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Význam outsourcingu údržby v ČR úzce souvisí s jed-
notlivými etapami vývoje průmyslu a celého hospodářství 
od počátku transformace bývalých státních podniků na 
začátku devadesátých let dvacátého století přes hledání 
správných cest metodou pokus-omyl uprostřed deva-
desátých let až po postupnou stabilizaci s příchodem 
jedenadvacátého století. 

Významný vliv, byť často na kvalitu údržby nagativní, 
mělo vyčleňování a privatizace útvarů údržby v polovině 
devadesátých let, které se dělo překotně, bez zkušeností 
a často i reálného zájmu o zkvalitnění a zefektivnění údržby 
jak ze strany podniků, tak nově vzniklých poskytovate-
lů údržby. Výsledkem byla postupně rostoucí nespokoje-
nost podniků s takto řešenou údržbou vedoucí ke zpětné 
integraci.

Následně přicházející zahraniční investoři jen obtížně 
hledali vhodné poskytovatele smluvní údržby na úrovni, 
na jakou byli zvyklí ze svého domácího prostředí, a raději 
se tedy často přiklonili k zabezpečení kompletní údržby 
vlastními silami.

Tyto faktory – tedy špatné zkušenos-
ti s vyčleňováním údržeb v devadesátých 
letech a nedostatek kvalitních poskytova-
telů smluvní údržby – způsobily, že v ČR 
zatím jen malá část progresivních podniků 
využívá tohoto důležitého nástroje pro zvy-
šování vlastní efektivity. 

Na druhou stranu to lze vnímat jak pro 
podniky, tak pro potenciální poskytovatele 
těchto služeb jako velkou příležitost, jejíž 
využití může být velmi přínosné. Například 
nyní s příchodem období nižšího hospodář-
ského růstu přichází i větší tlak na úsporu 
nákladů, což nemůže minout ani útvary údr-
žeb. Kromě omezení v příjmu nových zaměst-
nanců, ne-li přímo požadavku na jejich reduk-
ci, musí být kladen důraz na maximalizaci 
využití pracovníků údržby jen pro nezbytně 
nutnou údržbu a opravy, což ovšem znamená 
zajistit mnohem přesnější kopírování kapacity 
údržby s jejich měnící se potřebou. Takovéto 
změny v kapacitě údržby nelze zajistit neustá-
lými změnami v počtu nebo využití vlastních 
pracovníků údržby a je proto výhodné zajistit si 
f lexibilní kapacitu od externího poskytovatele 
služeb. Tím lze zabezpečit na potřebnou dobu 
snížení nákladů na údržbu, aniž by došlo k ome-
zení její akceschopnosti. 

Při výběru vhodného poskytovatele služeb 
v oblasti údržby je, kromě kritérií uvedených 
v předchozím článku, velmi vhodné posoudit 
šíři služeb a dále záruky, které poskytuje svým 
zákazníkům. Šíře služeb souvisí s celkovou efek-

tivitou výsledné údržby. Společnost poskytující jak strojní, 
tak elektro údržbu, zároveň servisující průmyslovou elektro-
niku a řídicí systémy a v neposlední řadě zajišťující řízení 
projektů, jako odstávky výroby a stěhování/transfer strojů, 
přes inženýrskou podporu údržby až po vývoj a používání 
informačních systémů na řízení údržby a on-line monito-
rování efektivity využívání strojů OEE vám přinese vždy 
optimální kombinaci znalostí a dovedností a tím i maximální 
užitnou hodnotu. Záruky související s dostatečně velkým 
počtem vzájemně zastupitelných odborníků a dostatečný-

mi finančními zdroji poskytovate-
le přinášejí jistotu, že budou moci 
kdykoliv rychle a flexibilně reago-
vat na vaše potřeby ať už z hledis-
ka zajištění nejlepších odborníků 
nebo nákupu špičkového vybavení, 
a to vše stabilně a dlouhodobě.   

Dr. Ing. Lubomír Sláma, MBA,
ředitel Numac CZ, s. r. o.
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