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Abstrakt: Údržba výrobních strojů a zařízení je oblast s velkým potenciálem pro 
zvýšení dostupnosti a spolehlivosti zařízení, tím i redukci nákladů a plýtvání. Ačkoli 
důsledky výpadku strojů jsou všeobecně známy a to i v podnikové sféře, podle 
průzkumu pouze cca 5% podniků se zabývá preventivními údržbou, 30% údržbou na 
konci směny a zbytek podniků pouze reaguje na výpady zařízení.  

Článek byl vytvořen na základě průzkumu v průmyslových společnostech a obsahuje 
jak definovaný způsob hodnocení, tak reálné výsledky. V první části je popsán 
navržený způsob hodnocení úrovně systému řízení údržby. Dále je provedeno 
porovnání výsledků podle zvolených kritérií. Porovnání je pro názornost doplněno 
grafickými výstupy. 

Klíčová slova: údržba, systém, podnik, multikriteriální hodnocení, náhradní díly, stroj, 

výrobní zařízení, plánování, standardy    

Abstract: The maintenance of production equipment is the area with great potential 
for increasing the availability and reliability of the equipment, thereby reducing costs 
and waste. Although the consequences of the failure of machines are well known, 
even in the business sector, according to the survey, does not pay proper attention to 
the Maintenance management. only about 5% of enterprises engaged in preventive 
maintenance. 

The article was created on the basis of a survey of industrial companies and contains 
the way of evaluation and real Analysis results. The first part describes the proposed 
method of assessing the level of maintenance management system. The second part 
shows the results comparison. The comparison is for illustration supplemented 
graphical outputs.  

Keywords: Maintenance, systém, enterprise, multicriteria Analysis, spare parts, 

production Equipment, Maintenance planning, company standrads  

Úvod 

Bylo dokázáno, že údržba zařízení je kritická pro mnoho výrobních operací a to 
nejenom z hlediska vyráběné kvality, ale i provozních nákladů. Efektivní údržba 
prodlouží životnost zařízení, zvýší jeho dostupnost a v neposlední řadě jej udržuje  
v dobrém stavu. Naopak špatně udržované zařízení může vést ke stále častějším 
chybám ve výrobě, ke vzniku zmetků nebo výroby nízké kvality a zkracuje životnost 
zařízení, což v důsledku znamená častější výměny strojních částí i celých zařízení. 
Všechny tyto nežádoucí dopady špatné údržby se pak odráží ve zpoždění výrobních 
plánů a ve všech případech v nárůstu nákladů.  

Ačkoli výhody dobře udržovaného a následky špatně udržovaného zařízení jsou 
evidentní, průzkumy bylo dokázáno, že průmyslové podniky se nevěnují údržbě 
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dostatečně a přes nežádoucí efekty vznikající ze špatně udržovaného zařízení, 
přicházejí o nezanedbatelnou část svého zisku. Ačkoli v posledních letech si podniky 
světové úrovně začínají uvědomovat nutnost údržby a začínají měnit své reaktivní 
systémy řízení údržby za proaktivní strategie, které se zaměřují na prevenci, predikci 
nebo eliminaci možnosti vzniku chyby. V běžné průmyslové praxi je údržba chápána 
pouze jako hmatatelná realizace údržbářské činnosti. 

Analýza byla vytvořena i na základě existence dvou extrémních situací. Na jedné 
straně existují průmyslové podniky, které často vynakládají vysoké náklady na řízení 
údržby a přitom nedosahují chtěných výsledků (tj. efektivní údržby). Na druhé straně 
jsou podniky, které nevykládají na preventivní údržbu téměř nic, ale o to mají vyšší 
více náklady vznikající kvůli výrobě nekvality nebo výpadkům zařízení. Oba případy 
jsou z ekonomického hlediska nehospodárné. Často je tomu proto, protože společnost 
neví na jaké oblati se zaměřit, aby dosáhla zlepšení v kritických meřítcích efektivity.  

1. Způsob hodnocení úrovně systému řízení údržby 

Vlastní analýza probíhala ve třech základních fázích. Fáze 1 se zabývala tvorbou 
podkladů, nutných pro hodnocení ve fázi 2 a 3. Ve fázi 1 jsme se zaměřili na vytvoření 
podkladů pro strukturovaný rozhovor. Vytvořený podklad se skládá ze dvou částí. 
První část je obecná a charakterizuje podnik. Tuto část může podnik vyplnit 
samostatně. Obsahem fáze 2 bylo vyplnění podkladů z fáze 1 formou strukturovaného 
rozhovoru s kvalifikovaným pracovníkem podniku. Tímto krokem spoluúčast 
kmenových pracovníků na hodnocení stavu údržby dočasně končí.  

Vyplněné podklady byly ve fázi 3 ohodnoceny pomocí Likterovy stupnice a byla 
stanovena hodnota dílčích oblastí i celkové kriteriální funkce Fkrit. Tato část byla 
zpracována hodnotitelem. Postup analýzy podniku je uveden na grafu, viz Obrázek 1. 
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Obrázek 1: Postup hodnocení, zdroj autor 

Pro stanovení celkové úrovně systému řízení údržby byla odvozena a vytvořena 
kriteriální funkce. 

Fáze 1 je klíčovou fází celé analytické části. Fáze 1 má za úkol připravit všechny 
potřebné dokumenty pro zbytek analytické části. Fáze 1 obsahuje definování klíčových 
oblastí systému řízení údržby (včetně stanovení jejich důležitosti), stanovení obecných 
charakteristik a hodnocených ukazatelů SŘÚ podniku. 

Východiskem pro stanovení oblastí byly odpovědi na logické atributy každého 
systému. V prvním kroku je potřeba si vydefinovat, co udržovat. Následně jakým 
způsobem lze přikročit k údržbě, s jakými zdroji a na jakém základě lze stavět. Další 
skupinou těchto logických otázek je, kdy a kde údržbu provádět a jak ji vyhodnocovat. 
Vyhodnocovat tak, abychom docílili efektivního využití časového fondu i zdrojů. Finální 
podoba oblastí byla stanovena na základě rešerší dostupné odborné literatury a 
diskuzí s vedoucími pracovníky oddělení údržby, výroby, logistiky a v neposlední řadě 
i industrializace v českých průmyslových podnicích. Byly tedy stanoveny faktory a 
nástroje řízení údržby (viz obrázek 2), které tvoří strukturu systému řízení údržby 
podniku. 
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Obrázek 2: Oblasti hodnocení, zdroj autor 

Pro následné hodnocení úrovně systému řízení údržby je třeba definované oblasti 
porovnat z hlediska jejich důležitosti ve vztahu k celému systému řízení údržby, neboť 
ne každá oblast je kritická pro vlastní systém. Pro hodnocení důležitosti oblastí, tím i 
dopadu na celkovou úroveň, byla použita Saatyho metoda, tabulka 1. 

Tabulka 1: Porovnání významnosti oblastí, zdroj autor 
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O1 Stroje a zařízení 1 1/5 1/5 7 3 3 1/5 1/5 0,75 8% 

O2 
Přístupy k řízení 
údržby 

5 1 5 5 1/3 7 1/3 1 
1,77 19% 

O3 Plánování údržby 5 1/5 1 5 1 3 1/5 1/7 0,90 10% 

O4 Náhradní díly  1/7 1/5 1/5 1 1/5 1/7 1/7 1/7 0,20 2% 

O5 Pracovníků 1/3 3 1 5 1 1 5 1 1,49 16% 

O6 Metriky  1/3 1/7 1/3 7 1 1 1/5 1/5 0,50 5% 

O7 Standardizace 5 3 5 7 1/5 5 1 1 2,18 23% 

O8 Integrace oblastí 1/5 1 7 7 1 5 1 1 1,62 17% 

 
Suma 

        
9,44 100% 

Tento výsledek podtrhuje principy štíhlé výroby. Kdy základním požadavkem každé 
metody štíhlé výroby je základ (standard) na kterém lze uvedenou metodiku stavět. 
Proto zde klademe největší důraz na oblast standardů podniku, cca 23%. Principy 
každého systému koření z metod řízení, pokud nastavujeme systém řízení údržby, 
musíme vycházet z metod, zabývajícími se řízením údržby. Na oblast metod řízení 
údržby spadá 19-ti procentní důležitost. Další, v pořadí „nejdůležitějších“ aspektů, je 
integrace jednotlivých oblastí. Toto hledisko odkazuje na koherenci v podniku, zabývá 
se proto tím, do jaké míry lze použít data napříč podnikem, či jaká je spolupráce mezi 
jeho útvary. Pokud je tato kooperace na nízké úrovni, v podniku se provádí 
redundantní činnosti na více odděleních zároveň, tím dochází k čistému plýtvání. 
Kvalifikace pracovníků byla ohodnocena 16% významností. Kvalifikace pracovníků je 
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úměrná zavedeným standardům podniku. Pokud přehlédneme poměrně vysokou 
fluktuaci zaměstnanců v českých průmyslových podnicích, dá se tvrdit, že čím vyšší 
standardizací podnik disponuje, tím si může dovolit zaměstnávat méně kvalifikované 
pracovní síly. Vysoká fluktuace a jednodušší operace v oblasti automotive je i 
důvodem vyššího ohodnocení oblasti podnikových standardů nežli oblasti kvalifikace 
pracovníků. Po stanovení normalizovaných vah vidíme, že uvedené čtyři základní 
pilíře mají 75% váhu na celkové hodnocení. 

Podklad pro strukturovaný rozhovor je koncipován tak, že v každé z osmi 
definovaných oblastí jsou obsaženy 2-3 tyto ukazatele, které svou povahou poskytnou 
kompletní obraz o dané oblasti. Celkem se hodnotí 20 komplexních ukazatelů, které 
poskytují reálný obraz o stavu řízení údržby, viz Tabulka 2. Hodnotící ukazatele jsou 
ukazatele kvantifikovatelné povahy a jsou jádrem stanovení úrovně řízení údržby 
v podniku.  

Tabulka 2: Hodnotící ukazatele, zdroj autor 

Oblast 
číslo 

ukazatele 
Popis ukazatele 

O1 
Stroje a zařízení 

U1 Stupeň evidence strojového parku 

U2 Stupeň klasifikace strojového parku 

O2 
Přístupy k řízení 

údržby 

U3 Využití specifických metod řízení údržby 

U4 Efektivita metod řízení údržby 

O3 
Plánování údržby 

U5 Plánování údržbářských zákroků 

U6 Soulad jednotlivých plánů výroby s plány údržby 

U7 Stupeň externího zajištění údržby 

O4 
Náhradní díly 

U8 Zajištění náhradních dílů 

U9 Skladování náhradních dílů 

O5 
Pracovníci 

U10 Kvalifikace pracovníků údržby 

U11 
Kvalifikace výrobních pracovníků v oblasti 
autonomní údržby 

U12 Školení pro pracovníků údržby 

O6 
Metriky  

U13 Měření efektivity výrobního zařízení 

U14 Vyhodnocování efektivity výrobního zařízení 

O7 
Standardizace 

U15 Míra standardizace v oblasti údržby 

U16 Kvalita standardů podniku 

U17 Aktuálnost standardů podniku 

O8 
Integrace oblastí 

U18 Spolupráce s oddělením logistiky 

U19 Použitelnost dat z řízení výroby 

U20 Míra spolupráce a úroveň komunikace v podniku 

Pro posouzení současného stavu úrovně systému řízení údržby je použito 
multikriteriální hodnocení s využitím maximalizační kriteriální funkce. Tento přístup byl 
zvolen  právě proto, že ve fázi 2 provádíme na základě strukturovaného rozhovoru  
hodnocení heterogenních oblastí, které v největší míře ovlivňují celkovou úroveň  
systému řízení údržby podniku. 

Odvozená vztah je funkcí hodnot jednotlivých oblastí a jejich vah, viz vzorec (1). 

Hodnota kriteriální funkce umožňuje tvorbu časových řad i porovnání více podobných 
podniků. Výsledné skóre multikriteriálního hodnocení je proto možné provést vícekrát, 
kde výchozí hodnotou je vždy skóre z analytické části.  
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(1) 

Kde index i označuje každou z 8 hodnocených oblastí, proměnná bi označuje bodové 
hodnocení podniku v dané oblasti a vi normalizovanou váhu oblasti. Indexu „i“ 
odpovídají tyto oblasti: O1 - Stroje a zařízení, O2 - Přístupy k řízení údržby, O3 - 
Plánování údržby, O4 - Náhradní díly a pomůcky, O5 - Kvalifikace pracovníků, O6 - 
Metriky efektivnosti, O7 – Standardizace, O8 - Integrace oblastí. Součet teoretického 
maxima všech oblastí je uveden v rovnici, viz vzorec (2). 

 

(2) 

Přičemž bodové hodnocení podniku v dané oblasti se skládá z ukazatelů dané oblasti 
uj. Jak již bylo uvedeno, každá z oblastí má 2-3 hodnotící ukazatele, skóre je tvořeno 
aritmetickým průměrem právě těchto ukazatelů, viz vzorec (4). Index m značí počet 
ukazatelů v dané oblasti. 

 
(3) 

Váhy vi byly stanoveny pomocí Saatyho metody. Saatyho metoda pracuje 
s geometrickým průměrem a přepočtem na jednici. Součet normalizovaných vah je 
vždy roven jedné, viz vzorec (5). 

 
(4) 

Odvozená kriteriální funkce je maximalizační kriteriální funkce FKrit a charakterizuje 
úroveň systému řízení údržby (5) 

 
(5) 

Po rozepsání vypadá vytvořená maximalizační kriteriální funkce, viz vzorec (6). 

 
(6) 

Teoretickým minimem 0 bodů a teoretickým maximem po zohlednění normalizovaných 
vah oblasti je 10 bodů. Funkce je osově symetrická, tudíž logickou polovinou funkce je 
5 bodů Uvedené limitní hodnoty jsou znázorněny v rovnicích, viz vzorece (7), (8), (9). 
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(7) 

 
(8) 

 
(9) 

Podle hodnoty velikosti kriteriální funkce lze usuzovat o funkčnosti systému řízení 
údržby společnosti, viz O zařazení systému řízení údržby a principech, které se 
vztahují ke vlastnostem kriteriální funkce, pojednává následující podkapitola 
(konkrétně první fáze prováděcí části) 

 

0% 100%

ŽÁDNÝ SYSTÉM FUNKČNÍ SYSTÉM

10 bodů
0 bodů

Zvětšující  potřeba změny

Radikální změny - Reeprocesy Marginální změny - Kaizen, Nutno provést podrobnou analýzu

Klesající komplexnost systému řízení údržby Rostoucí komplexnost systému řízení údržby

 

Obrázek 3: Princip zařazení úrovně systému řízení údržby 

2. Výsledky analýzy úrovně systému řízení údržby 

Průměrná úroveň systémů řízení údržby analyzovaných spolenčostí vychází na 64%. 
Jednotlivé dosažené skóre po oborech podnikání je uvedeno na obrázku, viz obrázek 
4. Tato hodnota ukazuje, že všechny analyzované podniky v Čechách se v podstatě 
zabývají údržbou a mají nastavená určitá opatření.  
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Obrázek 4: Celková průměrná úroveň systémů řízení údržby, zdroj autor 

Podle očekávání nejvyšší úrovně dosáhli podniky působící v oblasti automotive. Tato 
skutečnost je i dána tím, že výhradními zákazníky jsou automobilky, které mají 
nastaveny velmi přísné požadavky na všechny jejich dodavatele. Drtivá většina 
dodavatelů do automotive, pokud chtějí uspět na trhu, musí mít zavedeny nejen 
základní standardy řad ISO 9000 a 14000, ale i ISO/TS 16949 a VDA 6.1. Tyto normy 
uvádí konkrétní požadavky jak na výrobu, tak na podpůrné procesy jako údržbu nebo 
logistiku. Opačný konec reprezentuje kusová výroba vratových systémů na míru. Tato 
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výroba není v porovnání s oblastí automotive tak náročná na řízení a nižší úroveň 
systému řízení údržby a s ní spojené ztráty jsou pravděpodobně kompenzovány vyšší 
marží na produktech.  

Celková úroveň systémů řízení údržby v sobě zahrnuje úrovně všech oblastí, 
souvisejících s řízením údržby. Při analýze podniku tato hodnota pouze poskytne 
reálný obraz připravenosti podniku pro zavedení systému a poukáže na slabé oblasti a 
dále sama o sobě o ničem dalším nevypovídá, proto je nutné jít hlouběji do výstupů a 
analyzovat výsledky dílčích oblastí. Zobrazení úrovně jednotlivých oblastí systému 
řízení údržby je uvedeno na obrázku, viz obrázek 5 

 

Obrázek 5: Průměrné skóre oblastí systému řízení údržby, [zdroj autor] 

Z úrovně dílčích oblastí jasně vyplývá, že analyzované podniky v Čechách mají 
největší problém s nalezením kvalifikované pracovní síly a to jak pro dělnické profese, 
tak pro režijní pracovníky. Další slabinou analyzovaných podniků jsou metriky 
vyhodnocování efektivity jak výroby, tak údržby. Nejčastěji tyto záznamy jsou vedeny, 
ale nikoli vyhodnocovány. Další dvě oblasti, které mají největší potenciál pro zlepšení, 
jsou oblasti týkající se plánování údržby a využívání specifických metod pro řízení 
údržby a průmyslového inženýrství.  

2.1 Porovnávní na základě velikosti podniku 

Zajímavé výsledky lze odvodit z porovnání výsledků na základě velikosti podniku. 
Celková úroveň systému řízení údržby je do jisté míry závislá na velikosti podniku. 
Velké podniky se z pravidla zabývají výrobou s vyšší opakovaností, mají více 
zaměstnanců a i proto by měly mít i více standardizované procesy. Na základě 
analýzy, byly stanoveny skupiny dle velikosti podniku, podniky do 200 zaměstnanců, 
podniky od 200 do 600 zaměstnanců a podniky nad 600 zaměstnanců. 

Porovnání je uvedeno na obrázku níže, viz obrázek 6. 
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Obrázek 6: Porovnávní na základě velikosti podniku 

Z porovnání jasně vyplývá, že úroveň systému řízení údržby v podniku stoupá 
s velikostí podniku. Zatímco u podniků do 200 zaměstnanců, byla celková průměrná 
hodnota kriteriální funkce 53%, u podniků do 600 zaměstnanců byla již 67%. Podniky 
kolem 600 zaměstnanců patří již mezi poměrně velké podniky, proto není divu, že  
u další stanovené skupiny (nad 600 zaměstnanců se hodnota celkové úrovně systému 
řízení údržby již dramaticky neměnila (70%). 

2.2 Porovnávní na základě oboru podnikání 

Celková úroveň systému řízení údržby je závislá na oboru podnikání. Podniky, mající 
velkou ziskovou marži na svých produktech nemají tak silný důvod své procesy 
optimalizovat, jako například podniky dodávající do automotive s marží v řádu 
jednotek procent. Potvrzovaná dílčí hypotéza je, že úroveň systému řízení údržby je 
do jisté míry závislá na typu podniku. Podniky byly rozděleny do těchto skupin na 
podniky automotive, strojírenské a ostatní. 

Jako podniky automotive byly vybrány podniky, které přímo vyrábějí automobily, nebo 
které mají automobilky jako své hlavní odběratele. Strojírenské podniky jsou 
reprezentovány podniky zabývající se převážně strojírenskou výrobou a nedodávající 
do automotive. Tyto podniky se zabývají jak lehkým, tak těžkým strojírenstvím. Jejich 
výrobní park tak obsahuje z pravidla, různé frézky, soustruhy, ohýbačky, 
protahovačky, ale i svářečky, nebo slévárenská zařízení. Ostatní podniky jsou podniky 
zabývající se zbylými průmyslovými odvětvími. Je to poměrně různorodá skupina, ve 
které jsou zastoupeny podniky dodávající elektrotechniku, telekomunikační systémy, 
hudební nástroje, vratové systémy, obaly, sportovní potřeby, apod. 

Porovnání na základě oboru podníkání je uvedeno na grafu níže, viz obrázek 7. 
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Obrázek 7: Porovnání na základě oboru podníkání 

Celková úroveň systému řízení údržby podniků automotive je 76%. Pokud se 
podíváme hlouběji do jednotlivých oblastí, zjistíme, že největší slabinou podniků 
automotive, jsou zejména pracovníci a jejich kvalifikace a propojenost jednotlivých 
oblastí dána zejména spolupráci mezi odděleními. Tento fakt je dán i tím, že většina 
podniků ve skupině automotive již patří mezi velké společností, kde je obtížnější 
komunikace a vyšší fluktuace zaměstnanců. Celková úroveň systému řízení údržby 
strojírenských podniků je 49%. Tato skupina podniků vykazuje dle porovnání nejnižší 
celkové skóre. Největší problémy byly identifikovány v oblastech standardů podniku, 
metrik efektivity, plánování údržby a pracovníků a jejich kvalifikace. Průměrná hodnota 
celkové úrovně systému řízení údržby těchto podniků je 66%. Tato hodnota pouze 
podtrhuje různorodost celé skupiny a fakt, že úroveň systému řízení údržby je silně 
závislá na oboru podnikání. 

2.3 Porovnání na základě používání metod průmyslového 
inženrýství 

Hlavním kritériem v tomto porovnání je skutečnost, zdali podniky používají nebo 
nepoužívají metody průmyslového inženýrství. Používání metod průmyslového 
inženýrství obecně neznamená vyšší úroveň řízení údržby, ani jiných oddělení 
podniku. Porovnání je prováděno na základě velikosti celkové kriteriální funkce, tedy 
zahrnuje výsledky všech oblastí spadajících do systému řízení údržby. 

Porovnání na základě oboru podníkání je uvedeno na grafu níže, viz obrázek 8. 
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Obrázek 8: Porovnávní na základě používání metod PI 

Zároveň zajímavým výstupem z této analýzy je i stanovení toho, jaké podniky 
používají metody PI. Nejvíce je používají společnosti automotive a velké podniky. 
Obor automotive, je charakterizován velkosériovou výrobou s přesně stanovenými 
takty a relativně nízkou marží na svých produktech. Podniky tak hledají cestu jak snížit 
své náklady, k čemuž používají i různé metody řízení údržby i průmyslového 
inženýrství. Naopak nejmenší z analyzovaných podniků (podniky do 200 
zaměstnanců) vykazovali, nejnižší hodnotu v oblasti metod řízení údržby i PI. Tato 
hodnota se zvětšuje v závislosti na velikosti podniku. Tato skutečnost může být dána 
tím, že malé podniky nemají kapacitu na zavádění těchto metod a nepřikládají jim 
patřičnou důležitost.  

Zde lze jednoznačně vyvodit závěr, že úroveň používání metod řízení údržby a 
průmyslového inženýrství je závislá na předmětu podnikání. Strojírenské podniky 
vykazují největší potenciál implementace metod řízení údržby a PI a zlepšování tak 
celkové úrovně systému řízení údržby v podniku. 

3. Shrnutí výsledků 

V rámci příspěvku bylo představeno hodnocení úrovně systémů řízení údržby 
průmyslových podniků. Hodnocení je vytvořeno na základě multikriteriální analýzy za 
současného použití Saatyho metody, Likertovy škály, metod měření postojů.  

Součástí hodnocení bylo také vydefinování kritických oblastí a jejich ukazatelů, které 
zásadně ovlivňují systém řízení údržby společnosti. Na základě takto definovaných 
ukazatelů a oblastí byla vytvořena maximalizační kriteriální funkce. Na základě 
velikosti takto definované kriteriální funkce byly analyzovány podniky. 

Kriteriální funkce umožní průběžně hodnotit úroveň systémy řízení údržby a 
související oblasti a stanovovat např. časové řady vývoje nebo porovnávat podobné 
podniky. 
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Při analýze v průmyslových podniků byla potvrzena významnost systémů řízení údržby 
a bylo zjištěno, že úroveň systémů řízení údržby nepodléhá normálnímu rozdělení. 
Většina analyzovaných podniků má vyšší úroveň systému řízení údržby, nežli bylo 
očekáváno. Pokud se podíváme na dílčí porovnání, zjistíme, že: 

 Úroveň systémů řízení údržby je závislá na velikosti podniku (nelineární 
závislost – čím větší podnik, tím vyšší úroveň systému řízení údržby). 

 Úroveň systému řízení údržby je závislá na oboru podnikání (podniky 
automotive mají z pravidla vyšší úroveň řízení údržby než ostatní obory). 

 Vyšší úrovně systému řízení údržby dosahují podniky používající metody 
průmyslového inženýrství, větší podniky a podniky zabývající se hromadnou 
výrobou, vedoucí a vyhodnocující záznamy o výrobě. 

4. Závěr 

V současné době se požaduje, aby produkty byly bezporuchové, udržitelné a 
vykonávaly své funkce bez dopadu na životní prostředí po celý životní cyklus. Je 
samozřejmostí, že rozhodnutí, zda produkt zákazník koupí produkt neovlivňují pouze 
pořizovací náklady, ale i provozní náklady, náklady na údržbu a náklady na likvidaci 
produktu. Zákazníci požadují takové produkty, které složky uvedených nákladů mají 
minimální a zároveň byly schopny správně plnit své funkce.  

Ačkoli řízení údržby a její logistické zajištění představují největší a zároveň nejčastější 
náklado-tvorné procesy v rámci povýrobních etap, průmyslové podniky těmto oblastem 
nevěnují patřičnou pozornost. Tato skutečnost je dána i faktem, že v odborné literatuře 
je sice popsána řada obecných metod používaných pro řízení údržby avšak jen málo  
z nich poskytuje komplexní pohled na danou problematiku. Navíc pracovníci nemají  
z pravidla čas ani chuť věnovat se zdlouhavému studium odborné literatury. 

Analýza stavu řízení údržby je prvním krokem ke stanovení stavu, v jakém se naše 
společnost nachází. Zároveň představený způsob analýzy určuje, jaké oblasti jsou 
naší slabinou a je se na ně potřeba zaměřit. Pravdou je, že v posledních letech si 
společnosti světové úrovně začínají uvědomovat nutnost zabývání se údržbou a měnit 
své reaktivní systémy za prevenci a predikci, nicméně ve většině společností je údržba 
stále chápána pouze jako hmatatelná realizace opravárenské činnosti. 
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