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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je prověřit možnosti použití různých informačních systémů při 
řízení podnikové údržby a aplikovat tyto poznatky na současný způsob řízení údržby ve 
společnosti Megatech Industries Hlinsko. První část problému byla řešena zmapováním 
aktuálního trhu a porovnáním nabídek jednotlivých poskytovatelů informačních systémů 
údržby, druhá pak proběhla ve spolupráci s manažerem údržby společnosti Megatech Industries 
Hlinsko za použití softwarového řešení – systému Palstat CAQ. Zjištění této práce ukazují, že 
řízení podnikové údržby je možné vést mnoha způsoby a z hlediska softwarové podpory je 
možné uspokojit téměř jakýkoliv systém údržby. Zároveň bylo prokázáno, na příkladu 
společnosti Megatech Industries Hlinsko, že žádný způsob řízení údržby není dokonalý a 
nezávislý pozorovatel dokáže vždy objevit rezervy pro zlepšení.

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to investigate the possibilities of usage various information 

systems in the management of company maintenance and to apply this knowledge to the current 

management maintenance system in Megatech Industries Hlinsko. The first part of the problem 

was solved by mapping the current market and comparing the offers of the individual 

information system maintenance providers, the second one was carried out in cooperation with 

the maintenance manager of Megatech Industries Hlinsko using the software solution Palstat 

CAQ. The findings of this work show that enterprise maintenance management can be 

performed in many ways, and almost any maintenance system can be supported by some kind 

of software support. Meanwhile, it has been proven, on the example of Megatech Industries 

Hlinsko, that no way of managing maintenance is perfect, and an independent observer can 

always find reserves for improvement.

KLÍČOVÁ SLOVA
Řízení systému údržby, informační systém řízení údržby, totální produktivní údržba, 
preventivní údržba, softwarová podpora. 
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Management maintenance system, computerized maintenance management system, total 

productive maintenance, preventive management, software support. 
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1 ÚVOD

Přestože má údržba ve smyslu opravování a udržování nástrojů své kořeny hluboko v minulosti, 

s vlastním pojmem údržba a údržbář se setkáváme až v období průmyslové revoluce. Význam 
údržby je poměrně široký a lze na něj nahlížet z mnoha úhlů pohledu. To přímo souvisí 
s vlastním vývojem údržby a také smýšlením lidí, kteří teorii údržby rozvíjeli. Může se tudíž 
použít hledisko finanční, které samotnou údržbu strojů (jako technický proces) téměř nebere 
v potaz, hledisko čistě technické, hledisko systémové. Tyto způsoby nahlížení na údržbu jsou 
v práci uvedeny, z důvodu primárního zaměření práce je rozebráno především systémové a 
informační hledisko.

Práce samotná nastiňuje historický vývoj údržby, od nejstarší údržby po poruše až po 
moderní komplexní systémy údržby, a sleduje aspekty, které vedly k tomuto vývoji. Dále se 
zaměřuje na vývoj a použití informačních systémů údržby, které jsou nezbytné k efektivnímu 
řízení údržby. Informační systémy musí zohledňovat veškeré požadavky jak na systém samotný 
(definovaný pravidly, které vyplynuly z praktických zkušeností) tak na vlastní údržbu a její 
soulad s požadavky norem kvality a speciálními požadavky zákazníka. Po důkladném 
prozkoumání trhu s informačními systémy bylo několik z nich vybráno (na základě různých 
důvodů) a popsáno. Práce tak ukazuje variabilitu v možnostech řízení systému údržby, protože 
každý informační systém používá různé metody a svým způsobem se snaží dosáhnout 
společných cílů pro všechny systémy údržby.

Práce obsahuje také praktickou zkušenost s řízením systému údržby a to ve společnosti 
Megatech Industries Hlinsko. Rozebírá zde použité softwarové řešení Palstat CAQ a jeho 
modulu určeného speciálně pro údržbu na příkladu jednoho ze strojů používaných v této 
společnosti. Snaží se zároveň odhalit slabé a silné stránky vlastního systému údržby, který je 
v této firmě nastaven.  
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2 DEFINOVÁNÍ POJMU ÚDRŽBA

Podobně jako údržba sama, její význam, chápání a začlenění do dalších disciplín, souvisejících 
s výrobou, i definice údržby se s časem měnila a vyvíjela. V současnosti můžeme chápat údržbu 
v širším měřítku, jako součást provozní spolehlivosti a jako nedílnou součást procesu, který se 
podílí na výsledné kvalitě produktu. Přesto je údržba sama o sobě velmi rozsáhlá a pro svou 

komplexnost ji bereme jako samostatný obor, jako procesně orientovanou činnost a jako nástroj 
zajištění provozní spolehlivosti. 

Pro lepší pochopení údržby je třeba si uvést definici spolehlivosti jako takové:

„Spolehlivost byla definována jako obecná vlastnost objektu, spočívající ve schopnosti 
plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných 
mezích a v čase podle stanovených technických podmínek.“ [34]

Jednalo se o objektivní, obecnou a komplexní vlastnost. Podle nově zavedených norem 
ČSN ISOP 8402 (Management jakosti a zabezpečování jakosti – slovník) a podrobněji pak ČSN 
IEC 50 (Mezinárodní elektrotechnický slovník, kapitola 191: spolehlivost a jakost služeb) je 

spolehlivost definována následovně:

„Spolehlivost je termín pro popis pohotovosti a činitelů, které ji ovlivňují: 
bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby.“ [34]

O spolehlivosti samotné dnes pojednává celkem cca 60 technických norem, které jsou 
implementovány do ČSN. Vesměs se jedná o normy vypracované technickou komisí IEC TC 
56 Spolehlivost, které jsou zpravidla paralelním hlasováním schváleny CENELEC a jakožto 
průřezové normy jsou (až na výjimky) zaváděny do ČSN překladem. Jsou do nich však zahrnuty 
i normy ze souvisejících oborů management rizik (ISO TMB Management rizik) a údržba (CEN 

TC 319). 

Definice údržby a její kompletní terminologie je uvedena v normě ČSN EN 13306
(Terminologie údržby): 

„Údržba je definována jako kombinace všech technických, administrativních a 
manažerských opatření během životního cyklu objektu, zaměřených na jeho udržení ve stavu 
nebo jeho vrácení do stavu, v němž může vykonávat požadovanou funkci.“ [1]

Pokud se na údržbu nahlíží jako na nezbytnou investici k pojištění spolehlivosti, potom by 
veškeré aktivity související s údržbou měly být orientovány na maximální zisk z této investice, 
tzn. zvýšení spolehlivosti. S takovýmto způsobem nahlížení na údržbu se ovšem setkáváme 
zřídka kdy. Obvykle je pouze kladen důraz na to, aby se stroj co nejrychleji vrátil do 
provozuschopného stavu, aniž by se řešila otázka zvýšení spolehlivosti stroje.

Samotné výdaje na údržbu a management rizik by měly být v přímém vztahu 
k pravděpodobnosti a důsledkům selhání. Velice často se stává, že posouzení rizik, které 
vychází ze zkušeností, může být provedeno bez extrémních nákladů na složité analýzy, i když 
občas nelze ani tuto možnost vyloučit a je třeba postupovat důsledně a vzít v úvahu následující 
body: 
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1. Jádro činnosti údržby je definováno jednak designem a jednak procesem.

2. Je třeba vzít v úvahu výsledky činnosti údržby týkající se selhání stroje před zahájením 
výroby. 

3. Neočekávané poruchy stroje mohou způsobit dodatečné ztráty (přerušení výroby, 
odklon a narušení plánovaných zdrojů na údržbu, ztráta dobrého jména, pokuty za 
pozdní dodávky, nedodání zboží, zastavení výroby u zákazníka atd.). Tyto ztráty bývají 
většinou mnohem vyšší, než náklady na údržbu a opravu.

Cílem údržby by mělo být udržování „hladké výroby“ (tedy kontinuálního procesu výroby 
bez neplánovaných prostojů) a zvyšování zisku závodu, pokud je hlavním úkolem údržby pouze 

opravovat stroje, pak celá údržba selhala v základním bodě svého účelu. [1]
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3 HISTORICKÝ VÝVOJ ÚDRŽBY

Neexistuje mnoho odvětví, která by prošla tak razantními změnami během krátké doby svého 
vývoje, tak jako údržba. O údržbě jako takové se dá hovořit od začátku průmyslové revoluce 
někdy před 200 lety, k největším změnám ovšem došlo od konce 2. světové války. Nahlížení 
na koncept údržby jako takové se proměnilo kompletně od základů.

3.1 Období do 2. světové války

Před 2. světovou válkou byla výroba, potažmo výrobní stroje, robustní, naddimenzované a 
výrobní cykly byly poměrně dlouhé, tedy chod strojů výrazně pomalý. Ovládací a kontrolní 
systémy byly velice jednoduché, či spíše základní. To bylo způsobeno především požadavky 
na výrobu a výrobky samotné – parametry byly lehce dosažitelné, tudíž náročnost výroby 
nebyla příliš vysoká. Pokud došlo k poruše stroje, nebyl to tedy velký problém a stroje mohly 
být tedy udržovány pouze na bázi opravy po poruše. Navíc byly tyto stroje díky výše uvedeným 
skutečnostem velmi spolehlivé, dodnes je možné vidět některé z těchto strojů, které byly 
vyrobeny v poválečném období, byly uvedeny do provozu a i dnes pracují v podstatě stejně 
dobře jako v den zahájení provozu. [2]

3.2 Období od 50. let 

V 50.tých letech, v období poválečného budování, došlo k výrazné změně. V důsledku 
válečných ztrát byl náhle nedostatek pracovních sil, náklady na pracovní síly významně 
vzrostly, což vedlo ke zvýšenému zavádění mechanizace a automatizace do výroby. Stroje se 

stávaly lehčími, rychlejšími a schopnými vyrábět stejné množství výrobků jako dříve ovšem 
v mnohem kratších časových intervalech. Na druhou stranu se stroje ovšem rychleji 
opotřebovávaly, díky tomu se jevily jako méně spolehlivé. Výroba začala požadovat lepší 
údržbu, což vedlo k zavedení plánované preventivní údržby. [3] 

V té době se všeobecně přijímalo, že zavedením preventivní údržby se může předejít 
některým poruchám a že to povede k úsporám v dlouhodobém měřítku. Zároveň se také obecně 
předpokládalo, že čím je stroj starší, tím je pravděpodobnější, že se porouchá. Největším 
problémem tak bylo určit časový interval (na základě nasbíraných dat), kdy preventivní údržbu 
aplikovat. Díky tomu se údržba stávala dále náročnější a vyžadovala použití matematických 
modelů a statistiky. [4] 

3.3 Období od 60. let

V 60.tých letech došlo ke zpochybnění současného systému údržby a to ze strany leteckého 
průmyslu – došlo k představení Boeingu 747. Boeing zpochybnil obecné pravidlo: čím starší 
stroj, tím pravděpodobnější porucha. V té době se počet leteckých nehod pohyboval kolem 60 
na milion startů. Dle preventivní údržby, 20 000 letových hodin vyžadovalo cca 2 000 000 

hodin údržby. Díky tomuto neúměrnému množství byla celá preventivní údržba zpochybněna 
a došlo k přezkoumání procesu vzniku poruch. Bylo identifikováno celkem 6 modelů, které 
vedly k poruchám, a u tří z nich se prokázala spojitost se zvýšením počtu poruch v důsledku 
stáří. Tyto tři však představovaly pouze 11% všech poruch. Zbylých 89% nevykazovalo žádný 
vztah ke stáří objektu, ale souviselo s intervalem pravděpodobnosti vzniku poruchy, tedy jinými 
slovy s tím, porucha je náhodná událost. Přes tento vztah k náhodě lze tyto poruchy zvolením 
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a měřením vhodných parametrů předvídat a následně eliminovat.  Letecký průmysl jako první 
aplikoval tyto nové poznatky a výsledky byly dramaticky znatelné: potřeba údržby klesla 
z 2 000 000 na 66 000 hodin, což je přibližně v poměru 30:1. I přes toto snížení počet poruch 
klesl, bezpečnost se zvýšila. Tento nový systém se označuje jako centrální produktivní údržba, 
která se vyhýbá již zmíněné „přeúdržbě“, zaměřuje se na efektivitu údržby, a provádí údržbu 
tak, aby výroba byla stále finančně rentabilní. [5] 

3.4 Období od 70. let do současnosti se zaměřením na automobilový průmysl

Na konci 70.tých a počátkem 80.tých let dochází k další evoluci údržby, která byla vyvolána 
především požadavky automobilového průmyslu. Automobilový průmysl dosáhl na titul 
„největší světový výrobní průmysl“. Celkový průmyslový rozmach z 80.tých let byl vyvolán 
především automobilovým průmyslem. Po ropné krizi bylo třeba nastartovat průmysl jako 
takový. Tři největší lídři automobilového průmyslu v USA – Ford, Chrysler a General motors 

– se rozhodli oživit ekonomiku země i z důvodu, že je celosvětová ekonomická recese citelně 
zasáhla. Evropský automobilový trh čelil boji o přežití v důsledku nasycení globálního trhu a 
růstu tlaku ze strany konkurence. Nové modely musely být uváděny na trh s minimálním 
zpožděním, bylo spočítáno, že evropští výrobci automobilů dosáhli ztráty 1 800 000 dolarů 
v důsledku pouze 1 ročního zpoždění v uvádění nových modelů automobilů na trh oproti svým 
konkurentům. To zároveň ukazuje, jak důležitá je dostupnost výrobních zařízení. Mnoho 
rozvojových zemí se zaměřilo na automobilový průmysl jako na hlavní pohon k nastartování 
svého průmyslu. [6] Existuje mnoho ukazatelů, které dokazují, že automobilový průmysl je 
považován za nejpříznivější a nejúčinnější způsob, jak nastartovat ekonomiku, a má mnoho 
výhod oproti ostatním odvětvím. Jenom v roce 2007 se celosvětově prodalo 71 900 000 nových 
automobilů. Zatímco trhy v Severní Americe a Japonsku stagnovaly, v Jižní Africe a Asii silně 
rostly. Největšího růstu dosáhly trhy v Rusku, Brazílii, Indii a Číně. Krize v automobilovém 
průmyslu z let 2008 – 2009 byla součástí globální finanční krize. Krize zasáhla jak Evropské, 
tak Japonské automobilky, nejvíce se však dotkla těch Amerických. [7] 

Automobilky na celém světě se potýkají s intenzivní konkurencí, a proto existuje 
obrovský tlak na optimalizaci jejich výrobních procesů. Mezi největší oblasti, kde stále existuje 
velký potenciál, patří průmyslová údržba. Mobleyho studie z roku 1990 uvádí, že 15-40% 

veškerých výrobních nákladů připadá na provozování údržby a aktivit s ní spojených. [8] 

Údržba je systém, který operuje paralelně s výrobou a může mít velký vliv jednak na 
výrobní kapacity a jednak na kvalitu vyráběného výrobku, proto si zaslouží neustálé zlepšování. 
Další studie, provedená Blanchardem v roce 1997 uvádí, že odhadované náklady na údržbu 
budou s vysokou pravděpodobností nadále vzrůstat se zvyšováním podílu automatizace ve 

výrobě. Tato studie se týká především automobilového průmyslu a to díky jeho specifickým 
vlastnostem jako je: zásah do mnoha odvětví průmyslu, náročnost na pracovní sílu, velký objem 
výroby, vysoce automatizované stroje a montážní linky, obrovské kapitálové investice pro 

hromadnou výrobu atd. [9] 

Díky finanční nerentabilitě a neefektivitě preventivní údržby a díky rozvoji nových 
technologií se v údržbě objevily nové trendy, které pomohly preventivní údržbu doplnit, či 
znatelně omezit. Jednalo se o prediktivní údržbu. Ta na rozdíl od preventivní údržby není 
založena na přesném časovém plánu, ale snaží se předvídat skutečný stav strojů. Data o stavu 
stroje a jeho součástek jsou sbírána většinou pomocí senzorů, následně statisticky 
vyhodnocována a poté se přistupuje k vlastní údržbě a výměně dílů. I přesto, že prediktivní 



17

údržbu nelze aplikovat všude (ne vždy je technicky proveditelná nebo ekonomicky zajímavá), 
jejím použitím se dosáhlo jednak finančních úspor a jednak větší dostupnosti co se týče 
především monitorování technického stavu strojů. Dalším rozšířením či spíše evolučním 
krokem prediktivní údržby je údržba proaktivní. Ta zahrnuje kompletní prediktivní údržbu, ale 
navíc se snaží odhalit a odstranit příčiny nežádoucích stavů, které odhalila prediktivní údržba. 

Vždy, když se objeví nová technologie a stane se ekonomicky dostupnou, můžeme si 
být jisti, že dojde k zásahu či změně v politice údržby. Může dojít i ke změně systému údržby. 
Veškeré systémy údržby, ať už TPM, RCM, LCC, CIBOCOF, VDM jsou kombinací a 
doplněním již výše uvedených typů údržby. Nejvíce uznávaným a rozšířeným systémem je 
jednoznačně TPM, proto je stručně představen v následující kapitole.

3.5 Totální produktivní údržba (TPM)

Filosofie TPM (Total Productive Maintenance) vznikla v USA v 50. a 60. letech. Největšího 
propracování však tento systém doznal v Japonsku. TPM kombinuje přístupy preventivní a 
prediktivní údržby a zároveň zavádí nové prvky, jako je autonomní údržba, zapojení malých

týmových skupin, vizuální management či prvky bezpečnosti na pracovišti. Od sedmdesátých 
let se systém TPM zaváděl do japonských podniků. Dle původního záměru je TPM program, 

jehož cílem je zlepšení nejen údržby, ale i všech procesů v podniku. Cílem je dosáhnout 
zamezení prostojů strojů, odstranění zmetkovitosti, politika nulové úrazovosti. Původně se 
TPM týkala pouze údržby. Dnes zahrnuje i úsilí managementu, s cílem hlubšího povědomí a 
konání zaměstnanců usměrnit výrobní procesy. Mezi základní pilíře TPM patří:

a. Autonomní údržba - operátor zařízení provádí samostatně inspekce, čištění, mazání, 
samostatné provedení menší nenáročné údržby. 

b. Preventivní a proaktivní údržba.
c. Důkladná znalost jednotlivých strojů a zařízení.
d. Náhradní díly a jejich management.
e. Tvorba standardů pro autonomní údržbu.
f. Monitoring a identifikace zdrojů poruch.
g. Zapojení všech zaměstnanců, tedy nejenom pracovníků údržby.
h. Školení a průběžné vzdělávání zaměstnanců.
i. Dodržování zásad bezpečnosti při práci. [10] 
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4 INFORMAČNÍ SYSTÉMY ÚDRŽBY

V průmyslové výrobě dochází v souvislosti s informačními technologiemi k velkým změnám. 
Jelikož údržba je nedílnou součástí výroby, zasahují tyto změny i do ní. Důvodů je nespočet. 
Zvyšují se požadavky na hmotná aktiva ze strany ochrany životního prostředí, zvyšují se nároky 
na řízení nákladů, automatizaci výroby a v neposlední řadě se stále více spoléhá na moderní 
technologie. Také se objevují stále nové studie zabývající se principem chování strojů a 
důsledky jejich poruch. Na inženýry a manažery jsou kladeny stále větší požadavky na znalost 
důležitých dat, informací a vědomostí, pro kompletní pochopení závodů a jejich výrobních 
procesů. Informační technologie významně pomáhají v těchto úkolech. 

Vývoj v oblasti informačních systémů pro řízení údržby znamenal trvalý odklon od 
tradičního plánování a rozvrhování činností údržby a přechod na profesionální informační 
systémy řízení údržby, které podporují mimo jiné nové systémy a filosofie údržby, jako je RCM 
a TPM. 

Údržba byla tradičně provozována v relativně stabilním prostředí, ale nyní se dostává do 
centra pozornosti managementu stejně jako další odvětví výroby. Rychle se měnící výrobní 
prostředí je charakterizováno stále větší rozmanitostí produktů, sníženou plánovanou životností 
strojů i produktů, automatizací atd. Při honbě za dosažením optimalizace výrobních procesů, 
manažeři a technologové se neustále snaží o zlepšení produktivity výroby a snížení odstávek 
výroby. V údržbě stejně jako v dalších odvětvích je navíc neustálá snaha o snižování nákladů. 
Navíc se přidává zvýšený zájem o maximální bezpečnost práce a minimalizování vlivu na 
životní prostředí. Z těchto důvodů se zvyšuje tlak i na údržbu, která je navíc ovlivňována a 
omezována nejrůznějšími právními předpisy a direktivami. V dnešní době již není možné nebo 
je to byrokraticky velice náročné a tudíž to přináší velkou zátěž, udržovat celý informační 
systém údržby v papírové formě pomocí kartoték. Přechází se tak na informační systémy 
počítačové.

4.1 Zavádění informačních systémů do výroby

V 80.tých letech byly informační systémy údržby (CMMS) ještě v plenkách, málokde 
aplikované do praxe, literatura, co se týče zavádění CMMS do praxe, téměř neexistovala. 
Samotný pojem informačního systému pro údržbu se měnil. Pojem CMMS se vžil až nedávno, 
spolu s ním se objevily další pojmy – EAM, což je nadstavba CMMS s doplňujícími funkcemi. 
Proto v roce 1987 přišel Jack R. Meredith (americký inženýr, teoretik a profesor) s projektem 

zaměřeným právě na zavádění informačních systémů do výroby. [11] Jeho výzkum se sestával 
ze tří kroků. Prvním bylo, že oslovil manažery a operátory ve dvou různých společnostech a 
požádal je o vytvoření seznamu faktorů, které považují za důležité při zavádění CMMS do 
výroby. Z tohoto seznamu pak vybral 5 nejčastěji zmiňovaných faktorů. Druhým krokem bylo 
zahájení formálních rozhovorů a to v celkem 5 různých společnostech (2 byly totožné se 
společnostmi v kroku prvním, další 3 byly přidány). Poté byly všechny osoby, kterých se 
zavedení CMMS přímo týkalo, přizvány, aby se studie zúčastnily. Rozhovory byly vedeny 
s manažery údržby, výroby a informačních systémů, s 2 supervizory a s 2 operátory, kteří byli 
zodpovědní za údržbu strojů ve studii, s cílem zjistit jejich očekávání od zavedení CMMS. Třetí 
krok následoval až s odstupem 12 – 18 měsíců po zavedení CMMS ve společnostech. Pokud 
možno stejné osoby (což bylo splněno pouze ve 27 případech z 35) byly požádány, aby se 
vyjádřili k 5 vybraným faktorům, které dříve uvedli jako klíčové při zavádění CMMS do 
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společnosti, a aby popsaly výhody, kterých se dosáhlo po zavedení CMMS. Z této studie vzešlo 
5 hlavních postulátů, které Meredith uvádí ve své studii:

1. Před zavedením jakéhokoliv informačního systému (IS) je zcela zásadní komplexní 
znalost a porozumění celkové funkčnosti závodu a všech jeho procesů. Meredith sám 
považuje za stěžejní provést hloubkovou studii stávajících procesů před jakýmkoliv 
zaváděním nových technologií do výroby. 

2. Veškeré manažerské závazky a povinnosti (nastavení a funkčnost systému) se musí 
přizpůsobit zavedení nových technologií.

3. Se zavedením nových technologií/systémů musí dojít ke změně podpůrných systémů 
– výrobní infrastruktury, interní politiky, systému rozhodování a odpovědnosti, ale i 

samotného reportingu a měřicích postupů. 

4. Lidé se budou bránit změně, novému systému, nové technologii.

5. Největším technickým problémem při zavádění nových technologií je vždy software.

Těchto 5 faktorů je při zavádění CMMS významných a to nejen jednotlivě, ale i ve 
vzájemných souvislostech. Kdybychom je sekvenčně spojili v jeden závěr, vyplyne nám toto 
tvrzení: Funkční znalost procesů závodu je nezbytným předpokladem pro úspěšnou 
implementaci CMMS, vede ke zlepšení výrobní infrastruktury, může vést ke snížení odporu 
proti změnám a zároveň může pomoci při specifikaci a instalaci softwaru. Nezbytným prvkem 
k úspěšnému zavedení CMMS je odhodlání managementu a jeho přístup k plnění závazků. [12] 

Tyto postuláty jsou dnes všeobecně přijímané a jsou ve velkých společnostech 
zohledňovány při výběru a zavádění CMMS do výroby.

4.2 Přínos vyspělých informačních systémů

Jako vyspělý informační systém označujeme ten, který prošel vývojem. Tento vývoj započíná 
navržením CMMS na základě zkušeností tvůrců jak s vývojem, tak se zaváděním CMMS 
v jiných společnostech, pokračuje jeho implementací do výroby a především tzv. hlasu 
zákazníka, či lessons learned, tedy zohlednění zkušeností s používáním CMMS. V ideálním 
případě je na základě normou schválené metodiky (např. VDA 6.3) CMMS a jeho funkčnost 
v praxi zauditována a výsledky jsou předloženy jak straně zákazníka, tak straně dodavatele 
CMMS, který nálezy z auditu zohlední v následných úpravách CMMS za účelem zlepšení a 
zefektivnění CMMS.

Na obrázku č. 1 je vidět situace před zavedením CMMS do výroby. Celý systém je 
založen na papírové dokumentaci a je značně závislý na lidském faktoru, neboť jednotlivé 
požadavky, které jsou sice vypsány na formulářích a protokolech, jsou předávány jednotlivými 
osobami. Může tak dojít k řadě chyb, které negativně ovlivní celý systém údržby. Jmenujme 
například pochybení při zapisování dat, možnost ztráty papírové dokumentace, nesprávné 
vyhodnocení zapsaných dat, nekompletní předávané informace, které vedou k nepochopení 
požadavku atd. Tento systém je také neúměrně finančně přetížen (náklady na pracovní síly jsou 
neúměrně vysoké). 

Výhod zavedení CMMS je několik:

1. Finanční úspora (snižování celkových nákladů výroby).
2. Zlepšení přehlednosti.
3. Systémové hlídání a sledování všech zařízení, nástrojů a náhradních dílů.
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4. Zjednodušení systému údržby.
5. Odstranění chyb lidského faktoru.
6. Zvýšení efektivnosti.
7. Rychlejší reakce na možné selhání strojů.
8. Provázanost s dalšími odděleními provozu.
9. Zvýšení spolehlivosti dodávek finálních dílů.

Implementaci CMMS je třeba chápat jako komplexní investici, nejde pouze o nákup 
softwaru, ale také o nákup knowhow a zkušeností odborníků v oboru údržby. Mnoho 
společností zahrnuje v balíčku CMMS také nadstandardní služby, jako jsou například 
pravidelná školení ohledně používání softwaru, nastavení systému, 24 hodinová online podpora 
operátora, který je schopen vyřešit neočekáváné problémy a další benefity. Mezi ně patří 
například zjednodušení uživatelského rozhraní pro nejpoužívanější údržbářské funkce a jejich 
převedení na platformy výrobních nebo mobilních terminálů (PDA, tablety). Dalším z nich je 

zlepšení vizualizace klíčových informací, jejich převádění a zobrazování na velkoplošných 
obrazovkách umístěných ve výrobě. [13] 

Obr. 1) Struktura systému údržby před zavedením CMMS [23]. 

4.3 Požadavky na obsah informačních systémů

Pro optimální a účinnou funkčnost údržby je třeba vhodně zvolit a nastavit informační systém 
údržby. Pokud je systém dobře nastavený, efektivita a účinnost údržby se zvyšuje a zároveň 
klesají náklady na údržbu v dlouhodobém časovém měřítku. Vhodně nastavený informační 
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systém údržby předkládá manažerovi údržby relevantní data, která mu pomáhají dělat správná 
rozhodnutí ohledně údržby samotné. Informační systém by měl poskytovat následující data:

1. Snadno dohledatelné historické záznamy k jednotlivým strojům, jejich klíčovým částem 
nebo skupinám podobných strojů. Tyto záznamy by měly obsahovat výrobce, 
specifikace dané výrobcem, historický záznam provozu z časového hlediska a 
podmínek, ve kterých byl stroj provozován, záznamy výsledků kontrol a údržby, které 
se na daných strojích prováděly.

2. Seznamy a plány kontrolních prostředků a servisních služeb, které zahrnují i standardy

nutné k provádění těchto kontrol a údržby. V plánech by mělo být uvedeno, jaká 
bezpečnostní opatření a jaká povolení jsou nutná při provádění jednotlivých činností, 
obsažen by měl být havarijní plán a způsoby zálohování. 

3. Trackovací (sledovací) systém, který zajišťuje, aby kontroly a údržba byly prováděny 
dle plánu.

4. Systém, který je schopný posoudit a vyhodnotit prioritu jednotlivých kontrol a údržby 
a na základě tohoto vyhodnocení zvýšit či snížit četnost kontrol a údržby.

5. Specifikaci speciálních náhradních dílů a materiálu pro jednotlivé stroje a systém, který 
zajistí, že pro každý stroj jsou během údržby používané správné náhradní díly. Zároveň 
by měl obsahovat seznam kvalifikovaných a schválených dodavatelů náhradních dílů.

6. Soupis náhradních dílů a systém řízení zásob. Tento systém by měl zahrnovat písemné 
postupy pro správné skladování velkých, složitých a citlivých částí, jako jsou rotory 
turbíny, elektrické motory nebo cívky, nebo elektronické moduly.

7. Programy na analýzu účinnosti nákladů na kontrolní postupy a postupy údržby.
8. Podepsaná proškolení a pracovní postupy, které popisují postup jak jednat v případě, 

kdy kritické či bezpečnostní komponenty jsou mimo provoz ať už z důvodů údržby nebo 
z jiných důvodů. Zároveň musí obsahovat potvrzení, že management a veškerá další 
zasažená oddělení jsou okamžitě informována v těchto kritických případech.

Ve většině společností je informační systém údržby řízen za pomocí počítačů. 
Vzhledem k současnému stavu pokroku v oblasti informačních technologií není důvod, 
proč by i malé společnosti nemohly profitovat z výpočetní techniky, zvlášť když ceny za 

software nejsou tak vysoké. [14] 

Samotný informační systém řízený počítačem lze pro větší efektivitu spojit s různými 
typy protokolů. Ty obecně do systému samotného nespadají, přesto mohou poskytnout 
spoustu cenných informací. Z důvodu efektivity by každý protokol měl splňovat následující 
podmínky:

1. Veškeré informace musí být sbírány pravidelně. I méně významné informace mají 
větší sdělovací hodnotu, pokud jsou sebrány pravidelně, než nahodile sebrané 
klíčové informace.

2. Informace vybrané pro sběr by měly být relevantní a dostatečně úplné pro pochopení 
situace. 

3. Sbírané informace musí být pravidelně vyhodnocovány inženýrem údržby, nebo 
alespoň nahrávány do informačního systému. Velice často se stává, že informace 
sice jsou k dispozici, ale jsou přezkoumány až v okamžiku, kdy dojde k poruše.
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4. Tyto protokoly jako každý jiný dokumenty musí být řízeny, spadají pod standardní 
řízenou dokumentaci.

4.4 Přehled CMMS

V dnešní době se situace na trhu s CMMS značně zlepšila, i když v prostředí české ekonomiky 
stále ještě není používání CMMS tak běžné jako v západních zemích. Přesto je trh poměrně 
rozsáhlý, existuje cca 132 společností celosvětově (největší hráči na trhu), a asi 20 společností 
na českém trhu, kteří CMMS poskytují. Mnoho z nich nabízí širokou paletu již hotových a 
ověřených produktů, ale zároveň jsou připraveni navrhnout a vytvořit CMMS přesně na míru 
dle požadavků zákazníka. Portfolio těchto společností je opravdu široké. Některé poskytují 
kompletní software pro plánování podnikových zdrojů (ERP), některé se zaměřují pouze na 
některé oblasti ERP a některé poskytují vyloženě moduly zabývající se pouze údržbou. Níže 
uvádím přehled alespoň 5 z nich s popisem jejich produktů pro utvoření si alespoň základního 
obrázku o situaci na trhu. Jedná se o produkty společností Infor, Simplicity software 

technologies, Easysoft, Elvac solution a Palstat. [15]

4.4.1 Infor 

Infor je americká společnost se sídlem v New Yorku. Tato společnost dodává a vyvíjí kompletní 
platformy pro všechny druhy průmyslu – letecký, automobilový, chemický, stavební, 
potravinářský a mnoho dalších. Její software používá cca 90 000 společností ve 170 zemích 
světa. Tato společnost poskytuje kompletní ERP, ale i moduly pro jednotlivá odvětví průmyslu, 
kam spadá i CMMS. Kompletní přehled portfolia je zachycen v obrázku č. 2.

Obr. 2) Produktové portfolio společnosti Infor [24].
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Pro údržbu samotnou, která je zahrnutá pod Správou majetku a zařízení, vyvinula 2 
nejpoužívanější CMMS a to MP2 (systém pro malé podniky zaměřený na maximální 
efektivnost malé výroby ve vysokých objemech) a MP5 (systém určený pro střední a velké 
podniky). Tyto produkty obsahují možnosti sledování údajů o jednotlivých zařízeních, záznamy 
o servisních smlouvách pro zařízení v záruce, plánování užívání s ohledem na zajištění zdrojů, 
inventář, soulad s normami ISO 9000, OHSAS, HaZMAT atd., školení zaměstnanců, 
požadavky na pracovní síly, generuje požadavky nákupu, počítá náklady, pomáhá efektivně 
spravovat objednávky, hlášení a analýzy, zabezpečení dat (umožňuje tvorbu skupin
zaměstnanců), statistickou a prediktivní údržba, úkoly preventivní údržby, sledování nákladů 
na práci a prostoje a další. [16][17] 

Výhody MP2:

- Obsahuje kompletní databázi všech zařízení závodu a to nejenom z pohledu údržby, ale 
i položky důležité pro oddělení nákupu a účetnictví.

- Možnosti propojení i s jinou databází či systémem.
- Podrobnější zaměření na reporting, možnost tvorby finančních a účetních reportů.
- Podpora – i online a služby jsou poskytovány nepřetržitě.
- Možnosti dodatečných školení.
- Požadavky na hardware jsou všeobecně splnitelné – systém je nenáročný, může 

fungovat pod MS-DOS, nebo pod Windows a to od verze 3.1, popřípadě na Linuxu či 
Unixu. 

Nevýhody MP2:

- V případě jiného kompletního ERP, než od společnosti Infor, je prvotní nastavení 
komplikované, může docházet k problémům s kompatibilitou v průběhu používání, 
nelze využít veškerých funkcí.

- Veškerá data je třeba do systému zadat manuálně, tedy sesbírat je z jednotlivých 
zařízení.

- Omezený počet modulů.
- Vysoká cena.
- Jednání buď v angličtině nebo v češtině, ale v tomto případě zprostředkovaně přes třetí 

stranu.

4.4.2 Simplicity software technologies 

Simplicity software technologies je poměrně malá společnost, založená v USA, kde má hlavní 
sídlo. Zároveň má pobočky v UK a Irsku. Zaměřuje se výhradně na vyvíjení CMMS systémů. 
Její současná nabídka obsahuje 2 platformy, které byly vytvořeny v roce 2000 a od té doby jsou 
vylepšovány. Defakto se jedná o jeden produkt, který je na základě ceny a rozšířených funkcí 
rozdělen na PM Coordinator a Maintenance Coordinator. Tento produkt je zde uveden jako 

příklad, protože z mého pohledu má jednu obrovskou výhodu – a to přehlednost a vizualizaci, 
jakou nenabízí téměř žádná konkurence. Bohužel pro praktické použití má několik nevýhod. 
Úvodní strana programu je znázorněna v obrázku č. 3. [18] 
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Obr. 3) Úvodní obrazovka programu Maintenance coordinator [25]. 

Výhody Maintenance coordinator:

- Přehlednost, vizualizace.
- Možnost nainstalování na přenosná zařízení (pistole, čtečky, tablety…).

Nevýhody Maintenance coordinator:

- Veškeré služby zpoplatněny – instalace, školení, servis.
- Zákaznický servis poskytován prioritně přes email, možnost po telefonu, kde je ale 

pouze omezené množství telehodin, zdarma jsou pouze 2 hodiny měsíčně.
- Některé aktualizace jsou pouze placené.
- V České republice nemá zastoupení.
- Kompatibilní pouze s Windows 7 nebo vyššími.

4.4.3 Easysoft 

Easysoft uvádím jako příklad malé společnosti, která se i tak dokáže prosadit na trhu. Jedná se 
o slovenskou společnost, která má pouze 2 zaměstnance, přesto nabízí poměrně profesionální 
CMMS, konkrétně se jedná o produkt MaintPlan. Na trhu působí od roku 2003 a dodává své 
produkty do různých oblastí průmyslu, včetně automotive. [19] 

Výhody MaintPlan:

- Kompletní CMMS, který lze jednoduše implementovat do jakéhokoliv ERP.
- Obsahuje i modul pro řešení reklamací u dodavatelů.
- Možnost nainstalování na přenosná zařízení (pistole, čtečky, tablety…).
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Nevýhody MaintPlan:

- Nedostatečná kapacita pro zákaznický servis, prodlevy.
- Servisní zásahy přes třetí stranu – outsorcingová společnost.
- Školení pouze počáteční, další přes manuály a příručky.

4.4.4 Elvac solution 

Společnost Elvac solution je zmíněna z důvodu, že nabízí na českém trhu jednu 
z nejkomplexnějších a nejpropracovanějších CMMS/EAM platforem. Jedná se o českou 
společnost se sídlem v Ostravě a pobočkami v Praze a Trenčíně. Je dceřinou společností Elvac 
a poskytuje softwarová řešení pro letecký průmysl, automobilový průmysl, strojírenství a 
potravinářství. Na českém trhu působí od roku 2005 a poskytuje komplexní služby, které jsou 
vyvíjeny na přání zákazníků. Společnost vlastní certifikáty ISO 9001, ISO 20000, ISO 12207 a 
Certifikaci Úřadu pro civilní letectví. Má celkem 145 zaměstnanců a roční obrat cca 
613 000 000 Kč. Pro řízení a plánování podnikové údržby vyvinula produkt TechIS. Je to 
modulární software určený pro plánování, řízení a evidenci údržby strojů, zařízení, komponent, 
vozového parku, technologií i samotných systémů CMMS/EAM. Je schopný zpracovávat jak 
ručně zadaná data, tak data získaná z monitorovacích systémů. Tento produkt splňuje veškeré 
požadavky na CMMS a navíc poskytuje služby, které většina konkurenčních systémů nemá. Na 
obrázku č. 4 jsou zobrazeny jednotlivé moduly a funkce tohoto CMMS. [20] 

Obr. 4) Základní funkce CMMS TechIS [26]. 
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Výhody TechIS:

- Nadstandartní počet modulů.
- MES systém (monitoring systému výroby).
- Motivace zaměstnanců díky zpětné okamžité vizualizaci výkonů a hodnocení do 

výroby.
- Nástroje pro tvorbu klíčových výrobních ukazatelú (KPI), statistik, reportů, analýz.
- Možnost nastavení alarmů přes email, SMS, zvukovou signalizaci.
- Možnost nainstalování na přenosná zařízení (pistole, čtečky, tablety…).
- Provázanost se systémy třetích stran jako je SAP, SharePoint.
- Nastavení servisní pohotovosti dle přání zákazníka.
- Propojenost s ERP a dašími systémy.
- Synchronizace partnerských organizací s podnikovým ERP. 

- Pomoc při problémech s poskytovatelem IT služeb.
- Online provázání stanovišť dispečerů s údržbou.
- Napojení strojů bez standartního rozhraní.
- Automatická distribuce reportů a analýz.
- Kompatibilita s běžnými kancelářskými nástroji.
- Videonávody dostupné na internetu.
- Poskytování školení dle přání zákazníka.

Nevýhody TechIS:

- Vyvinuto na platformě Microsoft.net.

4.4.5 Palstat CAQ 

Společnost Palstat je česká společnost, která na trhu funguje už od roku 1992. Sídlí ve Vrchlabí 
a jejím jediným produktem je Palstat CAQ. Nejedná se ani o ERP a ani o CMMS systém. Je to 
systém na řízení kvality ve společnostech, primárně zaměřený na automotive, potravinářský 
průmysl, zdravotnictví a vojenský průmysl. Systém je uzpůsoben plnění norem ISO 9001, 
ISO/TS 16949, a je vytvořen tak, aby naplňoval speciální požadavky IATF, AIAG a VDA. 

Systém je modulární a lze ho snadno uzpůsobit přímo na přání zákazníka. Přehled jednotlivých 
modulů je uveden na obrázku č. 5, obrázek č. 6 je přímo screenshotem, zobrazujícím přímo 
jednotlivé moduly v systému (jejich výčet není kompletní, závisí na tom, kolik modulů si 
společnost zaplatí a následně kolik modulů administrátor zpřístupní jednotlivým uživatelům).
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Obr. 5) Přehled modulů systému Palstat CAQ [27]. 

Obr. 6) Přehled modulů systému Palstat CAQ ve vlastním programovém řešení [28].

Systém Palstat je velice populární, používá ho například Škoda auto, Magna, TRW, 
Panasonic, Continental, A.Raymond atd. Palstat spolupracuje s mnoha univerzitami jako 

například s Technickou univerzitou v Ostravě, Liberci, Brně, Zlíně, Pardubicích a dalších. [21] 

Tento produkt je uveden ze dvou důvodů. Je používán společností, jejíž stroj byl pro 
tuto práci vybrán jako příklad, na kterém je aplikována údržba, a i když není přímo CMMS, 
přesto obsahuje moduly pro údržbu, konkrétně moduly Údržba strojů a Údržba nástrojů. 

Výhody Palstat CAQ: 

- Jednotná databáze členěná na segmenty dle potřeb zákazníka.
- Zajištění sledovatelnosti dat a informací napříč celým systémem.
- Vlastní generátor pro tvorbu výstupní dokumentace.
- Možnost dlouhodobé archivace dokumentace.
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- Možnost propojení s ERP systémy (Helios, SAP, K2 a mnoho dalších).
- Možnost přímého sběru dat z měřidel Digimatic.
- Poskytování poradenství, školení, aktualizací.
- K dispozici všechny formy zákaznického servisu – hotline, email atd. 

Nevýhody Palstat CAQ: 

- Cena – odvíjí se od počtu zakoupených modulů/licencí.
- Náročnost na kvalifikaci uživatelů, dlouhodobá školení.
- Kompatibilita pouze se systémy Windows.
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5 ŘÍZENÍ ÚDRŽBY VE SPOLEČNOSTI MEGATECH 
INDUSTRIES HLINSKO 

5.1 Představení společnosti

Megatech Industries je mezinárodní společnost, která se zabývá především výrobou plastových 
dílů pro automobilový průmysl. Její centrála, kde sídlí top management, se nachází v Rakousku, 

ve Vídni. Společnost má momentálně výrobní a technická centra po celém světě, celkem v 10

zemích na 3 kontinentech, jak je vidět na obrázku č. 7. Zaměstnává celkem cca 3500 
zaměstnanců ve 12 výrobních závodech a 3 technických centrech, roční obrat činí 362 miliónů 
eur. 

Obr. 7) Rozmístění jednotlivých závodů společnosti Megatech Industries [29].

V České republice má v současnosti závody v Jablonci, Hlinsku, Brně a Plzni. Jejími 
zákazníky jsou jak přímo OEM (Škoda, VW, BMW, Audi) tak i dodavatelé úrovně Tier1 
(Valeo, Faurecia, GAT, Magna, Automotive Lighting), viz obrázek č. 8.
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Obr. 8) Přehled zákazníků společnosti Megatech Industries [30]. 

Historii společnosti lze vystopovat až do roku 1957, ovšem postupem času se její jméno, 
majitelé a také působiště mnohokrát měnily a také rozšiřovaly. Samotná pobočka v Hlinsku –
tedy Megatech Industries Hlinsko – která se nachází v bývalém areálu společnosti ETA, patří 
společnosti Megatech Industries až od roku 2009, kdy byla ještě pod jménem Plastkov Group 
koupena od společnosti Benson Oak. MIH (Megatech Industries Hlinsko) se zabývá převážně 
výrobou vstřikolisovaných, lepených a svařovaných plastových interiérových dílů pro 
automobily (kliky, obložení pátých dveří, sloupky atd). Příklad výrobkového portfolia je vidět 
na obrázku č. 9. [22] 

Obr. 9) Přehled produktových skupin společnosti Megatech Industries [22]. 
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5.2 Informační systémy v MIH s ohledem na údržbu

Společnost MIH má jednu velkou slabinu. Oproti jiným, srovnatelně velkým společnostem, 
nemá MIH jeden komplexní informační systém. Existuje zde ERP – zastoupený produktem 
SAP – ale ten neprochází kompletně všemi odděleními společnosti. Systém kvality je zde řízen 
přes software Palstat CAQ, který přestože to umožňuje, není se SAPem provázán. Co se týče 
údržby samotné, neexistuje CMMS software, společnost z důvodu úspor spoléhá pouze na 
moduly Palstatu, které ovšem nezahrnují veškeré oblasti, kam až by údržba měla sahat, ať už 
se jedná o správu budov, správu vozového parku atd. Již výše zmíněné moduly Palstatu – tedy 

Údržba strojů a Údržba nástrojů – jsou využívány především na výrobní stroje a nástroje. 
Kupříkladu již zmíněná správa vozového parku je stále vedena papírovou formou. V závodě 
samotném se pro výrobu používá celkem 76 lisů a 732 forem. Ty jsou v systému Palstat CAQ 
vedeny a spravovány. Jiná situace panuje ve sledování náhradních dílů. Vzhledem k potřebám 
zjištěným na základě zkušeností, společnost udržuje pouze několik nejdražších a 
nejpoužívanějších náhradních dílů a jejich doplňování probíhá na základě systému – použité 
množství je dokoupeno. Evidence je vedena pouze papírově. 

5.3 Nastavení systému údržby v MIH

Co se týče lidských zdrojů a organizační struktury, musím uvést, že oddělení údržby má 
nedostatek personálu. Toto oddělení je zastřešeno Manažerem údržby, další pozice lze vidět na 
organigramu na obrázku č. 10.

Obr. 10) Organigram – oddělení údržby [31]. 

Vlastní filosofie údržby ve společnosti spočívala v zavedení TPM. Tento systém se bohužel 
nepodařilo do společnosti implementovat. Některé z pilířů TPM jako je preventivní, prediktivní 
a proaktivní údržba zavedeny byly, ovšem zavedení dalších z pilířů není momentálně možné, 
ať už z důvodu vysoké fluktuace zaměstnanců, chybějících specialistů a také z finančních 
důvodů. Fungující systém údržby se odráží také od standardizované dokumentace, která vlastní 
systém nastavuje. V některých společnostech existuje ucelený Řád údržby, ve společnosti MIH 
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je dokumentace ošetřena normami a pokyny, které jsou k dispozici v systému Palstat CAQ 
v modulu QSD (řízená dokumentace). Pro lepší představu je předložen screenshot z uvedeného 
modulu Palstatu CAQ na obrázku č. 11.

Obr. 11) Modul QSD s pokyny určenými pro údržbu [32]. 

5.4 Modul Údržba stroje

Jak již bylo řečeno, veškerá údržba od záznamů, přes nastavení intervalů údržby, hlídání 
termínů až po vlastní databázi strojů, je řízena pomocí systému Palstat CAQ. Jak již bylo 
zmíněno výše, MIH nepropojuje svůj ERP s Palstatem a tudíž veškeré plánování výroby, 
kapacity stroje a vytíženost je vedena pomocí Microsoft Excell. V této kapitole bude podrobně 
popsán jeden z modulů a to Údržba strojů na příkladu vybraného stroje – vstřikovacího lisu 
Engel DUO 11050/1700 (znázorněn na obrázku č. 12). Jedná se o dvouplášťový lis se dvěma 
paralelními hydraulickými vstřikovacími válci. Pro lepší představu o jeho rozměrech jsou

uvedeny některé parametry: lis váží cca 17 tun, měří 13 000 x 4000 x 3100 mm. Dosahuje tlaku 

na materiál 1930 barů. Lis byl zakoupen jako nový speciálně kvůli plnění kapacit pro projekt 
koncernu VW. Nainstalován byl 1.1.2016. Momentálně na něm probíhá výroba celkem 6 dílů 
a to na 2 formách. Jeho kapacita je momentálně plně využita, za poslední 3 měsíce dosáhl 
časového vytížení a využití 89,85%, 94,35% a 99,83%. Druhý z modulů, kterým je Údržba 
nástrojů, rozváděn nebude, neboť modul je téměř identický s prvním uvedeným.
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Obr. 12) Vstřikovací lis Engel DUO 11050/1700 [33]. 

5.4.1 Údržba strojů – ovládání a list Seznam
Po otevření modulu Údržba strojů se otevře okno, ve kterém se zobrazuje kompletní seznam 
všech záznamů. Jedna z nejsilnějších stránek Palstatu je kromě modularity jeho databázové 
pojetí, kdy navíc veškeré záznamy jsou provázané napříč celým systémem. U každého řádku je 
navíc předdefinováno velké množství sloupců, obsahující různá data jako typ stroje, název 
stroje, dodavatel, výrobní číslo, datum výroby, datum uvedení do provozu atd. Záznamy lze 
filtrovat dle každého sloupce, takže každý stroj je snadno dohledatelný. 

Ovládání tohoto modulu je řízeno jednak hlavním Menu, které obsahuje hlavní nabídku 
celého programu Palstat CAQ – Soubor, Nástroje a Nápověda. Toto ovládání je společné pro 
celý program. Pod touto hlavní nabídkou se nachází lišta, zobrazená na obrázku č. 13, která 
obsahuje funkční tlačítka pro spravování databáze, základní navigační tlačítka jsou opět stejná 
pro všechny moduly. Jsou to postupně dle obrázku modré šipky pro navigaci v seznamu, 

tlačítka pro nový záznam, smazání záznamu, úpravu záznamu, uložení, krok zpět, aktualizace 
dat. Dále následují tlačítka, která se mohou pro každý modul lišit. Jsou to filtrování, plánování, 
tisk, export do excelu, probarvení, přílohy, zobrazení stromu (místo seznamu položek) a 
reporting. 

Obr. 13) Ovládací lišta Palstatu CAQ [28]. 

Na obrázku č. 14 je vidět samotný seznam strojů. Pokud je zapnuto zobrazování ve stromové 
struktuře, řádkový seznam položek nezmizí, ale navíc se v pravé části obrazovky ukáže 
stromové zobrazení. To je vhodné zejména v případě, kdy jednotlivé stroje jsou v různých 
skupinách. Jak je vidět na obrázku, seznam lze probarvit, naše firemní nastavení používá 3 
základní barevná rozlišení, která pomáhají zpřehlednit seznam. Červené řádky zobrazují 
položky, kde pravidelná údržba má zpoždění, šedě jsou označeny stroje neaktivní, bílé jsou 
aktivní stroje, kde není žádný problém typu překročené termíny apod. Modře se zobrazuje 
řádek, na kterém uživatel stojí, v tomto případě je to zmiňovaný lis Engel. Jak je vidět na 
obrázku, ne všechny sloupce jsou vyplněné. Obvykle se vyplňují ty nejzákladnější, aby byl stroj 
snadno dohledatelný, některé položky nejsou pro vyplňování relevantní. Například životnost se 
zpravidla vyplňuje pouze u forem, kde je definována počtem zdvihů, u starších lisů se životnost 

odměřuje časově, na cykly, u nových není ani definována.
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Obr. 14) Modul údržba strojů, list Seznam [28]. 

Na obrázku č. 15 se zobrazuje výpis, který se objeví po stisknutí tlačítka reporting. Tato tabulka 
je opět provázána s databází záznamů a nevztahuje se pouze k jednomu stroji, ale k celé 
databázi. Je uceleným přehledem kontrol, zároveň monitoruje stav náhradních dílů a 
upozorňuje v případě nedostatečného – podlimitního – množství náhradních dílů.

Obr. 15) Modul údržba strojů, list Seznam, okno Reporting [28] . 
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5.4.2 Údržba strojů – list Stroj 

Podobně jako v excelu, i v Palstatu si lze ve spodní části obrazovky všimnout jednotlivých listů. 
Mezi těmi je možno libovolně přepínat. Po listu Seznam, následuje další list, Stroj. Navazuje 
přímo na seznam strojů. Zde se pomocí tlačítka nový záznam zapisují nové položky do 
databáze. Obsahuje žlutá, modrá a bílá pole. Žlutá je třeba vyplnit, bez nich se záznam neuloží, 
bílá jsou pro vyplnění volitelná, modrá vyplnit nelze. Modrá pole se vyplňují automaticky po 

vyplnění žlutých polí, data čerpají z jiné části Palstatu. Pole, u kterých je možnost rozkliknutí 
– tedy čtvereček se třemi tečkami – nelze editovat, lze pouze vybrat ze seznamu položek 
předdefinovaných v pomocných databázích.

Jak je vidět na obrázku č. 16, lis Engel je vstřikovací lis umístěný na středisku 11520. 
Jeho evidenční číslo, které je unikátní pro každý stroj, je HL72 (umístěný v Hlinsku a 72. 

v pořadí dle data nákupu). Bílá pole jsou volně editovatelná, například do pole poznámky lze 
doplnit cokoliv dle uvážení. U lisu Engel je to například soupis příslušenství a kontakty na 
servis. Jak je uvedeno výše, životnost není vyplněná, neboť není v tomto případě relevantní. 
Podobně je tomu s náhradními díly. V horní liště je zelené tlačítko ve tvaru znamení plus, 
kterým se stroji z databáze přiřazují náhradní díly, zde žádné uvedené nejsou. Vyplněná není 
ani položka vyráběný díl. Zde lze z databáze nadefinovat, které díly se na stroji vyrábí a jejich 
podíl na celkovém množství či na strojovém čase. Bohužel v naší společnosti se tato funkce 

nevyužívá.

Obr. 16) Modul údržba strojů, list Stroj [28]. 
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5.4.3 Údržba strojů – list Kontrolní návodky
Dalším listem jsou Kontrolní návodky. Toto okno je rozdělené na pravou a levou část, v levé 
části jsou obsažené jednotlivé kontrolní kroky a v pravé části je detailní popis těchto kroků. 
Tedy definování jednotlivý kontrol. Toto pole definuje, kdo kontrolu provádí, jakým způsobem,

co kontroluje, jak často a zda je výstup atributivní, či variabilní (tedy zda se u položky kontrolují 
pouze shody, či zda se provádí konkrétní měření. 

V MIH se kontrolní návodky vytvářejí na základě údajů dodaných výrobcem. Současně 
se vytváří pro každý stroj Kontrolní návodka a Plán údržby stroje, které jsou umístěny u stroje 
v tištěné podobě a výsledky kontroly se kromě Palstatu vyplňují také papírově do záznamů 
umístěných rovněž u stroje. Z důvodu evidence a dohledatelnosti jsou kontrolní návodky 
uložené i ve složce stroje a jsou dostupné pod tlačítkem Přílohy na ovládací liště, jak je vidět 
na obrázku č. 17.

Obr. 17) Modul údržba strojů, list Stroj, okno příloh [28]. 

U lisu Engel je definována tato kontrola:

- Kontrola oleje rozborem v akreditované laboratoři.
- Dvouměsíční údržba.

- Čtvrtletní údržba. 

- Pololetní údržba. 

- Roční údržba.

- Pravidelná elektrorevize (zde konkrétně dvouletá).
- Bezpečnostní elektroprohlídka (zde na roční bázi).
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Pokud není údržba provedena dle časového plánu (může dojít pouze k tomu, že provedena 
byla, ale nebyla zaznamenána), relevantní řádek v levé části obrazovky zčervená. Kompletní 
přehled listu Kontrolní návodky je zobrazen na obrázku č. 18.

Obr. 18) Modul údržba strojů, list Kontrolní návodky [28].

5.4.4 Údržba strojů – list Kontroly 

Dalším listem navazujícím přímo na listy Stroj a Kontrolní návodky je list Kontroly, který je 
zachycen na obrázku č. 19. Zde se provádí plánování a vyhodnocování kontrol plánované a 
preventivní údržby. Okno je rozděleno do tří částí. Pravá část obsahuje editační pole pro zadání 
kontroly a její hodnocení, které může být provedeno bodově, slovně, nebo kombinací obojího. 
Levá část obsahuje seznam provedených kontrol, která jsou barevně označena. Spodní část 
obsahuje detailnější rozpis jednotlivých kontrol se záznamy doby trvání kontroly a nákladů na 
kontrolu. Obsahuje poznámku, kde lze doplnit konkrétnější poznámky či postřehy. Lišta této 
spodní části obsahuje také tlačítko Detail kontrolní návodky, které umožňuje vyplnit jednotlivé 
kroky mnohem detailněji.

U Lisu Engel je například provedena kontrola 000001, která byla plánována na 
3.2.2016. Rozpis kontrol byl proveden dle návodky 4. 1. 2016 panem Tomáškem. Tato kontrola 
byla PÚS (preventivní údržba stroje), spočívala v kontrole nivelace stroje, paralelity upínacích 
desek, přezkoušení snímače dráhy a koncového snímače u přestavění výšky forem, dále v
kontrole spínače vysokotlakého filtru, snímače hydraulického tlaku, usazení šneku v náhonu,

kontrole stavu a napnutí pásu dopravníku. Poslední položka byla vizuální kontrola úniku oleje 
z manipulátoru. Kontrola byla provedena s výsledkem Plně vyhovuje a maximálním 100 
bodovým ohodnocením. Náklady na kontrolu byly 1 hodina času a 340,50 Kč.
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Obr. 19) Modul údržba strojů, list Kontroly [28].

5.4.5 Údržba strojů – list Opravy 

List Opravy je záznamem a sledováním veškerých oprav, které na stroji proběhly. Sleduje se 
zde mimo jiné doba trvání opravy, náklady na opravu nebo náklady na náhradní díly. Tyto 
opravy mohou být plánované nebo neplánované, které byly provedeny buď z důvodu 
nefunkčnosti nebo z důvodu neshod nalezených při preventivní kontrole. Tento list ukazuje 
obrázek č. 20. Obsahuje některá modrá pole – tedy pole necitovatelná, která Palstat CAQ 
generuje sám a opravu vede pod tímto číslem v databázi. Ovládací lišta obsahuje některá 
tlačítka, která se v jiných listech neobjevují. Při postupu zleva doprava jsou to Přiřazení 
náhradních dílů (zobrazené ikonkou soukolí), které umožňují z pomocné databáze naplánované 
opravě přiřadit potřebný náhradní díl, Hodnocení opravy (ikonka kalkulačky), které umožňuje 
zadat podrobnější popis opravy, tedy jméno údržbáře, hodinovou sazbu, popis práce, důvod 
opravy a spotřebovaný materiál, a tlačítko Úkoly (ikonka kalendáře). List Opravy je opět 
rozdělen na dvě části. Pravá část obsahuje editační pole pro zadání opravy, typu opravy, 
zadávajícího a vykonavatele opravy, timingové údaje, zadání vlastní opravy atd. Levá část 
obsahuje seznam provedených oprav, které jsou barevně označeny dle provedení či 
neprovedení. Ve spodní části obrazovky je navíc možnost Rozvržení opravy, která sleduje délku 
trvání celé opravy a dobu prostoje stroje v důsledku opravy. 

Na lisu Engel proběhlo celkem 5 oprav, například oprava 000003 byla ukončena 
20.4.2017 v 14:55:51. Dále lze z tohoto listu vyčíst, že byla provedena seřizovačem, přímo na 
středisku. Nebyla plánovaná a zabrala 25 hodin. Celková cena práce se vyšplhala na 8512,50 

Kč. Problém byl v nestabilní hodnotě polštáře a byl vyřešen výměnou kuličkového zpětného 
uzávěru.
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Obr. 20) Modul údržba strojů, list Opravy a podokno Rozvržení opravy [28].

5.4.6 Údržba strojů – list Životnost
Účelem listu Životnost je sledování životnosti stroje. U stroje Engel není tato položka sledována 
a editována z důvodu, které byly uvedeny již dříve. Tedy životnost je definována množstvím 
zdvihů nebo časových cyklů, které je stroj dle výrobce a za dodržování pravidelné údržby 
schopen vykonat, než je potřeba provést generální údržbu. Pro ucelenost této práce byl 

z hlediska názornosti použit jiný „stroj“. Jedná se o formu, u které se sleduje počet zdvihů 
(obrázek č. 21). V listu Stroj se nejprve zadá počáteční životnost (z tohoto důvodu se na listě 
Životnost zobrazuje jako modré pole). Na tomto listu se potom sleduje, kolik zdvihů forma za 
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určité období provedla. Dále je možné ke každému záznamu o životnosti připojovat záznamy o 
spotřebě maziv a jiných spotřebních materiálů (obrázek č. 22).  

Obr. 21) Modul údržba strojů, list Životnost [28]. 

Obr. 22) Modul údržba strojů, list Životnost, okno Spotřeba maziv [28]. 
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5.4.7 Údržba strojů – list Spolehlivost 

Posledním listem tohoto modulu je list Spolehlivost. S vlastní spolehlivostí stroje až tolik 
nesouvisí, je to spíše nástroj, který hlídá a počítá celkový čas prostojů stroje, a sleduje, kolik 

z tohoto času připadá na plánované prostoje z důvodů údržby, neplánované prostoje z důvodů 
poruchy a opravy a další. Tento list se opět skládá ze tří částí. V levé části je uveden seznam 

jednotlivých prostojů, kterým je v pravé části typ daného prostoje (například Prostoj v důsledku 
údržby po poruše). Třetí část je ve spodní části listu a graficky znázorňuje podíl jednotlivých 
prostojů na celkovém čase prostojů stroje. Prostoje z důvodů oprav jsou přiřazovány
automaticky ze zadání provedených oprav, jiné prostoje jsou zadávány přímo na tomto listu. 
Na lisu Engel bohužel údržbáři dané opravy nezadávali, proto byl použit pro vizualizaci záznam 
již použité formy z minulého listu, jak je vidět na obrázku č. 23.

Obr. 23) Modul údržba strojů, list Spolehlivost [28]. 

5.4.8 Zhodnocení
Přestože Palstat CAQ není systém určený pouze pro zajišťování údržby, lze na základě 
předchozího rozboru jednotlivých listů modulu Údržba strojů tvrdit, že požadavky údržby 
dokáže zajistit a lze jej považovat za komplexní a dostačující nástroj. Společnost MIH však 
nedokáže potenciál tohoto softwaru naplno využít. Příkladem může být prediktivní údržba. 
Palstat CAQ umožňuje snímání dat ze senzorů stroje a jejich následné vyhodnocování, MIH 
však tuto možnost ignoruje. Stejná situace je u využívání možností zápisu informací o strojích 
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a činnostech, které na nich probíhají. MIH využívá zhruba 70% veškerých možností, což je 
škoda, dochází tak k plýtvání penězi, časem i lidskými zdroji. 
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6 ZÁVĚR

Cílem této bakalářské práce bylo pojednat o problematice informačních systémů údržby a jejich 

zavádění do praxe. Současně měla podat ucelený přehled o možnostech jednotlivých systémů, 
jejich výhodách a nevýhodách. Aplikaci zavedení informačního systémů do výroby měla 
demonstrovat na praktickém příkladu a zaměřit se na využité či nevyužité možnosti daného 
informačního systému.   

Práce zahrnuje kompletní oblast údržby, rozebírá tudíž postupně údržbu jako takovou, 
její vývoj, způsoby nahlížení na údržbu, aspekty, které vedly k vývoji systémů údržby do 
současného stavu. Podrobněji se zaměřuje na informační systémy pro řízení údržby především 
co se týče požadavků na jejich funkčnost a možnosti a jejich aplikaci ve vlastním řízení údržby. 
Nabízí produktové portfolio jednotlivých systémů s představením užitných vlastností a 
porovnáním vybraných informačních systémů údržby.

Důkladně se věnuje systému řízení údržby ve společnosti Megatech Industries Hlinsko, 
jeho nastavení, provádění a softwarové podpory. Rozebírá společností používaný produkt 
Palstat CAQ, konkrétně jeho modul Údržba strojů na příkladu stroje Engel. Zkoumá, jak je 
modul používán, jak jsou využívány jeho možnosti, jak jsou zpracovávány datové výstupy a 
jaké jsou výhody a nevýhody modulu samotného, ale i systému údržby praktikovaného touto
společností.

Na tomto příkladu je vidět, že oddělení údržby této společnosti patří mezi podceněné a 
významově podhodnocené oddělení. Společnost se pokusila o zavedení účinnějšího systému 
údržby, tato snaha však selhala. Důvodem je zřejmě nedostatečné povědomí vedení společnosti 
o možnostech zlepšení kvality, efektivity a dosažení finančních úspor, kterých by se zavedením 
nového systému údržby dosáhlo. Na druhou stranu tato práce prokázala, že softwarové zázemí 
pro tuto změnu tu existuje a je celkem solidní, pokud by existoval vyšší tlak ze strany vedení, 
zavedení nového systému údržby by se mělo podařit bez větším komplikací ze strany 
informačního systému. 
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8 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 
TABULEK 

8.1 Seznam zkratek 

ERP anglická zkratka pro Enterprise Resource Planning, tedy Plánování 
podnikových zdrojů. Jedná se o informační systém, kterým společnost 
pomocí počítačů řídí a organizuje oblasti své působnosti (tedy jednotlivá 
oddělení společnosti). 

CMMS anglická zkratka pro Computerized Maintenance Management System, 

tedy Informační systém řízení údržby. 

EAM anglická zkratka pro Enterprise Asset management, tedy Řízení 
podnikových zdrojů, zde se jedná o nadstavbu nebo rozšíření CMMS, 
protože jako zdroje se počítají nejen veškeré stroje, zařízení, suroviny, 
náhradní díly, ale také budovy, vozový park atd.

SAP německá zkratka pro Systeme, Anwendungen, Produkte in der 

Datenverarbeitung, tedy Systémy, aplikace a produkty při zpracování 
dat, jedná se o ERP systém.

OEM anglická zkratka pro Original Equipment Manufacturer, 
v automobilovém průmyslu tato zkratka značí koncového výrobce 
vozidel, tedy automobilku samotnou.

Tier1   označuje přímého dodavatele komponentů do OEM.

TPM  anglická zkratka pro Total Productive Maintenance, tedy totální 
produktivní údržba.

RCM anglická zkratka pro Reliability Centered Maintenance, tedy centrálně 
řízená údržba, nebo též údržba orientovaná na spolehlivost. 

LCC anglická zkratka pro Life Cycle Cost, jedná se o systém údržby, který 
zvažuje celkovou cenu za veškerou údržbu (včetně plánování náhradních 
dílů) po dobu života stroje či výrobku a snaží se předejít zbytečným
finančním ztrátám.

CIBOCOF holandská zkratka pro Center Industrieel Beleid 
Onderhoundsontwikkelings Framework, což je poměrně nový koncept, 
který bere z osvědčených systémů údržby to nejlepší a snaží se jednotlivé 
výhody nakombinovat do jednoho uceleného rámcového systému.

VDM anglická zkratka pro Value Driven Maintenance, metodika, která pomocí 
4 hlavních ukazatelů hledá přidanou hodnotu v jednotlivých systémech 
údržby, propojuje údržbu s managementem, co se financí týče a pomáhá 
hledat úspory v údržbě.

ČSN Česká technická norma. 

CENELEC Evropský výbor pro normalizaci.

IEC Mezinárodní elektrotechnická komise.

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci.
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IATF International Automotive Task Force – skupina výrobců automobilů, 
která vznikla za účelem vytvoření souboru pravidel, které zajistí výrobu 
kvalitních produktů.

AIAG Automotive Industry Action Group – skupina výrobců automobilů, která 
má stejné cíle jako IATF, její členové však pochází především ze Severní 
Ameriky. 

VDA Verband der Automobilindustrie – skupina výrobců automobilů, která 
má stejné cíle jako IATF a AIAG, členové jsou však pouze němečtí 
výrobci.
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