
 

 

        slaví 20 let 
 

ČSPÚ byla založena v roce 2000 a funguje nepřetržitě 20 let. 

Pouze kvalitně udržované technologie mohou dlouhodobě fungovat za minimálních 

nákladů a nečekaných odstávek, které je problém nahradit. 

Česká společnost pro údržbu, z.s. (ČSPÚ) - https://udrzba-cspu.cz/ se představuje: 

ČSPÚ je nezávislou, nepolitickou organizací, zapsaným spolkem, který sdružuje fyzické i 

právnické osoby zajímající se o podporu rozvoje integrované péče o hmotný majetek (HM), 

především se zaměřením na management majetku a jeho údržbu (asset a facility management, 

management a inženýrství údržby).  

 

Posláním ČSPÚ je rozvoj, získávání a šíření nových poznatků z oblasti managementu majetku 

a inženýrství údržby pro uspokojování profesních potřeb svých členů, pro podporu organizací 

při dosahování úspěšnosti v údržbě a pro zlepšování managementu majetku a jeho údržby 

obecně a výrobního zařízení zvláště. 

ČSPÚ řídí jedenáctičlenné předsednictvo, v čele s předsedou a výkonným ředitelem. Činnost 

kontroluje tříčlenná dozorčí rada. Vrcholným orgánem ČSPÚ je valná hromada (VH). 

Základním dokumentem ČSPÚ jsou stanovy https://udrzba-cspu.cz/company/charter. 

ČSPÚ má 62 individuálních a 54 kolektivních členů. Členem se může stát právnická nebo 

fyzická osoba tj. kdokoliv, kdo pošle přihlášku, zaplatí členský příspěvek a má zájem o práci 

v oblasti údržby https://udrzba-cspu.cz/company/membership. 

ČSPÚ je členem: 

• Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS), http://www.efnms.eu/ 

• Hospodářské komory České republiky, https://www.komora.cz/ 

ČSPÚ je partnerem: 

• Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), https://autosap.cz/ 

• Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP ČR), https://www.schp.cz/ 

ČSPÚ je nově Spolupracujícím partnerem: 

• Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0), https://www.ncp40.cz/ 

 

K hlavním aktivitám ČSPÚ patří: 

1. Sdružovat odborné pracovníky a organizace z oblasti údržby – máme 116 členů. 
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2. Organizovat a poskytovat vzdělávání v oblasti údržby a certifikaci MÚ – jde o 

hlavní činnost. Navrhli jsme a máme sylaby a učební opory pro všechny kurzy: 

Manažer údržby (MÚ) - (160 vyučovacích hodin, 40 h na zpracování závěrečné práce), 

kurz již dokončilo 322 absolventů, z toho se personálně certifikovalo 127 absolventů. 

Technik údržby (TÚ) – (104 vyučovacích hodin), kurz již dokončilo 125 absolventů. 

Mistr údržby (MÚ) – (64 vyučovacích hodin), kurz již dokončilo 132 absolventů. 

Všechny kurzy jsou harmonizované s EFNMS a naplňují požadavky normy ČSN 

EN 15628:2015 Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby. 

 Dále nabízíme a poskytujeme monotématické jednodenní i vícedenní semináře. 

Semináře organizujeme buď jako otevřené a školíme v našem zařízení na ČZU, nebo je 

připravujeme na míru organizacím a školíme na místě ve vaší firmě. 

3. Audity a analýzy managementu údržby a poradenská činnost – (audity, analýzy a s 

tím spojené poradenské činnosti v různých průmyslových organizacích). 

4. Přispívat k výzkumu v oblasti údržby – (ČSPÚ participuje na mezinárodním 

výzkumném projektu ERASMUS v rámci EFNMS). 

5. Organizovat konference k údržbě – ČSPÚ organizuje každý rok dva druhy 

dvoudenních konferencí – Údržba pro TOP manažery a konferenci s prostým názvem 

Údržba (rok) s průměrnou účastí kolem 120 zástupců z cca 60 ti firem z ČR i ze 

zahraničí na každé konferenci. Dále každoročně pořádáme jednodenní seminář spojený 

s exkurzí do vybraného průmyslového podniku – takto jsme v průběhu posledních let 

navštívili například – několik částí ŠKODA Auto, IVECO, TPCA, SKF, ABB a další. 

6. Zastupovat sféru údržby v Evropské federaci národních společností údržby (European 

Federation of National Maintenance Societies – EFNMS) – ČSPÚ má člena ve Valném 

shromáždění EFNMS a zástupce v odborné pracovní skupině vzdělávání, benchmarking 

a BOZP. 

Bližší informace naleznete na webu ČSPÚ https://udrzba-cspu.cz/ 
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