základních fondů. 

V první části jsou obecně charakterizovány EAM systémy. Následně je začleněn vlastní 

popis IS IMIS. V další části je proveden rozbor jednotlivých funkcí modulu Plán oprav, 

zhodnocen jejich přínos v rámci práce s tímto modulem a uvedeny jejich zjištěné 

nedostatky. Dále je v práci uvedena také vazba na okolní informační systémy. 

V předposlední části jsou navrženy možnosti dalšího rozšíření funkcionality tohoto 

systému a na závěr je posouzen jeho přínos na ekonomiku údržby. 

 

Klíčová slova: EAM systémy, IS IMIS, Plán oprav,moduly IS,oprava, zakázka údržby 

 

 

 

Summary 

In this bachelors´ thesis is made the analysis of the functionality of an information 

system IMIS from the level of the organizational unit of the company (factory) to support 

the repairs of local facilities. In the first part there are generally characterized systems by 

the EAM. Further there is integrate the description of the information system IMIS. The 

next section contains parsing of the particular functions of module Repair planning 

including the evaluation of their contribution to the work of this module and their 

shortages. Also in the thesis is mentioned the connection to the additional informative 

systems. Next to last part is proposed the possibilities of another expansion of the 

functionality of this system. At the end is considered its appraisal for the economics’ 

maintenances. 

 

Keywords: EAM systems, information system IMIS, Repair planning, module IS, repair,  

         maintenance order. 
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Seznam zkratek 

 

AMO - ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

DNS - Domain Name System (hierarchický systém doménových jmen - jednoznačná  

    identifikace počítače nebo počítačové sítě připojené do internetu) 

EAM  - Enterprise Asset Management (správa podnikových zdrojů) 

HTTP - Hypertext Transfer Protocol (protokol pro výměnu hypertextových dokumentů) 

IMIS - Integrovaný Modulární Informační Systém 

IS - Informační Systém 

ND - Náhradní Díly 

ODBC - Open Database Connectivity (rozhraní pro přístup k databázovým systémům) 

ON - Objednací návrh 

ŘNČ - Řízení Nákupní Činnosti – informační systém 

SAP MM - modul Materiálové hospodářství integrovaného informačního systému SAP R/3 

SAP CO  - modul Controlling integrovaného informačního systému SAP R/3 

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol (protokol pro přenos zpráv elektronické pošty) 

SOD - Smlouva o  Dílo 

Telnet  - Telecommunication Network (protokol v počítačových sítích - připojení ke   

    vzdálenému počítači) 
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Úvod 

Řízení, plánování a provádění oprav a údržby výrobního zařízení je nedílnou 

součástí výrobního procesu ocelářské společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.. Zajištěním 

procesu údržby, od naplánování až po realizaci je pověřen Závod 3 – Údržba. Pracovníci 

tohoto závodu využívají ke své práci sofistikovaný informační systém, pomocí kterého 

komunikují s ostatními výrobními závody společnosti a jsou schopni bezodkladně reagovat 

na vzniklé problémy, poruchy a výrobní havárie. Tento systém zároveň umožňuje 

plánování oprav a to od běžných přes střední až po generální, v rozsahu dle jednotlivých 

požadavků výrobních jednotek a závodů společnosti. Ve skutečnosti se jedná o specifický, 

firmou ATACO s.r.o., vyvinutý EAM systém – softwarový modulový produkt nazvaný 

IMIS pro ArcelorMittal Ostrava a.s.. 

 

Enterprise Asset Management systém jako takový představuje nástroj pro podporu 

správy podnikových zdrojů a řízení údržby. Laicky lze říci, že takovýto EAM systém 

společnost ArcelorMittal Ostrava využívá k zefektivnění výrobních procesů, údržby strojů 

a výrobních zařízení, které jsou schopny vyprodukovat výrobek dle kvalitativních 

požadavků zákazníků, což v dnešní době je ekonomicky přínosné pro chod a rozvíjení se 

na celosvětovém trhu oceli a hutních výrobků. 

 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat funkcionalitu  informačního systému 

IMIS z úrovně organizační jednotky firmy (závodu) pro podporu oprav základních fondů 

ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.. 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na všeobecný popis údržbou používaného 

informačního systému IMIS, rozboru funkcí mnou užívaného modulu „Plánu oprav“ 

tohoto IS a vazbou na nadřazený informační systém užívaný společností ArcelorMittal 

Ostrava. Následně v ní řeším a doporučuji částečné softwarové rozšíření funkcionality již 

užívaných modulů a zároveň vytvoření modulu zcela nového. Tyto navrhované změny 

vnímám z pohledu uživatele tohoto IS jako přínos na ekonomiku  Závodu 3 – Údržba 

společnosti ArcelorMittal Ostrava.  
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1 EAM systémy obecně 

Každý podnik je závislý na svých zdrojích, jejichž spotřeba má přímý dopad na 

výkonnost podniku. Kritické zdroje mohou být v různých podnicích a společnostech i v 

různých odvětvích odlišné. Péče o tyto zdroje může být rozhodujícím prvkem v boji s 

efektivitou a konkurencí. V úsilí o zvyšování zisku jsou však společnosti konfrontovány s 

protikladnou potřebou snižovat výrobní náklady a zároveň zvyšovat kvalitu svých výrobků 

a urychlit jejich dodávky na trh. Čeho není možné dosáhnout holýma rukama nebo 

papírovým systémem, toho lze dosáhnout pomocí speciálních nástrojů, počítačových 

systémů. Jedním z nich jsou i systémy pro podporu řízení údržby - EAM.  

 

Jedná se o systémy patřící do kategorie, jejichž anglické označení enterprise asset 

management lze přeložit jako správa podnikových zdrojů. Zdroje ve smyslu EAM systémů 

představují všechny výrobní stroje, zařízení, suroviny, náhradní díly ale i budovy, vozový 

park apod.. Všechny uvedené zdroje mají společné to, že se v rámci vnitropodnikových 

procesů buď spotřebovávají přímo jako například suroviny, nebo stárnou a opotřebovávají 

se postupně jako například výrobní zařízení. 

 

Řešení údržby a správy podnikového hmotného majetku pomocí systému EAM 

významně zefektivňuje činnost pracovníků údržby i celého výrobního procesu a tím vede 

ke zvyšování zisku. Produktivita výrobních zařízení je totiž přímo úměrná jejich 

dostupnosti a proto lze maximální produktivity dosáhnout pouze při maximální dostupnosti 

těchto zařízení. Pro maximální využití výroby a tedy i zařízení je nezbytné umět výrobu 

efektivně naplánovat a také ji správně v čase udržovat. Výzkumy ve více než pěti stech 

výrobních společnostech z různých průmyslových sektorů uskutečněné společností A.T. 

Kearney Consulting prokázaly, že neplánované nebo špatně rozvržené provádění údržby 

nebo oprav jsou přibližně třikrát dražší, než kdyby ty samé činnosti byly pečlivě 

plánovány.  

 

Se stoupající složitostí výrob u středních a velkých podniků je potřeba zajistit 

efektivní řízení údržbářských činností, což v současné době bez podpory systémů řízení 

údržby si lze jen těžko představit. Systémy řízení údržby poskytují potřebnou podporu pro 

plánování a řízení všech činností spojených s údržbou zařízení, od instalace nového 

zařízení až po preventivní nebo operativní opravy. Přínosy pro zavádění těchto systémů lze 
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najít hlavně ve zlepšení rozhodovacích procesů. Systémy značně zjednodušují poskytování 

podkladů, vzhledem k velkému množství součástí výrobních linek a technologických 

zařízení, činností na nich prováděných a při plánování nákladů na opravy a údržbu. 

 

V praxi poskytují EAM systémy například nezbytné analýzy činností údržby, 

nejvíce poruchových zařízení, analýzu nákladů na vynakládané činnosti a náhradní díly. 

Dávají tak odpovědi na otázky, které by se bez komplexního pohledu nad daty jen těžko 

odvozovaly. Zda se například vyplatí ještě opravovat vybrané zařízení. V některých 

případech již oprava zařízení není ekonomicky výhodná. Systém také může napovědět, zda 

použití dražšího náhradního dílu poskytuje vyšší spolehlivost a tím šetří náklady. Na 

základě historie předchozích zásahů, ale i dalších historických údajů tak systém řízení 

údržby poskytuje dostatek informaci pro správné rozhodnutí. 

 

Pokročilé EAM systémy zahrnují aktivity týkající se nejen přímo sledování stavu 

zařízení a plánování údržby, ale také například vybrané funkce personalistického, 

obchodního a skladového systému. Tyto jeho další funkce nezbytné pro chod 

plnohodnotného EAM systému jsou zabudovány zpravidla formou modulů přímo v 

systému a dovolují tak bezproblémové nasazení i v situacích, kdy společnost nemá tyto 

systémy doposud implementovány. Napojení na zmíněné systémy je možné realizovat i 

kdykoliv po nasazení. Systémy tak zajišťují rychlou a přehlednou evidenci požadavků a 

potřeb údržby. Systém obsahuje úplný kalendář servisních zásahů, revizí, může například 

poskytovat i podklady pro mzdy zaměstnanců. Díky sběru dat o prováděné údržbě se 

zpřesňují podklady pro plánování údržby. Správně naplánovaná a rozvržená práce může 

být dokončena rychleji. Zavedení EAM systému přispívá ke zlepšení 

konkurenceschopnosti společnosti, zlepšení jejich služeb zákazníkům a to zefektivněním 

všech činností, týkajících se technické infrastruktury společnosti. 

 

Hlavní přínosy EAM systémů: 

 zvýšení produktivity výroby - snížení prostojů ve výrobě z důvodů poruchy, 

zvýšení kvality výrobních procesů 

 zvýšení produktivity údržby - zlepšení organizace práce a navýšení podílu 

plánované údržby, snížení prostojů pracovníků údržby, snížení nouzové a 

přesčasové práce 
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 zlepšení rozhodovacích procesů – přesné, detailní a rychle dostupné informace o 

každém zařízení, bilance všech oprav a problematických událostí, sledování 

aktuální hodnoty zařízení a celkových nákladů 

 přímé finanční přínosy – snížení velikosti skladových zásob, zvýšení životnosti 

zařízení a úspory v personální oblasti 

 

Zavedený a funkční moderní EAM systém je pro společnost velkou výhodou a 

přínosem, avšak největším úskalím zpravidla bývá jeho implementace. Vlastní zavádění 

takovéhoto systému většinou vyřeší i možné problematické procesy v údržbě. 

Implementace těchto systémů z hlediska časové náročnosti se měří na měsíce a postupné 

naplňování informací do systému je dlouhodobou záležitostí. 

 

V případě, že se nějaká firma rozhodne pro implementaci EAM systému, existuje v 

dnešní době velké množství těchto systémů ze kterých je možné vybrat ten nejvhodnější. 

Na základě průzkumu trhu a dostupných zdrojů jsem sestavil přehled EAM systémů a 

jejich výrobců včetně dodavatelů, který je uveden v Příloze 1.  

 

V následující kapitole jsem analyzoval informační systém IMIS, přičemž jsem se 

v první části zaměřil na oblast jeho vlastní implementace, hardwarové a softwarové 

prostředky systému. V druhé části kapitoly jsem zpracoval popis, ze kterých částí se 

systém skládá a uvedl jejich stručnou charakteristiku pro jakou oblast informační podpory 

v rámci oprav základních fondů jsou zaměřeny. 
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2 Všeobecný popis IS údržby – IMISu 

 IS IMIS byl vyvinut a implementován, na základě specifických podmínek a 

požadavků zadavatele, firmou ATACO spol. s r.o., jejíž hlavním cílem je poskytování 

komplexních dodávek zakázkového i krabicového software pro podniky, konzultační a 

analytická činnost v oblasti informačních technologií, outsourcingová činnost a komplexní 

dodávky výpočetní techniky, síťových prvků. Segmenty trhu, ve kterých tato firma působí 

jsou  hutnictví, klimatologie, bezkontaktní měření a dále segment malého a středního 

podnikání. Dodavatelská firma od zavedení IS až doposud i nadále zajišťuje jeho 

technickou podporu, rozšiřování a modifikaci na základě požadavků ze strany zadavatele. 

 

Zadavatelem zakázky je společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.. Výrobní činnost této 

společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa, oceli a hutní 

druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. 

Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a 

obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody.  

Tato společnost byla založena dne 31.12.1951 a její původní název byl Nová Huť 

Klementa Gottwalda, národní podnik (zkráceně NHKG). Za dobu své existence prošla 

řadou významných změn. V roce 1989 došlo k první změně názvu a z NHKG se stala 

Nová Huť, státní podnik.  

 

V chronologickém řazení následovaly ještě tyto další organizační změny : 

- 22.1.1992 vznik akciové společnosti 

- 31.1.2003  v rámci privatizace změna na ISPAT Nová Huť, a. s. 

- koncem roku 2004 další změna názvu společnosti - Mittal Steel Ostrava, a. s. 

- poslední změna názvu na dnešní ArcelorMittal Ostrava a.s. nastala koncem června 

2006. Důvodem bylo sloučení Mittal Steel se společností Arcelor a vznik světového 

gigantu 

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do 

největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby této společnosti 

jsou 3 milióny tun oceli, exportuje se zhruba 50 % produkce do více než 80 zemí celého 

světa. Zaměstnává téměř 6 tisíc kmenových zaměstnanců. Jediným akcionářem je 

ArcelorMittal Holdings A.G. .  
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 V důsledku uvedených organizačních změn, kterými společnost v předchozích 

letech  prošla a v návaznosti na technicko-ekonomické nároky v rámci udržení 

konkurenceschopnosti, došlo k restrukturalizaci různých odborných útvarů a výrobních 

závodů společnosti. Stávající organizační strukturu společnosti popisuje následující Obr. 1. 

Toto schéma znázorňuje pouze nejvyšší úroveň, jelikož dekompozice všech organizačních 

útvarů na další nižší úrovně není, pro účely této práce, potřebná. K vlastní restrukturalizaci 

došlo také i v oblasti údržby a v opravách výrobních zařízení. Tato změna spočívala ve 

sjednocení dílčích decentralizovaných útvarů údržeb působících na jednotlivých výrobních 

závodech do jediné centralizované organizační jednotky, která by komplexně zajišťovala 

veškeré potřebné údržbářské a opravárenské činnosti požadované zbývajícími útvary a 

závody. V současné době toto zabezpečuje Závod 3 – Údržba, jehož organizační schéma 

znázorňuje Obr. 2. Aby tento závod byl vůbec schopen realizovat všechny, na něj 

směřované, požadavky bylo zapotřebí k tomuto zavést také podpůrný informační systém, 

který svým rozsahem použití pokryje veškeré k tomu potřebné činnosti . 
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Obr. 1 - Organizační schéma společnosti [5] 

 

 

 

 

Obr. 2 - Organizační schéma Závodu 3 
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V současné době existuje celá řada definic informačního systému. Příkladem 

uvádím alespoň tyto dvě [1]:  

1) Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků, 

zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a 

poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení. 

(Tato definice zahrnuje člověka jako součást informačního systému a zmiňuje se o míře 

potřeby příjemců informací). 

2) Informační systém je obecně podpůrný systém pro systém řízení. Jestliže chceme 

projektovat systém řízení jako takový, musíme znát, jaké jsou cíle a řešit informační 

systém tak, aby tyto cíle podporoval. 

 

Informační systém se skládá z následujících komponent: 

 Technické prostředky (hardware) – počítačové systémy různého druhu a velikosti, 

doplněné o potřebné periferní jednotky, které jsou v případě potřeby propojeny 

prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na diskový subsystém pro práci 

s velkými objemy dat. 

 Programové prostředky (software) – tvořené systémovými programy řídícími chod 

počítače, efektivní práci s daty a komunikaci počítačového systému s reálným 

světem a programy aplikačními řešícími určité třídy úloh určitých tříd uživatelů. 

 Organizační prostředky (orgware) - tvořené souborem nařízení a pravidel 

definujících provozování a využívání informačního systému a informačních 

technologií. 

 Lidská složka (peopleware) – řešení otázky adaptace a účinného fungování člověka 

v počítačovém prostředí, do kterého je vřazen. 

 Reálný svět - informační zdroje, legislativa, normy. 

 

IMIS jako takový představuje zkrácené označení pro Integrovaný Modulární 

Informační Systém údržby a oprav, který popisuje všechny oblasti provozování a údržby 

zařízení. Jedná se o aplikaci, která rovněž patří do kategorie EAM  systémů o nichž jsem 

se, v obecné rovině, zmínil již v první kapitole této práce. Z výše uvedeného je zřejmé, že 

tento systém je modulární a tudíž lze sestavit a nabídnout takovou sestavu, aby vyhověla 

konkrétním potřebám jeho uživatelů. Existuje i varianta, kdy jednotlivé moduly lze 

dodávat postupně podle harmonogramu implementace.  
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Účel IMISu -  zajistit v Arcelor Mittal Ostrava a.s. jednotný sdílený tok informací v rámci 

centralizovaných údržbářských činností mezi zadavatelem požadavku a zhotovitelem 

opravy. 

 

Cíl IMISu: 

 Sdílení informací mezi tímto IS a dalšími systémy používanými v AMO pro řízení 

nákladů údržby (SAP MM, SAP CO, ŘNČ) 

•  Efektivní plánování a využití údržbářských kapacit 

• Získat komplexní znalosti a přehled o technickém stavu výrobních zařízení 

 

Tento systém se může jevit jako rozsáhlý a složitý. Rozsáhlost systému je však 

vyvážena rozdělením do modulů a složitost je eliminována nastavením přístupových 

oblastí a právy jednotlivých uživatelů. Tato administrace umožňuje uživatelům přiřadit jak 

aktivní přístup k záznamům, tak pouhý pasivní pohled a výpis dat - informací. 

 

Základní principy: 

 pevná vazba záznamů na objekt ve všech modulech 

 jednoznačnost a pravost záznamů 

 historie změn záznamů 

 přenos informací mezi moduly 

 neměnnost poznámky 

 identita uživatele 

 připojitelnost externích dat 

 jednotnost zdroje dat pro výstupní sestavy 

 

Významné historické milníky: 

1992 – první verze ( pouze pro konkrétní závod ) – decentralizovaná údržba 

1996 – technická modernizace ( klient-server ), rozšíření o další závody 

2001 – technická modernizace, rozšíření o nové moduly a další závody 

2004 – auditorská společnost DELOITTE doporučila IMIS jako podnikový systém  

řízení údržby pro AMO 

2005 – přepracování systému pro centralizovanou údržbu, globální nasazení a využití v       

AMO 
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2.1   Hardwarové a softwarové prostředky 

2.1.1 Použitá technologie 

 

- Informační systém IMIS je implementován nad architekturou klient – server (viz. Obr. 3). 

- Klientská část (tlustý klient) běží na operačním systému Microsoft Windows 

(9x/NT/2000/XP/Vista/7), konektivita na databázový server a souborový server, klienti 

přistupují k databázi pomocí rozhraní ODBC. 

- Aplikace podporuje databáze (DBMS): IBM DB2 v5.0 a vyšší, Oracle, MS SQL Server. 

- Databázový server: IBM DB2 

- Souborový server: Windows sdílení s možností přístupu ze všech klientských stanic 

 

 

FileServer

Client

Client

Client

.

.

.

Database

Server
Aplikace Data

 
 

Obr. 3 - Hardwarové schéma systému 

 

2.1.2 Obecný popis architektury klient - server  

 

Klient - server je síťová architektura, která odděluje klienta (často aplikaci s 

grafickým uživatelským rozhraním) a server, kteří spolu komunikují přes počítačovou síť.  

Klient - server popisuje vztah mezi dvěma počítačovými programy, v nichž první program 

– klient žádá o služby jiný program označený jako server. Klient - server aplikace obsahují 

jak klienta, tak i server. Tento typ architektury může být označována také jako two-tier 

(dvouvrstvá). Umožňuje zařízením sdílet soubory nebo nějaké jiné zdroje. 

 

Model klient - server se stal jedním z hlavních myšlenek síťové technologie. Tento 

model používá většina obchodních či firemních aplikací, dále ho pak používají například i 

tyto internetové protokoly HTTP, SMTP, Telnet, DNS apod.. 
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Příkladem popisovaného modelu může být webový prohlížeč - což je klientský program na 

uživatelském počítači, který může přistupovat k informacím na libovolném webovém 

serveru na světě.  

 

Každá instance klienta může posílat žádost o data jednomu nebo více připojeným 

serverům. Na druhé straně, servery mohou akceptovat tyto žádosti, zpracovat je a vrátit 

klientovi požadovanou informaci. 

 

Charakteristika serveru: 

 Pasivní 

 Naslouchá na síti a reaguje na žádosti připojených, autorizovaných klientů 

 Při přijetí požadavku jej obslouží 

 Může vzdáleně instalovat / odinstalovat aplikace a přenášet data ke klientům 

 

Charakteristika klienta: 

 Aktivní 

 Posílá žádosti serveru 

 Čeká a dostává odpovědi 

 Obvykle je připojen k malému počtu serverů najednou 

 Obvykle komunikuje přímo s koncovými uživateli, pomocí grafického 

uživatelského rozhraní 

 

Výhody 

Ve většině případů architektura klient-server rozdělí jednotlivé úkoly a 

zodpovědnosti počítačového systému mezi několik počítačů, které spolu komunikují pouze 

prostřednictvím sítě. Tím vzniká další výhoda této sítě a to snadnější údržba. Například je 

možné nahradit, opravit, modernizovat, přemístit server tak, aniž by to klienti poznali nebo 

tím byli nějak ovlivněni. Tato nezávislost na klientech se nazývá zapouzdření. Všechny 

údaje jsou uloženy na serverech, které jsou mnohem bezpečnější než většina klientů. 

Servery tímto mohou lépe kontrolovat přístup a zdroje, což zaručuje to, že přistupovat a 

měnit data mohou pouze oprávnění klienti. Vzhledem k tomu, že se data ukládají 

centralizovaně, aktualizování údajů je mnohem jednodušší než u P2P sítí.  
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Nevýhody 

Velkým problémem je přetěžování sítě. Vzhledem k tomu, že počet souběžných 

požadavků klientů na daný server se zvyšují, server se může snadno přetížit. Pokud dojde k 

výpadku serveru, žádosti klientů nemohou být splněny. Architektura klient-server není tak 

robustní jako sítě P2P. 

 

Opakem architektury klient-server je typ síťové architektury, který se nazývá Peer-

to-peer nebo také zkráceně P2P. U této architektury může každý hostitel nebo instance 

programu fungovat zároveň jako klient i jako server  - mají rovnocenné postavení i 

zodpovědnost. 

 

Dělení klientů: 

1) Tlustý klient (thick client) - jedná se o klasický počítač, který je po hardwarové i 

softwarové stránce připraven realizovat úkoly a aplikace spouštěné přímo.  

Síťovou konektivitu využívá pouze ke komunikaci a získávání potřebných dat, kdy veškeré 

jejich další zpracování a vizualizace řeší klientská část systému resp. aplikace. Výhodou je 

přímý přístup k prostředkům daného počítače a efektivní využívání jeho možností a 

výkonu. Umožňuje práci i bez on-line připojení. Mezi typické „tlusté“ aplikace patří např. 

kancelářský software, účetní systémy, grafické a multimediální nástroje.  

 

2) Tenký klient hardwarový (HW thin client) - jedná se o hardwarové zařízení, 

které tvoří pouze rozhraní mezi systémem, resp. aplikací a uživatelem. Tato zařízení nejsou 

přizpůsobena pro běh bez síťové konektivity a zpravidla nedisponují vlastním 

softwarovým vybavením. Jedná se tedy pouze o jakési terminály, které umožňují přístup k 

software provozovaným na serveru. Veškerý výpočetní výkon i příprava vizualizace se řeší 

na straně serveru, což umožňuje efektivní správu celého systému a jeho využívání. Na 

druhou stranu to přináší vysoké nároky na samotný server, jeho vybavení a konektivitu. 

Mezi typická nasazení tohoto typu klientů patří nejrůznější rozsáhlé systémy s 

terminálovým přístupem realizované např. v bankách či na letištích. Vzhledem k 

omezením, současným možnostem a cenám v oblasti výpočetní techniky nepatří tento typ 

klienta k příliš rozšířeným. 

Rozdíly mezi výše uvedenými klienty jsou patrné na následujícím Obr. 4. 
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Obr. 4 - Tenký klient versus tlustý klient 

 

 
 

2.2   Rozdělení a stručný popis modulů IS IMIS 

Systém obsahuje moduly a jejich dílčí aplikace pro správu technických objektů, 

plánování preventivní údržby, sledování stavu zařízení, tvorbu pracovních příkazů, tvorbu 

rozpisů oprav většího rozsahu, plánování nákladů a controlling, řízení skladů ND, výdejny 

nářadí a ochranných pomůcek. Jednotlivé moduly informačního systému IMIS a jejich 

provázanost v rámci předávání informací znázorňuje následující Obr. 5. Podle 

charakteristiky a účelu použití jsou moduly rozděleny do následujících skupin.  
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Obr. 5 - Provázanost modulů IMISu 
 

2.2.1 Základní modul 

Strom objektů (organizace) - umožňuje spravovat strukturu objektů (organizačního 

členění a technologických objektů - agregátů, zařízení a jejich částí), nastavovat vlastnosti 

a prioritu objektů. 

2.2.2 Moduly operativního řízení 

Hlášení provozu - slouží k zapisování závad, poruch a obecných požadavků na 

údržbářské výkony, a dále k jednoduché evidenci jejich řešení - zahájení a ukončení 

opravy, převzetí zadavatelem. Formou poznámek dokumentuje komunikaci mezi 

zadavatelem a řešitelem ohledně řešení požadavku. Tiskové sestavy a grafy tohoto modulu 

umožňují analýzu vývoje četnosti poruch dle agregátů, organizačních celků a dalších 

výběrových kritérií. 

Inspekce - umožňuje plánovat inspekční prohlídky zařízení v předdefinovaných 

cyklech, sdružovat prohlídky do inspekčních profilů, vytvářet měsíční plány inspekcí pro 

jednotlivé profily, tyto plány zobrazovat a tisknout. K naplánovaným prohlídkám lze 
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zapsat provedení / neprovedení prohlídky a inspekční nálezy - požadavky na údržbářský 

zásah. Tiskové sestavy a grafy tohoto modulu umožňují analýzu stavu provádění inspekcí 

(provedené/neprovedené prohlídky), vývoje četnosti inspekčních nálezů dle agregátů, 

organizačních celků a dalších výběrových kritérií. 

Revize - slouží k plánování revizních prohlídek vyhrazených technických zařízení v 

měsíčních cyklech. Prohlídky jsou členěny dle druhu VTZ a revizních profilů 

(pracovníků). K prohlídkám lze zapisovat jejích provedení s odkazem na revizní zprávu 

(možnost připojení zprávy v elektronické podobě) a zápisem revizních nálezů mezi 

požadavky na údržbářský zásah. Tiskové sestavy umožňují tisk plánu revizí v různých 

formách. 

Správa oprav - slouží k přípravě a realizaci oprav - řešení požadavků na údržbu. Na 

rozdíl od jednoduchého zápisu v Hlášení provozu, zde je plná podpora pro přípravu opravy 

- specifikace rozsahu opravy, materiálu a ND, kapacitního obsazení opravy apod.. Opravy 

procházejí úplným nebo zkráceným cyklem, který určuje, které kroky jsou nezbytné pro 

řešení opravy, např. zda je vyžadována příprava a odsouhlasení rozpočtu a vymezuje, které 

činnosti ve kterém okamžiku může provádět strana zadavatele (provoz) a řešitele (údržba). 

Jednotlivé změny opravy jsou zaznamenávány a je možné zpětně dohledat, jak příprava 

opravy probíhala. Tiskové sestavy umožňují náhled a tisk podkladů pro opravu a 

základních statistik prováděných oprav podle členění stromu objektů. Pro usnadnění práce 

s často se opakujícími opravami / činnostmi je k dispozici funkce šablon oprav, které 

umožňují uložit opravu jako šablonu a pak zakládat nové opravy na základě těchto šablon. 

Mazání – slouží k evidenci mazacích míst na agregátech s uvedením četnosti a 

způsobu mazání, případně určením konkrétního maziva. Generování měsíčních mazacích 

plánů s možností rozdělení na různé mazací profily. Tento modul taktéž umožňuje tiskové 

výstupy. 

Evidence motorů – modul určený k evidenci elektromotorů. Umožňuje evidovat 

jejich technické parametry (tvar,výrobní číslo,typ,výkon,napětí,otáčky/min,zapojení Y/D, 

hmotnost) a aktuální umístní, zda je motor zabudován, v poruše, v opravě nebo dostupný 

ve skladě. U každého motoru je vedená historie jeho přemisťování.  
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2.2.3 Moduly logistického řízení  

Objednací návrhy na ND a materiál - vystavování a dlouhodobá evidence 

objednacích návrhů na materiál a náhradní díly k zakázkám oprav nebo i bez zakázky. 

Specifikace materiálu a ND jsou vybírány ze skladové evidence. Číselník materiálů a 

aktuální stavy skladů jsou periodicky (1x24h) aktualizovány podle SAP MM. Elektronické 

odesílání objednacích návrhů do systému ŘNČ - okamžitě po odeslání je návrh dostupný v 

ŘNČ, sledování stavu návrhu v ŘNČ (on-line komunikace). Jsou dostupné tiskové sestavy 

umožňující přehled vystavených objednacích návrhů. 

Objednací návrhy na služby - vystavování a dlouhodobá evidence objednacích 

návrhů na služby neinvestičního i investičního charakteru. Stejně jako Objednací návrhy na 

ND a materiál se i tyto objednací návrhy odesílají a sledují v systému ŘNČ. Na základě 

zpětné vazby lze pomocí aktualizace zjistit informace týkající se uzavřených smluv 

k jednotlivým objednávkám. K dispozici jsou tiskové sestavy umožňující přehled 

vystavených objednacích návrhů. 

Katalog náhradních dílů - umožňují evidovat náhradní díly k jednotlivým 

agregátům, včetně materiálových čísel. 

Výkresová dokumentace – modul umožňuje evidovat dokumentaci k jednotlivým 

agregátům, možnost evidovat distribuci výkresů pracovníkům (zápůjčky) pro potřebu 

řízené dokumentace. 

Sklady – v tomto modulu lze nahlížet na skutečný stav skladových zásob 

v jednotlivých skladech materiálů, náhradních dílů, olejů a maziv. Data do modulu jsou 

přenášena z nadřazeného IS SAP MM. 

Bezdokladové žádanky/výdejky – slouží k vystavování a evidenci elektronických 

žádanek a výdejek na materiál a ND ze skladů. V rámci organizačních změn se již 

nepoužívá.  

Výdejny OOPP – složí k evidenci vydaných a vyřazených osobních ochranných 

pracovních pomůcek a spotřebního materiálu u jednotlivých zaměstnanců. Dále se 

v modulu eviduje celkový stav skladových zásob jednotlivých druhů ochranných pomůcek 

a materiálů. 
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2.2.4 Moduly nákladové  

SOD, Kniha faktur - evidence Smluv o Dílo k objednacím návrhům na služby a 

evidence přijatých faktur k SOD. Odkazy na evidenční listy SAP. Tiskové sestavy 

umožňující přehled SOD a faktur. 

Roční plán oprav - příprava ročního položkového plánu oprav v zakázkovém 

členění. Plánované náklady dle dodavatelů ve skupinách účtů (sdružují více syntetických a 

analytických účtů). Tiskové sestavy pro možnost tisku plánu v různém členění s možností 

různých filtrů a nastavení.  

Nákladovost - vyhodnocování nákladů na údržbu podle zakázek. Srovnání s plánem 

oprav. Možnosti nastavení filtrů a parametrů sestav. Možnost sledovat meziroční vývoj 

nákladů. Modul využívá data importovaná z IS SAP/R3 – z modulu CO s periodou 24 

hodin. 

2.2.5 Moduly doplňkové 

Výkazy mistrů - měsíční evidence odpracovaných hodin pro interní pracovníky (dle 

profesí), mechanismy a externích dodavatele na jednotlivé zakázky. Správa seznamu 

zakázek ručně nebo automatizovaným přenosem z IS SAP/R3 (periodicky v cyklu 24 

hodin). Možnost překlápění výkazů interních pracovníků a mechanismů pro zúčtování zpět 

do IS SAP/R3 (na konci měsíce). Tiskové sestavy umožňují přehled odpracovaných 

výkonů za mistry, střediska a provozy, podle zakázek či souhrnně. Možnost exportu dat do 

tabulkového procesoru Microsoft Excel pro další zpracování. 

Dalšími doplňkovými moduly jsou Přehled historie zařízení, Poruchovost, 

Diagnostika. 

2.2.6 Moduly nastavení  

Spouštěcí modul - slouží k přihlašování uživatelů do systému a jako rozcestník do 

jednotlivých modulů a jejich aplikací. 

Administrátor - slouží ke správě seznamu zaměstnanců a uživatelů, k nastavování 

uživatelských oprávnění, k nastavování seznamů pracovníků, kteří se zobrazují v různých 

výběrech v rámci tohoto systému apod.. 
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3 Rozbor funkcí modulu „ Plán oprav “ 

V této kapitole jsem provedl rozbor jednotlivých funkcí výše uvedeného modulu a 

uvedl nedostatky a chyby, které omezují případně stěžují práci uživatelům systému. 

 

Modul Plán oprav je vytvořen k plánování oprav ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s.. Plánovaní oprav je přehled údržbářských činností, které jsou předem 

připravovány na určité časové období – kalendářní rok. Plánování těchto činností je 

založeno na stáří zařízení, stupni jeho opotřebení, na technických parametrech daných 

výrobcem zařízení, na zkušenostech provozovatele, na základě zjištění technické inspekce 

a revizních nálezů, na provedených diagnostických měření a na strategii údržby AMO. 

 

Plánování oprav v IMISu je prováděno z hlediska finančního, termínového a 

kapacitního v rozsahu podle požadovaných profesí a odborností. 

 

Oprava je obecně zásah do technického zařízení, kterým se odstraňuje částečné 

fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo 

provozuschopného stavu. 

 

Pro potřeby plánování a rozlišení oprav podle jejich celkového rozsahu náročnosti a 

charakteru se používají následující typy a zkratky: 

 

 Běžná oprava    -  BO 

 Dekádní oprava   -  CBO 

 Uzlová oprava   -  UZO 

 Rozptýlená oprava   -  RZO 

 Bezpečnost    -  BOZP 

 Jakost     -  JAK 

 Ekologie    -  EKO 

 Předkompletace   -  PRED 

 Položka operativního plánu  -  POP 

 Střední oprava   -  SO 

 Generální oprava   -  GO 

 Jmenovitá oprava   -  JMO 

 Kapitalizovaná oprava  -  KAP  

 Porucha    -  POR 

 Mimořádná oprava   -  MIM 
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V rámci jednotlivých závodů a za ArcelorMittal Ostrava a.s. jako celek se sestavují  

tyto úrovně plánů: 

 roční plán oprav závodů 

 roční plán oprav ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 měsíční plán oprav (dílčí plán z ročního plánu) závodů 

 měsíční plán oprav ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 operativní plán oprav (aktualizovaný měsíční plán) závodů 

Průběh sestavení ročního plánu oprav společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. vyplývá z níže 

uvedeného vývojového diagramu viz.Obr. 6. 

 

 

Obr. 6 - Vývojový diagram sestavení plánu oprav AMO [3] 



Kamil Novák : Plánování oprav v systému IMIS 

2011                                                                                                                                     20 

3.1 Matrice zakázek 

Tato funkcionalita slouží k evidenci zakázkových čísel, ze kterých se sestavuje 

roční plán oprav.  Zakázky je možné přidávat, měnit, kopírovat a rušit . Zaevidované 

zakázky lze navíc i přesouvat mezi jednotlivými úrovněmi vytvořeného stromu organizace 

tak, aby zakázka byla přiřazena co nejpřesněji k agregátu či technologickému celku 

(objektu) pro nějž se oprava plánuje. Zakázkové číslo oprav používané v IS IMIS je osmi 

místné a jeho sestavení je dáno provozně technickou dokumentací organizace [2] .  

 

Skladba zakázky v obecném tvaru X-YY-YYZZ-Z má z hlediska účetního 

následující význam: 

 X = nákladový okruh (identifikuje běžné opravy a udržování/položkové opravy) 

 Y = nákladové středisko závodu  

 Z = pořadové číslo výkonu (popř.číslo agregátu) 

 

Matrice je vytvořena velice zjednodušeně a dle mého názoru se v ní vyskytují tyto 

nedostatky : 

1. nelze zapsat k zakázce poznámku (např.rok plánované opravy,bližší popis opravy 

apod.) 

2. není možné zrychleně zobrazit zakázku pomocí vyhledávání konkrétního čísla 

zakázky. Vyhledat určitou zakázku lze jen procházením všech evidovaných čísel a 

to vždy v závislosti na zvolené úrovni stromu organizace, což je z časového 

hlediska zdlouhavé. 

3. absence jakékoliv tiskové sestavy evidovaných zakázkových čísel, taktéž nelze 

provést export dat do tabulkového procesoru pro další úpravy včetně možnosti 

tisku. 

4. při označení zakázkového čísla nebo jeho názvu nedojde vůbec k rozvětvení 

stromu organizace tak, aby bylo ihned zřejmé do jaké úrovně dekompozice 

zařízení je daná zakázka včleněna. 

3.2 Vytváření kopií a rušení verzí plánu 

Pomocí této aplikace lze snadno a v krátkém čase vytvořit novou verzi plánu z již 

existující verze a to buď v typovém provedení jako Návrh nebo přímo Plán. Další možností 

je kopírování dat do vybrané, již vytvořené, verze plánu. Jednotlivé vytvořené verze jsou 
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navíc seřazeny podle kalendářního roku pro který jsou vytvářeny. V této aplikaci je taktéž 

možné rušit vytvořené verze plánu, avšak tato funkce se využívá velmi zřídka. Velkou 

výhodou vytváření kopií je rychlé získání datové základny pro tvorbu nových verzí plánů, 

kde se doplánují pouze nové opravy a neaktuální opravy se snadno vymažou. U pravidelně 

se opakujících oprav se data jen aktualizují dle potřeby. Z hlediska pracnosti a časové 

náročnosti je snadnější vytvořit verzi plánu úpravou datové základny nežli ji celou vytvořit 

manuálním způsobem po jednotlivých položkách a v souvisejícím detailním členění. Další 

výhodou vytváření kopií je možnost tvorby archivních verzí plánu a to hlavně v případě, 

kdy tvorba plánu oprav probíhá etapově přičemž veškeré změny a úpravy se provádějí stále 

do jedné a té samé verze. V případě, že se archivní verze nevytvoří nelze pak již dodatečně 

zjistit původní plánované hodnoty platné před provedením následujících jednotlivých 

úprav. Zde se nevyskytují nedostatky, funkce velmi usnadňuje veškerou plánovací činnost. 

3.3 Porovnání plánů 

Funkce porovnání plánů umožňuje zjistit rozdíly mezi dvěmi vybranými verzemi 

plánů, které jsou vytvořeny na stejném plánovacím místě. Nalezené rozdíly v plánovaných 

zakázkách oprav jsou pro lepší přehled barevně označeny a navíc je možné rozdíly zobrazit 

pomocí třídění v členění Nové zakázky – Změněné zakázky – Smazané zakázky a také 

jejich kombinacemi. Nedostatkem této funkce je skutečnost, že vše je pouze zobrazitelné 

na monitoru a není k dispozici možnost exportu dat do souboru a funkce nemá rovněž 

žádný tiskový výstup. Vzhledem k tomu, že tato funkce se nevyužívá ve velkém rozsahu 

tak odstranění, výše uvedeného nedostatku, přiřazuji velmi nízkou prioritu v rámci 

možných úprav a zlepšení funkcionality IS. S výhodou se však dá tato funkce využít jako 

kontrolní mechanismus v případě vytvoření archivní verze plánu. Podstata kontroly 

spočívá v porovnání zdrojové verze před provedením nových úprav s její archivní verzí. 

Pokud nejsou nalezeny rozdíly tak jsou obě verze identické a nedošlo ke ztrátě dat, 

v opačném případě došlo při tvorbě archivní verze k chybě a je nutné archivační proces 

zopakovat. Obzvláště je tato kontrola vhodná v tom případě, když je verze plánu složena 

z dílčích částí vytvořených na jednotlivých podřízených plánovacích místech a je tedy 

nutné provést vícenásobné kopírování verzí. Tato funkce je, vzhledem ke svému účelu, 

dostačují z hlediska podávání informací. 
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3.4 Hromadná změna dodavatelů 

Jedná se o jednoúčelovou funkci pomocí níž se provede ve vybrané verzi plánu 

změna již naplánovaného interního nebo externího dodavatele na jiného, přičemž veškeré 

ostatní plánované údaje, jako jsou finanční objemy rozdělené na jednotlivé účty a měsíce 

čerpání těchto finančních prostředků v rámci plánovaného termínu realizace oprav a počet 

požadovaných výrobních hodin, zůstávají nezměněny. Změna dodavatelů se většinou 

provádí v rámci interních organizačních změn, kdy se slučují, transformují nebo zanikají 

dodavatelská střediska pro opravy. Přínos této funkce spočívá v rychlosti provádění 

hromadných změn a vyloučení možnosti, že by byly naplánovány finanční prostředky na 

neplatného dodavatele. Změny dodavatelů lze provádět i manuálně v příslušných 

jednotlivých zakázkách, avšak tento způsob je náročný na čas k tomuto potřebný a na 

důslednou kontrolu, která odhalí případné chyby způsobené lidským faktorem. Funkce 

nevyžaduje žádné úpravy či rozšíření a je přínosem v daném modulu. 

3.5 Správa snímků operativních plánů 

Z pohledu úrovně závodního planéra není tato funkce využívána. Správu snímků 

operativního plánu má ve své kompetenci udržovat planér na úrovni nejvyššího 

plánovacího místa tzn. na úrovni podniku. U této funkce rovněž není zapotřebí  provést 

změny. 

3.6 Tvorba plánu oprav a operativní plán 

Tvorba plánu oprav je nejdůležitější funkcí modulu Plánování oprav. Provádí se zde 

veškeré úkony spojené s tvorbou nových nebo úpravami existujících verzí plánu. 

Specifikují se zde detailní požadavky na jednotlivých zakázkách. V první fázi se nahraje 

zakázka opravy z matrice popř. se vytvoří nová s možností uložení do matrice, definuje se 

termín její realizace a typ opravy, jméno koordinátora. Ve druhé fázi se pomocí slovníku 

dodavatelů vyberou ti dodavatelé, kteří se budou na opravě aktivně podílet. Poté se u  

každého takto vybraného dodavatele rozplánují finanční prostředky a požadované 

množství kapacit.  Toto rozplánování se provede na příslušné účty v návaznosti na účtový 

rozvrh společnosti a konkrétní měsíce v intervalu termínu realizace. Navíc je možné 

použití dostupných filtrů pro zobrazení jen některých zakázek podle stanovených kritérií. 
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V této funkcionalitě se provádí i celková správa verzí, která umožňuje nahrávat 

požadovanou verzi plánu pro úpravy, zamykat verze proti dalším nežádoucím úpravám, 

označovat platnou verzi plánu a přiřazovat dílčí verze plánu z podřízených plánovacích 

míst směrem k nadřízenému plánovacímu místu. 

 

Operativní plán oprav je vytvořený z platného odsouhlaseného ročního plánu oprav 

ArcelorMittal Ostrava a.s.. Slouží k upřesňování plánovaných oprav z hlediska změn 

termínů a potřebných interních kapacit, k doplňování nových oprav a požadavků 

(vzniklých neplánovaně v průběhu probíhajícího kalendářního roku) zajišťovaných 

Závodem 3 – Údržba nebo externími dodavateli, pro potřeby optimalizace využití interních 

kapacit. Pro každý měsíc se vytváří nové operativní plány tzv. snímky dle organizačních  

potřeb. 

Výše analyzovaná funkce nepotřebuje žádné nové úpravy nebo rozšíření, protože 

její veškeré chyby a nedostatky zjištěné dlouhodobým používáním byly odstraněny již 

v minulosti. 

3.7 Správa plánovacích míst 

S touto funkcí pracují planéři na úrovni jednotlivých závodů a výrobních jednotek. 

Používá se pro administraci vytvořeného plánovacího místa, pomocí které lze vytvářet 

nové podřízené plánovací místa a jednotlivým plánovacím místům přiřazovat uživatele 

oprávněné pracovat s funkcí Tvorba plánu oprav. Vytvořením podřízených plánovacích 

míst lze celé plánování oprav výrobního závodu rozložit na menší celky, které pak 

charakterizují např. jednotlivé provozy daného závodu a zároveň tak vytvořit 

diferencovaný přístup uživatelů. Tato funkce navíc slouží jako přepínač pro výběr 

plánovacího místa se kterým uživatel aktuálně pracuje a to v případě pokud má oprávnění 

provádět plánovací činnost na více plánovacích místech. Jediným nedostatkem v této 

funkci, který se projevuje právě u uživatelů s možností přístupu na různá plánovací místa, 

je chybějící možnost nastavit si dle vlastních potřeb výchozí plánovací místo s nímž 

nejčastěji pracuje. V současnosti se uživateli automaticky rovnou zpřístupní to plánovací 

místo, které je na první pozici ze všech jemu přiřazených a přitom to není žádoucí. 

V takovém případě musí uživatel vždy napřed manuálně zvolit požadované plánovací 

místo a teprve poté spustit a pracovat s funkcí Tvorba plánu oprav z čehož jsou zřejmé 

úkony, které musí být provedeny navíc. 
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3.8 Výběr dodavatelů závodu 

Tato pomocná funkce umožňuje vybírat ze slovníku všech dostupných dodavatelů 

jen takové, kteří jsou potřební pro plánování oprav v rámci příslušného výrobního závodu. 

Tímto výběrem je zajištěna skutečnost, že uživatel nepoužije při plánování oprav 

neplatného dodavatele tzn. dodavatele, který již není pro potřeby plánování aktuální. 

Nevýhodou je manuální aktualizace dat slovníku v případě navádění nových externích 

dodavatelů. Určitého zlepšení by bylo dosaženo převodem dat z adresáře externích 

dodavatelů existujícího v SAP/R3. Současně by tím byla zajištěna i synchronizace dat 

týkajících se externích dodavatelů, se kterými společnost AMO uzavírá obchodní vztahy. 

3.9 Správa podřízených zakázek 

Ve správě podřízených zakázek může závodní planér k plánovaným zakázkám  

vybrané verze plánu vytvořit tzv. podřízené zakázky. Podřízené zakázky se využívají 

v případě, kdy je z ekonomického hlediska nutné nebo vhodné zachytávat veškeré skutečné 

náklady určité opravy nebo opravárenských činností odděleně. Kapacitní, termínové a 

finanční plánování není na těchto podřízených zakázkách prováděno, jelikož to je již 

součástí jejich nadřízených zakázek. Výhodou této funkce je možnost nastavit platnost 

podřízených zakázek pomocí časového intervalu vyjádřeného kalendářním rokem. 

Zásadním nedostatkem této funkce je naprostá izolovanost, kdy informace o vytvoření 

podřízené zakázky není dostupná v žádné výstupní sestavě týkající se plánu oprav. 

Současně informace o existenci jakékoliv podřízené zakázky není k dispozici ani ve funkci 

Tvorba plánu oprav. V důsledku výše popsaných chybějících provázaností mezi funkcemi 

se musí tyto informace uživatelům IS předávat alternativním způsobem např. elektronickou 

poštou. Alternativní způsoby však nejsou příliš ideální, jelikož informace nemusí vždy 

proniknout na všechna potřebná místa a vlastní účtování skutečných nákladů je pak 

prováděno na jinou zakázku čímž dochází ke zkreslení ekonomických výsledků oprav. 

3.10 Správa přiřazení objektu zakázkám 

Tato funkce úzce souvisí s funkcí uvedenou v předchozím bodě 3.9. Umožňuje 

přiřazovat objekty ze stromu organizace jednotlivým podřízeným zakázkám. U této funkce 

v současnosti není zapotřebí provádět žádné rozšiřování nebo úpravy, plně vyhovuje 

svému účelu. 
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4 Vazba na nadřazený IS 

Informační systém IMIS má vazby i na další okolní informační a řídící systémy, se 

kterými provádí částečnou výměnu dat. Z pohledu hierarchie je všem těmto systémům 

nadřazený SAP R/3, který patří do skupiny systémů ERP (Enterprise Resources Planning). 

Obecně ERP systém, jako takový, integruje a automatizuje velké množství procesů 

souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, 

distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví. Vazby a datové toky mezi 

jednotlivými systémy jsou znázorněny na Obr. 7.  

 

 

Obr. 7 - Vztah IMISu k okolním systémům 
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5 Možnosti dalšího rozšíření funkcionality IS IMIS 

V této kapitole se zaměřuji na možnosti provedení úprav a další rozšíření 

funkcionality informačního systému IMIS, které jsou níže uvedeny v jednotlivých bodech. 

Částečně tato kapitola navazuje na třetí kapitolu této práce, kde jsem provedl rozbor 

jednotlivých funkcí modulu Plán oprav a u některých jsem se již zmínil i o jejich 

nedostatcích. 

5.1 Rozšíření modulu Plán oprav 

Na níže uvedeném Obr. 8 je zobrazena matrice zakázek. Zde navrhuji doplnit 

funkci pro vyhledávání jedné zakázky a zakomponovat možnost exportovat, zde 

evidovaná, data do souboru. Vytvořit novou vazbu, která by při označení zakázky 

umožnila rozklad stromu organizace až na příslušnou úroveň objektu s nímž souvisí. 

Rozšířit v databázi tabulku o nový atribut – Poznámka k zakázce a zobrazit ji v matrici. 

 

 
 

Obr. 8 - Matrice zakázek 

 

Ve výstupních sestavách tohoto modulu je zapotřebí vytvořit novou sestavu, která 

by podávala informace o podřízených zakázkách a jejich vazbách na zakázky jim 
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nadřazené. Tímto doplňkem se uživatelům zajistí dostupnost k dalším informacím, které 

systém eviduje avšak v současné době k nim není možné přistupovat. 

5.2 Rozšíření modulu Nákladovost 

V tomto modulu navrhuji provést dílčí revize ve stávajících filtrech, jelikož 

předdefinované možnosti nejsou použitelné pro všechny dostupné výstupní sestavy. 

Důsledkem tohoto jsou pak rozdílné výsledky a to v případě, že se konkrétní skutečnost 

nákladů posuzuje z více možných pohledů. Tento nesoulad vznikl postupnou implementací 

požadovaných změn a úprav v této funkcionalitě, přičemž rozhodovacím kritériem byla 

hlavně cena za realizaci a dále i posouzení četnosti používání jednotlivých sestav.  

 

Dalším nedostatkem při zjišťování informací v tomto modulu je neúplnost výstupní 

sestavy  Srovnání nákladů s plánem oprav. Veškeré neplánované zakázky, na které byly 

vyúčtovány náklady, se zobrazují pouze barevným zvýrazněním a jejím číslem bez názvu. 

Použití takové sestavy výsledků pro další prezentaci je nevhodné, jelikož z daného čísla 

není srozumitelné na jakou opravu nebo opravárenskou činnost byly finanční prostředky 

použity. Výše popsaná výstupní sestava je zobrazena v Příloze 2. Odstranit lze tento 

nedostatek vazbou na tabulky vytvořené pro matrici zakázek odkud je možné chybějící 

názvy do sestavy načíst. 

 

Zásadní chyba, kterou je nutné z mého pohledu odstranit, je špatné zatřídění 

nákladů u podřízených zakázek v rámci veškerých skutečných nákladů na opravy. 

V současné době se podřízené zakázky včetně jejich nákladů načítají, ve výše uvedené 

výstupní sestavě, stejně jako zakázky neplánované. Toto vykazování výsledků je špatné, 

protože jak jsem již uvedl v bodě 3.9 všechny podřízené zakázky jsou finančně a kapacitně 

pokryty zakázkami z plánu oprav. Tudíž i podřízené zakázky jsou plánované. Na základě 

této skutečnosti je potřeba upravit funkcionalitu Nákladovosti tak, aby při porovnávání 

plánovaných a skutečných hodnot byly náklady podřízených zakázek vztaženy k nákladům 

zakázek jim nadřazených. Touto úpravou se docílí správné rozdělení skutečných nákladů 

z pohledu plánovaných a neplánovaných údržbářských aktivit. 

5.3 Rozšíření modulu Kniha faktur, SOD 

Na základě denního užívání tohoto modulu navrhuji implementovat chybějící 

funkcionalitu, která by umožnila vytvářet výstupní sestavy na základě generování dat 
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evidovaných prostřednictvím aplikací Kniha faktur a SOD. V současné době je sice možné 

v obou aplikacích exportovat tato data do externích souborů v rozsahu podle nastavení 

dostupných filtrů, avšak odděleně. Jakékoli další úpravy těchto souborů jsou zapotřebí 

provádět manuálně a v případě složitějších úkonů je k tomu nutná i hlubší znalost práce 

s tabulkovými procesory např. Microsoft Excel. Zjišťování potřebných informací, 

popsaným způsobem, je navíc i časově náročné hlavně pokud se provádí opakovaně a 

zdrojová data jsou průběžně aktualizována. 

 

Z ekonomického pohledu tyto aplikace spolu úzce souvisejí a je žádoucí mít 

možnost, aby IS poskytoval rychle a přesně odpovědi na otázky týkající se všech jednotlivě 

evidovaných smluv v návaznosti na jejich skutečnou fakturaci. Tohoto lze docílit 

zavedením vhodného filtru, který by generoval výstupní sestavy podle požadavku 

uživatele. Zvláštní výhodu vidím v možnosti, aby výstupní sestavy měly i funkci pro 

export dat do externí tabulky. Přínosem této nové funkcionality, by byla možnost predikce 

očekávaných nákladů externích výkonů v následujících měsících na základě již známých 

skutečností (SOD,termín realizace,celková smluvní cena,doposud vyfakturována 

částka,apod.), možnost tyto náklady analyzovat z hlediska nákladových účtů apod.. Pro 

výše popsaný návrh nové funkcionality jsem vytvořil i návrh výstupní sestavy, která by 

přehledně zobrazila požadované informace. Tento návrh sestavy je v Příloze 3. 

5.4 Nový modul pro export dat z Plánu oprav 

Roční plán oprav ArcelorMittal Ostrava a.s. je součástí finančního plánu 

společnosti. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby veškeré naplánované finanční hodnoty 

v plánu oprav  byly dostupné i pro nadřazené systémy. V současné době neexistuje žádná 

vazba, která by umožnila automatizovaný přenos těchto dat z IMISu do jiného 

informačního systému. Tato skutečnost je dána rozdílnou datovou strukturou těchto 

systémů a nelze tudíž vytvořit jejich přímé propojení. Převádění se provádí manuálním 

vkládáním dat na základě dílčích výstupních sestav plánu oprav a jedná se o proces 

zdlouhavý s velkou pravděpodobností výskytu chyb. Dalším negativním faktorem tohoto 

způsobu přenosu informací je dodatečné provedení změn v plánu oprav, kdy lze jen velmi 

těžko tyto změny začlenit i do jiných IS. 
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Jako řešení výše popsaného problému doporučuji vytvořit a implementovat nový 

modul s tzv. uživatelsky definovaným filtrem, jenž by fungoval nad veškerými daty 

uloženými do databáze pomocí modulu Plán oprav. Tato funkcionalita by umožnila 

vytvářet sestavy a exportovat data do tabulek přesně podle požadavku uživatele. Bylo by 

možné tvořit různé kombinace výstupů, kterých nelze dosáhnou užitím stávajících 

nadefinovaných filtrů a výstupních sestav plánu oprav. Takto vytvořené nové výstupy ve 

formě tabulek by následně byly použity jako datová základna  pro další přenos informací 

do nadřazených IS. 

 

Veškeré, v této kapitole uvedené, navrhované změny a rozšíření stávající 

funkcionality informačního systému vycházejí z mých vlastních dosavadních zkušeností a 

znalostí získaných v rámci každodenní práce s některými moduly tohoto IS. Implementace 

výše uvedeného bude mít hlavní přínos ve zjednodušení pracovních úkonů prováděných 

při získávání informací potřebných pro plnění ostatních pracovních úkolů a povinností. Na 

základě předešlého mohu konstatovat skutečnost, že efektivnost využití pracovní doby je 

závislá i na správně fungujícím podpůrném informačním systému a jeho možnostech 

poskytovat informace. 
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6 Přínos IS na ekonomiku údržby 

V této kapitole jsem se provedl zhodnocení přínosu informačního systému, jako 

celku, na ekonomiku údržby.  

Jak jsem již uvedl ve druhé kapitole této práce, první verze IS IMIS  byla 

implementována v roce 1992, tehdy pouze pro potřeby jednoho závodu. Celkový počet 

všech zaměstnanců společnosti v roce 1991 byl 22 151 pracovníků a z tohoto počtu 

působilo jen v oblasti údržby celkem 6 492 pracovníků [4]. Na základě uvedených 

historických údajů o počtech zaměstnanců vyplývá skutečnost, že není možné objektivně 

porovnat ekonomiku údržby bez podpory IS s ekonomikou údržby po globálním zavedení 

IS na konkrétních finančních objemech. Hlavními důvody jsou odlišné metody řízení 

údržby, množství skladových zásob ND a materiálů a výše jejich pořizovací ceny, 

různorodost oprav a  jejich rozsahů v jednotlivých letech. 

 

Hlavní přínos IS IMIS: 

 sjednocuje a zrychluje informační toky v podmínkách centralizované údržby  

 zajišťuje jednotnost zdroje dat a jednoduchý přístup k nim 

 udržuje historii zařízení a na něm provedených údržbářských zásahů  

 je operativní a přizpůsoben tak, aby podával informace o stavu zařízení, průběhu 

oprav, efektivním nasazení údržbářských kapacit, rozpočtech a skutečných 

nákladech na opravy 

 poskytuje velké množství informací, které umožňují provádět analýzy stavu 

zařízení 

 umožňuje zpřesňovat údržbářské zásahy a tím snižovat náklady na údržbu 

 snižuje náklady na skladové hospodářství 

 umožňuje snižovat délky prostojů a prodlužovat využití výrobního zařízení 

 

Základním úkolem plánování a řízení údržby je dosáhnout dlouhodobé rovnováhy 

mezi hodnotou provozovaných zařízení, jejich spolehlivostí a bezpečností a náklady na 

údržbu. Klíčem k dosažení této rovnováhy je především oblast plánované (preventivní) 

údržby, kde vzniká rozhodující část ovlivnitelných nákladů. Zároveň však má jejich výše 

zásadní vliv na spolehlivost a bezpečnost zařízení.  
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Jako názorný příklad uvádím přínos modulu Inspekce na ekonomiku údržby. 

Z generovaných Inspekčních plánů mistr údržby optimálně přiřazuje práce jednotlivým 

pracovníkům údržby. Dochází tak k úsporám pracovních kapacit, které mohou být využity 

pro další preventivní údržbu nebo k jiným činnostem. Optimalizací cyklů jednotlivých  

Inspekčních prohlídek za delší časový úsek se tímto způsobem docílí snížení potřeb 

pracovních kapacit při maximální znalosti stavu zařízení a rovněž lze predikovat možnost a 

délku výpadku daného zařízení. Navíc je možné redukovat potřebu nákladné přesčasové 

práce. V níže uvedené tabulce a souvisejícím Obr. 9 je znázorněn pokles nákladů dosažený 

popsanou optimalizací cyklů prohlídek na provoze Kontilití. Jedná se o porovnání 

plánovaného času na inspekční prohlídky za měsíc květen v letech 2008 - 2012. Rok 2012 

představuje předpokládanou úroveň, které má být dosaženo. 

 

Tabulka 1 - Plánované inspekční prohlídky - Kontilití - Květen 

   

Rok Celkem hod Náklady v Kč 

2008 865,17 276 853 

2009 858,77 274 805 

2010 770,20 246 464 

2011 708,28 226 651 

2012 666,00 213 120 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 - Graf poklesu nákladů optimalizací Inspekčních prohlídek 
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Závěr 

V souladu se zadáním mé bakalářské práce na téma „Plánování oprav v systému 

IMIS“ v ArcelorMittal Ostrava a.s. bylo hlavním cílem provést popis funkcionality 

informačního systému IMIS z úrovně organizační jednotky firmy (závodu) pro podporu 

oprav základních fondů. Dané téma jsem řešil z pohledu uživatele tohoto IS. Ve své práci 

jsem se nejprve zaměřil a nastínil všeobecný charakter EAM systémů a zdůraznil jejich 

hlavní přínosy. Strukturoval jsem společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. jako takovou a jí 

užívaný informační systém IMIS pro podporu řízení veškerých aktivit týkajících se údržby 

a plánu oprav veškerého výrobního zařízení. Následně jsem se detailně zabýval 

jednotlivými funkcemi, mnou užívaného, modulu „Plán oprav“ a zároveň jsem 

identifikoval klady a zápory těchto funkcí. Znázornil jsem vztah systému IMIS  k  okolním 

spolupracujícím systémům. Velkou část jsem dále věnoval popisu možností dalšího 

rozšíření funkcionality informačního systému. V tomto navrhuji určitá zlepšení IS IMIS, 

která povedou k zefektivnění práce. Konečným bodem této práce konkretizuji hlavní 

přínosy IS na ekonomiku údržby ve společnosti ArcelorMittal Ostrava. 
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Příloha 1 - Přehled dalších EAM systémů, jejich výrobců a dodavatelů na trhu 

 

 

 

 

Název produktu Výrobce Dodavatel 
abas ERP  ABAS AG ABAS AG 

AFM - Alstanet Facility 

Management 

Alstanet, s.r.o.  Alstanet, s.r.o. 

AMI - Assets 

Management Information 

HSI, spol. s r. o. HSI, spol. s r. o. 

APERTUM.CZ Technosoft spol. s r.o. Technosoft spol. s r.o. 

Aperture APERTURE 

TECHNOLOGY, Inc. 

INTERPLAN-CZ, s.r.o. 

ARCHIBUS Archibus Inc.  IKA DATA spol. s r.o. 

ASSIK  SYSTÉMY-Ratech, s.r.o. SYSTÉMY-Ratech, s.r.o. 

B - systém(W) EG - Expert, s.r.o. EG - Expert, s.r.o. 

Bílý Motýl BM Servis s.r.o. BM Servis s.r.o. 

EPASS EPASS s.r.o. EPASS s.r.o. 

FaMa+  TESCO SW a.s. TESCO SW a.s. 

IFS Aplikace IFS AB IFS Czech s.r.o. 

iMaint i2s Neit Consulting s.r.o. 

IMPACTxp Soft Solutions Ltd. Korbel CMMS s.r.o. 

INFOpower RTS, a.s. RTS, a.s. 

Infor EAM (Datastream 

7i) 

Infor Global Solutions GEMMA Systems spol.  

s r.o. 

Infor EAM MP2 Infor Global Solutions Inseko a.s. ČR + SR 

KORUND TESCO SW a.s. TESCO SW a.s. 

MAGMA - RU2 versity, a.s. versity, a.s. 

Maintenance Control Act-in B.V. Act-in CZ s.r.o. 

Maintis Ataco, s.r.o. Ataco, s.r.o. 

Maximo Asset 

Management 

IBM IDS Scheer ČR, s.r.o. 

mySAP Business Suite SAP ČR,spol. s r.o. SAP ČR,spol. s r.o. 

Oracle Enterprise Asset 

Management 

Oracle  Oracle Czech s.r.o. 

PATRIOT dataPartner s.r.o. dataPartner s.r.o. 

pit-FM  pit-cup GmbH pit Software, s.r.o. 

PSIpenta.com PSI AG IS Berghof s.r.o. 

QAD EAM QAD Inc. Minerva Česká 

republika, a.s. 

SG Maintenance Synergit s.r.o. Synergit s.r.o. 

TEFAM TietoEnator Czech s.r.o. TietoEnator Czech s.r.o. 
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Příloha 2 - Výstupní sestava - Srovnání nákladů s plánem oprav 
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Příloha 3 - Výstupní sestava (návrh) - Čerpání nákladů dle SOD 

 

 


