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Předmluva

Tento dokument (EN 16646:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 319 Údržba, jejíž sekretariát
zajišťuje UNINP1).

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do června 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka. 

Úvod

Proč nyní potřebujeme „management fyzického majetku“ více než dříve? K vývoji „managementu
fyzického majetku“ ve všech jeho aspektech jsou některé velmi dobré důvody. Dobré důvody jsou též
pro objasnění vzájemných vztahů mezi procesy managementu fyzického majetku a procesy údržby.
Některé z důvodů, proč se management fyzického majetku a údržba jako součást managementu
fyzického majetku stávají zásadnější součástí činností organizace během posledních desetiletí, jsou
například:

globalizace a zvyšující se konkurence;●



rostoucí finanční, bezpečnostní a environmentální rizika;●

radikální změna obchodní strategie – dlouhodobá versus krátkodobá;●

postoje k fyzickým majetkům se změnily – nyní je běžnější, že délka vlastnictví není stejná jako délka celé●

doby života objektu;
růst kapitálové náročnosti v některých oblastech průmyslu;●

rostoucí turbulence na trhu;●

tlak na vyšší ziskovost a návratnost majetku;●

stárnutí systémů majetků;●

zvýšený tlak na zlepšení přidané hodnoty údržby;●

složitější a nejisté prostředí při rozhodování;●

zvýšené požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí;●

„sólo“ chování, které ponechává údržbu oddělenou od jiných procesů životního cyklu.●

Kromě výše uvedených trendů v chování trhu a technologickém vývoji existuje mnoho přínosů,
kterých lze činnostmi managementu fyzického majetku dosáhnout:

ekonomicky účinnější a efektivnější používání kapitálu: „obrat kapitálu“;●

ziskovější obchod: „návratnost majetku“;●

udržitelnější používání kapitálu;●

přesnější rozhodnutí o dlouhodobém životním cyklu;●

směřování strategií údržby a provozu;●

sdružené plánování investic a údržby;●

vliv funkce údržby na vývoj (návrh a inženýrství) vytváření majetku;●

sdružený přístup k výrobní funkci (majetku, provozu a údržby);●

zlepšená pozice funkce údržby mezi jinými funkcemi podniku;●

zlepšené posuzování výkonnosti a řízení;●

zvýšená reputace.●

Další a možná dokonce větší přínosy se nyní shledávají v důsledku zlepšené důvěryhodnosti v očích
zákazníků, regulačních orgánů a jiných zúčastněných stran. Management fyzického majetku také
vede k mnohem větší angažovanosti a motivaci pracovníků a k vhodnějším obchodním procesům
neustálého zlepšování. Management fyzického majetku vytváří požadované spojení mezi
managementem údržby a strategickým plánem organizace a udává směřování pro údržbářské úkony.

1 Předmět normy

V této evropské normě se uvádí management fyzického majetku jako základní rámec údržbářských
úkonů. Je v ní uveden též vztah mezi strategickým plánem a systémem managementu údržby
organizace a jsou v ní popsány vztahy mezi procesy údržby a všemi ostatními procesy managementu
fyzického majetku. Je zaměřena na roli a důležitost údržby v systému managementu fyzického
majetku během celého životního cyklu objektu.

Tuto evropskou normu lze používat u výrobních organizací všech velikostí. Jestliže však existují
specifické normy pro konkrétní aplikaci nebo průmyslové odvětví, mají se tyto dokumenty též brát
v úvahu.

Tato evropská norma se skládá z návodu a doporučení a není určena k použití pro certifikaci, jako
předpis nebo pro použití ve smlouvách.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


