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Outsourcing údržby
Termín
14.1.2019
Jednodenní seminář
9:00 - 16:00 hod

Cena pro členy ČSPÚ
2 300,- Kč bez DPH
2 783,- Kč s DPH
Cena pro nečleny ČSPÚ
2 900,- Kč bez DPH
3 509,- Kč s DPH

Místo konání
Technická fakulta TF
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 872
165 00 Praha – Suchdol
zasedací síň TF M 54/III přízemí – viz plánek

Profil lektora

Ing. Ondřej Povalač
Je absolventem elektrotechnické fakulty ZČU v Plzni. Pracuje ve společnosti ČEZ,a.s.
v divizi Klasická energetika, kde řídí procesy údržby klasických a vodních elektráren ČEZ.
Odpovídá za řízení dodavatelského systému ČEZ – systému využití dceřiných společností
skupiny ČEZ a externích dodavatelů pro údržbu elektráren.
Za svou 20ti letou praxi v energetice získal bohaté zkušenosti s realizací i řízením údržby
energetických zařízení, pracoval v údržbě jako správce řídících a bezpečnostních
systémů reaktorů JE Dukovany, vedoucí útvaru zákaznických auditů ČEZ a následně jako
manažer a později i ředitel útvaru řízení dodavatelského systému ČEZ.
Motivace pro účastníky:
Řešíte jak efektivně nastavit systém realizace údržby? Analyzujete, které činnosti je
optimální outsourcovat a které si ponechat? Chcete zvýšit efektivitu využití kapacit
pracovníků v údržbě a hledáte systém pro kontrolu realizace outsourcovaných prací?
Hledáte spolehlivé dodavatele údržby energetických a průmyslových celků? Přemýšlíte
nad vhodným modelem motivace dodavatelů údržby? Řešíte problematiku smluvního
zajištění? Pokud ano, hlásíte se do správného semináře.

Cíl semináře
Předat účastníkům zkušenosti s problematikou řízení outsourocované údržby velkých průmyslových zařízení.

Komu je seminář určen
Pro manažersky a technicky orientované pracovníky údržby, kteří řídí dodavatele a jsou zodpovědní za procesy údržby
a efektivitu realizace údržby výrobního zařízení.

Program semináře: začátek v 9:00 a konec v 16:00 hodin
• Základní parametry pro rozhodování o dodavatelském modelu – typy dodávek, komplexnost, uzavřenost,
složitost, rizika spojená s nekvalitou, situace v tržním prostředí
• Modely outsourcingu – popis základních modelů outsouricngu údržby od minimální po maximální variantu, rizika
a benefity jednotlivých modelů
• Role v procesu údržby – životní cyklus v procesu péče o majetek (PDCA), role v procesu údržby a rozdělení na ty,
které je možno outsourcovat a které je vhodné si ponechat
• Smluvní modely a motivace dodavatele – vhodně zvolené smluvní modely pro jednotlivé typy outsourcingu
• Kontrolní systém – problematika kontroly prací v modelu outsourcingu, kontrolní systém ALTWORX
• Oběd
• Zkušenosti s outsourcingem údržby z pohledu dodavatelů:
• Závěr semináře, předání osvědčení.
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Další informace
Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém
odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnut sborník, dopolední kávová přestávka, občerstvení a odpolední kávová přestávka. V areálu
je řada stravovacích zařízení, kde je možné zakoupit oběd.

Přihlášku na seminář naleznete na adrese https://udrzba-cspu.cz/events/outsourcing-udrzby/apply
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