Evropská ú drž ba jednala v Liblicı́ch
Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) hostila zástupce společností pro údržbu, sdružených do
Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS). V říjnu 2016 se setkali v Konferenčním
centru AV na zámku v Liblicích na třídenním jednání pracovních skupin a valné hromady EFNMS.
EFNMS sdružuje národní společnosti pro údržbu z 22 evropských zemí (nejenom v rámci EU),
Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) je členem EFNMS od roku 2006. Členy EFNMS jsou národní
společnosti ze zemí jako Belgie, Nizozemí, Dánsko, Švédsko, Norsko i Finsko, Litva, Španělsko, Itálie,
Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko a samozřejmě i slovenská SSÚ. Na valné hromadě EFNMS v Liblicích
byly ve federaci přivítány i další země - Island a staronový člen Polsko. Rozsahem členské základy je
bezesporu největší evropskou společností francouzská AFIM, kterou na jednání v Liblicích zastupoval
pan Gerard Neyret, nestor evropské údržby a bezpečnosti. Ve svých 86 letech je nejstarším a de facto
stále ještě velmi aktivním členem EFNMS a její pracovní skupiny pro bezpečnost a ochranu zdraví
EHSEC.

Jednání valné hromady EFNMS na zámku v Liblicích

Pracovní skupiny EFNMS
Celý první den setkání EFNMS je tradičně věnován jednání pracovních skupin, které jsou
“srdcem” EFNMS, protože právě ty vytvářejí výstupy hodnotné a zajímavé pro jednotlivé členy
federace. V rámci EFNMS funguje pět pracovních skupin zvaných “committees”:
•
•

European Asset Management Commitee (EAMC, pracovní skupina Asset Management)
European Health, Safety and Environment Committee (EHSEC, pro bezpečnost, ochranu zdraví a
životního prostředí)

•
•
•

European Maintenance Assessment Committee (EMAC, pro hodnocení údržby, dříve
benchmarking)
European Certification Committee (ECC, pro certifikaci v oblasti údržby)
European Training Committee (ETC, pro vzdělávání v oblasti údržby)

Každá z pracovních skupin má předsedu a vlastní agendu. Například skupina EAMC připravila
celodenní vzdělávací workshop na téma Asset Management, který mohou zrealizovat jednotlivé
členské společnosti. Workshop v oblasti benchmarkingu a výkonnostních ukazatelů v údržbě
připravuje skupina EMAC. Komise ETC si klade za cíl ukázat možnosti vzdělávání a tréninku v oblasti
údržby, které mohou organizace (firmy, vzdělávací instituce) v praxi využít.

Nový předseda EFNMS
Na programu valné hromady EFNMS bylo mimo jiné ukončení funkčního období stávajícího
předsedy EFNMS Hermana Baetse a předání této funkce na další 3 roky novému chairmanovi, kterým
je Cosmas Vamvalis z Řecké společnosti pro údržbu HMS.

Starý a nový předseda EFNMS:
Herman Baets (Belgie, vlevo) a Cosmas Vamvalis (Řecko)

Euromaintenance 2018
Významnou akcí evropského i mezinárodního formátu je bienální konference
Euromaintenance, na které se pravidelně setkávají významní odborníci a profesionálnové v oblasti
údržby a asset managementu z Evropy, USA, Austrálie i Asie. Na každém ročníku této akce se můžete
zúčastnit interaktivních workshopů pořádaných jednotlivými pacovními skupinami EFNMS (zejména
EAMC, ETC, EHSEC a EMAC). Místem konání posledního ročníku 2016 byly řecké Athény. Další v řadě
bude konference Euromaintenance 2018, která se bude konat ve Frankfurtu nad Mohanem.
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