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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
1859 - založení společnosti ŠKODA
1956 - začátek jaderného programu ve společnosti ŠKODA

1974 - začátek programu výroby VVER
1980 - vyroben první reaktor typu VVER 440
1989 - vyroben první reaktor typu VVER 1000
1993 - zahájení programu výroby kontejnerů
1993 - privatizace a založení mateřské společnosti ŠKODA a.s. a
dceřiné společnosti ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ s.r.o.
1999 - přeměna na akciovou společnost

2004 - prodej společnosti ŠKODA JS ruské
strojírenské skupině OMZ (100% vlastník)
2013 – současný nejvýznamnější český dodavatel
pro jaderné elektrárny
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Kontakt
Orlík 266, 316 06 Plzeň
www.skoda-js.cz, info@skoda-js.cz

Počet zaměstnanců 2012
necelých

1200

Tržby v roce 2012

4,98 mld. Kč (cca 200 mil. EUR)
Zisk v roce 2012

310 mil. Kč (cca 12,4 mil. EUR)
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VÝNOSY DLE OBORU ČINNOSTI ZA ROK 2012
Zařízení pro JE
PWR a BWR 2%
Servis pro JE
14%

Skladování
vyhořelého
jader.paliva 2%

Ostatní 1%

4 983 mil. Kč

Investiční
inženýring 63%
Zařízení pro JE
VVER 18%
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VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ PROJEKTY

JE Paks, Maďarsko
Bloky 1, 2, 3, 4 (1980 – 1987), v provozu

JE Dukovany, Česká republika
Bloky 1, 2, 3, 4 (1982 – 1987), v provozu

JE Greifswald, Německo
Bloky 5, 7, 8 (1984 – 1985), projekt zrušen

Rozsah dodávky
Systém primárního okruhu
Transportně technologická
část

JE Zarnowiec, Polsko
Bloky 1, 2, 3, 4 (1986 – 1988), projekt zrušen

JE Mochovce, Slovensko
Bloky 1, 2 (1998 – 1999), v provozu
Bloky 3, 4 (2009 – dosud), ve výstavbě

JE Belene, Bulharsko
Bloky 1, 2 (1988) projekt zrušen
komplet reaktoru instalován na Kalininské JE, 4.blok

JE Temelín, Česká republika
Bloky 1, 2 (1991–2003), v provozu
Bloky 3, 4 – od r. 2009 probíhá výběrové řízení
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Hlavní činnosti
Prováděcí projekt
Výroba komponent a
kompletace
Montáž na staveništi
Uvedení do provozu

PROČ IMS, CM, CMIS?

Požadavek ČEZ v BIS
Součástí nabídky Konsorcia
Požadavek mezinárodních norem
(IAEA /MAAE/) a dozorných orgánů
Patří k standardu při realizaci velkých
investičních celků
Zvýšení konkurenceschopnosti
společnosti

•
•
•
•
•
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POŽADAVKY NA IMS V BIS

Více než 75 základních požadavků na IMS (primární požadavky)
Více než 2,000 na IMS závisející, nebo s IMS související požadavky
(sekundární požadavky)
Konsorcium přijalo strategické rozhodnutí „AKCEPTOVAT“ plně
VŠECHNY požadavky
Rqmt
No

BIS Document

Response Reference

IB

Section
3.1

IB

IB

Requirement
The Project Organization Document describes the requirements as to the project organization, project management, engineering and
design management, procurement management, Quality Assurance, Plant Information Management System and Project Documentation
Management System, which the Supplier is requested to follow during the performance of the EPC Contract. The PO Document also sets
forth the requirements on reporting, planning and time scheduling for the implementation of the EPC Contract.

Response
Agreed

Vol. 14, Chapter 5

5.3.2.8

Plant Licensing

Agreed

Vol. 14, Chapter 5

5.3.16.1

The Bidder shall also describe the way the Bidder plans to support the licensing process with the Information Management System
(IMS).
Project Organization and Management Manual

Agreed

Vol. 14, Chapter 5

Agreed

Vol. 14, Chapter 5

In this Section the Bidder shall provide a proposal of following parts of the Project Organization and Management Manual (POMM):

IB

5.3.16.5

•

Project Information Management System (IMS )

-

The detailed description of the process, procedures, techniques and components of Information Management
System, description of the supporting task organization to be shared by the Supplier and the Owner, supporting
Configuration Management , Procurement documents and supplies, supporting Document Management,
reporting of project economic data and other systems as required by the functions assigned to the IMS in.

Information Management System (IMS)
In this Section the Bidder shall provide a detailed description (including supplementary schemes) of the method proposed for organizing
technical information in computer-based IMS during the life cycle of the Project. The Bidder shall provide a complete description of the
IMS in its Bid, identifying the company/companies responsible for the delivery or development of the proposed IMS and the operating
references of the IMS. The Bidder shall describe functions and capabilities of the IMS, its design support abilities (for instance 3D model
scope) as well as the best solution to integrate the data models and data processing tools used by the Owner. The description shall cover
at least the following:
Detailed description of the extent to which the Bidder plans to integrate its IMS with the Owner’s IT systems:
•

The design and implementation process of the IMS

•

Interfaces of the IMS proposed by the Bidder with a schedule for their implementation

•

Identification of the author (company) of the each IMS module or sub-system

•

Owner’s access rights to the IMS.

A description of the Change Control System proposed by the Bidder to control changes in Project scope, schedule, costs and resources
Proposed IMS solution for cost control and scheme provided by Bidder for cooperation with the Owner in the Project cost estimating
and control.
Proposed scope of services for cooperation on design and building of Owner’s information system for Plant operation and maintenance.
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IAEA-TecDoc
IAEATecDoc-1651

CO JE IMS?

Plně integrované
integrované řešení všech aktivit v projektu ETE34
(tvorba schémat, 3D modelu, harmonogramů, řízení
nákladů, řízení požadavků, řízení licenčního procesu,
…, Configuration Management)

BIS, EPC Terms and Conditions:
IMS = Information Management System (i.e. IMS of the Project)
IMS = Conventional term for set of ICT (Information and Communication Technology)
resources. In these documents IMS means all ICT resources used jointly by the Supplier and by
the Owner, during all Project Phases
ICT = Information and Communication Technology
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CO JE IMS?
A mnoho dalšího

• Vzájemné vztahy v IMS jsou
kritické
Provoz
Požadavky

• Části IMS nejsou „plug-and-play“
Předání zákazníkovi
Licencování
a povolování

• IMS strategie zahrnuje
Information definování workManagement
Uvádění do provozu
Engineering
flow procesů, účastníků
System (IMS)
& Design

• IMS musí začít asap, abychom bylo
Zkoušky
Design Basis
možno
řídit všechny části projektu ETE34
Výstavba

Configuration
Management
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Montáž
Nákup

CO JE CONFIGURATION MANAGEMENT?
Prostředek k zabránění chaosu
Soubor činností sloužících k zavedení a udržování pořádku
v informacích o elektrárně = v každém okamžiku si odpovídají
návrhové požadavky, skutečný stav a uložené informace
= elektrárna skutečně splňuje požadavky na ní kladené,
a vše je řádně dokumentováno
Nedílná součást IMS zaručující, že mj.:
změny jsou řízené a dohledatelné
správné informace jsou přístupné správným lidem
v pravý čas
BIS, EPC Terms and Conditions: Configuration Management
According to ČSN ISO 10007, the Configuration Management is a management discipline that applies technical and administrative direction to the
development, production and support life cycle of a configuration item. The general objectives of the Configuration Management are: documentation of
the plant design basis, continued maintenance and updating of the plant design basis and verification that plant modifications are consistent with the
existing plant. From US NUREG/CR-5147, Configuration Management of NPPs can be considered as a programme which facilitates the design,
construction, test, modification and operation of the plant to achieve:
- verification of the plant design basis
- documentation of the baseline design basis of the plant
- continued maintenance and updating of the plant design basis with respect to plant modifications or changes in requirements or criteria
- verification that the plant modifications and changes in requirements or criteria are consistent with the established criteria for the overall plant
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CONFIGURATION MANAGEMENT EQUILIBRIUM
MODEL

Požadavky na
design
Co tam má být

IAEA--TecDoc
IAEA
TecDoc--1651

Fyzická
konfigurace
Co tam
skutečně je
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Informace o
konfiguraci
elektrárny
Co říkáme,
že tam je

CO JE CMIS A KDO JEJ POŽADUJE?

„Configuration management and information system“
je pokročilý systém řízení informací a konfigurace
určený pro jaderné elektrárny.
Mnoho dozorových orgánů požaduje CMIS pro udělení
povolení k provozu.
CMIS může rovněž obsahovat řízení dokumentů,
nicméně systém řízení dokumentů se nerovná CMIS.
Principy CMIS jsou vyjádřeny v následujících publikacích:
IAEA Tec Do c 1335 „Řízení konfigurace v jaderné elektrárně“
IAEA Tec Do c 1651 „Informační technologie pro řízení konfigurace JE“
požadované dodržení dokumentem společnosti ČEZ BIS TR 2.5.3.4 „Zákony a normy 2.stupně“
ANSI/NIRMA CM 1.-0-2000 „Řízení konfigurace jaderných zařízení“
Institut pro provoz jaderných elektráren (INPO) AP929 „Řízení konfigurace“ a INPO-09-00 „Nový postup vývoje a realizace řízení konfigurace/í elektrárny“
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ŠKODA JS Confidential & Proprietary. Do not
distribute.

CONFIGURATION MANAGEMENT EQUILIBRIUM MODEL
Požadavky na
design

• RM&T
• Design Basis
• Výpočty & Analýzy
• Regulace / legislativa …

Co tam má být

Pilot
Fyzická
konfigurace
Co tam
skutečně je
• As-Built
• Laser scaning
• I&C
• SCADA
• Provoz a údržba
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• Prohlížeč dat
• Change
Management
• Řízení neshod
•…

Informace o
konfiguraci
elektrárny
Co říkáme,
že tam bude
• 3D Model
• Výkresy
• Data Sheets
• Reporty

VYUŽITÍ CMIS (MIMO ETE34)
Rozvoj know-how pro různé projekty ve světě
JE Dukovany, Česká rep.
JE Temelín, Česká rep.
JE Mochovce 3, 4, Slovensko
Nové bloky v UK
JE Pakš, Maďarsko
JE Bohunice, Slovensko
JE Ziarnowec, Polsko
Ukrajinské JE

Integrace s budoucím „IMS“
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POSTUP IMPLEMENTACE A „LESSONS LEARNED“

•
•
•
•
•
•
•
•
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SPO Core
Fast Track
PBS – Plant Breakdown Structure
WBS – Work Breakdown Structure
DMS - Document Management System a
DocumentWorkFlow
RM&T
Configuration Management
Obecné závěry

SPO CORE
Intergraph® SmartPlant® Enterprise for Owner Operators (SPO)
Core Solution je soubor nástrojů pro řízení klíčových pracovních procesů,
které jsou důležité po celou dobu životnosti elektrárny a je předpokladem
pro implementaci ostaních SPO souborů nástrojů.

FASTTRACK
Z důvodů splnění požadavků na čerpání z evropského
dotačního programu byla po dohodě se společností Intergraph®
zvolena pro SPO Core implementace Fast Track.
Implementace Fast Track je založena na dokončení implementace SPO
Core podle definovaného rozsahu do 60 dnů od začátku příslušných
činností.

Implementace Fast Track nepočítá z prováděním rozsáhlých
počátečních analýz a detailních přípravných specifikací. Potenciálně tak
může splnit představy zákazníka se základními požadavky, nebo může být
použita jako první prováděcí milník pro zákazníka s rozsáhlejšími
požadavky.

FASTTRACK

PreImplementation
Consortium
Fast
Infrastructure
Track
Kick-off
meeting

returns
completed
package

Post-Implementation

Fast Track Implementation
(60 days)

available
SPF/SPE
Installed and
2 weekstested

Fast Track
implementati
on start

Delivery
Accepted

System
Review
meeting
2 weeks

Implementation Package 1 (SPE/SPO Core)
Configuration of PBS, WBS, Doc Mgt, Tag Mgt

Optional
Enhanceme
nts not in
scope

3 weeks
SP CMIS RM&T
Object model, user
interface, document
decomposer, baseline
work processes

2 weeks

System
Review
meeting

3 weeks

Prerequisite (prior to 60 day cycle) before Fast Track implementation start

Optional
Enhanceme
nts not in
scope

Fast Track implementation milestone
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Implementation
Package 2
Optional SmartPlant
design tool integration

ŠKODA JS Confidential & Proprietary. Do not
distribute.

PBS – PLANT BREAKDOWN STRUCTURE
Struktura elektrárny, založená na seskupení stavebních objektů podle jejich
funkce a umístění. Objekt typu „Plant“ je obvykle v nejvyšší úrovni
hierarchie. V dalších úrovních jsou objekty typu „Area“ a „Unit“.
Záměr
Vytvořit reálnou a životaschopnou PBS tak, aby bylo
možné využít veškerou funkcionalitu CMIS.

Zkušenosti z implementace
PBS je jeden ze základních stavebních kamenů CMIS. Jsou na ni vytvářeny vazby
téměř se všemi vytvořenými objekty. Pozdější přepracování PBS proto
představuje kritickou alokaci zejména lidských zdrojů.
Nebylo jednoduché najít optimální, maximálně univerzální strukturu. Ostatní
společnosti využívající stejný CMIS požívají každá jinou PBS v závislosti na
charakteru jejich projektů.
V případě ŠKODA JS a.s. se ukázala jako nejlepší cesta jak získat správnou PBS;
získat seznam stavebních objektů elektrárny a přiřadit je do struktury, která
bude pro další elektrárny vždy stejná nebo co nejvíce podobná.
Mít se zákazníkem shodnou PBS je také důležité pro co nejhladší předání (Hand
Over) As-built dat.

PBS – PLANT BREAKDOWN STRUCTURE

WBS – WORK BREAKDOWN STRUKTURE

Struktura plánovaných pracovních činností na elektrárně; obvykle členěna
na projekty, workpackage a dokumenty, případně další objekty.
Záměr
Vytvořit životaschopnou WBS podle HMG specifických projektů tak, aby
odpovídala „best practice“ při použití stejných nástrojů.

Zkušenosti z implementace
WBS, resp. jednotlivé Workpackage by měly vycházet z vhodně zvolené úrovně
HMG.
Vhodné je synchronizovat Workpackage s použitým plánovacím software (např.
Primavera)
Obsah jednotlivých Workpackage by měl odpovídat tomu, co je reálně
předáváno zákazníkovi.

WBS – WORK BREAKDOWN STRUKTURE

DMS - DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM A
DOCUMENT WORKFLOW
SmartPlant Foundation umožňuje řídit zejména tyto činnosti:
Řízení revizí a verzí dokumentů
Kontrola přístupu, včetně check in a check out funkcí
Uživatelské notifikace při změnách dokumentů, jako např. revize a sign off
funkce

Záměr
Řídit životní cyklus dokumentů projektu včetně jejich předávání mezi zákazníkem
a dodavateli.

Zkušenosti z implementace
CMIS se nestará o soubory (doc,xls), ale
řídí metadata nad těmito soubory.
Důležité je vhodně klasifikovat dokumenty
tak, aby se mohla využít plná fcionalita CMIS.
Workflow nad dokumenty je vhodné
vytvářet až zvládnutí základních fcí uživateli

DMS - DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM A
DOCUMENT WORKFLOW

RM&T
Intergraph® SmartPlant® Enterprise for Owner Operators (SPO)
Requirements Management and Traceability (RMT) Solution
uchovává a sleduje legislativní požadavky, požadavky
regulátora, standardů a specifikací a jejich navázání na
projektovou nebo operativní dokumentaci, případně další
objekty.
Výhody implementace RMT
Je demonstrována shoda se všemi aplikovanými požadavky.
Rychlá aplikace nových požadavků a tím i úspora nákladů
Menší riziko neshod při auditech a případných pokut od regulátora.

RM&T
Požadavky

Uplatnění

RM&T
Záměr
Řídit požadavky regulátora a zákazníka tak, aby bylo možné
efektivně demonstrovat shodu se všemi aplikovanými
požadavky.
Zkušenosti z implementace
Je vhodné začít základními požadavkovými dokumenty a
dále pokračovat k podrobnějším.
Správná klasifikace dokumentů je bezpodmínečně nutná pro
běh RM&T.
Správa SRI a TDRI je velmi administrativně náročná, zvláště
při kontrole závislostí v případě nových revizí
požadavkových dokumentů.

RM&T

RM&T

CONFIGURATION MANAGEMENT
Configuration Management Information System je pokročilý
informační systém pro správu jaderných elektráren. Configuration
Management pomáhá zajistit bezpečný provoz elektrárny tím, že
poskytuje rychlé a spolehlivé řešení zásadních problémů.
Vendor Catalog
Data, Procurement
Data, etc

Purchased

Model

SSC
(Tags)

Inherent
Controlled
Change Mgt
Process

CM
Equilibrium

Functional Location,
Asset Tag, etc.

Asset
Installed/Operating

DLBI

Designed
Requirement
s Mgt &
Traceability

Inquiries &
Commitments
with regulators,
others

ITAAC &
In-Service
Inspection
Process

CONFIGURATION MANAGEMENT

CONFIGURATION MANAGEMENT

OBECNÉ ZÁVĚRY
Při implementaci CMIS je nutné správně používat metody projektového
řízení (definice odpovědností, rizik, postupu prací, úkolů, atp.).
Pokud je to možné, věnovat implementaci dostatek času. Příprava pro
použití základních fcí trvá minimálně rok.
Nastavení systému je na objednateli CMIS, dodavatel tuto roli
nenahradí.
Maximum údajů importovat z již existujících zdrojů, minimum vytvářet s
cílem pracovat nad těmi samými daty jako má zákazník a dodavatel.
Je nutné začít jednoduššími funkcemi CMIS a postupně se propracovat k
těm složitějším a komplexnějším.
Školení uživatelů a administrátorů je velmi důležité, systém není
jednoduchý.

OTÁZKY …

