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Abstrakt

Diplomová práce �eší problematiku hospoda�ení s dlouhodobým hmotným majetkem 

spole�nosti Antreg, a.s. Hlavní pozornost je zam��ena na klí�ové oblasti, zejména 

organizaci a �innost údržby a pé�e o dlouhodobý hmotný majetek. Cílem práce je 

zpracovat návrhy, které p�isp�jí k �ešení problém� zjišt�ných na základ� vykonané 

analýzy. 

Abstract 

Master's thesis solve problem with fixed asset's in company Antreg, a.s. Main focusis is 

oriented to the most important areas, especially the organisation and maintenance 

activity and taking care of assets.. Objective is to elaborate proposals for problems 

resulting from executed analysis. 
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Úvod  

V dnešní dob� se už prakticky žádná spole�nost p�i své �innosti neobejde bez užívání 

dlouhodobého majetku, a� už je to automobil, strojní za�ízení nebo budova. Ú�etní, 

a zejména pak da�ové hledisko dlouhodobého majetku se vyzna�uje pom�rn� spletitou 

legislativní úpravou. Jde o problematiku pestrou a relativn� složitou, která podléhá 

�astým zm�nám. 

P�edkládaná diplomová práce je zpracována pro podmínky firmy Antreg, a. s. se sídlem 

ve Vyškov�. Antreg, a. s. je �eská obchodní spole�nost a významný zam�stnavatel na 

vyškovském okrese. Zabývá se strojírenskou výrobou a má k dispozici švýcarské  

a japonské technologie. Spole�nost má také vlastní vývoj a konstrukci, a proto se jí 

úsp�šn� da�í uvád�t na trh nové produkty. Antreg, a. s. je orientován p�edevším na 

�eský trh, který je pro spole�nost tradi�ním odbytišt�m, nebo� podnik je historicky spjat 

s takovými subjekty jako Chirana, Autopal nebo Zbrojovka. 

  

Po�átek novodobé historie spole�nosti nebyl jednoduchý. Antreg, a. s. se v roce 1999 

stal sou�ástí konkurzní podstaty po p�edlužené spole�nosti Remagg, s. r. o., která byla 

jeho zakladatelem. V roce 2000 byl správcem konkurzní podstaty podnik prodán 

novému majiteli, ale bez pozemk� a inženýrských sítí. Vedení spole�nosti Antreg, a. s. 

se krom� toho navíc muselo vypo�ádat se zadlužením u Finan�ního ú�adu, Okresní 

správy sociálního zabezpe�ení, zdravotních pojiš�oven, banky a ješt� splácet ru�itelské 

závazky za svého zakladatele Remagg, s.r.o. Také zchátralé výrobní haly nutn�

pot�ebovaly rekonstrukci a nezbytné bylo zakoupení nových stroj� a technologií, nebo�

stá�í t�ch stávajících se po�ítalo na desítky let. Jako silná stránka spole�nosti se ukázali 

její zam�stnanci. Díky jejich všestrannosti a nasazení se postupn� za�ala situace 

zlepšovat, bylo možno p�ijímat stále více zakázek a rozší�ily se možnosti pro výrobu 

složitých díl�.  

Do t�í let byly vykoupeny všechny pot�ebné pozemky a do první poloviny roku 2004 

byla dokon�ena kompletní stavební a technická rekonstrukce všech budov. Každým 



11 

rokem byla po�ízena nová CNC technologie, která umožnila realizaci nových díl�  

a významným zp�sobem zproduktivnila a rozší�ila kapacitu výroby.  

Díky implementaci nového systému �ízení výroby v roce 2005 se dá tato velmi široká  

a rozmanitá výroba efektivn� organizovat a �ídit. Antreg, a.s. dokáže flexibiln� reagovat 

na požadavky zákazník�, rychle dopl�ovat a obm��ovat portfolio dodávaných produkt�. 

Od roku 2006 podnik eviduje více než 9 800 kusovník� a 12 000 technologických 

postup�.  

V roce 2011 spole�nost úsp�šn� dokon�ila a zrealizovala projekt „Modernizace ERP  

a CAM systému pro zvýšení vnit�ní efektivity spole�nosti ANTREG, a.s.“. Modernizací 

stávajícího systému ERP došlo k optimalizaci plánování, �ízení a celkové organizaci 

uvnit� spole�nosti. Modernizací CAM systému došlo k dalšímu rozší�ení výrobních 

možností technologicky náro�n�jších produkt� a k zavedení plynulého víceosého 

obráb�ní, které spole�nosti chyb�lo, nebo� doposud m�lo k dispozici pouze víceosé 

obráb�ní indexové. Tím rovn�ž došlo k optimalizaci výrobního procesu, ke zvýšení 

efektivity tvorby simulovaných technologických postup�. Projekt byl primárn� zam��en 

na zvyšování konkurenceschopnosti firmy na tuzemském trhu a podpo�ení expanze na 

trhy zahrani�ní. Další d�ležité p�ínosy spole�nost jsou v celkovém zvýšení produktivity 

a zavád�ní stále více technologicky náro�n�jších výrobk� s vyšší p�idanou hodnotou. 

Obrázek 1: Znak spole�nosti 

(Zdroj: Antreg, a.s.,online, Dostupné z: http://www.firmy.cz/detail/155355-antreg-vyskov-

predmesti.html) 

Spole�nost v sou�asné dob� zam�stnává 99 zam�stnanc� a je možné ji charakterizovat 

jako spole�nost zam��enou na vývoj a výrobu složitých p�esných díl� malosériové 
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výroby jak v oblasti vlastních výrobk�, tak v oblasti služeb pro své zákazníky. Krom�

uvedených �inností se také zabývá vývojem a výrobou speciálního ná�adí a v nabídce 

má také i další vlastní výrobky, které pravideln� inovuje. Mezi hlavní výrobky pat�í 

obráb�né díly, speciální sv�telné techniky, jate�ní p�ístroje, elektromagnetické ventily, 

termoregulátory a pokované k�iš�álové urny. V oblasti služeb nabízí konstruk�ní  

a technologické návrhy, m��ení 3D, obráb�ní kov�, zejména odlitk�, sou�adnicové 

vrtání a broušení, elektroerozivní obráb�ní, tvá�ení a výrobu díl� z plechu  

a p�edpovrchové úpravy, tryskání korundem, odmaš�ování, fosfátování, lakování, 

omílání, pokovování materiál� ve vakuu. 

Organiza�ní struktura spole�nosti, která je uvedena v p�íloze 1, je rozd�lena do osmi 

útvar�. První útvar, kterým je vedení spole�nosti, zahrnuje valnou hromadu, dozor�í 

radu, p�edstavenstvo, generálního �editele a �editele. Generální �editelkou je ing. Ilona 

Romanová, která je zárove� p�edsedkyní dozor�í rady. Základní kontrolní povinností 

dozor�í rady je dohlížet na výkon p�sobnosti p�edstavenstva a uskute��ování 

podnikatelské �innosti spole�nosti. Dozor�í rada doporu�uje valné hromad� schválit 

ú�etní záv�rku za ur�ité období a schvaluje rozd�lení výsledku hospoda�ení. P�edsedou 

p�edstavenstva, která má t�i �leny, je �editel obchodního odd�lení Ji�í Talák.  

Dalšími útvary jsou technický útvar, útvar �ízení výroby, nákupu a kooperace, 

ekonomický útvar, personální odd�lení, výrobní st�ediska, inspekce kvality a technická 

obsluha výroby. Technický útvar zahrnuje vývoj, návrhy, konstrukce, správce 

po�íta�ové sít�, simulace výrobních postup� atd. Ekonomický útvar se stará  

o ú�etnictví, fakturace, mzdy, pokladnu a finan�ní plánování do budoucna. Personální 

odd�lení má za úkol vzd�lávání zam�stnanc�, bezpe�nost práce, požární ochranu  

a ekologii. Útvar �ízení výroby, nákupu a kooperace se zabývá plánování výroby, 

externími kooperacemi, dopravou, propagací a materiálním zabezpe�ením. Technická 

obsluha výroby se stará o opravy a údržbu stroj� a budov. Inspekce kvality p�edevším 

spravuje systém QMS, EMS a aktualizuje registr právních p�edpis� a zkouší a ov��uje 

prototypy a výrobky.  
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Spole�nost má 3 výrobní st�ediska, která mají zkratky VS 01, VS 05, VS 06. Výrobní 

st�edisko 01 vyrábí jate�ní p�ístroje a sériové, malosériové díly a díly opakované 

výroby. Dále se zde provádí obráb�ní NC, CNC a broušení CNC. Výrobní st�edisko 05 

vyrábí speciální nástroje, ná�adí, m��idla, formy a p�esné díly. Poslední výrobní 

st�edisko 06 vyrábí regula�ní a sv�telné techniky a zárove� se zde provádí lakování  

a pokovení ve vakuu. 

Mezi problémy spole�nosti Antreg, a. s. pat�i boj o kvalifikované pracovníky na CNC 

technologie, který bude v blízké dob� limitující pro udržení a r�st firmy na trhu a dále 

na efektivn�jší využívání vlastních výrobních kapacit. Problémem je také nedostatek 

kvalitních konstruktér� s odpovídající znalostí pot�ebných po�íta�ových program�

apod. Dále by cht�la firma zvýšit podíl vysokoškolák� v technických a provozních 

funkcích.  

Oblasti pro zlepšování konkurenceschopnosti firmy jsou trhy a produkty, inovace  

a výroba, strategie a konkurence, identita a pov�st firmy, organizace a lidé, pracovní 

prost�edí. V oblasti trh� a produkt� spole�nost chce maximáln� spolupracovat se 

stávajícími odb�rateli, kultivovat výrobkové portfolio, najít nového významného 

partnera, p�ípadn� nový segment trhu pro provoz nástrojárny, aktivn� zkoumat cenové 

tlaky a vyhledat nedostate�n� obsluhované segmenty trhu. V oblasti Inovace a výroby 

se soust�edit na vlastní produkci, rychleji reagovat na nové segmenty trhu, inovaci 

orientovat na procesy CNC obráb�ní a vybudovat technologické centrum, které by 

umožnilo lepší propojení teorie s praxí a m�lo regionální význam. Ve strategii  

a konkurenci jednozna�n� ukon�ovat dlouhodob� ztrátové aktivity a sledovat vznik  

a posilování regionální konkurence. Spole�nost nechce m�nit orientaci na výrobu díl�

vyšší p�esnosti a s vyšší p�idanou hodnotou, cht�jí nadále udržet krok s technickým  

a technologickým vybavením a vyvíjet další produkty a p�izp�sobovat se poptávce na 

trhu. 

Z uvedených d�vod� a po dohod� s firmou se v diplomové práci zam��ím na problémy 

s hospoda�ením dlouhodobého hmotného majetku firmy. 
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1 Definování problém� a cíle diplomové práce 

Tato diplomová práce je zam��ena na problematiku hospoda�ení a pé�i o dlouhodobý 

hmotný majetek ve spole�nosti Antreg, a.s. Zájem o zkoumání této oblasti vyplynul  

ze skute�nosti, že spole�nost spravuje majetek vysoké hodnoty a má tedy zájem na jeho 

efektivním hospoda�ení. Pozornost bude zam��ena na stav stroj� a za�ízení, jejich stá�í, 

údržbu a na organizaci provád�né údržby a oprav. 

Hlavním cílem této diplomové práce bude zpracovat návrhy na �ešení nedostatk�

zjišt�ných provedenou analýzou, které by m�li vést ke zlepšení hospoda�ení  

s dlouhodobým hmotným majetkem. Pro dosažení tohoto hlavního cíle bude zam��ena 

pozornost na likvidaci a návrh koup� majetku, na zlepšení práce provozní údržby,  

na vynaložené náklady spojené s údržbou a opravami a na zlepšení pé�e o dlouhodobý 

hmotný majetek s vy�íslením jeho ekonomických dopad�.  

 

Praktickým výstupem diplomové práce je zabezpe�it ve spole�nosti takovou úrove�

výrobních technologii, která ve vazb� na její zám�ry v obchodn�-výrobní orientaci udrží 

i nadále její konkuren�ní výhody v��i ostatním výrobc�m v oboru. 
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2 Teoretická východiska 

Teoretická �ást se zabývá vymezením základních pojm�, které se vztahují k tématu 

diplomové práce. To je zat�íd�ní majetku do jednotlivých odpisových skupin, zp�sob 

likvidace majetku, sou�asné trendy a p�ístupy k �ízení údržby.  

2.1 Základní pojmy 

2.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek je takový majetek, který je fyzicky zhmotn�n a v�tšinou  

v podniku slouží dlouhou dobu a postupn� se (až na výjimky) opot�ebovává. Po�izovací 

cena majetku je vyšší než 40 000 K� a jeho provozn�-technické funkce jsou delší než 

jeden rok. Jsou to budovy, stavby, stroje, výrobní za�ízení, p�ístroje, inventá�, dopravní 

prost�edky aj., v zem�d�lství základní stádo trvalé porosty. Dlouhodobý hmotný 

majetek p�enáší svou hodnotu do náklad� podniku, úm�rn� postupnému 

opot�ebovávání, ve form� odpis�. (PRUDKÝ, LOŠ�ÁK, 2008, s. 54) 

N�který dlouhodobý hmotný majetek se používá dlouhou dobu, aniž by se znehodnotil, 

nap�. pozemky, um�lecká díla, zlato aj. Tento majetek je majetkem neodpisovaným. 

V praxi se dlouhodobý majetek �lení na movitý majetek (movitosti), který lze 

p�emis�ovat (stroje, výrobní za�ízení, dopravní prost�edky), a nemovitý majetek 

(nemovitosti), který p�emis�ovat nelze (pozemky, trvalé budovy). (SYNEK, 

KISLINGEROVÁ, 2010, s. 131) 

2.1.2 Technické zhodnocení 

Pojem technické zhodnocení je definován v zákon� o daních z p�íjm� a rozumí se jím 

vynaložené výdaje na dokon�ené nástavby, p�ístavby a stavební úpravy, rekonstrukce  

a modernizace majetku. 

Za nástavbu je považováno zvýšení stavby o p�istav�ná patra apod., p�ístavbou se 

rozumí zásahy do dokon�ené stavby, jimiž se stavba p�dorysn� rozší�í, p�i�emž je 
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p�ístavba propojena s p�vodní stavbou. Stavební úpravy charakteru technického 

zhodnocení p�edstavují zm�ny, p�i nichž se zachovává vn�jší p�dorysné i výškové 

ohrani�ení stavby, tedy jde nap�. o podstatné zm�ny vzhledu stavby, zm�ny vnit�ního 

za�ízení, dokon�ené p�estavby a vestavby. (SKÁLA, 2008, s. 22) 

Rekonstrukcí se rozumí takové zásahy do majetku, které mají za následek zm�nu jeho 

ú�el� nebo technických parametr�, modernizací se rozumí rozší�ení vybavenosti nebo 

použitelnosti majetku. Za p�íklad rekonstrukce lze považovat nap�. vým�nu p�vodních 

dve�í za vrata, �ímž je umožn�n p�íjezd nákladních aut do firmy, �i vým�nu oken za 

výklad. Rekonstrukcí je nap�. i vým�na motoru za motor jiných parametr�, a to 

p�ípadn� i slabší (nap�. z ekologických d�vod�), nebo� v definici technického 

zhodnocení je uvedeno „zm�na“ nikoliv „zlepšení �i zvýšení“ technických parametr�. 

Modernizací m�že být nap�. dovybavení auta o zabezpe�ovací za�ízení, montáž 

klimatizace, st�ešního okna, tažného za�ízení, alarmu apod. Za modernizaci považujeme 

i dodate�né p�idání movité v�ci do souboru movitých v�cí odpisované jako celek. 

Za technické zhodnocení jsou tyto výdaje považovány pouze v p�ípad�, že jejich 

celková výše za zda�ovací období ve vztahu k jednotlivé položce majetku p�esáhne  

40 000 K�. V p�ípad�, že �ástky vynaložené v souvislosti s výše uvedeným ú�elem tuto 

hranici nep�esáhnou, je zcela v pravomoci ú�etní jednotky, zda je bude evidovat jako 

náklady b�žného období, �i o n� zvýší cenu dlouhodobého majetku a do náklad� se 

promítnou v pr�b�hu životnosti dlouhodobého majetku ve form� odpis�. (SKÁLA, 

2008, s. 31) 

2.1.3 Odpisy majetku 

Odpisy majetku jsou nástrojem k vyjád�ení poklesu hodnoty tohoto majetku z hlediska 

fyzického a morálního opot�ebení. Odpisy jsou sou�ástí náklad�, p�ímo ovliv�ují 

hospodá�ský výsledek a jsou také zp�sobem vytvá�ení disponibilních finan�ních zdroj�. 

Odpisy jsou pen�žním vyjád�ením postupného snižování hodnoty fixního kapitálu, resp. 

majetku, jsou náhradou za kapitálovou spot�ebu, vyjad�ují pokles hodnoty aktiv.  
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Ve sfé�e výroby charakterizují p�edávání �ásti majetku novým výrobk�m, které byly  

v ur�itém �asovém období s jejich pomocí vyprodukovány. (PELC, 2011, s. 1) 

2.1.4 Oprava a údržba  

Pojem oprava je chápána jako �innost, kterou se zejména odstra�ují vady v�ci, následky 

jejího poškození nebo ú�inky jejího opot�ebení. Za opravu lze tedy považovat 

odstran�ní �áste�ného fyzického opot�ebení nebo poškození za ú�elem uvedení  

do p�edchozího nebo provozuschopného stavu, a to i za použití jiných než p�vodních 

materiál�, díl�, sou�ástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému 

zhodnocení.  

Udržováním se zpomaluje fyzické opot�ebení, p�edchází jeho následk�m a odstra�ují 

drobn�jší závady. Opravovat a udržovat lze dlouhodobý majetek až po jeho za�azení  

do užívání. Do okamžiku uvedení položky majetku do užívání se tyto náklady stávají 

sou�ástí po�izovací ceny daného majetku. V pr�b�hu životnosti dlouhodobého 

hmotného majetku jsou všechny náklady spojené a opravami a udržování v okamžiku 

jejich vynaložení zachycovány na vrub ú�tu. Jsou tedy náklady b�žného období  

a da�ov� jsou tyto náklady považovány za náklady na dosažení, zajišt�ní a udržení 

p�íjm�. (34) 

V praxi bývá n�kdy pom�rn� obtížné odlišit, zda se jedná o technické zhodnocení 

dlouhodobého majetku �i o jeho opravu. V n�kterých p�ípadech m�že být provedena 

oprava, která má však charakter technického zhodnocení. Takovou opravu, pokud 

náklady p�esáhnou hranici 40 000 K�, je nutno považovat za technické zhodnocení.  

Údržba je obnovovací proces, jehož cílem je systematické odstra�ování d�sledk�

fyzického p�ípadn� i ekonomického opot�ebení jednotlivých prvk� i celého systému 

za�ízení, p�edcházení jeho následk�m a odstran�ní drobn�jších závad za�ízení,  

ke kterým dochází p�i využívání za�ízení ve výrobním procesu. (ZIGLER, 1993, s. 47) 
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Smyslem údržby je trvalé udržení výrobního za�ízení v technicky dobrém a 

provozuschopném stavu p�i vynaložení p�im��ených, tzn. optimálních náklad�. Vlastní 

údržbu lze rozd�lit na následující kroky: 

a) Denní ošet�ování - denní ošet�ování výrobního za�ízení zahrnuje soustavný dohled 

nad provozem za�ízení, jeho mazání a �išt�ní p�ed zahájením provozu i po jeho 

skon�ení. 

b) B�žná údržba - zahrnuje soustavný dozor nad provozem, pravidelnou kontrolu, 

dopl�ování a vým�na olej�, mazadel a odstra�ování drobných závad. 

c) Inspekce a prohlídky – kontrolní a opravá�ské výkony s p�edem stanoveným 

technickým, kapacitním a termínovým postupem. Jejich smyslem je prevencí zabezpe�it 

provoz p�ed nahodilými poruchami a p�edb�žn� posoudit nutnost p�ípadných oprav. 

d) Diagnostika technického stavu - úkolem je konkrétní sledování v pr�b�hu procesu 

fyzického opot�ebení, identifikace míst a rozsahu poškození. (ZIGLER, 1993, s. 49) 

2.2 Zp�soby po�ízení majetku 

Firmy mají více možností, jak po�ídit dlouhodobý majetek. Zp�sob po�ízení se pak 

odrazí jak ve zp�sobu odepisování, tak p�i samotném oce�ování majetku. Základní 

zp�soby po�ízení DHM jsou: 

1) Nákup – oce�ujeme tzv. po�izovací cenou, do které pat�í i náklady na dopravu, 

montáž, uvedení do provozu.  

2) Vlastní výroba – oce�ujeme vlastními náklady, tzn. do ceny zahrneme náklady na 

materiál, energii, mzdy. 

3) Darování – oce�ujeme tzv. reproduk�ní cenou na základ� posudku soudního znalce. 

4) P�evod z osobního majetku podnikatele – oce�ujeme reproduk�ní cenou.  
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5) Vklad majetku spole�níky – dv� akciové spole�nosti se dohodnou na spole�né 

distribuci zboží a za tím ú�elem z�ídí dce�inou spole�nost, do které vloží budovu se 

sklady expedice a dopravní prost�edky. 

6) Novým zjišt�ním – jde o majetek, který v ú�etnictví nebyl dosud zachycen, jako 

p�íklad m�že sloužit NDM, který u nás za�al být oce�ovaný a evidovaný teprve 

v posledních letech. 

7) Operativní leasing – jedná se o takový leasing, kdy po skon�ení doby pronájmu 

dochází k vrácení pronajímaného majetku pronajímateli. Operativní leasing je obvykle 

krátkodob�jší než leasing finan�ní a také doba pronajmu je obvykle kratší než doba 

ekonomické životnosti pronajatého majetku. Náklady spojené s údržbou, opravami  

�i servisními službami pronajatého majetku hradí zpravidla pronajímatel. 

8) Finan�ní leasing – se obecn� rozumí pronájem, u n�hož dochází po skon�ení doby 

pronájmu k odkupu najaté v�ci nájemcem. Tento druh pronájmu je dlouhodob�jší než 

pronájem operativní a doba pronájmu se obvykle kryje s dobou ekonomické životnosti 

pronajímaného majetku. V p�ípad� finan�ního leasingu pronajímatel obvykle smluvn�

p�enáší na nájemce i povinnosti spojené s údržbou, opravami a servisními službami 

pronajatého majetku. (PRUDKÝ, LOŠ�ÁK, 2008, s. 189-192) 

Vstupní cena majetku je nej�ast�ji po�izovací cena nebo reproduk�ní po�izovací cena. 

Po�izovací cena bývá nákupní cena v�etn� náklad� spojených s po�ízením. Po�izovací 

cena nap�. u nábytku je tedy cena, kterou zaplatíme v obchod�, a vedlejší náklady nap�. 

doprava a montáž nábytku. 

Reproduk�ní po�izovací cena je „odhadni cena“, p�i po�ízeni majetku bezúplatn�. 

Vyjad�uje tedy hodnotu, kterou bychom za majetek zaplatili, kdyby byl po�ízen koupi. 

Další ceny, které se používají jako vstupní ceny majetku – ocen�ni ve vlastních 

nákladech, cena darovaného nebo zd�d�ného majetku stanovena pro ú�ely dan� d�dické 



20 

�i darovací, hodnota nesplacené pohledávky zjišt�né p�evodem práva u hmotného 

majetku, který z�stává ve vlastnictví v��itele. (SYNEK, 2006, s. 69) 

2.3 Odpisování majetku 

Odpisováním dlouhodobého majetku se rozumí ú�etní zachycení opot�ebení tohoto 

majetku, kdy �ást hodnoty odpovídající opot�ebení odpisovaného dlouhodobého 

majetku p�enáší podnik do náklad�. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odepisuje 

ten, kdo má k n�mu vlastnické právo nebo právo hospoda�ení. 

Ú�etní zachycení odpis� dlouhodobého majetku se provádí nep�ímo, a to 

prost�ednictvím ú�tu oprávek na základ� odpisového plánu. Odpisový plán si ú�etní 

jednotka stanovuje sama svými vnit�ními ú�etními sm�rnicemi. V odpisovém plánu se 

stanoví z�statková cena, tj. ta �ást vstupní ceny dlouhodobého majetku, která bude ješt�

p�evedena do náklad� podniku ve zbývající dob� jeho užívání, dobu odpisování  

a m�sí�ní odpisy. Dlouhodobý majetek za�íná podnik odepisovat v m�síci, který 

následuje po uvedení majetku do užívání. Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, 

který nespl�uje ú�etní jednotkou stanovený limit, tzv. drobný dlouhodobý majetek, 

m�že být odepisován postupn� nebo spot�ebován jednorázov�. (VALOUCH, 2011,  

s. 87) 

Oprávky jsou souhrnem odpis�, tedy se�tené odpisy za více období. Vyjad�ují celkové 

znehodnocení majetku. V ú�etnictví jsou oprávky korek�ní položkou k aktiv�m. 

V praxi se rozlišují dva druhy odpis�: 

� ú�etní (lineární, degresivní, progresivní a výkonové) - jde o skute�né pen�žní 

vyjád�ení opot�ebení dlouhodobého majetku. Podle zákona o ú�etnictví si firma sama 

stanoví odpisový plán a výši odpis�. Bu� v procentech z po�izovací ceny, podle 

výkonu stroje nebo podle doby použití  majetku, 

� da�ové (rovnom�rné, zrychlené a leasingové) - jsou stanoveny zákonem o dani  

z p�íjmu, který jednotn� upravuje jak mohou odpisy ovlivnit da�ový základ podniku. 

(PELC, 2011, s. 74) 
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2.3.1 Ú�etní odpisy 

Ú�etní odpisy jsou uplatn�ny dle skute�né doby používání dlouhodobého majetku. Mají 

p�esn� vystihnout míru opot�ebení dlouhodobého majetku. Podnik si m�že zvolit vlastní 

ú�etní odpisy, ale p�i vypl�ování da�ového p�iznání musí dbát na to, že m�že uplatnit 

pro zjišt�ní základu dan� z p�íjm� jen výši da�ových odpis�. (PELC, 2011, s. 90) 

Obvykle se používají dv� metody ke stanovení ú�etního odpisu: 

� podle doby upot�ebitelnosti,  

� podle výkonu. 

Odpisy podle doby upot�ebitelnosti 

Podnik si sám stanoví upot�ebitelnost dlouhodobého majetku. Ur�í se tedy doba,  

po kterou chceme majetek v podniku využívat. Doba nemusí odpovídat dob� odpisu 

podle § 30 zákona o dani z p�íjm�. Odpisová sazba v % se vypo�ítá jako 100 / doba 

životnosti. 

Odpisy podle výkonu 

P�i této metod� d�líme vstupní cenu výkonem majetku. Výkonem majetku m�že být 

nap�. po�et vyrobených ks výrobk�, nebo po�et ujetých km.  

2.3.2 Da	ové odpisy 

Da�ové odpisy se používají pro ú�ely výpo�tu da�ového základu podniku pro da�  

z p�íjm�. Zp�sob výpo�tu je tedy upraven zákonem o dani z p�íjm� (§26 - §32a Zákona 

�. 586/1992 Sb. o daních z p�íjm�). 

Zákon o dani z p�íjm� vymezuje dva druhy odpis�: 

� rovnom�rné odpisy (lineární),  

� zrychlené odpisy (degresivní). 

Pro da�ové pot�eby si podnik zvolí pro každý nov� po�ízený dlouhodobý majetek 

zp�sob, jak bude odepisovat. Vybraný zp�sob už pak nesmí m�nit po celou dobu 

užívání dlouhodobého majetku. Je b�žné, že se používají oba zp�soby odepisování.  
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Da�ové odpisy se po�ítají zpravidla na konci ú�etního období. Jejich hodnota je 

zákonem povolenou maximální výší odpis�, které lze uplatnit jako da�ov� uznatelnou 

položku p�i výpo�tu základu dan� z p�íjm�. 

Výši da�ových odpis� stanovíme: 

1. Ur�ením, do které odpisové skupiny majetek pat�í 

Majetek je zákonem rozd�len do odpisových skupin. V roce 2008 zákon ur�uje  

6 odpisových skupin. Dlouhodobý hmotný majetek je za�len�n do odpisových skupin 

podle životnosti. Konkrétní rozd�lení do skupin ur�uje P�íloha �.1 k zákonu �.586/1992 

Sb.  

2. Dobou odpisu 

Dobu odpisu upravuje § 30 zákona. Doba odepisování tedy závisí na tom, do které 

odpisové skupiny majetek pat�í.  

Tabulka 1: Odpisové skupiny 

Odpisová 

skupina 

Doba odpisování v 

letech 
P�íklad 

1. 4 
os. automobily, kancelá�ské stroje a 

po�íta�e… 

2. 6 
nákl. automobily, �erpadla, chladící a 

mrazící za�ízení... 

3. 12 trezory, je�áby, turbíny... 

4. 20 
domy a budovy ze d�eva a plast�, 

plynovody … 

5. 30 domy a budovy, mosty, dálnice... 

6. 50 
budovy hotel�, obchodních dom�, 

administrativní budovy... 

(Zdroj: Da�ové odpisy, online,  Dostupné z: 
http://www.odpisy.estranky.cz/clanky/danove-odpisy/) 
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2.4 Vy�azení a likvidace majetku 

Dlouhodobý majetek se vy�azuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným p�evodem 

(darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní spole�nosti �i družstva, 

p�evodem na základ� právních p�edpis�, v d�sledku škody nebo manka a p�e�azením  

z podnikání do osobního užívání. (PODHORSKÝ, 2005, s.89) 

Z�statkovou cenu definuje zákon o daních z p�íjm� jako rozdíl mezi vstupní cenou 

hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výší odpis� z tohoto majetku 

zahrnutých do výdaj� na zajišt�ní zdanitelného p�íjmu. Z�statková cena se teda m�ní  

s �asem a hodnotou uplatn�ných odpis� v daném �asovém okamžiku. Z�statková cena 

se pohybuje v rozmezí mezi vstupní cenou a nulou. Z�statková cena stavebního objektu 

nebo jeho �ásti likvidovaného v d�sledku stavby, v�etn� náklad� na likvidaci, se zahrne 

do náklad� na stavbu. (MARKOVÁ, 2011, s. 105) 

Odepisování majetku zpravidla kon�í v okamžiku, kdy celková �ástka uplatn�ných 

odpis� dosáhne hodnoty vstupní ceny, tj. po uplynutí stanovené doby odpisování. 

Odepisování m�že skon�it i v pr�b�hu doby odpisování, to znamená, že ukon�ení 

odpisování zde závisí na v�li da�ového subjektu, který se rozhodne p�estat využívat 

majetek pro dosahování p�íjm�.  

Likvidace majetku vy�azeného z užívání v rámci podnikatelské �innosti �i pronájmu 

da�ového subjektu m�že probíhat n�kolika zp�soby-zni�ením, prodejem, �ízenou 

likvidací, jak je sešrotování, p�edáním majetku atd. Když je v dob� likvidace z�statková 

cena rovna nule, provede da�ový subjekt pouze záznamy v evidenci hmotného majetku 

na inventární kart� a majetek z evidence vy�adí. Pro zjišt�ní z�statkové ceny je nejprve 

nutné dopo�ítat všechny použitelné odpisy. Nenulovou z�statkovou cenu hmotného 

majetku nelze uplatnit do náklad� (výdaj�) v p�ípad� majetku vy�azeného v d�sledku 

darování nebo bezúplatného p�evodu.  

P�i �áste�né likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vy�azením 

v�ci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil zp�sobilost užívání, a vy�azená v�c 

byla sou�ástí ocen�ní majetku a po vy�azení má povahu samostatné movité v�ci, 
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ocen�ní majetku se sníží o po�izovací cenu vy�azené v�ci. Míra odepsanosti vy�azené 

v�ci je shodná s mírou odepsanosti p�vodního majetku. (SOUKUPOVÁ, 2008, online) 

2.5 Pé�e o dlouhodobý hmotný majetek  

Jednotlivé výrobní podniky obhospoda�ují zna�né hodnoty v podob� výrobních stroj�  

a za�ízení, budov, dopravních a manipula�ních prost�edk� atd. Všechny tyto prost�edky 

se však p�i provozu opot�ebovávají, a tím ztrácejí své p�vodní technické vlastnosti, což 

má za následek postupné znemožn�ní jejich pracovních schopností. Má-li být tato 

pracovní schopnost udržena na pot�ebné technické úrovni, musí se následky opot�ebení 

pracovních prost�edk� soustavn� odstra�ovat. Práv� tuto �innost plní údržba.  

K základním cíl�m firmy pat�í dosahování lepších hospodá�ských výsledk�. Jedním  

ze zp�sob� je snižování firemních náklad�. V sou�asné dob� je ale d�raz kladen 

i na ochranu životního prost�edí. Proto musí firma i p�es snižování náklad� dbát 

na snižování prašnosti, hlu�nosti, množství odpadního materiálu, atd.. V pr�myslových 

podnicích p�edstavují náklady na údržbu a opravy významnou nákladovou položku. 

Tyto náklady pohybují p�ibližn� v rozmezí 6 - 10 % ro�ního obratu firmy. 

(SEDLÁ	EK, 2005, s. 254) 

2.5.1 Cíle a �innost údržby 

Zpo�átku bylo cílem údržby výrobních prost�edk� „udržet je v chodu v co nejlepším 

stavu“, aby se splnily denní výrobní kvóty. Mechanici, kte�í toto dokázali, byli 

považováni za velmi cenné pracovníky. Ale obecn� se vedení firem dívalo na údržbu 

jako na nezbytnost, ovšem s minimální hodnotou, krom� p�ípad�, kdy se stroj pokazil. 

Manaže�i a technici v oblasti údržby si v pr�b�hu �asu uv�domili, že míru opakovaných 

poruch jejich stroj� lze snížit tím, že se prošet�í a provede ur�itá údržba jejich stroj�  

za jejich chodu a v dob� plánované odstávky, a že tento postup by mohl p�inést vyšší 

produktivitu a zisk.  



25 

Údržbu je nutno považovat za sou�ást provozní excelence. Stejn� jako u všech 

klí�ových komponent provozní excelence jsou pro úsp�ch nezbytné jasn� pochopené  

a dohodnuté definice t�chto komponent. Pokud všechny zú�astn�né strany podílející se 

na programu nechápou program a jeho komponenty stejn�, pravd�podobnost jeho 

úsp�chu je omezená. (SKÁLA, 2008, s. 231) 

Údržba slouží k p�edcházení systémových výpadk�. Dalšími o�ekávanými p�ínosy 

mohou být: 

� Prodloužení a optimální využití doby života p�ístroj� a za�ízení. 

� Zlepšení provozní bezpe�nosti. 

� Zvýšení p�ipravenosti za�ízení plnit požadovanou funkci. 

� Optimalizace provozních proces�. 

� Snížení po�tu poruch. 

� Plánování náklad� na provoz za�ízení. 

Údržba je zvlášt� d�ležitá tam, kde selhání technický systém� ohrožuje bezprost�edn�

lidské životy. V t�chto p�ípadech kontrolují provád�ní údržby státní orgány nebo jimi 

pov��ené organizace. 

Konstrukce výrobních stroj� se v posledních letech výrazn� rozvinula. Je stále t�žší 

sledovat stav jednotlivých sou�ástek nebo podsestav, protože u moderních za�ízení je 

mnohem více slabých míst, než u starších za�ízení. Navíc dnešní konstrukté�i se 

vyhýbají p�edimenzovaným konstrukcím a nahrazují je lehkými, úspornými díly. Proto 

je stále v�tší po�et sou�ástek citlivých na opot�ebení a poruchy. sou�asné koncepce 

obsluhy a údržby mají p�edevším za úkol zajistit vysokou provozní pohotovost za�ízení. 

Stále více firem opouští zastaralý názor, že údržba je zbyte�né utrácení pen�z. Rostoucí 

tlak na kvalitu a produktivitu vede firmy k zavád�ní kontrolních a údržbových systém�, 

které p�edcházejí výpadk�m výrobního za�ízení. (3) 

Znalosti a zkušenosti jsou nejd�ležit�jším zdrojem pro vytvo�ení a zachování náskoku 

p�ed konkurencí. Základ systému údržby sice vychází ze standardizovaných postup�, 

p�esto je významn� závislý na kvalifikaci pracovník� údržby. B�hem využívání stroj�
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vznikají i problémy, se kterými výrobce za�ízení nepo�ítal. P�i �ešení takových 

problém� jsou zkušenosti pracovník� údržby s p�edchozím fungováním za�ízení 

nenahraditelné a umož�ují napravit poruchové stavy. Se znalostí chování za�ízení 

souvisí také rozhodnutí provozovatele, zda zajistit údržbu za�ízení vlastními pracovníky 

nebo externím dodavatelem (outsourcing).  

Vlastní údržba je výhodná v tom, že se uvnit� firmy znalosti chování za�ízení 

shromaž�ují a rozvíjejí. To v p�ípad� údržby externí firmou nep�ichází v úvahu. P�i 

p�edání údržby externí firm� se v�tšina znalostí o chování za�ízení ztrácí. Oproti tomu 

existuje �ada p�ípad�, kdy zam�stnávání vlastních specialist� není ekonomicky výhodné 

- nap�íklad u výtah�, nebo jde o b�žná za�ízení, kde nehrozí ztráta firemního know-how 

- nap�íklad opravy automobilní techniky nebo elektrického ru�ního ná�adí. 

Vnit�n� se údržba �lení na udržování a opravy. Pro její �innost jsou typické následující 

procesy: 

1. instruktáž obsluhujícího personálu, 

2. denní ošet�ování výrobního za�ízení, 

3. udržování výrobního za�ízení - denní údržba, 

4. inspekce a prohlídky, 

5. diagnostika technického stavu, 

6. opravy výrobního za�ízení, 

7. modernizace a rekonstrukce. 

Z celého souboru uvedených prvk� jsou d�ležité p�edevším ty, které zajiš�ují b�žnou, 

každodenní údržbu a pr�b�žnou kontrolu stavu výrobních za�ízení, s možností p�edvídat 

budoucí vývoj opot�ebení. 
ádn� provád�ná údržba vede k úsporám finan�ních  

a energetických zdroj�, zárove� významn� p�ispívá k ochran� životního prost�edí  

a v neposlední �ad� zabra�uje nepromyšlené investi�ní výstavb�. Na druhé stran�

nepravideln� a povrchn� provád�ná b�žná údržba vede k rychlému znehodnocování 

výrobních za�ízení, k �astým poruchám a ke zvyšování náklad� na opravy a ztráty 

z nevýrobní �innosti. (3) 



27 

Udržování 

Jedná se o b�žné a pravidelné ošet�ování základních prost�edk� s cílem zabránit 

p�ed�asnému opot�ebení a poruchám. Pat�í sem �išt�ní, �azení stroj� a mazání, 

které má nejv�tší význam z celé udržovací �innosti. D�lají se i drobné opravy. 

Jedním z rozdíl� mezi udržováním a opravou je v osob�, která danou �innost vykonává. 

Zatímco opravy provád�jí tém�� vždy specialisté, udržování je provedeno z velké �ásti 

výrobními zam�stnanci. (3) 

Inspekce 

Inspekci m�žeme charakterizovat jako revizní nebo kontrolní �innost nad stavem, 

udržováním a opravami základních prost�edk�, poskytující informace pro další 

rozhodování. K úkol�m inspekce pat�í vedle p�evád�ní systematického dohledu  

nad výrobním a provozním za�ízením, také zjiš�ování p�í�in havárií a poruch s návrhy 

na jejich p�edcházení, kontrola obsluhy, návrhy na technické zlepšení, modernizace, 

rekonstrukce, pronajímání nových a zrekonstruovaných stroj� a za�ízení uvád�ných  

do provozu, podílení se na stanovení a zm�n� cyklu oprav. Jednou z inspek�ních metod 

je technická diagnostika, která sleduje a vyhodnocuje d�ležité parametry v pr�b�hu 

výrobního procesu stroj� a za�ízení a v�as informuje o sou�asném a dlouhodobém 

procesu t�chto parametr�. (3) 

Oprava 

Oprava p�edstavuje opat�ení, kdy se vym��ují opot�ebené a špatné sou�ásti a odstra�ují 

se další nedostatky, aby se obnovila p�erušené �innost základního prost�edku a sou�asn�

se obnovila jeho výkonnost a jiné technické parametry. Oprava zahrnuje vlastní opravy, 

renovace (�áste�ná obnova), modernizace, nové nastavení. (4) 

Z hlediska rozsahu se opravy d�lí na: 

Opravy generální - pat�í k nejv�tším, nejd�ležit�jším, ale také k nejnákladn�jším 

opravám. Jedná se o opravu celého základního prost�edku, p�i níž se odstra�ují ú�inky 

opot�ebení nebo poškození a to tak, aby základní prost�edky m�ly p�vodní výkonnost  

a jiné technické vlastnosti, provozní kvalitu a užitkovost. Jedná se také o vylepšování 

n�kterých technických vlastností nebo výkonnosti pop�ípad� m�že jít o modernizaci. 
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Generální opravy se provádí v pravidelných cyklech a musí zajistit, aby základní 

prost�edek byl schopen pracovat s plnou výrobností do p�íští generální opravy. 

Opravy st�ední - jedná se o opravárenský výkon st�edního rozsahu, p�i kterém se 

vym��uje nebo opravuje v�tší po�et sou�ástek stroje �i za�ízení a se�izuje se jejich 

chod. Je možné se zam��it na celý stroj �i za�ízení nebo se soust�edit jen na n�které jeho 

�ásti. Nesmí však být zanedbána celková revize se se�ízení stroje �i za�ízení a nesmí být 

p�ekro�ena norma st�ední opravy. 

Opravy malé (b�žné) - jde o všechny ostatní opravárenské výkony, které jsou svým 

rozsahem menší než generální a st�ení opravy. 	ást malých oprav bývá provád�na již 

p�i preventivních prohlídkách, p�i kterých se zjiš�uje stav základních prost�edk�,  

aby bylo možné stanovit rozsah následných oprav, pop�ípad� zabránit poruchám. (3) 

2.5.2 Údržbá�ské systémy 

Mezi údržbá�ské systémy pat�í: systémy údržby podle �asových plán�, systémy údržby 

dle skute�ného stavu a totáln� produktivní údržba 

a) Systémy údržby podle �asových plán�

Údržba se provádí preventivn� v pevných �asových intervalech, �asto bez ohledu na 

faktický stav opot�ebení s p�ihlédnutím k významu za�ízení ve výrobním procesu, jeho 

struktu�e, opot�ebení a dalším podmínkám. Použitý údržbá�ský systém musí zajistit 

provozuschopnost výrobního za�ízení na stran� jedné a hospodárnost na stran� druhé. 

(4) 

Systém po prohlídce 

Základní prost�edky jsou podrobeny opakovaným prohlídkám. Na základ� výsledk�

kontroly se ur�í, je-li nutno základní prost�edek opravovat, a pokud ano, tak v jaké mí�e 

a do jakého termínu bude oprava provedena. Z ekonomického hlediska je tato metoda 

velmi efektivní, protože se základní prost�edky neopravují ani p�ed�asn� ani opožd�n�  
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a opravují se jen nezbytn� nutné �ásti, které opravu vyžadují. Nevýhodou je, že termín  

a rozsah oprav m�žeme stanovit na pom�rn� krátkou dobu dop�edu. (4) 

Systém standardních periodických oprav  

Opravy se provádí povinn� po uplynutí p�edepsaného po�tu provozních hodin, p�ípadn�

ur�itého výkonu a to bez ohledu na skute�ný technický stav za�ízení stroje nebo 

za�ízení. Ve stanoveném termínu se povinn� opraví �i vym�ní p�edepsané komponenty 

a sou�ásti. Systém má vysoké náklady na údržbu, ale možné ztráty p�i poruše by byly 

mnohonásobn� vyšší než náklady provedených opravárenských výkon�. Uplat�uje se  

u vybraných druh� výrobních za�ízení, kde je nutný bezpe�ný chod (nap�. letecké 

motory, železni�ní svršky, je�áby). (4) 

Systém preventivních periodických oprav 

Jedná se o jednu z nejrozší�en�jších metod. Je obdobou preventivní údržby s tím, že se 

provádí podle p�edem ur�eného �asového plánu. Po uplynutí doby provozu stanovené 

na základ� zkušeností a v souladu s výrobním plánem, se výrobní za�ízení odstaví, 

prohlédne a vym�ní se jeho �ásti nebo celé agregáty. Výhodou je preventivní charakter 

a snaha p�edejít poruchám. Vým�na se provádí podle technického stavu a v takovém 

rozsahu, aby byla zajišt�na bezporuchová funkce základního prost�edku až do jeho další 

plánované opravy. Tento systém má pom�rn� vysoké náklady na údržbu, ale ty jsou 

vyváženy provozní jistotou a bezpe�ností. Možné ztráty p�i poruše by byly 

mnohonásobn� vyšší než náklady provedených opravárenských výkon�. (MAKOVEC, 

1998. s. 198) 

Systém diferencované proporcionální pé�e (DIPP) 

DIPP je progresivní systém, zd�vodn�ný pot�ebami maximálních úspor, který využívá 

mimo prvky preventivnosti p�edevším diferencovaný p�ístup k opravárenským 

výkon�m u za�ízení podle jeho d�ležitosti ve výrobním procesu. Tento systém vychází  

z poznatku, že p�i poruše jistého za�ízení dochází k výpadku celého výrobního procesu 

nebo k ohrožení bezpe�nosti výroby – tyto �ásti výrobního za�ízení p�edstavují tzv. 

kritické objekty.  
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Základní prost�edky celého závodu �i provozu jsou rozd�leny  

do n�kolika skupin a pro každou skupinu zvláš� se stanoví vhodný systém oprav. 

Vyšším podílem preventivní údržby u t�chto za�ízení dochází k výraznému snížení 

celkových náklad� na údržbu. Závažným problémem je však správné ur�ení vhodného 

systému pro jednotlivé kritické objekty. Mnohdy bývá nutné u jednoho základního 

prost�edku volit r�zné typy oprav pro jednotlivé �ásti prost�edku.  

U tohoto systému se stanovuje výsledný stupe� pracnosti (bodové hodnocení) provozní 

údržby pomocí složitého algoritmu. Tento algoritmus obsahuje t�i hlavní �ásti, podle 

kterých se rozhoduje – mezi n� pat�í diference stroj� a za�ízení, konstruk�ní 

charakteristiky a provozní charakteristiky. Tyto hlavní �ásti se dále �lení na n�kolik 

podskupin. V kone�né fázi tento systém umož�uje zpracovat i náklady a ekonomickou 

efektivnost údržby. (3) 

b) Systém údržby podle skute�ného stavu 

Systém je doporu�ovaný v sou�asných podmínkách širokého využití m��ící techniky 

 a optimaliza�ních metod. Koncepce údržby podle skute�ného stavu výrobního za�ízení 

je postavena na co nejdokonalejší znalosti okamžitého stavu za�ízení. Charakteristikou 

tohoto systému je, že za�ízení se odstavuje z provozu pouze tehdy, jestliže to zjišt�ný 

stav jeho opot�ebení skute�n� vyžaduje. Díl�í �ásti se vym��ují, až když dosáhly fáze 

poškození, �i p�ekro�ily p�ípustné tolerance. Provozn� d�ležité parametry se v tomto 

systému neustále m��í, vyhodnocují a interpretují. Sb�r, analýza a vyhodnocení 

pot�ebných informací jsou zpravidla realizovány s podstatnou podporou výpo�etní 

techniky. Optimální termíny údržby lze tak ur�ovat p�edem a tím lze zajistit úzkou 

vazbu na operativní �ízení výroby. (34) 

Tento systém vyžaduje dokonalou p�ístrojovou m��ící techniku z oblasti tzv. 

tribotechniky. Tribotechnika je sou�ást diagnostických metod sledování skute�ného 

stavu za�ízení a jeho opot�ebení na základ� odb�ru a rozbor� olej� a maziv. Tento 

pravidelný odb�r vzork� oleje dovoluje pomocí kvantitativního a kvalitativního 

stanovení obsahu ot�rových kov� zjistit po�átek zvýšeného opot�ebení a ur�it i místo 

jeho vzniku. Nevýhodou tohoto systému jsou zvýšené náklady na inspekci  
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a diagnostiku. V sou�asné dob� se systém údržby podle skute�ného stavu stává 

ekonomicky nejú�inn�jší. (3) 

c) Totáln� produktivní metoda (TPM) 

Pravd�podobn� jeden z nejsiln�jších sou�asných trend� vývoje pé�e o výrobní za�ízení 

sm��uje jednozna�n� ke koncepci údržby podle skute�ného stavu jak výrobního 

za�ízení, tak i celkové situace ve firm�. Tato koncepce dob�e zapadá i do sou�asného 

trendu zavád�ní metody TPM (totáln� produktivní metoda). TPM je produktivní údržba 

provád�ná na celopodnikové bázi. Ko�eny p�ístupu TPM mohou být spojeny s filozofií 

preventivní údržby. 

Pro dosažení zproduktivn�ní výroby, využitím oblasti údržby stroj� a za�ízení, musíme 

uplatnit pravidlo tzv. produktivní údržby. Základní jeho ideou je, že „údržba musí, 

obdobn� jako hlavní výrobní proces, maximáln� p�ispívat ke zvyšování produktivity  

a stát se produktivní údržbou“. 

Jestliže chceme aplikovat systém TPM, musíme logicky za�ít ztrátami zat�žujícími 

provoz a výkon výrobní základny. Ztráty vznikají jednak na základ� organizace výroby, 

provozování i údržby daného za�ízení a jednak na základ� necht�ných lidských chyb. 

Cílem údržby jakéhokoliv technického za�ízení je tyto ztráty snížit nebo úpln� vylou�it. 

P�i tomto zám�ru je nezbytné nejprve analyzovat druhy ztrát, které se p�i provozu 

vyskytují.  

V provozní praxi lze nalézt šest velkých ztrát, kterými jsou: 

� prostoje související s poruchami stroj� a neplánované prostoje, 

� �as na se�izování a nastavování parametr� (zm�ny a vým�ny), 

� ztráty zp�sobené p�estávkami ve výkonu za�ízení, krátkodobé poruchy, 

� ztráty rychlosti pr�b�hu výrobních proces�, 

� kvalitativní d�sledky procesních chyb (nejakost), 

� snížení výkonu ve fázi náb�hu výrobních proces�, technologické zkoušky. (33) 
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Ztráty v efektivním využíváni výrobní základny jsou významnou p�ekážkou úsp�chu  

ve výrob� i prodeji. Poruchy se ztrátou funkce mají povahu náhlého výskytu, jsou t�žko 

zjistitelné, jejich pr�b�h je v�tšinou dramatický. Poruchy omezující funkci dovolují 

pokra�ovat v provozu, ale se sníženým výkonem. P�i jejich p�ehlíženi dochází k b�hu na 

prázdnu, ke krátkodobým p�erušením, p�ed�lávkám, které omezují rychlost a zp�sobují 

jiné problémy.  

Problémy zp�sobují faktory všeho druhu, ale �asto si všímáme jenom velkých problém�

a p�ehlížíme malé závady, které k nim také p�ispívají. Mnohé velké poruchy se 

vyskytují �asto jenom z d�vodu nepovšimnutí si zdánlivých mali�kostí, které mohou 

zap�í�init velkou poruchu (nap�. uvoln�né šrouby, zne�išt�ní apod.). Ztráty �asu 

výrobního za�ízení znamenají, že výrobní úkol je nižší než by to bylo možn�  

z hlediska celkového �asu výrobního za�ízení a tím limitují i ztráty výrobní kapacity. 

(33) 

V sou�asné dob� se tento p�ístup používá v p�ípadech, kdy je pr�myslová výroba 

založena na lidských operátorech. TPM zahrnuje následujících p�t krok�: 

a) cílem je maximalizovat efektivnost výrobního za�ízení 

b) je to celopodnikový systém produktivní údržby obsahující preventivní i produktivní 

údržbu a zlepšení stavu stroje 

c) vyžaduje nejen ú�ast obsluhy a údržby, ale i konstruktér� stroj�

d) zahrnuje každého jednotlivého zam�stnance od TOP - managementu až po �adového 

pracovníka 

e) je založena na podpo�e produktivní údržby pomocí aktivity výrobních tým�

TPM si získává v posledních letech širokou pozornost z mnoha d�vod�. Nedotýká se 

jen oblasti p�edcházení poruchám, ale také oblasti redukce defekt�, krátkodobých 

prostoj�, zkracování doby zm�n sortimentu a tím i pružné reakce na p�ání zákazníka. 

TPM je progresivní p�ístup organizace údržby, který je objektivn� vyžadován stále 

složit�jším výrobním za�ízením, stroji, ná�adím a p�ístroji. Vzr�st automatizace  

a bezobslužné výroby neodstup�uje pot�ebu lidské práce - automatizovány jsou výrobní 

operace a údržba stále závisí na lidských zdrojích. (N�ME	EK, 1997, s. 254-270) 
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2.5.3 Náklady spojené s údržbou  

Náklady spojené s údržbou výrobních prost�edk� jsou pro mnoho podnikatelských 

subjekt� jednou z mála oblastí, kde ješt� lze šet�it. P�i snaze o hospodárnost v údržb� je 

však nutné mít stále na z�eteli, že cílem není náklady na udržování a opravy za�ízení 

minimalizovat, nýbrž je dynamicky optimalizovat, zejména s ohledem na možné ztráty 

v d�sledku nedostate�né údržby.  

Pokud jde o náklady na samotné údržbá�ské výkony, je t�eba bedliv� sledovat jejich 

rentabilitu, nebo� ne vždy platí p�ímá úm�ra mezi náklady na údržbu a technickým 

stavem objektu. V p�ípad� vy�len�ní údržbá�ského subjektu mimo organizaci 

(outsourcing) je dobré ponechat si alespo� „údržbá�ské know--how“. Pozornost je také 

vhodné v�novat zp�sobu �ízení skladového hospodá�ství (�asovému pr�b�hu objemu 

zásob ve sklad�, dob� obratu zásob) a MTZ. 

Cílem, ke kterému je v oblasti údržby t�eba sm��ovat, je údržba objekt� podle jejich 

skute�ného stavu i situace ve výrob�. Cesta k tomuto cíli vede bezpochyby p�es 

systematické (nejlépe i plánovité) získávání informací o stavu objekt� a ú�inné nástroje 

k �ízení údržby. (ZIEGLER, 1993, s. 126) 

2.6 Outsourcing údržby 

Outsourcing údržby poskytuje vedení podniku možnou flexibilitu a úsporu náklad�. 

Progresivní spole�nosti zjistily, že outsourcingem vedlejších �inností se zlepšují jak 

krátkodobé, tak i dlouhodobé ekonomické vyhlídky. Spíše než aby management 

pohlížel na outsourcing údržby jako na prost�edek, jak se zbavit vlastních problém�, 

m�l by jej vnímat jako chytrý obchodní tah. Záležitosti, jež jednou vyžadovaly spoustu 

�asu a úsilí managementu i administrativních pracovník�, jsou nyní p�esunuty  

k dodavateli údržby. To umož�uje vedení podniku a dalším zam�stnanc�m zam��it se 

na provozní a výkonnostní záležitosti. (31)  

Takové spole�nosti získaly, a� už v plné �i �áste�né mí�e, díky outsourcingu své údržby 

�adu výhod - p�ístup k nejlepším dovednostem, flexibilní zdroje a sdílení rizika. P�ed 
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zahájením cesty radikálních zm�n je nutno pe�liv� zvážit, jaký to bude mít dopad  

na firmu a �eho se tím dosáhne. Je t�eba se zam��it na o�ekávané p�ínosy v�etn� úspory 

náklad�, realokaci interních zdroj� v klí�ových oblastech a zvýšení efektivity plynoucí 

z vyrovnané, dob�e školené a zkušené pracovní síly v údržb�. 

Spole�nosti s hodnotnými aktivy a ty, které mají �asto rozpracovány projekty 

vylepšující obchodní bilanci, jsou výbornými kandidáty pro �ešení údržby formou 

outsourcingu. Když se spole�nosti rozhodnou outsourcovat �innosti své údržby, musí 

nejprve zvážit, kdo by pro n� vykonával nejlépe tuto práci provedením due diligence. 

Toto je jedním z nejd�ležit�jších krok� p�i �ešení záležitostí smluvní údržby. Takový 

krok odhalí informace o potenciálním dodavateli; o tom, kdo má podobný styl �ízení 

lidí, proces�, významných systém� a obchodních filozofií. Manaže�i by m�li zvážit 

zejména následující záležitosti: zkušenost, bezpe�nost, zdroje, reference, 

p�izp�sobivost, styl �ízení a stabilitu.  

Po výb�ru dodavatele údržby vstupují zákazník a dodavatel do jedné z nejd�ležit�jších 

oblastí p�echodného stádia. V tomto bod� se sla�ují zákazník s dodavatelem a jasn� si 

sd�lují o�ekávání v rámci p�ípravy na zm�nu. Proces vzájemného slad�ní za�íná 

sch�zkami na úrovni managementu, aby se potvrdilo, že ob� strany jasn� rozumí 

klí�ovým záležitostem pohán�jícím projekty, strategii spole�nosti, cíl�m, zm�nám 

kultury a celkové vizi p�echodu k outsourcovanému modelu údržby.  

Definice a pochopení pot�eb týkajících se práce, lidí, odpov�dnosti, hodnocení, plán�

a cíl� se vzájemn� prodiskutují a odsouhlasí. Musí být vypracován plán a rozpis 

transformace a musí být prodiskutován, aby se identifikovaly potenciální problémy, 

nedostatky �i znepokojivé záležitosti a aby se ur�il zp�sob �ešení v p�ípad� jakéhokoliv 

problému. Tato nezbytná �innost p�edstavuje první krok k zahájení zm�ny v organizaci 

údržby formou outsourcingu. (31) 
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3 Analýza sou�asného stavu 

V této kapitole se budu v�novat analýze informací o hospoda�ení spole�nosti 

s dlouhodobým hmotným majetkem, vztahujících se k zám�r�m této diplomové práce. 

Provedu celkovou analýzu majetku spole�nosti Antreg, a.s. z r�zných úhl� pohledu, 

v�etn� jeho rozd�lení do jednotlivých divizí a porovnání náklad� na jeho údržbu. 

Informace k provedení analýz jsem získal jak prostudováním dostupných firemních 

dokument�, tak p�edevším z rozhovor� s odpov�dnými pracovníky z oblasti správy 

majetku, údržby, technologie a �ízení výroby. 

3.1 Struktura dlouhodobého hmotného majetku 

Firma Antreg, a.s. má sídlo ve Vyškov�. P�i vzniku v roce 1999 spole�nost nevlastnila 

žádné pozemky, jelikož byla sou�ástí konkurzní podstaty zakladatelské spole�nosti 

Remagg, s.r.o. Také zchátralé výrobní haly nutn� pot�ebovaly rekonstrukci a nezbytné 

bylo zakoupení nových stroj� a technologií, nebo� stá�í t�ch stávajících se po�ítalo  

na desítky let. Aby se spole�nost mohla dostávat k výrobním halám, tak musela do t�í 

let vykoupit všechny pot�ebné pozemky a do první poloviny roku 2004 byla dokon�ena 

kompletní stavební a technická rekonstrukce všech budov. Každým rokem byla 

po�ízena nová CNC technologie, která umožnila realizaci nových díl� a významným 

zp�sobem zproduktivnila a rozší�ila kapacitu výroby.  

Od roku 2006 podnik eviduje více než 9 800 kusovník� a 12 000 technologických 

postup�. Celkový komplex budov a pozemk� zabírá 19 780 m2. 

Dlouhodobý hmotný majetek spole�nosti Antreg, a.s. je zkoumán k 31. 12. 2011. Tato 

analýza je zam��ena zejména na stroje a za�ízení, netýká se budov, automobil�, 

po�íta�ového vybavení, apod. 

Spole�nost má dohromady osm odpisových skupin, z nichž odpisové skupiny 36, 48  

a 72 jsou zavedené firmou. Odpisová skupina 1 se odepisuje 3 roky, odpisová skupina 2 

se odepisuje 5 let, odpisová skupina 3 se odepisuje 10 let, odpisová skupina 4  
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se odepisuje 20 let a odpisová skupina 5 se odepisuje 30 let. Odpisová skupina 36 

zahrnuje p�edevším software odepisovaný 36 m�síc�, odpisová skupina 48 zahrnuje 

formy, modely a software odepisovaný 48 m�síc� a odpisovou skupinu 72 tvo�í ostatní 

dlouhodobý hmotný majetek a z�statková cena leasingu.   

Graf 1: Rozd�lení DHM podle odpisových skupin [v ks] 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Zkoumaný dlouhodobý hmotný majetek je v grafu �. 1 rozd�len podle odpisových 

skupin. Z grafu vyplývá, že 76 % posuzovaného dlouhodobého hmotného majetku je 

za�azeno do první a druhé odpisové skupiny. V první odpisové skupin� nalézáme 

speciální ná�adí, tiskárny, formy, m��icí p�ístroje, sklí�idla, st�ihadla, držáky, 

rychloupína�e, modelové za�ízení a vyvažovací stroje. Druhou odpisovou skupinu tvo�í 

p�edevším soustruhy, brusky, frézky, lisy, vrta�ky, n�žky, automaty, nýtovací stroje, 

pily, osobní automobily, ultratermostaty. První a druhá odpisová skupina jsou na tom 

po�etn� tém�� stejn�. Zbývajících 24 % majetku je za�azeno do ostatních odpisových 

skupin. 
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Graf 2: Hodnota DHM podle odpisových skupin [v K�] 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Z grafu �. 2 je patrné, že nejv�tší hodnota DHM firmy je koncentrována v movitém 

majetku druhé a páté odpisové skupiny. Vysoká hodnota majetku v páté odpisové 

skupin� je tvo�ena p�edevším díky vysokým cenám budov a výrobních hal. Ve své 

diplomové práci se zabývám p�evážn� majetkem druhé odpisové skupiny, nebo� tvo�í 

jednu z konkuren�ních výhod. 

Tabulka 2: Struktura DHM 2. odpisové skupiny k 31. 12. 2011 

Majetek Po�et [ks] Po�izovací hodnota [K�] 

Automaty soustružnické 10 1 690 875

Automobil nákladní 1 300 560

Automobil osobní 2 1 649 384

Brusky 11 936 228

CNC stroje 8 22 033 856

Frézky 12 617 766

Frézovací centrum 2 4 737 683
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Hloubi�ka 1 500 000

Lakovací za�ízení 1 982 210

Lisy 12 1 573 541

M��ící p�ístroje 3 160 716

N�žky 1 74 321

Nytovací stroje 2 137 682

Obráb�cí centrum 1 1 644 760

Pec 1 12 296

Pila 1 240 000

Plotr 1 52 230

Pokovací za�ízení 1 2 429 892

Protahova�ka 1 21 000


eza�ka 1 400 000

Soustruhy  11 2 510 968

Soustružnické poloautomaty 2 1 950 000

Soustružnický stroj 1 2 143 858

Stroje odmaš�ovací 1 41 001

Svá�e�ky 3 350 195

Tryskací kabina 1 154 800

Ultratermostaty 2 21 086

Ultrazvukové �isti�ky 2 172 230

Válcova�ka závit� 1 182 706

Vrta�ky 7 273 985

Vyvrtávací jednotka 1 350 000

Závito�ezy 4 120 609

Celkem 109 48 466 438
(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Z tabulky �. 2 vyplývá, že po�et dlouhodobého hmotného majetku v druhé odpisové 

skupin� je 109 kus� a jejich celková po�izovací hodnota �iní 48 466 438,- K�.  
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Nejv�tší podíl z hlediska po�izovací ceny tvo�í CNC stroje, mezi které pat�í 5 CNC 

soustruh� v po�izovací hodnot� 15 109 996,- K�, CNC bruska v hodnot�  

2 193 820,- K�, CNC obráb�cí centrum v hodnot� 2 157 890,- K� a CNC 

elektroerozivní drátovka, jejíž vstupní cena byla 2 572 150,- K�. 

Z hlediska po�tu kus� zaujímají nejv�tší podíl frézky a lisy ve stejném po�tu a to  

12 kus�, následují soustruhy a brusky v shodném po�tu 11 a 10 kus� soustružnických 

automat�. 

Graf 3 : Hodnota DHM v jednotlivých odpisových skupinách k 31. 12. 2011[v K�] 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

V grafu �. 3 je zobrazena z�statková a vstupní cena jednotlivých odpisových skupin 

k 31. 12. 2011. Nejv�tší vstupní a z�statkovou hodnotu zaujímají dv� odpisové skupiny 

a to druhá a pátá odpisová skupina.  

Tabulka 3: Celkové odpisy a z�statková cena 2. odpis. skupiny k 31. 12. 2011[v K�] 

Majetek Po�et ks 
Vstupní 

cena 
Odpisy 

Z�statková 

cena 

Automaty soustružnické 10 1 690 875 1 690 875 0

Automobil nákladní 1 300 560 300 561 0
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Automobil osobní 2 1 649 384 522 090 1 127 294

Brusky 11 903 145 903 145 0

Frézky 12 617 766 617 766 0

Frézovací centrum 2 4 737 683 4 737 683 0

Hloubi�ka 1 500 000 500 000 0

Lakovací za�ízení 1 982 210 982 210 0

Lisy 12 1 573 541 1 573 541 0

M��ící p�ístroje 3 160 716 160 716 0

N�žky 1 74 321 74 321 0

Nytovací stroje 2 137 682 137 682 0

Obráb�cí centrum 1 1 644 760 1 644 761 0

Pec 1 12 296 12 296 0

Pila 1 240 000 240 000 0

Plotr 1 52 230 52 231 0

Pokovací za�ízení 1 2 429 892 2 429 892 0

Protahova�ka 1 21 000 21 000 0


eza�ka 1 400 000 400 000 0

Soustruh CNC 8 22 033 856 17 330 095 4 703 761

Soustruhy 11 2 510 968 2 510 968 0

Soustružnické poloautomaty 2 1 950 000 1 950 000 0

Soustružnický stroj 1 2 143 858 2 143 858 0

Stroje odmaš�ovací 1 41 001 41 001 0

Svá�e�ky 3 350 195 350 195 0

Tryskací kabina 1 154 800 154 800 0

Ultratermostaty 2 21 086 21 086 0

Ultrazvukové �isti�ky 2 172 230 172 230 0

Válcova�ka závit� 1 182 706 182 706 0

Vrta�ky 7 273 985 273 985 0

Vyvrtávací jednotka 1 350 000 350 000 0

Závito�ezy 4 120 609 120 609 0

Celkem 109 48 466 438 42 602 303 5 831 055

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 
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Tabulka �. 3 ukazuje celkové odpisy a z�statkovou hodnotu dlouhodobého hmotného 

majetku druhé odpisové skupiny. Celkové odpisy �iní 42 602 303,-K� a z�statková 

hodnota je 5 831 055. Majetek je tedy z 88% odepsán, což znamená, že spole�nost 

vlastní p�edevším starší stroje. Odepisovány jsou jen dv� skupiny a to osobní 

automobily a CNC stroje. 

3.2 Vývoj po�ízení dlouhodobého hmotného majetku 

Spole�nost od roku 2001 zapo�ala celkovou revitalizaci s cílem modernizovat  

a postupn� rozší�it strojní park, dokon�it opravy celého objektu, �ešit odprodej 

zastaralých nevyužitých stroj� a za�ízení, redukovat výrazné plochy výdejen  

a výrobnách ploch. Po�ínaje rokem 2002 za�alo postupné investování firmy  

do moderních obráb�cích center, p�i�emž výrazný nár�st t�chto investic byl v roce 

2006, 2008 a 2011. 

Tabulka 4: Vývoj po�ízení DHM v jednotlivých odpisových skupinách [v ks] 

Roky/odp.skupiny sk.1 sk.2 sk.3 sk.36 sk.4 sk.48 sk.5 sk.72
1950-1959 0 7 0 0 0 0 2 0
1960-1969 1 14 3 0 0 0 2 0
1970-1979 3 25 0 0 0 0 0 0
1980-1989 17 23 1 0 0 0 0 0
1990-1999 69 17 3 0 3 2 0 0
2000-2009 13 21 10 7 1 10 2 4
2010-2011 4 2 4 4 0 0 0 2

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Tabulka �. 4 ukazuje vývoj po�ízení DHM v jednotlivých odpisových skupinách, kde 

m�žeme vid�t, že v�tšina stroj� a za�ízení je po�ízena v d�ív�jších letech. V odpisové 

skupin� �. 1 byl zaznamenán nejv�tší nár�st stroj� v letech 1990-1999, konkrétn� v roce 

1993 bylo po�ízeno 53 speciálních p�ístroj� a ná�adí, které spole�nost využívá do dnešní 

doby. V odpisové skupin� �. 2 byly stroje po�izovány p�edevším v letech 1970 -1989. 

V ostatních odpisových skupinách to vypadá velice podobn� a to tak, že nejv�tší nár�st 

DHM vznikal v letech 2000 až 2009. 
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Graf 4: Vývoj po�ízení DHM v jednotlivých letech celkem [v %] 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Graf �. 4 zachycuje vývoj po�ízení dlouhodobého hmotného majetku v jednotlivých 

letech. Z tohoto grafu vyplývá, že nejv�tší investice do dlouhodobého hmotného 

majetku byly provedeny ve dvou etapách. První etapa investic byla v letech 1990  

až 1999, kdy spole�nost vznikala a jelikož p�ebírala staré stroje a za�ízení, byla pot�eba 

ur�itá obnova. Druhá etapa investic do dlouhodobého hmotného majetku byla zapo�ata 

po novodobém rozvoji spole�nosti, tedy po roce 2000. Nejv�tší investice ve druhé etap�

byly provedeny v letech 2006, kdy bylo po�ízeno 13 nových stroj� a v roce 2008 bylo 

po�ízeno 12 stroj� a za�ízení. Jednalo se p�edevším o nové CNC stroje, odlu�ovací 

za�ízení a nové nákladní automobily.  

Z grafu �. 4 je také patrné, že ekonomická životnost u v�tšiny majetku je na svém konci 

nebo již ukon�ena. To má za následek vysoké náklady na opravu, údržbu a na po�ízení 

nových stroj� a za�ízení. 
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Graf 5 :Vývoj po�ízení DHM 2. odpisové skupiny v jednotlivých letech [v %] 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Graf �. 5 ukazuje po�ízení DHM druhé odpisové skupiny v jednotlivých letech. 

M�žeme vid�t, že nejv�tší p�ír�stek byl v letech 1970 až 1979 a od té doby, nové 

investice procentuáln� klesají.  

Graf 6: Vývoj po�ízení DHM v posledních letech [v ks] 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 
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Graf �. 6 ukazuje po�ízení DHM v posledních letech, kde spole�nost se snaží  

o postupné obnovení a nákup modern�jších stroj�. V roce 2011 bylo po�ízeno 9 nových 

stroj�. 

Graf 7: Vývoj po�ízení a vy�azení DHM [v K�]  

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Graf �. 7 ukazuje vývoj po�ízení a vy�azení dlouhodobého hmotného majetku 

v posledních p�ti letech. Nejv�tší nár�st po�ízení je vid�t v roce 2008, kdy spole�nost 

zakoupila strojní vybavení a za�ízení v hodnot� 9 375 354,- K�. Nejv�tší hodnota 

vy�azeného majetku je v roce 2010, kdy spole�nost vy�adila majetek v celkové cen�

2 224 953,- K�. 

3.3 Stá�í dlouhodobého hmotného majetku 

K výpo�tu pr�m�rného stá�í dlouhodobého hmotného majetku ve firm� byla vybrána 

pouze 2 odpisová skupina. Výpo�ty jsou uvedeny v tabulce �. 5. 
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Tabulka 5: Pr�m�rné stá�í DHM 2. odpisové skupiny k 31. 12. 2011 [roky] 

Majetek Pr�m�rné stá�í  

Automaty soustružnické 32 

Automobil nákladní 5 

Automobily osobní 1 

Brusky 38 

CNC stroje 4 

Frézky 37 

Frézovací centrum 5 

Hloubi�ka 9 

Lakovací za�ízení 11 

Lisy 29 

M��ící p�ístroje 25 

N�žky 44 

Nytovací stroje 34 

Obráb�cí centrum 7 

Pec 26 

Pila 9 

Plotr 11 

Pokovací za�ízení 35 

Protahova�ka 15 


eza�ka 9 

Soustruhy 39 

Soustružnické poloautomaty 15 

Soustružnický stroj 12 

Stroje odmaš�ovací 30 

Svá�e�ky 27 

Tryskací kabina 10 

Ultratermostaty 10 

Ultrazvukové �isti�ky 24 

Válcova�ka závit� 27 
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Vrta�ky 34 

Vyvrtávací jednotka 15 

Závito�ezy 43 

Celkem 21 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Tabulka �. 5 sleduje pr�m�rné stá�í jednotlivého hmotného majetku k 31. 12. 2011. 

Pr�m�rné stá�í majetku v druhé odpisové skupin� je 21 let, z toho mezi nejstarší 

skupiny pat�í n�žky s pr�m�rným stá�ím 44 let, dále závito�ezy s pr�m�rným stá�ím  

43 let, následují soustruhy, brusky a frézky. Mezi nov�jší majetek pat�í osobní 

automobily a CNC stroje. 

3.4 Hodnocení struktury z ekonomického využití 

Ekonomická efektivnost p�edstavuje stupe� náro�nosti na spot�ebu spole�né práce  

k vytvo�ení ur�ité užitné hodnoty. Hodnocení se provádí pomocí stanovení míry 

opot�ebení majetku ve spole�nosti. 

MÍRA OPOT
EBENÍ = OPRÁVKY / PO
IZOVACÍ CENA [%]. (1) 

Oprávky se vypo�ítají jako rozdíl po�izovací ceny a z�statkové ceny nebo jako sou�et 

díl�ích odpis� v jednotlivých letech odpisování. 

Tabulka 6: Míra opot�ebení DHM 2. odpisové skupiny k 31. 12. 2011 

Majetek Po�izovací 
hodnota[K�] 

Oprávky 
[K�] 

Z�statková 
cena [K�] 

Opot�ebení  
[%] 

Automaty soustružnické 1 690 875 1 690 875 0 100

Automobil nákladní 300 560 300 560 0 100

Automobil osobní 1 649 384 522 090 1 127 294 32

Brusky 903 145 903 145 0 100

Frézky 617 766 617 766 0 100

Frézovací centrum 4 737 683 4 737 683 0 100

Hloubi�ka 500 000 500 000 0 100

Lakovací za�ízení 982 210 982 210 0 100

Lisy 1 573 541 1 573 541 0 100
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M��ící p�ístroje 160 716 160 716 0 100

N�žky 74 321 74 321 0 100

Nytovací stroje 137 682 137 682 0 100

Obráb�cí centrum 1 644 760 1 644 761 0 100

Pec 12 296 12 296 0 100

Pila 240 000 240 000 0 100

Plotr 52 230 52 231 0 100

Pokovací za�ízení 2 429 892 2 429 892 0 100

Protahova�ka 21 000 21 000 0 100


eza�ka 400 000 400 000 0 100

CNC stroje 22 033 856 17 330 095 4 703 761 79

Soustruhy 2 510 968 2 510 968 0 100

Soustružnické poloautomaty 1 950 000 1 950 000 0 100

Soustružnický stroj 2 143 858 2 143 858 0 100

Stroje odmaš�ovací 41 001 41 001 0 100

Svá�e�ky 350 195 350 195 0 100

Tryskací kabina 154 800 154 800 0 100

Ultratermostaty 21 086 21 086 0 100

Ultrazvukové �isti�ky 172 230 172 230 0 100

Válcova�ka závit� 182 706 182 706 0 100

Vrta�ky 273 985 273 985 0 100

Vyvrtávací jednotka 350 000 350 000 0 100

Závito�ezy 120 609 120 609 0 100

Celkem 48 466 438 42 602 303 5 831 055 88

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Celková míra opot�ebení stroj� a vybavení je 88%, což je zp�sobeno tím, že krom�

CNC stroj� a osobních automobil�, je veškerý majetek opot�ebovaný. 

3.5 Po�izování a evidence dlouhodobého hmotného majetku 

3.5.1 Systém zpracování ú�etnictví 

Systém zpracování ú�etnictví spole�nosti se �ídí p�íslušnými ustanoveními zákona  

�. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, vyhláškou �. 500/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která 

ustanovení zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�,  

pro ú�etní jednotky, které jsou podnikateli ú�tujícími v soustav� podvojného ú�etnictví. 
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Spole�nost ú�tuje v soustav� podvojného ú�etnictví ode dne svého zápisu  

do Obchodního rejst�íku o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazk� a jiných 

pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospoda�ení. Ú�etnictví se vede  

za ú�etní jednotku jako celek. Ú�etnictví se vede v pen�žních jednotkách �eské m�ny  

a v p�ípadech stanovených v § 4 odst. 6 zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, sou�asn�  

i v cizích m�nách. Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v ú�etním programu WAM 

S/3. Program poskytuje komplexní podporu v oblasti evidence a ú�etního sledování 

dlouhodobého majetku. (Výro�ní zpráva roku 2011) 

Hlavní funkce programu WAM S/3 jsou evidence hmotného i nehmotného 

dlouhodobého majetku možnost vlastní definice �íselných �ad a zp�sobu �íslování 

(ru�ní nebo automatické), vazba na prvotní doklady, skladba ceny, zat�íd�ní dle SKP, 

t�ídy, odpisové skupiny, umíst�ní, st�ediska, zakázky, p�i�azení hmotné odpov�dnosti  

za majetek, technické parametry, p�íslušenství, vazba na technickou agendu, ú�etní  

i da�ové odpisy, rovnom�rné nebo zrychlené odepisování, možnost p�erušení ú�etních  

i da�ových odpis�, ú�etní odpisy dle vytvo�eného plánu v�etn� historie ú�etních  

i da�ových odpis�, navýšení/snížení PC majetku, historie a ú�tování zm�n, ro�ní 

uzáv�rka, plán za�azení, plán investic, plán revíze a údržby, vazba na p�j�ovnu, detailní 

p�ehledy o majetku v�etn� sestav protokol�, inventur, p�ehledu, plánu v nejr�zn�jším 

�len�ní a on-line vazba do ú�etnictví. 

Obrázek 2: Logo programu WAM S/3 

(Zdroj: Superto, online, dostupné z: http://www.superto.cz/fotografie/322115/280/x/picture.png) 

Ú�tový rozvrh je zpracován ve smyslu vyhlášky �. 500/2002 Sb. a ú�tové osnovy  

a postup� ú�tování pro podnikatele ú�tující v soustav� podvojného ú�etnictví. Obsahuje 

syntetické a analytické ú�ty a je vytvo�en s ohledem na pot�eby �ízení a kontroly 

spole�nosti a dále s ohledem na p�íslušná ustanovení zákona �. 586/1992 Sb., o daních  

z p�íjm� – tj. analytické �len�ní položek náklad� a výnos� na da�ov� uznatelné  

a neuznatelné a s p�ihlédnutím na záznamní povinnost DPH v souladu se zákonem  



49 

�. 588/1992 Sb., o dani z p�idané hodnoty, p�ípadn� s povinností vedení záznamní 

povinnosti stanovenou p�íslušným finan�ním ú�adem. 

Spole�nost provádí inventarizaci majetku a závazk� podle § 29 a § 30 zákona �. 563/ 

1991 Sb., o ú�etnictví a zpracovává ú�etnictví tak, aby ú�etní záv�rka sestavená na jeho 

základ� podávala v�rný a poctivý obraz p�edm�tu ú�etnictví a finan�ní situace 

spole�nosti. 

Úschova ú�etních záznam� se �ídí § 31 a § 32 zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví,  

a zákonem �ís. 588/1992 Sb., o dani z p�idané hodnoty. Ú�etní záznamy ukládá 

spole�nost odd�len� od ostatních písemností do archivu a uschovává je po zákonem 

stanovenou dobu. P�ed uložením do archivu jsou záznamy uspo�ádány a zabezpe�eny 

proti ztrát�, zni�ení nebo poškození. Ú�etní doklady jsou archivovány v archivní 

místnosti spole�nosti. (Výro�ní zpráva roku 2011) 

3.5.2 Oce	ování dlouhodobého hmotného majetku 

Spole�nost oce�uje majetek v souladu se zákonem �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví,  

a to bu� po�izovacími cenami, nebo v p�ípad� po�ízení majetku vlastní �inností pak 

vlastními náklady. Oce�ování nakupovaného dlouhodobého hmotného majetku  

se provádí v po�izovacích cenách, které zahrnují cenu po�ízení a náklady s jeho 

po�ízením související, zejména dopravné, zabudování a uvedení do provozu, montáž. 

Dlouhodobý hmotný majetek vytvo�ený vlastní �inností se oce�uje vlastními náklady, 

které zahrnují p�ímé náklady a výrobní režii.  

Na inventárních kartách majetku je uvád�na vstupní cena podle zákona �. 586/1992 Sb., 

o daních z p�íjm�, která je rovna po�izovací cen� podle zákona �. 563/1991 Sb.,  

o ú�etnictví.�Reálná hodnota majetku a závazk� se stanoví pomoci tvorby opravných 

položek k pohledávkám, zásobám a zú�továním oce�ovacího rozdílu k nabytému 

majetku. Vzor inventární karty je uveden v p�íloze 2.(Výro�ní zpráva roku 2011) 
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Evidence, pop�ípad� inventární karta obsahuje zejména: inventární �íslo majetku, 

syntetický a analytický ú�et, název majetku, dodavatele, vstupní cenu, p�ípadn�

zvýšenou vstupní nebo z�statkovou cenu o technické zhodnocení, zp�sob po�ízení, 

datum po�ízení, kopii dokladu k datu po�ízení, datum za�azení, kopii dokladu k datu 

za�azení, odpisovou skupinu, zp�sob odepisování, dobu odepisování, datum a zp�sob 

vy�azení, kopii dokladu o vy�azení, rok odepisování, ro�ní da�ový odpis, ú�etní odpis, 

rozdíl ú�etních a da�ových odpis�, z�statkovou cenu, rozdíl ú�etní a da�ové z�statkové 

ceny. 

3.5.3 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 


ádnou evidenci dlouhodobého hmotného majetku vede spole�nost v inventární knize 

majetku a na jednotlivých inventárních kartách. Hmotný majetek je za�azen  

do používání na základ� protokolu o za�azení majetku do používání, který je uveden 

v p�íloze 3. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se �ídí 

odpisovým plánem, spole�nost má ú�etní odpisy rozdílné od da�ových odpis�. Ú�etní 

odpisy jsou stanoveny pro každý p�edm�t samostatn�, a to vždy p�i za�azení p�edm�tu 

do používání. Evidence ú�etních i da�ových odpis�, které vymezuje zákon �. 586/1992 

Sb., o daních z p�íjm�, je vedena na inventárních kartách. Spole�nost provádí lineární 

odpisy majetku. Doba odpisování a ro�ní odpisové sazby se �ídí zákonem 586/1992 Sb., 

o daních z p�íjm�. Vy�azení majetku lze provést pouze na základ� protokolu o vy�azení. 

(Výro�ní zpráva roku 2011) 

3.5.4 Po�ízení dlouhodobého hmotného majetku 

Spole�nost po�izuje dlouhodobý hmotný majetek z pot�eby obnovy stávajícího  

�i opot�ebovaného majetku, anebo pot�ebou rozší�ení stávajících výrobních kapacit. 

Podnik využívá n�kolik možností financování, jak tento dlouhodobý hmotný majetek 

opat�it. T�mito možnostmi jsou koup�, bankovní úv�r, finan�ní pronájem, dotace. 
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Tabulka 7: Bankovní úv�r k 31. 12. 2011 [v tis. K�] 

Výše úv�ru Ú�el úv�ru 

5 393 Kontokorentní úv�r 

1 009 Koup� CNC technologií 

638 Koup� CNC technologií 

6 028 Koup� movitých v�cí 

8 068 Koup� movitých v�cí 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z výro�ní zprávy spole�nosti z roku 2011) 

Spole�nost si roku 2011 vzala bankovní úv�r 21 136 000,- K�, který využila na koupi 

CNC technologií a dalších movitých v�ci. 

Tabulka 8: DHM po�ízený formou finan�ního pronájmu [v tis.K�] 

Název majetku Splátky celkem Uhrazené splátky 

Neuhrazené splátky 

do 1roku po 1 roce 

Soustruh Viper VT21 1 576 809 215 552 

Soustruh Chevalier 2 286 1 290 426 570 

Soustruh Viper VT22 2 128 807 324 997 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z výro�ní zprávy spole�nosti z roku 2011) 

Spole�nost vlastní hmotný majetek zatížený zástavním právem. Mezi takový majetek 

pat�í pozemky a stavby zapsány na LV 5041 dle výpisu z Katastru nemovitostí  

v katastrálním území Vyškov a na LV 4170 v katastrálním území D�dice u Vyškova. 

3.5.5 Vy�azení dlouhodobého hmotného majetku 

Ú�etní jednotka vy�azuje majetek na základ� protokolu o vy�azení. Osobou rozhodující 

o vy�azení majetku z používání je statutární orgán nebo osoba pov��ená statutárním 

orgánem. Zp�soby vy�azení: 

a) prodejem – je vystavena faktura (da�ový doklad) a následn� na základ� protokolu je 

proú�továno vy�azení majetku z evidence, 
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b) darováním – je sepsána darovací smlouva a následn� na základ� protokolu je 

proú�továno vy�azení majetku z evidence, 

c) likvidací – jde-li o majetek neopravitelný, nepoužitelný nebo opravitelný s neúm�rn�

vysokými náklady, je vystaven protokol o likvidaci, který je podkladem pro vy�azení 

majetku z evidence, 

d) zcizením – na základ� protokolu od Policie 	R je vystaven protokol o vy�azení  

a majetek je následn� vy�azen z evidence. 

Tabulka 9: Vy�azený majetek v roce 2011 

P�ístroj Vstupní cena 
Automobil osobní 1 000
Bruska hrotová 280 000
Kopírka 40 200
Kopírka 105 775
Kopírka 219 000
Modelové za�ízení 79 000
Monitor 58 000
Monitor 72 440
PC  58 780
PC  58 735
Po�íta� 127 556
Po�íta� 118 142
Speciální p�ístroj 12 643
Tiskárna 12 540
Válcova�ka závit� 85 736
Celkem 1 329 547

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

3.6 Analýza údržby stroj�

Spole�nost vlastní certifikát jakosti 	SN EN ISO 9001:2009. Systém managementu 

kvality zahrnuje �innosti jako je návrh, vývoj a výroba sv�telné a regula�ní techniky, 

ná�adí a forem, výroba p�esných díl� a podskupin dle dokumentace zákazníka, výroba 

jate�ních p�ístroj�. Aby spole�nost obhájila tento získaný certifikát, musí své strojní 

vybavení a za�ízení udržovat, aby bezchybn� pracovaly. V p�íloze 5 je tento certifikát 

jakosti uveden.  
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Spole�nost také vlastní osv�d�ení „	eský výrobek“ k trvalému používání chrán�ného 

znaku pro výrobky kovoobráb�né a nástrojá�ské konstrukce. 

Obrázek 3: Osv�d�ení „�eský výrobek“ 

(Zdroj: Antreg [online]. Dostupné z: http://antreg.cz/images/ceskyvyrobek01.jpg) 

a) Pracovníci strojní údržby 

V sou�asné dob� spole�nost Antreg, a.s. zam�stnává 99 zam�stnanc�, kte�í jsou 

rozd�leni do n�kolika útvar�. O údržbu stroj� se starají dva útvary a to inspekce kvality 

a technická obsluha výroby. 

Hlavním úkolem inspekce kvality je správa systému QMS (systém �ízení jakosti), EMS 

(systém environmentálního managementu) a aktualizace registru právních p�edpis�, 

zkoušky a ov��ování prototyp� a výrobk�, normalizace, technická kontrola  

a metrologie, CNC m��ení prototyp� a výrobk�. Technická obsluha výroby se zajímá  

o opravy a údržbu stroj�, opravy budov a kontroly kvality dodávky energie, vedení 

evidence spot�eby, plánování a �ízení údržby. 

Oba útvary údržbu a opravu stroj� provád�jí samy, pouze pro specializované rozsáhlejší 

údržbá�ské a opravárenské �innosti využívají externí firmy, které vzešly z provedeného 

výb�rového �ízení nebo byly p�ímo p�edur�eny dodavateli jednotlivých stroj�.  

V p�ípad� externích firem se tedy jako hlavní nevýhoda jeví �asová prodleva mezi 

poruchou a reakcí externí firmy. 

Oba útvary zam�stnávají dohromady 8 zam�stnanc�, kte�í se starají o opravu a údržbu 

strojního za�ízení a vybavení dle své profesní kvalifikace. Tito pracovníci mají rozsáhlé 

znalosti i zkušenosti, co se tý�e stroj�, zkušenosti s údržbou a opravami kovoobráb�cích 
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stroj�, znalost konstrukce obráb�cích stroj� v�etn� hydraulických a pneumatických 

za�ízení, znalost �tení technických výkres�, základní znalosti obráb�ní a tepelného 

zpracování kov�.  

Jelikož spole�nost v�nuje velká pozornost cíleným investicím do nového strojního 

vybavení, zejména CNC obráb�ní a erozivního obráb�ní. S t�mito investicemi musí 

spole�nost vynaložit i prost�edky do dalšího vzd�lávání zam�stnanc�, jejich hodnota 

roste se zvládnutím vyšších požadavk� technických i jazykových. Pracovní neschopnost 

zam�stnanc� nedosahuje celostátního pr�m�ru i p�es pr�m�rný v�k pracovník� firmy  

49 let, který by mohl být problémem p�i již výše zmín�né kvalifikaci.  

b) Systém oprav 

Údržba je v podniku realizována v p�ípad� vzniklé poruchy a dále jako generální 

opravy. Každodenní pé�e o strojní za�ízení a jeho údržbu není v podniku v�bec 

plánována. 

Zam�stnanci kontrolují 4 výrobní st�ediska: VS 01, VS 05, VS 06, VS 202. Ve výrobní 

st�edisku VS 01 se kontrolují: brusky, frézky, lisy, soustruhy, vrta�ky, odlu�ovací 

za�ízení, závito�ezy, pily. Ve výrobním st�edisku VS 05 jsou kontrolovány drátovky, 

brusky, frézky, pilky, vrta�ky, soustruhy, pilovací stroje, hloubi�ka. Ve výrobním 

st�edisku 06 se kontrolují nýtovací stroje, pece, n�žky, automaty na pružiny, svá�e�ky, 

pokovací za�ízení, odsávaní, ultrazvukové �isti�ky, zkušební za�ízení. Ve výrobním 

st�edisku 202 jsou kontrolovány soustruhy hrotové, univerzální frézka, vrta�ka 

stojanová. 

Celkové kontroly v�etn� oprav se provád�jí po p�l roce. VS 01 je kontrolováno v lednu 

a �ervnu, VS 05 v �ervnu a prosinci, VS 06 v dubnu a �íjnu, VS 202 v kv�tnu  

a listopadu. Kontroly jsou zapisovány do záznamu o kontrole a stavu strojní vybavení  

a za�ízení a je kontrolováno elektrické vybavení stroje, mechanicky stav stroje, stav  

a hladina provozních kapalin. Vzor záznamu o kontrole a stavu strojního vybavení  

a za�ízeni je uveden v p�íloze 4. 
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P�i kontrole mohou být zjišt�ny v�tší �i menší závady na strojním vybavení �i za�ízení, 

které je pot�eba odstranit. Pracovník, který závadu objeví, se musí rozhodnout, jestli 

opravu zvládne vy�ešit sám nebo bude zapot�ebí specializované externí firmy k tomu 

stroji ur�ené.  

Graf 8: Nej�ast�jší opravy [v %] 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Graf �. 8 ukazuje nej�ast�jší opravy strojního vybavení a za�ízení. Nej�ast�ji je 

opravováno �i vym��ováno chlazení, dále pak osv�tlení, hlavní panel, p�ívod, svislý 

posuv, vzduchová hadice, p�epína�, svorkovnice, styka�, v�etena, motor, p�evodovka, 

�emeny. 

c) Protokol oprav 

Pokud se na kontrolovaném strojním vybavení �i za�ízení nalezne závada, musí být 

zaznamenána do knihy závad a odstran�na. Kniha závad obsahuje hlavi�ku spole�nosti 

Antreg, a.s., název strojního vybavení �i za�ízení a jeho výrobní st�edisko, ozna�ení, 

eviden�ní �íslo, t�ídu za�azení, datum, kdy došlo k nalezení závady, popis závadu, 

zp�sob odstran�ní, kým a kdy byla závada odstran�na a materiálové náklady. Vzor 

knihy závad uveden v p�íloze 6. 
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Kniha závad se ve spole�nosti zavedla teprve v roce 2009 a m�žeme pozorovat, že 

zam�stnanci si na systém zapisování úpln� nezvykli. V�tšina stroj� nemá popsáno za tu 

dobu žádné závady a materiálové náklady zam�stnanci nezaznamenávají do karty v�bec 

žádné. 

d) Analýza externích a interních oprav 

Spole�nost využívá k oprav� strojního za�ízení a vybavení jak svoje zam�stnance, tak  

i externí spole�nosti, a to v p�ípad� kdy je pot�eba v�tší opravy nebo zásahu 

specializované firmy. 

Graf 9: Interní a externí opravy spole�nosti [v %] 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Graf �. 9 ukazuje procentuální rozd�lení interní a externí opravy, kde lze vid�t nár�st 

využití externích firem v roce 2011. Celkov� spole�nost externí firmu využívá 5 krát  

až 10 krát za m�síc. 
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Graf 10:Náklady na opravu strojního za�ízení celkem [v K�] 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Celkové náklady na opravu stroj� a budov za posledních 5 let �iní 4 175 384,- K�. 

Nejvyšší náklady byly v roce 2010, kdy spole�nost vynaložila na opravu �ástku  

1 040 350,- K�, nejnižší náklady byly v roce 2008 a to 678 522,-K�. 

Graf 11: Náklady na údržbu celkem [v K�] 

(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Za posledních 5 let spole�nost vynaložila na údržbu 2 293 093,- K�. V posledních 

letech se drží kolem �ástky 400 000,- K�. 
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3.7 SWOT analýza

Z analýzy dlouhodobého hmotného majetku spole�nosti Antreg,a.s., kde byl analyzován 

jeho vývoj, struktura, po�izování, vy�azování, údržba a opravy, jsou shrnuty slabé  

a silné stránky, p�íležitosti a hrozby do tabulky 10. 

Tabulka 10: SWOT analýza 

Silné stránky:

� Kvalita výrobk�. 

� Držitel certifikátu ISO 9001/2000. 

� Moderní CNC stroje. 

� Ochota managementu investovat 

do obnovy strojního za�ízení. 

� R�znorodost výrobního profilu. 

� Nová evidence DHM. 

P�íležitosti:

� Vypracování standardních 

postup�. 

� Optimalizace výkonu stroj�. 

� Plán preventivní a prediktivní 

údržby. 

� Modernizace strojního vybavení. 

� Vizualizace na pracovišti. 

Slabé stránky:

� Absence standardizace. 

� Absence preventivní údržby. 

� Popis a evidence pracovní nápln�

pracovník�. 

� Organizace práce. 

� Zastaralé a opot�ebované strojní 

vybavení a za�ízení. 

� Nedostate�né sledování náklad� na 

opravu. 

� Nedostatek náhradních díl� ke 

strojnímu za�ízení. 

Hrozby:

� P�i snížení zam�stnanc� v údržb�. 

� Údržba vykonávaná po poruše. 

� Snížení celkové efektivity za�ízení. 

� R�st náklad� na údržbu a opravu 

strojního za�ízení. 

� 	asté a dlouhé odstávky stroj�. 

� Rychlý vývoj technologií. 

� Kolísání cen vstupního materiálu a 

energií. 

� Nedostate�ná klasifikace údržbá��. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Mezi silné stránky spole�nosti pat�í kvalita výrobk� a držení certifikátu ISO 9001/2000, 

který dokazuje kvalitu výroby. Další d�ležitou silnou stránkou je relativn� nízké stá�í 

CNC stroj�, i když pr�m�rné stá�í ostatních stroj� se pohybuje kolem hranice 21 let. 

Firma se zabývá jak sériovou, tak i malosériovou a zakázkovou výrobou. Vlastní 

vývojové odd�lení v�etn� konstrukce, které poskytuje služby i externím zákazník�m. 

Výrobní program p�edstavuje asi 360 r�zn� složitých produkt� a k tomu ješt�

nástrojárna m�sí�n� odvádí kolem �ty�iceti zakázek speciálních nástroj�, upína��, 

forem atd. 

Mezi slabými stránkami hraje st�žejní roli chyb�jící standardizace proces� a �inností 

údržby což je zdrojem dalších díl�ích problém�. Nedokonale jsou evidovány prostoje 

dle p�í�in vzniku prostoj�. Nejasnost p�í�in m�že vést k nár�stu oprav po poruše, r�stu 

náklad� na údržbu a poklesu celkové efektivity stroje. Analýzou sou�asného stavu  

ve výrob� a proces� údržby ve výrob� bylo zjišt�no n�kolik zásadních nedostatk�. 

Údržba je v podniku považována p�edevším za odd�lení zasahující v p�ípad� vzniklé 

poruchy a dále jako úsek zabezpe�ující velké, p�edem naplánované opravy. Každodenní 

pé�e o za�ízení a jeho údržbu není definována v koncepci údržby, provádí se pouze 

jednou za p�l roku. Operáto�i nejsou zainteresování do pé�e o stroje, které obsluhují, 

chybí jim základní znalosti týkající se chodu stroje.  

Je nedostate�n�, nebo v�bec, vedena evidence o poruchách u stroje, chybí mazací  

a �istící plány, stávající zp�sob hlášení poruch je neefektivní, komunikace mezi údržbou 

a výrobou je na nízké úrovni, chybí standardy hlášení, nevhodný výb�r náhradních díl�

skladem - kritické náhradní díly nejsou skladem. Také chybí evidence prostoj� v �len�ní 

dle p�í�in, informa�ní tok neposkytuje zp�tnou vazbu, nesleduje se analýza poruch dle 

charakteru a p�í�iny a v neposlední �ad� chybí školení a trénink technik� údržby, mistr�

a obsluhy stroj� v oblasti �ízení a údržby. 
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4 Návrhy na zlepšení hospoda�ení s DHM 

Návrhy na zlepšení hospoda�ení s dlouhodobým hmotným majetkem vycházejí z výše 

uvedené SWOT analýzy a snaží se eliminovat slabé stránky a hrozby a vytvá�et 

p�íležitosti pro spole�nost Antreg, a.s. 

Návrhy lze formulovat následovn�: 

1. Vy�azení zastaralého a opot�ebovaného majetku. 

2. Po�ízení nového majetku místo vy�azeného. 

3. Zajišt�ní financování nových investic. 

4. Kurzy pro zvýšení kvalifikace zam�stnanc�. 

5. Zvýšení kvality oprav a se�izování strojního za�ízení a vybavení. 

6. Vypracování plánu oprav. 

7. Zavedení TPM. 

8. Zavedení programu autonomní údržby. 

9. Zavedení programu plánované údržby. 

10. Zavedení prediktivní údržby. 

4.1 Návrh na vy�azení majetku 

Z analýzy spole�nosti vychází, že celková míra opot�ebení stroj� a vybavení je 88%  

a pr�m�rné stá�í stroj� je kolem 21 let, což je zp�sobeno tím, že krom� CNC stroj�  

a osobních automobil�, je veškerý majetek zastaralý a opot�ebovaný. To je také hlavní 

d�vod k tomu, aby se tento zastaralý a opot�ebovaný majetek vy�adil a to bu�

zp�sobem prodeje �i sešrotováním. 

V tabulce 11 je vid�t celkový dlouhodobý hmotný majetek, který byl vy�azen v roce 

2011. Když se zam��ím na strojní vybavení a za�ízení, tak spole�nost vy�adila celkem  

5 stroj� a to 2 z d�vodu opot�ebení, které byly následn� sešrotovány, 2 stroje z d�vodu, 

že byly stroje staré a nepot�ebné a automobil z d�vodu havárie. Výnos z prodeje  

a zešrotování strojního za�ízení a vybavení �inil 111 290,-K�. 
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Tabulka 11: Po�ízení a d�vod vy�azeného majetku spole�nosti v roce 2011 

P�ístroj 
Vstupní 

cena [K�] 
Po�ízení

Zp�sob a d�vod 
vy�azení 

Výnos [K�] 

Automobil osobní 1 000 2009Prodej (po havárii) 31 290
Bruska hrotová 280 000 1996Prodej (nepot�ebná) 35 000
Modelové za�ízení 79 000 1999Šrot (opot�ebovaná) 20 000
Speciální p�ístroj 12 643 1993Šrot (opot�ebovaná) 5 000
Válcova�ka závit� 85 736 1973Prodej (nepot�ebná) 20 000

Celkem 458 379 111 290
(Zdroj: Vlastní zpracovaní dle údaj� z interních dat spole�nosti Antreg, a.s.) 

Spole�nost má v dlouhodobém majetku další zastaralé �i nadbyte�né stroje, které  

by bylo pot�eba vy�adit. V tabulce 12 je m�j návrh na další majetek k vy�azení. Jedná se 

celkem o 8 stroj�, z toho 4 stroje doporu�uji prodat a 4 stroje doporu�uji zešrotovat  

u místní spole�nosti HOPR TRADE CZ, s.r.o. s e sídlem ve Vyškov�. Dle jejich ceníku 

jsem vypo�ítala výnos ze zešrotovaného majetku. Použité stroje k prodeji bych nabídla 

spole�nosti TDZ Partners, která se zam��uje na výkup a následný prodej použitých 

kovoobráb�cích a tvá�ecích stroj� a má sídlo v Brn�.  

Tabulka 12: Návrh na další vy�azený majetek 

P�ístroj/hmotnost stroje 
Vstupní 

cena [K�] 
Po�ízení

D�vod 
vy�azení 

Zp�sob 
vy�azení 

Výnos 
[K�] 

Automat soustružnický 219 744 1984 Nadbyte�nost Prodej 92 000
Bruska hrotová (1450 kg) 50 432 1963 Zastaralost Zešrotování 26 100
Bruska na nástroje (1000kg) 32 365 1972 Zastaralost Zešrotování 18 000
Frézka svislá 150 393 1984 Nadbyte�nost Prodej 55 000
Frézka vodorovná (1960 kg) 79 870 1874 Zastaralost Zešrotování 35 280
Lis hydraulicky 316 500 1979 Opot�ebení Prodej 170 000
Lis výst�edníkový 134 784 1970 Opot�ebení Prodej 45 000
Soustruh revolverový (1500kg) 69 333 1962 Zastaralost Zešrotování 27 000
Celkem 1 053 421     468 380

(Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj� dostupných z: http://www.hopr.cz/o-nas-

menu/cenik/ a http://stroje.hyperinzerce.cz/inzerce-kovoobrabeci-stroje/)  

Spole�nost Antreg,a.s. by si vy�azením dalšího zastaralého majetku mohla vyd�lat 

�ástku cca 468 380,- K�, která by mohla alespo� �áste�n� napomoci ke koupi nového 

majetku. 
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 4.2 Návrh na po�ízení nového majetku 

Z analyzovaného dlouhodobého hmotného majetku spole�nosti Antreg,a.s. vyplývá,  

že bude nutné provést nové investice do DHM a to nákupem nového strojního za�ízení  

a vybavení nebo rekonstrukcí stávajících. Na základ� p�tiletého plánu obnovy firmy, 

který si firma stanovila v roce 2010 a kterým se snaží každým rokem investovat  

do nových stroj� a za�ízení, zpracuji návrh na po�ízení nových investic pro následující 

roky. Dlouhodob�jší výhled je pak ovlivn�n zejména sortimentem zakázek a požadavky 

trhu. 

Jednou z d�ležitých investic by m�l být nákup nové elektroerozivní drátové �eza�ky, 

CNC soustruhu a obráb�cího 3 až 4 osého centra. Nákup nových investic by m�l: 

� v d�sledku r�stu objemu zakázek p�isp�t k jejich uspokojení, 

� p�isp�t ke zvýšení produktivity práce, 

� zvýšit kvalitu výrobk�, 

� p�inést výraznou �asovou úsporu p�i výrob� produkt�, 

� p�inést úsporu lidské práce.  

Tabulka 13: Návrh na po�ízení nového majetku spole�nosti 

Strojní za�ízení �i vybavení Vstupní cena (cca) [K�] Rok po�ízení

Soubor m��idel I. etapa 1 250 000 2013

Elektroerozivní drátová �eza�ka 5 250 000 2013

Obráb�cí centrum 3 až 4 osé 3 500 000 2014

CNC soustruh 2 800 000 2014

Elektroerozivní vrta�ka 1 500 000 2015

P�ístroj pro tepelné upínání 455 000 2015

Mobilní zvedací za�ízení 650 000 2015

Soubor m��idel II. etapa 360 000 2015

Celkem 15 765 000   

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.2.1 Financování nových investic 

P�edm�tem tohoto zkoumání je vedle porovnání zdroj� financování dlouhodob�

hmotného majetku hlavn� proces jejich p�em�ny v investice, je nutné se v�novat  

i parametr�m tohoto rozhodovacího procesu. Veškeré financování a finan�ní �ízení 

v�bec je ovliv�ováno dv�ma faktory tj. �asem a rizikem.  

� Faktor �asu - spo�ívá v tom, že pen�žní jednotka vyplacená nebo p�ijata 

v r�zných �asových okamžicích má rozdílnou hodnotu. Koruna dnešní je 

cenn�jší než koruna získaná pozd�ji, protože tu, kterou máme dnes, m�žeme 

investovat tak, aby nám p�inesla úrok (nap�. zisk). Po�etní postup, kterým se 

zjiš�uje budoucí hodnota pen�z, se nazývá úrokování.  

� Faktor rizika - spo�ívá v tom, že ten, kdo rozhoduje, tj. vybírá jednu z možných 

variant, si není jist výsledky t�chto variant, nebo� obvykle varianta s v�tším 

rizikem p�ináší i v�tší zisk a naopak. P�itom riziko p�edstavuje nebezpe�í, že 

o�ekávané výnosy nebudou získány, nebo dokonce že investovaný kapitál bude 

zcela ztracen. (15) 

Dostatek prost�edk� pro financování investic lze zajistit: 

a) z vlastního kapitálu, tj. základního kapitálu a zadržených zisk� – základní 

kapitál je již uložen do p�vodního majetku, který se pravideln� obnovuje, 

základním zdrojem jsou tedy nerozd�lené zisky, 

b) z cizího kapitálu, tj. z nových úv�r� �erpaných speciáln� kv�li investici, 

c) specifickým, ale hodn� používaným zp�sobem je leasing. (12) 

Na p�íkladu návrhu po�ízení elektroerozivní drátové �eza�ky, jejíž cena po�ízení se 

pohybuje okolo 5 250 000,- K�, uvádím jako modelový p�íklad p�ehled t�í variant 

financování: 

a) Z vlastních zdroj� formou: 

� Odpis� – jsou finan�ní vyjád�ení opot�ebení hmotného investi�ního majetku  

za ur�ité období. Jsou sou�ástí náklad� a tím i ceny výrobku a jako takové se 

vracejí v tržbách jako p�íjem. Vyjad�ují snižování hodnoty investi�ního majetku, 
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�ástka snížení se p�enáší do náklad� produkce a snižuje tak zisk. Z hlediska 

ú�etního jde tedy o náklady, z hlediska finan�ního jde o p�íjem podniku. 

Tabulka 14: Da	ové a ú�etní odpisy nov� po�ízeného majetku 

Rok
Vstupní 

cena [K�] 
Da	ový 

odpis [K�]
Oprávky 

[K�]  
Z�statková 
cena [K�] 

Ú�etní 
odpis [K�] 

1 5 250 000 577 500 577 500 4 672 500 1 050 000
2 5 250 000 1 168 125 1 745 625 3 504 375 1 050 000
3 5 250 000 1 168 125 2 913 750 2 336 250 1 050 000
4 5 250 000 1 168 125 4 081 875 1 168 125 1 050 000
5 5 250 000 1 168 125 5 250 000 0 1 050 000

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

� Zisku (samofinancování). Pro financování pot�eb podniku z�stává ta �ást, která 

byla p�evedena do rezervních fond� po ode�tení rozd�lených podíl� majitel�

(akcioná��), nebo nebyla tato �ást ur�ena k úhrad� ztrát z minulých let. 

Tabulka 15: Nerozd�lený zisk spole�nosti za poslední roky 

Rok Nerozd�lený zisk [K�] 
2011 3 327 998
2010 1 045 994
2009 - 408 448
2008 30 137
2007 716
2006 440 000

Celkem 4 436 397
(Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj� z výkaz� spole�nosti) 

� Výnos� z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob. Za vy�azený majetek 

v roce 2011 utržila spole�nost 111 290,- K� a za další vy�azený navrhovaný 

majetek by mohl utržit 468 380,- K�, viz tabulky 11 a 12. 

� Nov� vydaných akcií pro zvýšení základního kapitálu. Spole�nost má základní 

kapitál 29 781 000,- K�, 1 103 ks akcií a ve�ejn� neobchodovatelné akcie mají 

jmenovitou hodnotu 27 000,- K�/akcie. 
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b) Formou investi�ního úv�ru. 

P�i koupi majetku na úv�r má podnik oproti koupi za hotové jednu velkou výhodu, že 

nepot�ebuje v�tší množství volných finan�ních prost�edk�. Ty si obstarává p�j�kou 

prost�ednictvím banky �i jiné úv�rové instituce.  

Celková výška sjednaného úv�ru by byla 5 250 000,- K� s rovnom�rným splácením 

koncem roku p�i úrokové mí�e 7% po dobu 5 let. Nejprve provedu vypo�et 

umo�ovatele:  

umo�ovatel = i * (1+i)n, kde: i – úroková sazba, n – po�et úro�ených let. (1) 

                      (1+i)n – 1 

P�i výpo�tu ro�ní splátky úv�ru vycházím ze vztahu: 

Ro�ní splátka úv�ru = výše úv�ru * umo�ovatel  

                                 = 5 250 000 * 0,243891  

                                 = 1 280 426,- K�

Tabulka 16: Návrh investi�ního úv�ru a vy�íslení náklad�

Rok Splátka[K�] Úrok [K�] Úmor [K�] Úv�r [K�] 
1 1 280 426 367 500 912 926 4 337 074
2 1 280 426 303 595 976 831 3 360 243
3 1 280 426 235 217 1 045 209 2 315 034
4 1 280 426 162 052 1 118 374 1 196 660
5 1 280 426 83 766 1 196 660 0

Celkem 6 402 130 1 152 130 5 250 000   
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka 17: Náklady na úv�r po zdan�ní [v K�] 

Rok Splátka Úrok Odpis 
Snížení da	ového 

základu 
Da	ová 
úspora 

Náklad 
na úv�r 

1 1 280 426 367 500 577 500 945 000 189 000 1 091 426
2 1 280 426 303 595 1 168 125 1 471 720 294 344 986 082
3 1 280 426 235 217 1 168 125 1 403 342 280 668 999 758
4 1 280 426 162 052 1 168 125 1 330 177 266 035 1 014 391
5 1 280 426 83 766 1 168 125 1 251 892 250 378 1 030 049

Celkem 6 402 130 1 152 130 5 250 000 6 402 131 1 280 426 5 121 705
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Výhody p�i koupi majetku na úv�r: 

� P�estože je majetek nakoupen za „cizí“ pen�žní prost�edky, tak již okamžikem 

nákupu se stává majetkem kupujícího s právem tento majetek da�ov� odpisovat. 

� Úroky z úv�ru jsou da�ov� uznatelným nákladem (výdajem). Koupí na úv�r tak 

podnik získává za vyp�j�ené peníze právo do da�ov� uznatelných náklad�

(výdaj�) uplat�ovat jak odpisy majetku, tak i placené úroky z úv�ru a p�j�ek. 

� Podnik zná p�edem výši splátek a m�že si plánovat dop�edu cash flow. (16) 

Mezi nevýhody využití úv�ru pat�í: 

� Nevýhodou koup� na úv�r Je nutnost vynakládat zvýšené náklady a to o placené 

úroky z úv�ru, pop�ípad� poplatky spojené s vedením úv�rových ú�t� nebo 

poplatky za vy�ízení žádosti o úv�r.  

� P�ijmutím úv�ru dochází k ú�etnímu zadlužení podniku, nebo� výše p�ijatého 

úv�ru se objeví p�ímo v rozvaze podniku jako položka cizích zdroj�.  

To samoz�ejm� pon�kud zhoršuje pozici podniku v p�ípad� hodnocení 

rizikovosti investory, obchodními partnery, nebo p�i žádosti o další úv�r. 

� Než banka poskytne úv�r, d�kladn� zkoumá bonitu podniku. Bankovní úv�r 

získávají podniky, které jsou schopny doložit bance uspokojivé výsledky svého 

hospoda�ení. (16) 

c) Formou leasingu. 

Vstupní cena leasingu je 5 250 000,-K�. Doba splatnosti leasingu je pro druhou 

odpisovou skupinu stanovena minimáln� na 36 m�síc� a maximáln� na 60 m�síc�. 

Volím dobu splatnosti 60 m�síc�, tedy 5 let. Výška zálohy na nájemné za p�edm�t 

leasingu neboli akontace je 25 % a koeficient navýšení je 1,1. Výška akontace je  

1 312 500,-K� a kupní cena po skon�ení leasingu bude 1 000 K�. 

M�sí�ní leasingová splátka je 74 358,33,- K� a celková leasingová cena je  

5 774 000,-K�. Da�ovou úsporu z leasingu zjistím jako podíl da�ov� uznatelné splátky 

a po�tem rok� leasingu. Výdaje na leasing potom vypo�ítám jako rozdíl da�ov�

uznatelné splátky a da�ové úspory.  
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Tabulka 18: Návrh leasingu a vy�íslení náklad�

Rok Platba[K�]  
Da	ov� uznatelná 

splátka[K�] 
Da	ová 

úspora[K�] 
Výdaje na 
leasing[K�]

1 2 204 800 1 154 800 230 960 923 840
2 892 300 1 154 800 230 960 923 840
3 892 300 1 154 800 230 960 923 840
4 892 300 1 154 800 230 960 923 840
5 892 300 1 154 800 230 960 923 840

Celkem 5 774 000 5 774 000 1 154 800 4 619 200
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výhody po�ízení investi�ního majetku prost�ednictvím leasingu: 

� K po�ízení majetku nepot�ebuje podnikatel k datu po�ízení velký objem 

finan�ních prost�edk�, nebo� platby za leasing jsou rozloženy do delšího 

�asového období. 

� Vy�ízení leasingové smlouvy m�že být rychlejší než získání úv�ru. 

� Riziko inflace nese obvykle leasingová firma. 

� Za�ízení vyd�lává v pr�b�hu splácení na pokrytí své po�izovací ceny. 

� Nájemné je da�ov� uznatelným nákladem (výdajem). 

� Leasing (na rozdíl od úv�ru) nep�edstavuje ú�etn� zvýšení zadluženosti podniku, 

protože fakticky vzniklý závazek z leasingové smlouvy se neprojeví v rozvaze 

podniku jako položka zvyšující cizí zdroje. (16) 

K nevýhodám po�ízení majetku prost�ednictvím leasingu pat�í: 

� Majetek z�stává po dobu trvání leasingového vztahu ve vlastnictví 

pronajímatele. 

� V leasingových splátkách je nutno zaplatit finan�ní službu a zisk leasingové 

spole�nosti. 

� Nájemce nemá možnost uplat�ovat do svých da�ov� uznatelných náklad�

(výdaj�) da�ové odpisy tohoto majetku. 

� Je vyžadováno pojišt�ní pronajatého majetku nájemcem. 

� V souvislosti s leasingovou smlouvou bývá k nevýhodám �azena také obtížná 

vypov�ditelnost leasingové smlouvy ze strany nájemce. (16) 
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d) Kvantifikace a srovnání p�edpokládaných náklad� financování nové investice 

Pro spole�nost financování vlastním kapitálem není výhodné (není k dispozici 

dostate�ný kapitál), proto srovnám pouze financování formou leasingu a úv�ru. P�i 

srovnávání výhodnosti obou forem financování je nutné p�ihlížet i ostatním faktor�m, 

které mohou výrazn� ovlivnit zp�sob zvoleného financování investice.  

Pro výpo�et k srovnání aktuálních náklad� použiji úrokovou sazbu, která je upravená  

o da�ový vliv zákonem stanovené výši 20 %. 

i = 0,07 * (1 – 0,2) = 0,056 = 5,6 % 

Pro p�epo�ítání na sou�asnou hodnotu použiji odúro�itel, který lze vypo�ítat podle 

následujícího vzorce s použitím úrokové sazby upravené o da�ový vliv: 

Odúro�itel =       1      , 

                        (1+ i)n 

kde n – po�et úro�ených období, i – úroková sazba upravená o da�ový vliv. (1) 

Tabulka 19: Porovnání financovaní leasingu a úv�ru [v K�] 

Rok Odúro�itel 
Náklady 

leasingu po 
zdan�ní 

Sou�asné 
náklady na 

leasing 

Náklady na 
úv�r po 
zdan�ní 

Sou�asné 
náklady 
na úv�r 

1 0,94696969 923 840 874 848 1 091 426 1 033 547
2 0,89675161 923 840 828 455 986 082 884 271
3 0,84919659 923 840 784 522 999 758 848 991
4 0,80416344 923 840 742 918 1 014 391 815 736
5 0,76151841 923 840 703 521 1 030 049 784 401

Celkem   4 619 200 3 934 265 5 121 706 4 366 946
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z porovnání obou variant financování nové investice vyplývá, že leasingová forma je 

p�i daném rozložení plateb a p�i daných sazbách výhodn�jší než financování pomocí 

úv�ru. Leasing je levn�jší o 432 682,- K�. Vzhledem ke všem výše uvedeným výhodám 

leasingu nižší administrativní náro�nost �i nižší nároky na zajišt�ní �i fakt, že leasing 

nezvyšuje úv�rovou zadluženost firem, bych spole�nosti doporu�ila v tomto konkrétním 

p�ípad� financování formou leasingu. 
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4.3 Návrh na zlepšení kvalifikace zam�stnanc� a organizace práce 

V této kapitole se budu zabírat zlepšení kvalifikace jednotlivých zam�stnanc�, kte�í 

pracují v útvaru inspekce kvality a technické obsluze za�ízení. Dále navrhnu zlepšení 

organizace práce, p�edevším uspo�ádání pracoviš�. S ohledem na zlepšení kvalifikace 

zam�stnanc� navrhuji následující kurzy: 

a) Zaškolení u výrobních firem CNC stroj�. 

Zlepšení kvalifikace zam�stnanc� je závislé z kvalitního zaškolení obsluh a technolog�

p�ímo na stroji. Tato etapa p�ichází na �adu hned po podpisu kupní smlouvy, ale nelze 

na ní p�i jednání zapomínat. Jen dob�e a zcela p�ipravení pracovníci dokážou zkrátit 

vlastní náb�h výroby na novém CNC obráb�cím centru na minimum. Zam�stnanci by 

m�li mít ur�itou p�edp�ípravu, tedy dodávku technologické dokumentace p�ed vlastní 

instalací stroje a zaškolení obsluh a programátor� na CNC obráb�cím stroji p�ímo  

u dodavatele. Školení by m�lo být minimáln� dvou až t�í etapové po dvou dnech.  

b) Zaškolení d�lník� na další profese. 

Zaškolení d�lník� na další profese, které mají vykonávat krom� své základní profese. 

Jedná se o p�ípady, kdy zvládnutí a vykonávaní dvou a více profesí je ú�elné z hlediska 

lepšího využití pracovního �asu pracovník� nebo výrobního za�ízení a dosažení 

vzájemné zastupitelnosti d�lník�. Hlavní operáto�i a údržbá�i p�edávají svoje poznatky  

a zkušenosti. (5) 

c) Doškolování v rámci dané profese. 

Jedná se o speciální kurzy s ú�elovým zam��ením, ve kterých si údržbá�i a operáto�i 

zdokonalují své znalosti a zru�nost. Nap�. p�i seznamování s novou technikou  

a technologiemi, s prost�edky mechanizace a automatizace výrobních proces�, novými 

materiály, se zp�soby snižování zmetkovosti a zvyšování jakosti, s p�edpisy bezpe�nosti 

atd. (5) 
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Tabulka 20: Návrh na zlepšení kvalifikace  

Pracovník V�k Vzd�lání Kvalifikace Návrhy na zaškolení 

1. 35 VOŠ 
Pracovník 
kvality 

 Proškolení na požadavky 
normy 	SN EN ISO. 

2. 48 SŠ s maturitou 
Vedoucí 
údržby 

 Doškolování v rámci dané 
profese. 

3. 44 SŠ s maturitou Energetik 
Evropského projektu ESOLi, 
který se zabývá prosazováním 
úspor ve firm�. 

4. 52 SŠ s maturitou 
Technik 
údržby 

Zaškolení u výrobních firem a 
zaškolení na další profese. 

5. 59 SŠ s maturitou Kontrolor 
 Doškolování v rámci dané 
profese a zaškolení na další 
profese. 

6. 46 SŠ s výu�ním listem Kontrolor 
 Doškolování v rámci dané 
profese a zaškolení na další 
profese. 

7. 55 SŠ s výu�ním listem Údržbá�
 Doškolování v rámci dané 
profese a zaškolení na další 
profese. 

8. 39 SŠ s výu�ním listem Údržbá�
 Doškolování v rámci dané 
profese a zaškolení na další 
profese. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

d) Návrh na p�ijetí nového zam�stnance 

Navrhuji spole�nosti p�ijmout nového zam�stnance a to na pozici technika údržby, který 

by se staral o zajišt�ní provozuschopnosti stroj� a za�ízení, kontroloval stav 

mechanických komponent�, optimalizoval �innosti stroj� a vyhodnocoval plány údržby 

a ú�astnil se inova�ních projekt�. 

e) Návrh na lepší organizaci práce v oblasti výroby

Jedná se zejména o lepší uspo�ádání pracoviš� pro zvýšení kvality oprav a se�izování. 

Následná opat�ení jsou velice levná a p�i správné aplikaci a zejména d�sledném 

dodržování nastavených pravidel jsou také velice ú�inná. Tato opat�ení mají �asto 

nevýhodu v jejím jednoduchém obcházení a nedodržování. Tato situace nastává 

zejména tehdy, p�sobí-li tato opat�ení na pracovníky jako pouhé p�id�lávání práce  

ze strany managementu. Proto musí technologové správn� ur�it, do jaké ší�e mají tyto 

systémy implementovat do linky a správn� interpretovat pracovník�m pro� budou i pro 
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n� opat�ení výhodná. Pro zvýšení kvality oprav a se�izování bych navrhla zavedení 

pilí�e 5S pro operátory a údržbá�e. Pilí� 5S obsahuje t�íd�ní (sort), nastavení po�ádku 

(set in order), lesk (shine), standardizace (standardize) a zachování (sustain). (2) 

První pilí�: t�íd�ní  

T�íd�ní znamená, že z pracovišt� operáto�i �i údržbá�i odstraní všechny p�edm�ty, které 

nejsou v sou�asných výrobních operacích zapot�ebí. Nap�. nepot�ebné a zastaralé 

nástroje, ná�adí, p�ípravky, sk�ínky, odstranit nepot�ebné kabinety, regály a bedny  

na materiál, dále zrušit osobní sk�í�ky pracovník� p�ímo na pracovišti apod.  

Spole�nost se tím vyhne problém�, které souvisí s nadbyte�nými náklady na nepot�ebné 

zásoby a strojní za�ízení �i vybavení, nepot�ebnými p�edm�ty a za�ízeními, které 

komplikují zlepšení toku procesu, s �asem, který se ztrácí p�i hledání sou�ástek  

a nástroj� p�i oprav� a se�izování. (2) 

Tabulka 21: Metody t�íd�ní 

Popis Co d�lat 

Vyhodit Vyhodit coby zmetky nebo zastaralé p�edm�ty, které jsou 

zbyte�né nebo nepot�ebné pro jakýkoli ú�el. 

Prodat Prodat jiným spole�nostem p�edm�ty, které jsou zbyte�né nebo 

nepot�ebné pro jakýkoli ú�el. 

Vrátit Vrátit p�edm�ty dodavateli. 

Zap�j�it Zap�j�it p�edm�ty jiným �ástem spole�nosti, které je mohou 

do�asn� užívat. 

P�id�lit P�emístit p�edm�ty do jiné �ásti spole�nosti. 

(Zdroj: HIRANO, H., RUBIN, M., 2009) 

Druhý pilí�: nastavení po�ádku 

Zam�stnanci by m�li uspo�ádat pot�ebné položky k oprav� a se�izování strojního 

za�ízení a vybavení tak, že mohou být následn� jednoduše použity. Poté by je m�li 

ozna�it takovým zp�sobem, že je lze jednoduše nalézt a uložit. P�i správném zavedení 

�inností se spole�nost vyhne plýtvání pohybem, plýtvání hledáním, plýtvání lidskou 
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energií, plýtvání nebezpe�nými podmínkami. Prvním krokem je umístit �asto používané 

p�edm�ty k oprav� a se�izování blízko místa použití, uspo�ádat nástroje tak, aby se 

automaticky vracely do své správné skladovací pozice, aniž by musel ustoupit od stroje, 

uskladnit nástroje podle funkce nebo produktu.  

Obrázek 4: Zlepšení odebírání sou�ástek 

(Zdroj:  HIRANO, H., RUBIN, M., 2009) 

Obrázek 5: Rozvržení procesních operací p�ed zavedení 5S 

(Zdroj: HIRANO, H., RUBIN, M., 2009) 



73 

Obrázek 6: Rozvržení procesních operací po zavedení 5S 

(Zdroj: HIRANO, H., RUBIN, M., 2009) 

Po rozhodnutí nejlepších umíst�ních se musí identifikovat tyto umíst�ní, aby každý 

v�d�l, co kam a kolik každých p�edm�t� a nástroj� pat�í do každého umíst�ní. Nejlepší 

identifikace je pomocí štítk�, které identifikují názvy pracovních oblastí, umíst�ní 

zásob, umíst�ní nástroj�, standardních procedur a stroj�. 

T�etí pilí�: lesk 

T�etí pilí� znamená, že zam�stnanci by m�li provád�t pravidelný úklid pracovišt�. M�ly 

by se vytvo�it p�esné harmonogramy a návody úklidu pracovišt�. Budou ur�eny 

zodpov�dné osoby, kontrolní osoby a p�edevším termíny provád�ní. B�žný úklid 

pracovišt� je provád�n denn�, velký úklid jedenkrát týdn�. Kv�li propojení úklidu 

s údržbou by m�l být lesk za�len�n do úkol� preventivní údržby.  

�tvrtý pilí�: standardizace 

Standardizace by m�la zachovat první t�i pilí�e – t�íd�ní, nastavení po�ádku a lesku. 

Zavedení �tvrtého pilí�e je vytvo�ení návyku z t�íd�ní, nastavení po�ádku a lesku. T�emi 

kroky v tomto procesu se musí p�id�lit zodpov�dnost za pracovní úkoly t�í pilí��, 

za�lenit povinností t�í pilí�� do pravidelných pracovních �inností a kontrolovat 

udržování t�í pilí��. Tady ta zodpov�dnost se p�id�lí vždy jednomu pracovníkovi  

ze sm�ny, který dohlídne, aby se vše plnilo. 
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Pátý pilí�: zachování 

V pátém pilí�e se musí vytvo�it z �ádného dodržování správných procedur dlouhodobý 

návyk. Bez ohledu na to, jak dob�e jsou zavedeny první �ty�i pilí�e, systém 5S nebude 

fungovat dlouho bez závazku v��i jeho zachování. (2)

4.4 Vypracování plánu systému oprav 

Z analýzy spole�nosti a interních informaci jsem zjistila, že spole�nost nemá 

vypracovaný dlouhodob�jší plán systému oprav. Proto bych cht�la spole�nosti 

vypracovat návrh plánu systému oprav, jak by ve firm� mohl fungovat.  

Za parametry pro výb�r a zavád�ní nejvhodn�jšího opravá�ského systému se považuje: 

Ur�it vhodné druhy opravá�ských prací podle charakteru každého výrobního prost�edku 

a podmínek provozu a stanovit p�edb�žný objem pracnosti oprav na základ�: 

� norem pracnosti údržbá�ských zásah�, 

� objemu materiálových náklad�, 

� minimalizace prostoj� zatížení v oprav�, 

� zavedení pokrokových metod organizace oprav, 

� vy�ešení materiálového zabezpe�ení opravá�ské �innosti, 

� využití informa�ních technologií pro integra�ní vazby na systém �ízení 

výrobních proces�, v�etn� optimální informovanosti o technickém stavu 

výrobního za�ízení i provád�ných opravách. (3) 

a) Systém oprav po prohlídce 

Na základ� dat, která se zjistí po prohlídce, se následn� sestaví operativní plán oprav, 

který stanoví nutný obsah a rozsah opravárenského výkonu a �asový interval jeho 

provedení. Je velmi snadno realizovatelný, bohužel na úkor provozní jistoty. Z tohoto 

d�vodu jej doporu�uji zavád�t u stavební �ásti hmotného investi�ního majetku. 

b) Systém standardních periodických oprav 

Až uplyne p�edem stanovený po�et provozních hodin nebo ur�itý výkon, tak se provede 

oprava, která se provede ve stanovených termínech a to bez ohledu na skute�ný 
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technický stav za�ízení podle p�edepsaných technologických postup�. V t�chto 

termínech se povinn� opraví �i vym�ní p�edepsané komponenty a sou�ásti. Systém má 

pom�rn� vysoké náklady na údržbu, ale jsou vyváženy provozní jistotou a bezpe�nost.  

Uplatní se u t�chto druh� výrobního za�ízení - nap�. stroj� úzkoprofilových, výrobních 

za�ízení ohrožujících bezpe�nost - je�áby, �ásti linek apod. 

c) Systém preventivních periodických oprav 

Systém preventivních periodických oprav závisí na technickohospodá�ském opat�ení, 

obsluze, dozoru nad za�ízením a všech druh� oprav, které se budou provád�t 

preventivn�, periodicky a podle sestaveného plánu. Opravy probíhají v �asové intervalu 

mezi po�ízením za�ízení a generální opravou, p�ípadn� mezi dv�ma generálními opravy. 

Jeho délka je závislá na fyzické životnosti rozhodující skupiny za�ízení a je vyjád�ena 

po�tem provozních hodin. 

Soustava je založena na t�ech principech: 

l. Opravy se plánují p�edem v periodách, po ur�itém po�tu odpracovaných hodin 

výrobního za�ízení. 

2. Periodi�nost oprav je ur�ována na základ� délky cyklu oprav pro každý druh 

výrobního za�ízení individuáln�. 

3. Rozsah jednotlivých prací p�i opravách výrobního za�ízení je normován a vyjád�en 

pomocí jednotek opravárenské složitosti. 

Opravy se d�lí na: 

�Preventivní prohlídky - ozna�ení PP, které jsou chápány jako nejmenší nej�ast�jší 

opravá�ský výkon, zabezpe�ující provoz p�ed nahodilými poruchami. Sou�asn� jsou 

sou�ástí p�ípravy pro p�íští opravu. Preventivní prohlídka se provádí po 200 až 2000 

provozních hodin a zajiš�uje �innost mechanism�, ložisek, v�li v závitových 

p�evodech i v ozubených p�evodech, p�ípadn� se provádí i �áste�ná prov�rka p�esnosti 

za�ízení. 

�Malé opravy - ozna�ení M, p�i nichž se odstra�ují menší nahodilé závady a vym��ují 

se rychle se opot�ebující sou�ásti, 
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�St�ední opravy - ozna�ení S provádí se �áste�ná demontáž za�ízení p�ímo  

na pracovišti, vym��ují se celky i mechanismy. Nakonec se se�izuje p�esnost chodu 

za�ízení. 

�Generální opravy - celkové opravy výrobního za�ízení, velmi �asto v�etn� jeho 

modernizace. (4) 

Kvalita opravá�ského postupu je vždy závislá na mnoha faktorech, na které by m�l 

každý zpracovatel postupu znát odpov��:  

� Co má být opravováno, jakého charakteru je opravované za�ízení apod.?  

� Kdy bude oprava provád�na, rozloženi opravy do pracovních sm�n?  

� Kde bude oprava provád�na? Kolik kus� za�ízení bude opravováno? 

� Kdo bude opravu provád�t, pod vedením kterého pracovníka, která opravá�ská 

�eta, jaké jsou kooperující pracovišt� apod.? 

� Jak bude oprava zajišt�na, jako jsou vytvo�eny �i jaké se p�edpokládají 

technickoorganiza�ní podmínky, jaké bude odborné složení opravá�ské �ety? 

� Za� má být oprava provedena, jaký je mzdový limit na provedení opravy, kolik 

�iní cena 

� opravy, hrubé rozložení nákladových položek, vazba na ekonomické ukazatele? 

� Z �eho se skládá opravované za�ízení, jaké je technologické �len�ní etap, co 

bude provedeno vlastními silami, co vyžaduje externí pomoc, které náhradní 

díly je t�eba zajistit, vyrobit? 

� 	ím bude oprava provád�na, jaké bude vybavení technikou? 

Na základ� tohoto orienta�ního dotazníku by m�l odpov�dný pracovník zpracovat 

operativní plán podle základních pravidel, která respektují technologie údržbá�ských 

�innosti, kapacitu opravá�ského kolektivu a bezpe�nostní p�edpisy a to: 

� Ur�it všechny kontrolní stupn� p�ed zapo�etím opravy, v pr�b�hu a po 

dokon�ení opravy. 

� Ur�it odkud a jakým zp�sobem se výrobní za�ízení dopraví na ur�ené místo 

opravy. 
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� Provést specifikaci všech �inností, které jsou nezbytné provést p�ed zapo�etím 

vlastní opravy, stanovit po�et a sled operací v opravá�ském postupu, ur�it 

všechny pot�ebné kooperace prací. 

� Stanovit všechny procesy o�isty (odmašt�ní apod.), aby nebyl porušen p�edpis  

o bezpe�nosti práce, 

� Ur�it dostupné pokrokové technologické postupy, které bude nutno p�i 

opravárenských �innostech použít. 

� Ur�it všechny druhy pom�cek pro kvalitní provedení opravárenských výkon�  

i pro kontrolu provedené opravy. 

� Ur�it systém �ízení opravárenské �innosti a použitelné metody pro realizace 

proces�. (4) 

4.5 Zavedení TPM 

Zavedením TPM (totáln� produktivní údržba) by m�la spole�nost dosáhnout t�í 

základních cíl� souvisejících s efektivností za�ízení: 

� Dosáhnout nulových neplánovaných prostoj�. 

� Dosáhnout nulových ztrát rychlosti stroj�. 

� Dosáhnout nulových vad zp�sobených stavem stroj�. 

P�i zajiš�ování efektivnosti technologií jde o to, aby investice do nich vložená m�la co 

nejkratší návratnost. Aby TPM fungovalo skute�n� dob�e, musí se stát nedílnou sou�ástí 

firemní kultury, musí se do n�ho zapojit všichni pracovníci spole�nosti. (33) 

P�ed zavád�ní TPM se musí sestavit tým, který bude mít zavedení TPM za úkol, musí se 

proškolit a následn� proškolit zam�stnance, kterých se to bude týkat. Zavedení TPM  

by prob�hlo ve t�ech programech:  

� program autonomní údržby,  

� program preventivní údržby  

� program prediktivní údržby. 
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a) Zavedení programu autonomní údržby 

Tento program je ur�en pro obsluhu za�ízení a jeho cílem je p�enést co nejvíce �inností 

a kompetencí z odd�lení údržby na výrobu. Zavedení autonomní údržby by prob�hlo  

v sedmi krocích: 

1. Po�áte�ní �išt�ní. 

2. Eliminace zdroj� zne�išt�ní. 

3. Normy �išt�ní a mazání. 

4. Všeobecná kontrola. 

5. Autonomní kontrola. 

6. Organizace a po�ádek. 

7. Rozvoj autonomní údržby. 

1. Po�áte�ní �išt�ní

Cílem prvního kroku je aby operáto�i vyhledali nedostatky na za�ízení, tzv. abnormality 

(poškozené �ásti, pr�saky oleje, uvoln�né �ásti) a ov��ili, že �išt�ní je pod kontrolou. 

Dále pak definovali opat�ení na odstran�ní abnormalit, �ímž se zabrání zrychlenému 

opot�ebení za�ízení. 

Postupné kroky po�áte�ního �išt�ní:  

� P�íprava na �išt�ní – p�ipravení pom�cek a nástroj� na �išt�ní, formulá�e, 

dokumentaci ke stroj�m, fotoaparát, záznamové prost�edky, odpadní nádoby 

apod. 

� 	išt�ní stroje – vy�išt�ní stroje dle plánu, zhotovení fotodokumentace stavu p�ed 

a po, ozna�ení abnormalit, odstran�ní abnormalit drobného charakteru, vypln�ní 

karty závad, definování standardu �išt�ní stroje. 

� Nápravná opat�ení – odstran�ní všech abnormalit, postupné zlepšování technik 

�išt�ní. 

� Udržování stavu stroje – provád�ní pravidelného �išt�ní dle standardu, 

provád�ní záznam� o nalezených abnormalitách, odstra�ování abnormalit. 
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2. Eliminace zdroj� zne�išt�ní

Operáto�i by m�li zredukovat �as �išt�ní za�ízení na minimální možnou míru 

prost�ednictvím odstran�ní zdroj� zne�išt�ní.  

	innosti pro eliminaci zdroj� zne�išt�ní: 

� Prohlídka stroje – prohlídka všech �ástí za�ízení, definování zdroj� zne�išt�ní  

a obtížn� p�ístupných míst, fotodokumentace. 

� Eliminace zdroj� zne�išt�ní – definování a realizace opat�ení na odstran�ní 

zdroj� zne�išt�ní a eliminaci t�žko dostupných �ástí stroje. 

� Tvorba plánu �išt�ní – aktualizace a úprava standardu �išt�ní stroje dle 

provedených opat�ení. 

� Redukce �asu na �išt�ní – na sch�zce týmu se hledají nejvhodn�jší prost�edky  

a pom�cky na �išt�ní s ohledem na další zkracování pot�ebného �asu na �išt�ní. 

3. Normy �išt�ní a mazání

Obsluha stroj� by m�la zajistit standardy mazání, které souvisejí s dopl�ováním 

provozních kapalin a spot�ebního materiálu do stroje, minimalizace maziv.  

Normy �išt�ní a mazání by m�ly probíhat: 

� Prohlídka stroje – fyzická kontrola všech mazacích míst na za�ízení v�etn�

ov��ení dostupnosti maziva a zp�sobu provedení mazání, všechny zjišt�né 

závady se zapíší do karty závad. 

� Eliminace problém� p�i mazání – odstran�ní všech nalezených závad, p�íprava 

optimálních míst pro autonomní mazání, ozna�ení maxim a minim  

na odm�rkách kapalin na strojích. 

� Tvorba plánu mazání – vytvo�ení standardu mazání pro každé za�ízení  

s viditelným ozna�ením všech míst ur�ených pro mazání. 

4. Všeobecná kontrola

Operátor by se m�l nau�it znát své za�ízení, tím zvýšit jeho kvalifikaci a rozum�t  

i technickým pojm�m a názv�m jednotlivých �ástí za�ízení. Cílem by m�lo být 

p�ipravení operátora na samostatné údržbá�ské zákroky, které budou odpovídat jeho 
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znalostem a kompetenci. Úkolem údržby je vytvo�it standardy popisu za�ízení, pomocí 

kterých se budou následn� operáto�i se za�ízením seznamovat. 

5. Autonomní kontrola

Základem je jasn� rozd�lit kompetenci a odpov�dnost za za�ízení mezi údržbu a výrobu. 

Po implementaci tohoto kroku se získá dostate�ná kapacita kvalifikovaných údržbá��

pro provád�ní plánované údržby p�evedením mnoha dosavadních �inností z jejich 

kompetence do kompetence výroby. 

6. Organizace a po�ádek

V rámci šestého kroku se rozší�í kompetence operátor� výroby a postupným 

zvyšováním jejich kvalifikace se p�enáší další kompetence ze strany údržby. Cílem 

maximáln� rozší�it autonomnost a nezávislost výroby v otázkách údržby.  

7. Rozvoj autonomní údržby

Cílem posledního kroku je soustavné zlepšování stavu autonomní údržby. Vrcholem je 

kompletní p�edání stroje v otázkách údržby do rukou výroby, tj. operátor�. Operátor je 

se strojem po jeho nejdelší �ást životnosti, a proto má nejv�tší odpov�dnost za jeho stav 

a spolehlivost. (30) 

b) Zavedení programu plánované údržby 

Program je ur�en p�edevším pro odd�lení údržby. Cílem je zavést do údržby systém  

a maximalizovat využití odbornosti pracovník� údržby.  

Plánování údržby

Tak jako jiné odd�lení v podniku, i odd�lení údržby by m�lo být �ízeno p�edem 

naplánovanými aktivitami, které sm��ují ke zvyšování efektivnosti a kvality �inností 

údržby. Smyslem je definovat okruh klí�ových ukazatel� údržby a na základ� jejich 

vývoje plánovat strategické kroky, které povedou k jejich neustálému zlepšování.  
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Informa�ní management

V oblasti programu plánované údržby si musí údržbá�i o všech aktivitách vést podrobné 

záznamy. Ke každému za�ízení je nutné vést tzv. provozní deník, jehož obsahem jsou 

jak záznamy abnormalit a jejich odstran�ní, tak záznamy o provedených plánovaných, 

preventivních i prediktivních údržbách a samoz�ejm� také veškeré záznamy  

o dosavadních poruchách v�etn� analýz p�í�in, provedených opat�eních, spot�eby 

energií, provozních kapalin, spot�eby náhradních díl� apod.  

Management ND (náhradních díl�)

Management ND by m�l standardizovat skladování, definovat typ sou�ástek a jejich 

množství a dosáhnout principu Just-in-Time, tj. mít správné sou�ástky ve správný �as 

na správném míst�. 

Plánovaná údržba

Údržba za�ízení musí být p�edevším plánovanou aktivitou. Nelze pouze �ekat, až na 

za�ízení dojde k poruše. Údržbá�i musí za�ízení dle p�edem daného a vypracovaného 

standardu zkontrolovat, vy�istit, prom��it a provést naplánované údržbá�ské úkony tak, 

aby byl stav za�ízení stále pod kontrolou. Tyto aktivity by m�ly podléhat tzv. plánu 

údržeb stroj�: rámcový ro�ní plán údržeb za�ízení a p�esný m�sí�ní plán údržeb 

za�ízení.  

Korektivní údržba

Údržba by m�la též vypracovat tzv. krizové plány – co musí nastat v p�ípad�, když na 

klí�ovém za�ízení vznikne porucha, popsat jednotlivé úrovn� odpov�dností a �asy 

vymezené na �ešení pro jednotlivé úrovn� odpov�dnosti tak, aby v p�ípad� nedostate�né 

kompetence byl v�as p�edán problém kompetentn�jší úrovni.  

Zárove� je nutné vypracovat systém nástroj� pro definování p�í�iny vzniku poruchy. 

Tyto nástroje jsou velice d�ležité, protože �asto jen velice omezený �as hned po poruše 

jsou k dispozici dostate�né informace pro ur�ení té opravdu správné p�í�iny vzniku 

poruchy. S protahujícím se �asem po poruše se p�ichází o d�kazy a �asto již není 
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možnost správn� p�í�iny identifikovat, což je následn� fatální pro definování 

dlouhodobých preventivních opat�ení. (29) 

Prevence

Prevence by m�la vycházet ze znalosti pracovník� údržby, operátor� a samoz�ejm�  

z doporu�ení výrobc� za�ízení. Operáto�i by m�li provád�t preventivn� �išt�ní, mazání 

za�ízení, odhalují a odstra�ují s asistencí údržby abnormality a údržbá�i v rámci 

plánované údržby také �istit a mazat pro operátory nedostupné �ásti za�ízení. Také 

odstra�ují abnormality na za�ízení, preventivn� vym��ují opot�ebitelné �ásti za�ízení  

a provád�jí preventivní m��ení a diagnostiku, aby v�as odhalili možnou poruchu. 

c) Zavedení prediktivní údržby 

Prediktivní údržba

Prediktivní údržba je metoda testování stroj�, která nalézá chyby ve stavech stroj�  

na základ� diagnostických metod. Testování stroj� se v�tšinou provádí bez nutnosti 

odstávky stroje, která je obvykle nezbytná v p�ípad� program� preventivní údržby. 

Dob�e zpracovaný program prediktivní údržby využívá dostupné a ov��ené technologie 

testování, jako je analýza vibrací, infra�ervená termografie, analýza oleje a �ástic 

opot�ebení, ultrazvukové testování atd. 

  

P�ínosem správn� zavedeného programu prediktivní údržby je p�edevším fakt,  

že odstra�uje z údržby nutnost pouhých dohad�. Testovací za�ízení umož�uje 

identifikovat problém v�etn� jeho potenciální p�í�iny a kvalifikovaní technici jsou tak 

mnohem lépe schopni doporu�it ty nejvhodn�jší postupy a zásahy pro odstran�ní 

opakujících se problém�, zabránit neplánovaným prostoj�m, prodloužit životnost stroje 

a zvýšit celkový výkon operací a za�ízení závodu. (28) 
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Programy prediktivní údržby jsou mén� nákladné a spolehliv�jší než tradi�ní 

preventivní údržba. Z pohledu výrobních stroj� a za�ízení je náplní programu 

prediktivní údržby:  

� Testování provozuschopnosti stroje.  

� Zjišt�ní místa, p�í�iny výskytu poruchy stroje.  

� Predikce další provozuschopnosti. (28) 

Tabulka 22: P�ístroje pro prediktivní údržbu 

P�ístroj Cena[ K�] 
Sestava pro m��ení viskozity, kyselosti, ne�istot 45 000
Pojízdná filtra�ní jednotka 40 000
Souprava na ustavení �emenic 15 000
Souprava na ustavení spojek 125 000
Stetoskop 10 000
Dotykový a bezdotykový teplom�r 2 000
Termokamera 30 000
P�ístroj na m��ení vibrací 10 000
Software 1 000
Celkem 278 000

(Zdroj: Údržba podniku, online, 2012, dostupné z http://udrzbapodniku.cz/hlavni-

menu/artykuly/artykul/article/jak-zavest-prediktivni-udrzbu-do-podnikove-praxe-

pristrojova-technika-pro-diagnostiku/) 

Náklady na po�ízení p�ístroj� pro prediktivní údržbu, které �iní 278 000,- K�, budou 

jednorázové a budou vynaloženy v roce 2015. 
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5 Vyhodnocení navrhovaných �ešení

5.1 Náklady navrhovaných �ešení 

a) Náklady na po�ízení nového investi�ního majetku 

Tabulka 23: Náklady na po�ízení nového investi�ního majetku 

Strojní za�ízení �i vybavení Vstupní cena (cca) [K�] 

Soubor m��idel I. etapa 1 250 000

Elektroerozivní drátová �eza�ka 5 250 000

Obráb�cí centrum 3 až 4 osé 3 500 000

CNC soustruh 2 800 000

Elektroerozivní vrta�ka 1 500 000

P�ístroj pro tepelné upínání 455 000

Mobilní zvedací za�ízení 650 000

Soubor m��idel II. etapa 360 000

Celkem 15 765 000

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

P�edpokládané celkové náklady za po�ízení nového investi�ního majetku jsou 

15 765 000,- K�. Ve všech letech se bude postupovat, jako v uvedeném p�íkladu na 

stran� 67 tzn. formou leasingu. Vzhledem k tomu, že spole�nost nebude mít jiné 

možnosti financování, tak se po�ítá pouze s touhle formou financování. 

b) Náklady na školení a doškolování zam�stnanc�

P�edpokládané celkové náklady na školení a doškolování zam�stnanc� budou �init 

122 000,- K�. Spole�nost ro�n� investuje do školení údržbá�� a operátor� stroj� kolem 

100 000,- K�. Spole�nost financuje vzd�lávání svých zam�stnanc�, tak, že je zapojena 

do projektu Ministerstva práce a sociálních v�ci s názvem „ Vzd�lávej se pro r�st“, kdy 

v rámci projektu obdrží finan�ní p�ísp�vek na vzd�lávání �i rekvalifikaci svých 



85 

zam�stnanc�. Sou�asn� jsou hrazeny mzdové náklady vzd�lávaných zam�stnanc�, a to 

po dobu jejich vzd�lávání. Budou tedy využity peníze z tohoto projektu. 

Tabulka 24: Náklady na školení a doškolování zam�stnanc�

Kurz Po�et zam. Náklady [K�] 

Systém �ízení kvality podle 	SN EN ISO 9001:2009 1 6 000

Školení CNC stroj� 2 34 000

Evropský projekt ESOli 1 2000

Rekvalifika�ní kurzy pro údržbá�e a kontrolory 4 80 000

Celkem 8 122 000

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

c) Náklady na p�ijetí nového zam�stnance 

Tyto náklady p�edstavuje hrubá mzda nového zam�stnance ve výši 18 000 K� m�sí�n�. 

Tato mzda bude považována za jeho základní p�íjem. Jeho �istá m�sí�ní mzda bude  

14 460,- K�. 

Tabulka 25: Náklady na p�ijetí nového zam�stnance 

Popis nákladu Náklady [K�] 

Hrubá mzda 18 000

Zdravotní pojišt�ní 9% 1 620

Nemocenské pojišt�ní 2,3% 414

D�chodové pojišt�ní 21,5% 3 870

Státní politika zam�stnanosti 1,2% 216

Mzdové náklady za m�síc 24 120

Celkem za rok 289 440

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

d) Náklady na zm�ny uspo�ádání pracoviš
 a systému oprav 

Zm�na uspo�ádání pracoviš� se provede v rámci provozu, kv�li tomu, aby se 

zam�stnanci mohli ihned za�le�ovat a zvykat si na nový systém. Plán systému oprav se 

provede obdobn�. P�edpokládané náklady budou hrazeny v rámci �innosti firmy. 



86 

Tabulka 26: Náklady na zm�nu uspo�ádání pracoviš
 a systému oprav 

Zp�sob zm�ny Náklady [K�] 

Upravení pracovních stol� 95 000

Úprava skladovacích regál� 50 000

Štítky 5 000

Úprava rozvržení stroj� - specializovaná  firma 30 000

Nové kontejnery na t�íd�ní odpadu 30 000

P�ístroje na prediktivní údržbu 278 000

Celkem 488 000

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

e) Celkové náklady 

Celkové náklady navrhovaných �ešení a zm�n ve firm� �iní 16 664 440,- K�, zp�sob 

financování je popsán výše zmín�ných bodech.  

Tabulka 27: Celkové náklady navrhovaných �ešení 

Druh nákladu Náklady [K�] 

Na po�ízení nového investi�ního majetku 15 765 000

Na školení a doškolování zam�stnanc� 122 000

Na p�ijetí nového zam�stnance 289 440

Na zm�ny uspo�ádání pracoviš� a systému oprav 488 000

Celkem 16 664 440

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5.2 P�ínosy navrhovaných �ešení 

a) Odprodej likvidovaného majetku 

Spole�nost z odprodeje zastaralého, opot�ebovaného a nadbyte�ného dlouhodob�

hmotného majetku m�že inkasovat výnos v celkové �ástce 579 670,- K�. 
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Tabulka 28: Výnosy z odprodeje likvidovaného majetku 

P�ístroj Výnos [K�] 

Automat soustružnický 92 000
Automobil osobní 31 290
Bruska hrotová 35 000
Bruska hrotová  26 100
Bruska na nástroje  18 000
Frézka svislá 55 000
Frézka vodorovná  35 280
Lis hydraulicky 170 000
Lis výst�edníkový 45 000
Modelové za�ízení 20 000
Soustruh revolverový  27 000
Speciální p�ístroj 5 000
Válcova�ka závit� 20 000
Celkem 579 670

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

b) Ostatní opat�ení ve firm�  

1. Nové strojní vybavení a za�ízení – zvýšení produktivity práce ve výrob� o 2 – 3 %, 

snižování náklad�, zvýšená spolehlivost za�ízení. v d�sledku r�stu objemu zakázek 

p�isp�t k jejich uspokojení, zvýšit kvalitu výrobk�, p�inést výraznou �asovou úsporu p�i 

výrob� produkt�, p�inést úsporu lidské práce.  

2. Školení zam�stnanc� – zvýšení kvalifikace zam�stnanc� a tím lepší obsluha stroj�, 

proškoleno bude 8 zam�stnanc� údržby a 6 operátor� stroj�. 

3. Nový zam�stnanec – lepší rozd�lení a zvládání pracovních povinností. 

4. Uspo�ádání pracoviš� – úspora za ná�adí až 4%, které bylo vyt�íd�no z pracovišt�, 

zlepšení p�ípravných a se�izovacích �as�, snížení pracovních úraz� zp�sobeným 

nep�ehledností a nepo�ádkem na pracovišti. 

5. Nový systém oprav – snižování náklad� o 3%, zvýšení spolehlivosti za�ízení. 

6. Zavedení TPM – zvyšování efektivity výrobního za�ízení, produktivity údržby  

3 – 5%, snižování zmetkovitosti (po�tu neshodných výrobk�) a náklad� na údržbu, a 

také zvýšení bezpe�nosti práce. 
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6 P�edpoklady a harmonogram realizace 

6.1 P�edpoklady pro realizaci návrh�

P�ed realizací návrh� na zlepšení hospoda�ení s dlouhodobým hmotným majetkem je 

pot�eba provést následující kroky:  

� Provést podrobnou analýzu problém� týkající se majetku spole�nosti. 

� Posoudit uvedené návrhy s vedením spole�nosti a vybrat optimální �ešení. 

� Provést nový finan�ní plán spole�nosti pro realizaci návrh�.  

� Zajistit finan�ní prost�edky pro realizaci návrh�. 

� Projednat harmonogram realizací návrh�. 

� Výb�r vhodného kupce pro odprodej navrhovaného dlouhodobého hmotného 

majetku s pomocí specializované firmy. 

� Ur�it osoby odpov�dné za pln�ní harmonogramu a provád�ní úkol�. 

� Vyhlásit výb�rové �ízení na nového zam�stnance. 

� Vyhlásit výb�rové �ízení na po�ízení nových stroj�. 

6.2 Harmonogram realizace návrh�

Harmonogram realizací je rozd�len do t�í let, uvedené termíny v tabulce 29 jsou pouze 

orienta�ní a je zapot�ebí další konzultace se spole�ností. Realizaci návrh� jsem rozvrhla 

od roku 2013 do roku 2015, s tím, že rok 2012 by m�l být p�ípravný, m�lo by se 

projednat, jestli je plán harmonogramu reálný, jestli obsahuje v�cnou a �asovou 

návaznost jednotlivých �inností se stanovením postupových bod�, ke kterým bude 

provád�na kontrola postupu realizace návrh�, kontrola míry napln�ní stanovených 

závazných parametr� návrh� a rozhodováno o dalším postupu prací.  
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Tabulka 29:Harmonogram realizace návrh�

Rok Po�ízení, vy�azení, zavedení P�edm�t 

2013 Po�ízení Soubor m��idel I. etapa 

2013 Po�ízení Elektroerozivní drátová �eza�ka 

2013 Vy�azení odprodejem Automat soustružnický 

2013 Vy�azení zešrotováním Frézka vodorovná 

2013 Vy�azení zešrotováním Bruska na nástroje 

2013 Zavedení Kurzy pro zvýšení kvalifikace zam�stnanc�

2013 Zavedení Organizace práce v oblasti výroby 

2014 Po�ízení Obráb�cí centrum 3 až 4 osé 

2014 Po�ízení CNC soustruh 

2014 Vy�azení odprodejem Frézka svislá 

2014 Vy�azení zešrotováním Bruska hrotová 

2014 Vy�azení zešrotováním Soustruh revolverový 

2014 Zavedení Plán systému oprav 

2014 Zavedení TPM 

2014 Zavedení Program autonomní údržby 

2014 Zavedení Program preventivní údržby 

2014 P�ijetí Nový zam�stnanec 

2015 Po�ízení Elektroerozivní vrta�ka 

2015 Po�ízení P�ístroj pro tepelné upínání 

2015 Po�ízení Mobilní zvedací za�ízení 

2015 Po�ízení Soubor m��idel II. etapa 

2015 Vy�azení odprodejem Lis hydraulický 

2015 Vy�azení odprodejem Lis výst�edníkový 

2015 Zavedení Program prediktivní údržby 

2015 Po�ízení P�ístroj� pro prediktivní údržbu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Záv�r 

V p�edkládané diplomové práci jsem se zabývala návrhy na zlepšení hospoda�ení 

s dlouhodobým hmotným majetkem spole�nosti Antreg, a.s., která sídlí ve Vyškov� a je 

zam��ená na vývoj a výrobu složitých p�esných díl� malosériové výroby jak v oblasti 

vlastních výrobk�, tak v oblasti služeb pro své zákazníky. Krom� uvedených �inností se 

také zabývá vývojem a výrobou speciálního ná�adí a v nabídce má také i další vlastní 

výrobky, které pravideln� inovuje. 

Ze záv�r� analýzy sou�asného stavu vyplynulo, že 76 % dlouhodobého hmotného 

majetku je za�azeno do první a druhé odpisové skupiny. Nejv�tší hodnota dlouhodobého 

hmotného majetku je koncentrována v movitém majetku druhé a páté odpisové skupin�. 

V diplomové práci jsem se proto zam��ila pouze na druhou odpisovou skupinu, které je 

ve spole�nosti 109 kus� v po�izovací hodnot� 48 466 438,- K�. Nejv�tší podíl 

z hlediska po�izovací hodnoty mají CNC stroje.  

Dlouhodobý hmotný majetek druhé odpisové skupiny je z 88% odepsán, což znamená, 

že spole�nost vlastní p�edevším starší a opot�ebované strojní za�ízení a vybavení, které 

byly po�ízeny v letech 1990 až 1999. Ekonomická životnost u v�tšiny strojního za�ízení 

a vybavení je na svém konci, což má za následek vysoké náklady na opravu, údržbu  

a na po�ízení nových stroj�. Pr�m�rné stá�í majetku je 21 let, z toho mezi nejstarší 

skupiny pat�í n�žky, závito�ezy, soustruhy a brusky s pr�m�rným stá�ím 44 let. Mezi 

nov�jší majetek spole�nosti pat�í osobní automobily a CNC stroje. 

Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v ú�etním programu WAM S/3, který 

poskytuje komplexní podporu v oblasti evidence a ú�etního sledování dlouhodobého 

majetku.  

V sou�asné dob� spole�nost zam�stnává 99 zam�stnanc�, z toho 8 zam�stnanc� se stará 

o opravu a údržbu strojního za�ízení a vybavení dle své profesní kvalifikace. Spole�nost 

si provádí opravu a údržbu stroj� sama, pouze pro specializované rozsáhlejší údržbá�ské 

a opravárenské �innosti využívají externí firmy, které vzešly z výb�rového �ízení nebo 
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byly p�ímo p�edur�eny dodavateli jednotlivých stroj�. Spole�nost využívá externí firmu 

5 krát až 10 krát za m�síc. 

Údržba a oprava je v podniku realizována v p�ípad� vzniklé poruchy a dále jako 

generální opravy. Každodenní pé�e o strojní za�ízení a jeho údržbu není v podniku 

v�bec plánována. Náklady na opravu a údržbu strojního za�ízení a vybavení  

se v posledních letech zvyšují. 

Ze záv�r� analýzy SWOT vyplynulo, že mezi slabé stránky spole�nosti pat�í 

standardizace proces� a �inností údržby, nedokonale jsou evidovány prostoje dle p�í�in 

vzniku prostoj�. Údržba je v podniku považována p�edevším za odd�lení zasahující 

v p�ípad� vzniklé poruchy a dále jako úsek zabezpe�ující velké, p�edem naplánované 

opravy. Každodenní pé�e o za�ízení a jeho údržbu není definována v koncepci údržby, 

provádí se pouze jednou za p�l roku. Operáto�i nejsou zainteresování do pé�e o stroje, 

které obsluhují, chybí jim základní znalosti týkající se chodu stroje. Je nedostate�n�, 

nebo v�bec, vedena evidence o poruchách u stroje, chybí mazací a �istící plány, 

stávající zp�sob hlášení poruch je neefektivní, komunikace mezi údržbou a výrobou je 

na nízké úrovni. V neposlední �ad� chybí školení a trénink technik� údržby, mistr�  

a obsluhy stroj� v oblasti �ízení a údržby. 

První návrhem je vy�azení zastaralého, opot�ebovaného a nepot�ebného dlouhodobého 

hmotného majetku spole�nosti, který bude bu� odprodán anebo zešrotován. Celkem 

bude vy�azeno 8 strojních za�ízení a vybavení, p�i kterém m�že spole�nost získat �ástku 

468 380,- K�.  

Dalším návrhem je po�ízení nového investi�ního majetku, který spole�nost požaduje  

a na který bude muset vyhlásit výb�rové �ízení. Celkové náklady na po�ízení  

8 navrhovaných stroj� bude �init p�ibližn� 15 765 000,- K�. Nové investice budou 

financovány formou leasingu díky nižším administrativní náro�nosti, nižším nárok�m 

na zajišt�ní a faktu, že leasing nezvyšuje úv�rovou zadluženost firmy. Po�ízením 

nového strojního za�ízení a vybavení m�že spole�nost docílit zvýšení produktivity práce 

ve výrob� o 2 – 3 %, snižování náklad�, zvýšení spolehlivost za�ízení, r�stu objemu 
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zakázek, zvýšení kvalitu výrobk�. Dále p�inese výraznou �asovou úsporu p�i výrob� 

produkt� a úsporu lidské práce. 

Dalšími body návrh� je zlepšení kvalifikace zam�stnanc� a to konkrétn� zaškolení  

u výrobních firem CNC stroj�, zaškolení d�lník� na další profese, doškolování v rámci 

dané profese. Bude proškoleno bude 8 zam�stnanc� údržby a 6 operátor� stroj�  

a p�edpokládané celkové náklady na školení a doškolování zam�stnanc� budu �init 

122 000,- K�. 

Navrhuji spole�nosti p�ijmout nového zam�stnance a to na pozici technika údržby, který 

by se staral o zajišt�ní provozuschopnosti stroj� a za�ízení, kontroloval stav 

mechanických komponent�, optimalizoval �innosti stroj� a vyhodnocoval plány údržby 

a ú�astnil se inova�ních projekt�. Náklad p�edstavuje hrubá mzda zam�stnance ve výši 

18 000,- K� m�sí�n�, za rok tyto náklady �iní 289 440,-K�. 

Dalším krokem je návrh na lepší organizaci práce v oblasti výroby na základ�

zavedením pilí�e 5S. Pilí� 5S obsahuje t�íd�ní, nastavení po�ádku, lesk, standardizace  

a zachování pro zvýšení kvality oprav a se�izování. Opat�ení jsou velice levná a p�i 

správné aplikaci a dodržování pravidel velice ú�inná. Zm�na uspo�ádání pracoviš� se 

provede v rámci provozu, aby se zam�stnanci mohli ihned za�le�ovat a zvykat  

si na nový systém. 

P�i analýze bylo zjišt�no, že spole�nosti chybí plán systému oprav, proto jsem 

v návrhové �ásti vypracovala jeho možnou podobu, která by spole�nosti zejména 

umožnila snížení náklad� a zvýšení spolehlivosti strojního za�ízení a vybavení. 

Zavedením TPM a zejména programu autonomní údržby, programu plánované údržby  

a prediktivní údržby v r�zných oblastech, by spole�nost mohla zvýšit efektivitu 

výrobního za�ízení, produktivitu údržby, snížit zmetkovitost (po�tu neshodných 

výrobk�) a náklady na údržbu, a v neposlední �ad� také zvýšení bezpe�nosti práce. 
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Celkové náklady navrhovaných �ešení a zm�n ve firm� �iní 16 664 440,- K�. Náklady 

na zlepšení pé�e o DHM a p�ijetí nového zam�stnance p�edstavují každoro�ní výdaje. 

P�ed realizací návrh� na zlepšení hospoda�ení s dlouhodobým hmotným majetkem je 

pot�eba provést následující kroky: provést podrobnou analýzu problém� týkající  

se dlouhodobého majetku spole�nosti, posoudit uvedené návrhy s vedením spole�nosti  

a vybrat optimální �ešení, zajistit finan�ní prost�edky ve finan�ním plánu spole�nosti 

pro realizaci návrh�, ur�it osoby odpov�dné za pln�ní harmonogramu a provád�ní 

úkol�, vyhlásit výb�rové �ízení na nového zam�stnance, vyhlásit výb�rové �ízení  

na po�ízení nových stroj�. 

Harmonogram realizací navrhovaných �ástí jsem rozvrhla od roku 2013 do roku 2015, 

s tím, že rok 2012 by m�l být p�ípravný, m�lo by se projednat, jestli je plán 

harmonogramu reálný, jestli obsahuje v�cnou a �asovou návaznost jednotlivých �inností 

se stanovením postupových bod�. Postupn� budou vy�azeny staré, opot�ebované  

a nevyužité strojní za�ízení a vybavení, po�izovány nové strojní za�ízení a vybavení, 

za�azovány návrhy plánu oprav a zavedení TPM do systému fungování spole�nosti. 

Uskute�n�ní navrhovaných �ešení by p�isp�lo k modernizaci, automatizace, ke snížení 

po�tu oprav a zrychlení výrobního procesu a tím i k lepšímu hospoda�ení 

s dlouhodobým hmotným majetkem spole�nosti. 
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P�íloha 1: Organiza�ní struktura spole�nosti Antreg, a.s. 

Ekonomický útvar:
- cenové odd�lení, plánování, 
statistika 
- ú�etnictví a fakturace 
- mzdy, pokladna 

Technický útvar:
- plán RVT 
- vývoj a návrh konstrukce výrobk�
- vývoj a návrh technologie 
- vývojová a prototypová dílna 
- vývoj a konstrukce p�ípravk�,   
  ná�adí a forem, balení 
- simulace a odlad�ní výrobních 
   postup�
- strategie nákupu strojních investic 
- správce po�íta�ové sít�
- technický archiv 
- nabídkové �ízení 

Personální odd�lení:
- vzd�lávání zam�stnanc�
- bezpe�nost práce, požární ochrana 
- ekologie

Útvar �ízení výroby, nákupu 
a kooperace:
- plánování výroby 
- MTZ 
- externí kooperace 
- doprava 
- tlumo�ení NJ 
- propagace 

Inspekce kvality:
- správa systému QMS, EMS a 
  aktualizace registru právních 
  p�edpis�
- zkoušky a ov��ování prototyp� a 
  výrobk�
- normalizace, technická kontrola a 
metrologie 
- CNC m��ení prototyp� a výrobk�

Technická obsluha výroby:
- opravy a údržba stroj�
- opravy budov 
- energetik

Výrobní st�edisko 01:
- prodej – fakturace, marketing 
- výroba jate�ních p�ístroj�
- výroba díl� sériové, malosériové a 
   opakované výroby 
- obráb�ní NC, CNC, broušení CNC 
- ov��ování a zavád�ní 
  technologických novinek 
- se�izovací pracovišt� CNC 
nástroj�
- výdejna ná�adí, sklad materiálu 
- sklad hotových výrobk�
- interní kooperace 

Výrobní st�edisko 05:
- prodej – fakturace, marketing 
- výroba speciálních nástroj�, ná�adí 
a m��idel 
- výroba forem a p�esných díl�
- ov��ování a zavád�ní 
technologických novinek 
- se�izovací pracovišt� CNC nástr. 
- interní kooperace 
- sklad materiálu, sklad hotových 
výrobk�

Výrobní st�edisko 06:
- prodej – fakturace, marketing 
- výroba regula�ní a sv�telné 
techniky 
- lakovna, pokovení ve vakuu 
- ov��ování a zavád�ní tech. 
  novinek plošného tvá�ení a tažení 
- sklad materiálu a hotových výr. 

Vedení spole�nosti:
valná hromada 
dozor�í rada 
p�edstavenstvo 
generální �editel 
�editel



101 

P�íloha 2: Vzor inventární karty spole�nosti 
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P�íloha 3: Protokol o za�azení majetku 
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P�íloha 4: Vzor záznamu o kontrole a stavu strojního vybavení a za�ízení 

 VS 01

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

leden leden leden

Smutnik Smutnik Smutnik

�erven �erven

Smutnik Smutnik

leden leden leden

Reška Reška Reška

�erven �erven

Reška Reška

leden leden leden

Reška Reška Reška

�erven �erven

Reška Reška

F 074 /3

010 576

lis mechanický

                               ANTREG, a. s.,  Tovární 699/8,  682 14  VYŠKOV   

Záznam o kontrole a stavu SaZ   

název :

st�edisko :      t�ída za�azení :    eviden�ní �íslo :

  ozna�ení       :

3 ½ roku
Kontrola stavu a 

hladiny provozních 

kapalin 

1 ½ roku

  

Kontrola elektrického 

vybavení stroje

2 ½ roku
Kontrola mechanického 

stavu stroje
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P�íloha 5: Certifikát jakosti kvality 
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P�íloha 6: Vzor knihy závad 

   F 074 A/3

název : bruska na nástroje      ozna�ení : BN 102

st�edisko :VS 01      t�ída za�azení : 05721 010 551

datum

zp�sob 
odtran�ní 
závady závada odstran�n�na poznámka materiálové

int/ext datum / jméno náklady

17.3.2009     int 17.3./Smutník

13.7.2009     int 13.7./Smutník

3.12.2009 int/ext 3.12.Reška

6.4.2011 int 6.4./Smutník

14.7.2011 int 14.7./Smutník

vým�na vadných pojistek

oprava p�ívodu stroje

KNIHA   ZÁVAD SaZ

   eviden�ní �íslo :

závada/popis

oprava osv�tlení stroje

vým�na styka�e

oprava op�rky pro broušení nástroj�(sva�ení)

ANTREG, a. s.,  Tovární 699/8,  682 14  VYŠKOV


