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ANOTACE 

 

Ciencialová, M.: Softwarová podpora správy majetku a provozu budov. Ostrava: Katedra 

městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-Technická univerzita Ostrava, Bakalářská 

práce, vedoucí: Ing. Martin Ferko, Ph.D. Počet stran 58, 2013.  

 Bakalářská práce je zaměřena na softwarovou podporu správy majetku a provozu 

budov. Cílem je problematika softwarové podpory správy majetku a provozu budov.  

 Teoretická část se zabývá obecnými informacemi o softwaru, a jak je dělíme.  

 V praktické části jsou detailně popsány vybrané softwary a ukázka vybraného 

softwaru na části budovy VŠB. Konkrétní budova byla zavedena do CAFM systému a je 

použit pit-FM, který byl volně dostupný na VŠB.  

 

 

 

ANNOTATIONS  

 

Ciencialová, M.: Software support administration of assets and building maintenance. 

Ostrava: Department of Urban Engineering, Faculty of Civil Engineering, VSB - Technical 

University of Ostrava, Bachelor thesis, leader Ing. Martin Ferko, Ph.D., Number of pages 

58 , 2013. 

 This bachelor thesis deals with software support administration of assets and 

operation of buildings. The aim is to support the issue of software administration of assets 

and building maintenance. 

 The theoretical part deals with general information about software, types of 

software, use of software, etc. 

 The practical part of the thesis concerns a detailed specification of software systems 

and includes a demonstration of the selected software on the section of the VSB facility. 

The particular building was introduced into CAFM system and pit-FM, which was freely 

accessible on VSB. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ  

FM Facility management 

ICT Informační a komunikační technologie 

SW Software 

RFID Radiofrekvenční identifikace 

CAFM Počítačová podpora Facility management (Computer Aided Facility 

 Management)  

CEO  Chief executive officer 

DSPS  Dokumentace skutečného provedení stavby 

RFID  Radiofrekvenční identifikace (Radio Frekvency Identification)  

CAD  Počítačová podpora konstrukčních prací (Computer Aided Desing) 

BOZP a PO Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana  

GIS  Geografický informační systém (Geografic Information Systém)  

EN   Evropská norma  

ERP  Informační, ekonomický a manažerský systém pro rozhodování (Enterprise 

  Resource Planning) 

EAM   Systém pro podnikové řízen aktiv (Enterrise Asset Management) 

CMMS  Systém pro řízení a plánování procesů údržby (Computerized Maintenance 

  Management Software) 

CRM   Systém pro řízení vztahů se zákazníkem (Customer Relationship   

  Management) 

DMS   Systém pro řízení a správu podnikové dokumentace (Document   

  Management Systém) 

IFMA   International Facility Management Association  
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IT  Informační technologie  

ČSN   Česká státní norma  

BIM  Informační model budovy (Building Information Modeling) 

CIFM  (Computer integrated facility management) 

LCC Náklady životního cyklu (Life Cycle Costs) 

OT  Otopné těleso  

SAM Software assat management 

RSI Ryanit software inventory 

SFA Podpora prodejních aktivit (Sales force automation)  

EMA  Podpora marketingových aktivit (Enterprice marketing automation)  

CSS Podpora servisních aktivit (Customer service and support)  
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ÚVOD  

V dnešní době klademe velký důraz na kvalitní péči o majetek. Kvalitní péče zajišťuje 

delší životnost nemovitosti. Pomocí softwarové podpory zajistíme co nejefektivnější 

správu nemovitosti. Tyto systémy propojují popisnou databázi s grafickým prostředím. 

Většina činností, které jsou spojeny se správou nemovitosti, využíváme informačních 

technologií.  

 Cílem této bakalářské práce je popis oblasti softwarové podpory správy majetku a 

provozu budov. V bakalářské práci bude proveden přehled oblastí využití softwarové 

podpory ve facility managementu. Jednotlivé systémy budou srovnány a detailně popsány. 

Samotná kapitola bude popisovat implementaci v SW.  

 U softwarů hrají hlavní roli data a informace, proto jim bude věnována celá 

kapitola, ve které budou data a informace popsány, druhy dat, jak data získat, v jaké formě 

můžeme data vlastnit aj.  

 Další část bakalářské práce je zaměřena na možnosti využití CAFM systémů 

z pohledu poskytovatele, uživatele, ale také i přímé obsluhy. Budou uvedeny příklady 

využívaných softwarů a jejich rozdělení.  

  Popsány budou také další systémy, jako například BIM, CMMS, EAM a CRM. 

Každý systém bude popsán ve své vlastní kapitole. V těchto kapitolách se budeme zabývat 

jejich využití, obecným popisem systému atd.  

 V praktické části bude, jako první příloha popsána kapitola facility management. 

Dále budou detailně popsané vybrané softwary a programy. Popisy těchto softwarů budou 

doplňovat i obrázkové ukázky. Výběr softwaru do příloh je velmi úzký, jelikož v dnešní 

době máme nespočetně mnoho druhu softwarů a proto je nemožné je v bakalářské práci 

popsat všechny. Výběr softwarů do příloh bude vybrán podle jeho využití a funkcí.  

 Pro ukázku byl vybrán program Pit - FM 2013, z tohoto programu budou vytvořeny 

reporty. Ukázkový report byl proveden na zaměstnancích a místnostech VŠB – Technické 

univerzity Ostrava, Fakulty stavební. Tyto reporty dále naleznete v přílohách na CD. 
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1. SOFTWAROVÁ PODPORA FACILITY MANAGEMENT 

SW pro správu majetku byly do roku 1999 pouze velké systémy, které byly využívány pro 

údržbu technických zařízení (IMM Power, SAP – PM, Maximo….) a zahraničními 

systémy pro FM (Archibus, Speedikon, Nemetchek….). Po tomto roce nastal silný vývoj 

českých řešení těchto SW pro FM ( AmiFM, FaMa, GTMajetek, ArchiFM…) [15]. 

SW podpora uživatelská dle přísloví „každý pes, jiná ves“ [15].  

 Facility management využívá informační a komunikační technologie (ICT). V oboru 

správa majetku a provoz budov, jakož i ve facility managemetu, zahrnuje zejména 

výpočetní techniku a také technologické prvky. Krom klasických počítačů se můžeme 

setkat i s různými čidly a senzory, které monitorují provoz budovy, s terminály a 

informačními panely, audio a video prvky, technickými prvky využívajícími systému 

čárového ódu či RFID., specifickými technologiemi tzn. „inteligenci budovy“ a nesmíme 

zapomenout na komunikační prvky, které zahrnují klasické telefonní technologie.  

 Definice ICT služby jsou různé. Lze použít následující definice, které ICT služby 

popisují relativně konkrétně. 

„Jsou ICT služby aktivity a/nebo informace, dodávané poskytovatelem ICT služby příjemci 

(odběrateli, zákazníkovi) služby.“ [Voříšek,2004] 

„ICT služby jsou koherentní aktivity a/nebo informace dodávané poskytovatel ICT služby 

příjemci. ICT služba je vytvářena ICT procesy, které při svém průběhu konzumují ICT 

zdroje (hardware, software, data, lidé)- Služba realizuje na základě dohodnutých 

obchodních a technických služeb“ [Voříšek,2008] 

 Softwary, které využíváme pro správu majetku a provoz budov, mohou významně 

ovlivnit správu a provoz budov, ale také zefektivnit i rovněž zkomplikovat. Výběr 

správného a efektivního využití softwaru není jednoduché. Vyžaduje znalost všech 

možných prvků systémů a požadovaných výstupu. [2]. 
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1.1 SW podpora obecně 

Uživateli, který využívá SW podporu FM, přináší řadu výhod. Při nevhodném výběru 

programu a nedostatečném využití jeho potencionálu, tomu může být pravý opak. 

Znamenají poté spíše přítěž, než přínos.  

 Pro softwarovou správu a provoz je základem využití základních dostupných 

informací o objektu. Pod základními informacemi si představujeme:  

-  Textové editory pro textové záznamy, evidence, zápisy aj. 

-  Tabulkové editory pro evidenci dat 

-  Komunikační aplikace pro využití e-mailové komunikace  

 SW využívá dále grafické nástroje a to od běžných grafických editorů, kterými 

vytváříme vektorové a bitmapové grafiky až po standartní geodetické a projektové nástroje 

CAD nebo GIS.  

 CAFM je obecné značení typu SW, tj. počítačové programy pro facility 

management a také pro správu majetku a provoz budov [6].  

1.2 Co se obecně očekává od SW 

- OTEVŘENOST (moderní a otevřená platforma pro změny v budoucnu) 

- MODULÁRNOST (schopnost postupného rozšiřování)  

- INTEGROVATELNOST (propojitelnost, např. na mobilní zařízení, jiné informační 

 systémy (PDA, PHM, TÚ)  

- JEDNODUCHOST (intuitivní a jednoduché používání)  

- PŘÍSTUPNOST (vhodná licenční politika, snahou bude zapojit více 

 zaměstnanců/uživatelů)  

- ROBUSNOST (schopnost systému vyrovnat se s chybami uživatele) [7]. 
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1.3 Softwarové nástroje pro řízení FM a jejich využití  

Softwarová podpora FM (viz. Příloha č. 1) využívá mnoho aplikací a počítačových 

programů. Uživatelé s méně zkušenostmi a znalostmi evidují data v textových editorech. 

Toto je nevhodné pro další práci s těmito daty. Tyto data v textových editorech nejsou 

nijak strukturovaná, ve smyslu jejich třídění s nimi nelze dále pracovat, vybraná data nelze 

exportovat a dále přenášet. 

 V kancelářích nejčastěji využíváme Excel nebo Calc. Tyto programy umožňují 

přehledně třídit a ukládat data v datových strukturách s využitím řad a sloupců.  

 Správně posbíraná a uložená data lze dále využívat. Data můžeme dále importovat 

do komplexních systémů a dále s nimi pracovat v CAFM aplikaci.  

1.4 Negativní dopady 

Informace nejsou dostupné pro všechny, nemožnost integrace dat s dalšími systémy, 

nemožnost agregace dat a nezbytných komplexních výstupů, nemožnost alokace 

vybraných dat na příslušná nákladová střediska, nutnost zaškolení na SW a redundance dat 

a vícenásobné zadávání údajů 

1.5 Outsorcing x Insourcing  

- Outsourcing – Uskutečňování činností pomocí vnějším zdrojů. Je proces, při 

kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externí 

entitu specializovaného na provádění těchto operací. Outsourcing se považuje za obchodní 

rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k zaměření se na důležitější úkoly v 

rámci výrobního procesu související s konkurenceschopností. 

 Outsourcovat lze údržba komunikací, úklid prostorů, stravování, ostraha objektů, 

personální záležitosti, marketing, účetnictví, údržba objektů apod.  

- Insourcing – Jedná se o začlenění (včlenění) původně externě zajišťovaných služeb, 

procesů a činností zpět dovnitř organizace nebo o začlenění cizích procesů do vlastní 

činnosti s cílem zefektivnit související procesy.  
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- K insourcingu mohou vést například nižší transakční náklady, složitá koordinace s 

externím dodavatelem, bezpečnostní nebo jiné důvody. Dalším důvodem pro insourcing 

mohou být strategické důvody (např. konkurenční výhoda v budoucnu). Příkladem může 

být situace, kdy se rostoucí firma rozhodne najmout vlastní účetní, protože ji plně vytíží, 

přestože dosud vedení účetnictví nakupovala jako službu od účetní firmy. 

1.6 Služby  

- Hard služby – zajišťují činnosti, které se klientů dotýkají jaksi nepřímo: patří sem 

celá skupina technických zařízení budov a péče o ně, servis výrobních technologií či 

stavební údržba a opravy  

- Soft služby - jsou ty, které se přímo dotýkají potřeb klientů (úklid, ostraha, recepce, 

stravování, doprava, kopírovací služby, informatická podpora, poštovní a kurýrní obsluha, 

pořádání společenských akcí atd.) 

- Administrativní služby – zde spadá účetnictví, problematika daní a odvodů, právní 

servis, finanční servis, nájemní agenda či správa využití prostorů.  

 

https://managementmania.com/cs/transakcni-naklady
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2. DRUHY SOFTWARU A PROGRAMŮ V OBLASTI SW 

PODPORY FM 

2.1 Aplikace používané v FM 

- CAD a GIS (Geographical Information Systém) 

- CAFM ( ComputerAided Facility Management) 

- CIFM (Computer intagrated facility management)  

- CMMS (Computer Maintenance Management Systém)  

- EAM ( Enterprise Asset Management)  

- WPMS (Workplace Management Systém)  

- ERP ( Enterprise resource planning)  

- CRM ( Customer Relationship Management)  

- SRM ( Supplieer Realationship Management)  

- DMS ( Document Management Systém)  

- Kancelářské aplikace (různé platformy, např. MS Office) [7]. 

2.2 Rozdělení a využití SW 

V textu je uveden výčet vybraných SW.  

2.2.1  Správa nemovitostí (konkrétního objektu) 

- DOMOVNÍK  

Program pro správu bytů, nebytových prostor a nemovitostí. Program vede veškeré 

evidence, počítá předpisy plateb, páruje s platbami, hlídá dlužníky a počítá vyúčtování 

zálohových plateb. Existují dvě verze DOMOVNÍK vhodný pro bytové domy (kde mohou 
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být i nebytové prostory jako garáže, obchody apod.) a DOMOVNÍK N vhodný pro 

kancelářské budovy. 

-  ArchiBus – Majetkový portál  

Ke zlepšení přesnosti dat, zvýšení využití majetku a optimalizaci nákupu nebo rozhodnutí 

o likvidaci napomáhá sledování a správa fyzického majetku. Majetkový portál poskytuje 

prostředky pro zvýšení přesnosti dat z registru majetku, zvýšení využití, optimalizaci 

pořizování a rozhodnutí o likvidaci majetku v celkovém kapitálovém plánu.  

 Přínosem je zlepšení využití nábytku, zařízení, které může snížit kapitálové výdaje 

až o 10% ročně. Sleduje a spravuje vlastnictví a využití majetku, ucelený proces integrace 

plánování, pořizování, sledování, likvidace a návratnost investice.  

 Moduly Archibusu jsou např. odpisy typů nemovitostí, záznamy plánů odpisů, plán 

vybavení, zařízení dle záruky, zápisy do účetní knihy, integrovaná telekomunikační 

majetková konzole aj.  

2.2.2  Softwary pro daňovou evidenci a ekonomické SW 

- SAP (mnohostranně propojitelný s ostatním SW) 

Umožňuje lidem i organizacím efektivněji spolupracovat a využívat přehled o podniku, 

aby si udrželi náskok před konkurencí, a to od kanceláří po zasedací místnosti, od skladů 

po prodejny, od stolního po mobilní zařízení.  

- Ekonomický SW 6K  

Komplexní otevřený dynamický systém s modulární strukturou. Tento SW se skládá z 

modulů (účetnictví, sklady, fakturace, pokladna, investiční majetek, mzdy, personalistika, 

letenky pro CK, cestovné, honoráře). Využívají ho malé, střední i velké společnosti.  

- ABRA G1  

Ekonomický systém pro živnostníky a neziskové organizace s daňovou evidencí. 

Výhodami G1 je bezpečnost, robustnost, rychlost. Využívá stejné databázové technologie 

jako systémy ABRA G3 – tj. maximální spolehlivost celého systému, stabilitu a 

neproniknutelnou ochranu dat. Moduly jádra jsou – Správa financí a majetku (Daňová 

evidence, DPH, Intrastat, Cizí měny, Kniha jízd, Banka, Homebaking, Pokladna, Majetek), 
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Vztahy se zákazníky (Adresář), Nákup a prodej (Prodej, Nákup), Nástroje přizpůsobení 

(Dokumenty, Návrhář tiskových sestav, Sledování změn, Převody dat mezi pobočkami, 

Exporty a importy).  

- ACONTO  

SW je určen účetním firmám i firmám pro vedení účetnictví. ACONTO  je řada 

certifikovaných ekonomických systémů.  

- Altus Vario 

Tento systém je kompletní řešení pro obchodní, výrobní a distribuční firmy a pro firmy 

poskytující služby. Využívají ho malé a střední firmy. S jejich pomocí je snadno 

zvládatelné vedení všech agend (řízení výroby, řízení obchodu, vedení personalistiky, 

mezd a správu dokumentů.  

- Další SW: Byznys, DIALOG 3000S, DUNA DE, SYSLÍČEK, ESYCO.NET, 

HELIOS Easy, HELIOS Fenix, HELIOS Green, IIS Ekonom, Integrovaný 

Ekonomický Systém – IES, KeIWIN, MARK, Stereo, WinDuo….. 

2.2.3. Mzdy a personalistika  

- KS mzdy PROFi 

Je profesionální nástroj pro zpracování mezd zaměstnanců, vedení personální agendy a 

současně pro komplexní řízení lidských zdrojů. Je vhodný pro střední a velké domácí i 

nadnárodní firmy a organizace. Podporuje zpracování mezd podle České a Slovenské 

legislativy. Umožňuje řešit řízení lidských zdrojů na mezinárodní úrovni.  

- SYSLÍK 

Program je určen k vedení personální agendy a k výpočtu mezd. Vhodný je pro maličké 

firmy o několika zaměstnancích, také pro velké firmy s tisíci zaměstnanci. Program je 

napsán v jazyce Delphi. Je postaven na vysoce bezpečném databázovém serveru. Program 

počítá mzdu tarifní, hodinovou, podílovou, úkolovou a další složky mezd jako jsou 

náhrady (dovolená, svátky). Počítá rovněž všechny složky mezd, odměny, ostatní osobní 

náhrady, nemocenskou, přesčasy, příplatky, daně, zdravotní a sociální pojištění, půjčky, 

spoření, exekuce. V programu lze použít všechny možné způsoby zdanění. Výpočet je 

interaktivní. Docházka se zadává pomocí grafického kalendáře.  
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 Program mohou používat i rozpočtové a příspěvkové organizace. Obsahuje tabulku 

platových tarifů, hlídání platových postupů, tisk statických výkazů.  

- Target 2100  

Je nástroj pro komplexní podporu práce v organizačních, personálních, mzdových útvarech 

podniků a pro vrcholový management společnosti. Program je určen pro střední a velké 

organizace.  

2.2.4  Účetní SW  

- Money S3 viz. Příloha č.6 

-  Pohoda 

Je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických 

i právnických osob. Tento systém umožňuje vést účetní i daňovou evidenci. Vyhoví 

plátcům i neplátcům DPH. Je vhodný pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se 

zabývají výrobou, obchodem pro svobodná povolání a také účtující příspěvkové a 

neziskové organizace.  

 Propracovaný adresář je základem systému a řada agend (faktur, Banka, Pokladna, 

Majetek, Sklady atd.) pro komplexní řízení firmy. Umožňuje vést účetnictví i daňovou 

evidenci, účtovat zásoby a zpracovávat mzdy pro neomezený počet zaměstnanců.  

2.2.5. Inventarizační SW 

-  EPOSS 

Je velmi přívětivý SW, který hravě zvládne inventarizaci majetku v malých, středních i 

velkých firmách. SW je velmi jednoduchý na obsluhu a jednoduchou možnost napojení na 

jakýkoliv nadřazený IS. Přesunutím inventarizace do samostatného SW EPOSS jsou vždy 

veškerá data po ruce. V rámci inventur je vše podřízeno maximálnímu přehledu. EPOSS 

může pracovat v základním nebo síťovém režimu.  

-  RYANIT (RSI) 

RSI je samostatně implementovatelná součást komplexního řešení RYANIT Software 

Audit. Produkt RSI se skládá ze dvou modulů.  
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- BAKALÁŘI  

Nejrozšířenější SW pro školní administrativu na školách v ČR. Program řeší evidenci žáků 

a zaměstnanců, klasifikaci, přípravu úvazků, sestavení rozvrhu hodin, plánování akcí 

školy, suplování. Další moduly slouží pro příjímací řízení, inventarizaci majetku, rozpočet 

školy, půjčování knih a učebnic, rozpis maturitních zkoušek atd. Prodává se jako síťová 

multilicence pro všechny počítače školy.  

2.2.6.  SW pro úklid  

- pit-ÚKLID 

Je nástroj pro vytváření nabídek a rozpočtů pro poskytovatele úklidových služeb a služeb 

facility managementu. Slouží pro sledování realizace úklidů a vyhodnocování jejich 

efektivity. Tuto oblast využívají hlavně úklidové společnosti všech velikostí, poskytovatelé 

služeb facility managementu, příjemci úklidových služeb (města, obce, nemocnice, 

průmyslové podniky, hotely, sportovní a kulturní zařízení, školy, obchodní centra, banky, 

pojišťovny aj.) 

 Přínosy uživatele pit- ÚKLID jsou: plánování a kalkulace úklidu a zjednodušení 

prováděných změn na přání zákazníků, evidence uklizených ploch a předmětů, úklidových 

prostředků, snadné plánování každodenních úklidových činností i mimořádných činností, 

profesionální správa termínů, jednoduché vytváření podkladů pro fakturaci, celkové 

snížení nákladů na úklidy objektů aj.  

2.2.7  SW pro řízení technologií  

- WINLEDA 

Nabízí možnost tvorby programů pro řízení složitých technologií i uživateli s běžnými 

technologickými znalostmi. Používá se metoda parametrizace objektů. 

- TOTRON  

Totron je informační systém řízení výroby a spotřeby energií. Je určen pro automatický 

sběr dat z měřičů tepla, elektřiny, plynu, vody a vzduchu v odběrných místech 

energetických sítí a pro následné zpracování a vyhodnocení získaných údajů. Komplexní 

systém řízení vzniká provázáním s řídicími systémy výrobní technologie, rozvodů a 
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předávacích technologií. Umožňují minimalizaci náklady na výrobu či spotřebu energie a 

zároveň zajistit nebo kontrolovat požadovanou kvalitu dodávek. [26]. 

-  MAXIMA 

Softwarový produkt pro monitorování a řízení odběru elektrické energie. Výhodami tohoto 

produktu je sledování okamžitého výkonu, účiníku, synchronizace časů s rozvodovými 

závody, množství odebrané práce za libovolně dlouhé období. Dalšími plusy produkty je 

sledování grafických průběhů, parametrizace regulací, ukládání a sledování událostí 

(výpadky napětí, časy odpínání zátěží atd.)  
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3. DATA A INFORMACE 

Jsou jen potenciálními informacemi, tyto informace zhodnocuje až informační proces. Pod 

tímto pojmem si představíme odraz jevů, procesů a vlastností, které existují a probíhají 

v části reálného světa. Vyjadřují skutečnost a myšlenky. Pro data o velikosti místnosti jsou 

pro nás důležité tři informace a tj. délka, šířka a výška.  

V praxi se pod pojmem data můžeme setkat v těchto spojeních nebo významech:  

- Datová položka – základní a informačně nedělitelná jednotka 

- Datová věta – do větších celků sdružuje datové položky.  

- Datový soubor – má stejný význam s pojmem datový objekt, je to množina 

datových vět.  

- Datová základna – množina datových souborů. Hlavní částí by měl být katalog (tj. 

soubor, který nese základní informace o struktuře datových souborů.  

- Databáze – součástí jsou data sloužící více aplikacím. Cílem je uspořádat 

 databázové zdroje na počítači, aby tyto data mohlo využívat více uživatelů a mohly 

 být i využívány na různých počítačích, napojených na síť. 

- Databázovou koncepcí – základní komponent programový systém, který umožňuje 

práci s databázi Systém řízení bázi dat (SŘBD). Tato soustava dat, umožňuje 

organizování dat, centrální popis, efektivní správu dat a zajišťuje přístup k datům 

různých aplikací.  

- Datový sklad – založen na kombinaci relačních a multidimenzionálních databázích, 

snadné uložit velké množství dat v různých časových intervalech. Řeší stávající 

překážky současných IS z hlediska analytických úloh.  

- Datové objekty – součástí jsou data a datové struktury. Mohou být znakové 

(symbolické), tiskopisy, rukopisy, výrobní dokumentace, počítačové soubory, 

obrazové, technické výkresy apod….[2]. 
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„Data jsou jen potenciální informace, které na informace zhodnocuje až 

informační proces (subjekt řízení). Takže např. bezchybně a včas doručená zpráva 

nemusí mít pro řídícího pracovníka informační charakter.“ 

 Zdroj: VANĚK J.,Informační systém Karviná 2003 

„Informace se staly významným výrobním zdrojem, proto je třeba procesu jejich 

získání věnovat patřičnou pozornost, aby se efektivnost tohoto procesu nestala 

limitujícím faktorem dalšího rozvoje podniku. Informaci je možné použít k ulehčení, 

resp. Zlepšení rozhodnutí nebo činnosti.“ 

Zdroj: VANĚK J.,Informační systém Karviná 2003 

Data jsou nezbytným zdrojem informace. Informační systémy se stanou informačními až 

v momentě, kdy budou obsahovat dostatečné množství dat.  

3.1 Aktuálnost dat a časová informace 

Z hlediska platnosti dat a informací je časová informace klíčová. Poukazuje např. na 

období pořízení dat, platnost informací, apod. Neaktuální data jsou pro uživatele bezcenná 

a mohou v řízení působit dokonce kontraproduktivně. 

3.2 Data ve Facility managementu  

V oboru Facility managementu pracujeme s dvěma typy dat: 

- Papírová data – data na papíře, jsou shromážděna do složek, složky poté do šablon 

a šanony se dále archivují v archívech. 

- Elektronická data  

Díky kategorii elektronická data nám pomůžou:  

- Rychleji získat, vyhledat nebo poskytnout požadované data 

- Úhledně a snadno data třídit, separovat nebo vybrat jen data, které v daný okamžik 

potřebujeme (dle typu, pořízení apod.)  
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- Rychleji data agregovat z odlišných zdrojů do jednoho reportu [7]. 

 

 

Obr. č. 1 Funkční rozdělení dat ve FM, [2]. 

3.3 Funkční rozdělení dat ve FM  

3.3.1  Statická data (popisné, neměnné, konstantní….) 

Jsou to zejména číselníky a katalogy a také všechna pasportizační data (data o majetku, 

plochách, budovách, zařízeních apod.) 

 

Obr. č.2 Funkce pro statická data, [2]. 

- Informace o majetku, jeho jednotlivých prvcích a dílech o:  

- pozemcích, budovách, zařízeních, vybavení…. 
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- parametrech, výkonech, potřebách, zárukách…. 

- Informace o stavu majetku, jeho jednotlivých prvků a cílů 

- Vlastnictví a právních vztazích. 

- Cenách, nákladech, finančních staveb 

- Smlouvách, dohodách, objednávkách, platbách 

- Organizační struktuře klienta, subdodavatelů 

- Osobách, funkcích, zodpovědnostech, pravomocích  

- Kontaktních údajů a formách možné komunikace [7].  

3.3.2  Dynamická data (o okamžité potřebě a okamžitém stavu) 

Jedná se zejména o data představující obraz procesů a činností, které se realizují nad 

objekty statických dat. Jsou ovlivnitelné časem.  

 

Obr. č.3. Funkce pro dynamická data, [2]. 
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- O službách  

- Jednotlivé požadavky 

- Opakující se požadavky (pravidelné, podmíněné situací atd.) 

- Požadavky vzniklé potřebou reakce na technologické neshody s normálem  

- Požadavky s mimořádnou prioritou (havarijní, mimořádné stavy) 

- O stavu technologií (MaR, Automatizované systémy řízení budov apod.)  

- Sledování on-line stavu komponentů, medií atd. 

- On-line vzdálené korekcí nežádoucího stavu zařízení či média – vystavení 

požadavku na služby (havarijní, běžnou) 

- Hlášení o průběžném stavu či plnění dojednaných činností (reporting) 

- Pravidelný (předem dojednaný)  

- Mimořádný na vyžádání 

- Klasickými prostředky pro získání informací těžko zvládneme: 

- Provázání informací podle různých parametrů  

- Aktuálnost v čase a rozsahu 

- Rychlou dostupnost informace  

- Průběžné sledování stavu realizace požadavků  

- Nízkou chybovost informací  

- „Neobtěžovat druhé častým zjišťováním informací“ 

3.3.3  Výstupní a informační  

Tyto data jsou shrnutí dat z výše uvedených dat, do konkrétní informace nebo reportu. 

Výstupní data slouží hlavně k plánování, pro strategické rozhodování nebo pro analytické 

rozbory.  
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Výstupní data jsou zobrazována v textové podobě, tabulkové podobě nebo také grafické 

podobě včetně veškerých grafů (XLS, JPG, PDF apod.). Služby řízené nákupem / přímým 

výkonem[7]. 

 

 

Obr. č4  Funkce pro výstupní data, [2]. 
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4. ZÍSKÁVÁNÍ DAT A INFORMACÍ PRO FACILITY 

MANAGEMENT 

Dá se říci, že v skoro žádném případě není množina dat uvedena okamžitě k dispozici. 

Většina budoucích uživatelů má obavy, kde a jak potřebná posbírat a jestli je to vůbec 

možné. Většina dat nemusí být dostupná nebo těžko k získání. [2]. 

4.1 Elektronická výkresová dokumentace 

Tato dokumentace obsahuje základní informace o plochách, zejména v podobě vázané 

databáze. Obsahuje také výkresové legendy budovy nebo ploch. Většinou se jedná o 

dokumentaci CAD (dokumentace velmi bohatá na data) nebo GIS, nemusí tomu vždy tak 

být. Svá data může poskytnout jakýkoliv vektorový výkres [2]. 

4.2 Digitalizace papírové výkresové dokumentace 

Digitalizaci využíváme hlavně u starších objektů, u kterých jsou pouze dokumenty 

v papírové formě. Tím převedeme papírovou formu do formy digitální prostřednictvím 

scanu snímků. Převodem získáme novou vektorovou formu výkresu. Ostatní evidenční 

systémy (účetní, inventarizační, atd.) [2]. 

4.3 Fyzický sběr da  

Pokud není k dispozici výkresová dokumentace nebo také  pokud nejsou potřebné údaje a 

parametry zapsány do výkresu, tak se provádí fyzické zaměření ploch a potřebných údajů a 

následně se provede centrální evidence, případně je možné tyto údaje zakreslit do 

vektorové stavební dokumentace CAD nebo GIS. [2]. 

4.4 Dodavatelé projekčních služeb  

Tvůrci všech dat jsou projektanti. Sběr veškerých dat bývá časově náročný a také finančně 

[2]. 
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4.5 Dodavatelé staveb 

Data vytvořena projektantem jsou dodavateli konkretizována a upřesňována. Data mohou 

pořídit dodavatelé staveb a rekonstrukcí, pokud nejsou projekční data pro pasport budovy 

vytvořena. V zásadě je vytvořena DSPS, jako nezbytná dokumentace pro kolaudaci objetu. 

Tato dokumentace zahrnuje výkresovou i popisnou část. Podle zásad Facility 

managementu může být tato dokumentace snadným zdrojem mnoha požadovaných 

informací [2]. 

4.6 Dodavatelé servisních služeb  

Zdrojem těchto dat mohou být dodavatelé servisních služeb. Jedná se o data nezbytná pro 

realizaci správy a provozu objektů.  

4.7 Dodavatelé technických zařízení a technologií 

Jednotliví dodavatelé mají technických zařízení budov a ostatních technologií mají 

k dispozici svou vlastní dokumentaci. Využitím těchto dokumentaci od jednotlivých 

dodavatelů získáme veškeré data.   

4.8  Všeobecné centrální registry 

V Evropě vznikl první registr technických zařízení a technologií, aktivně je využíván 

v tvorbě CAD dokumentací, které následně můžeme využít jako zásadní zdroj dat 

popisných údajů a parametrů technických zařízení.  

4.8.1 Katastr nemovitostí – tyto data jsou volně k nahlédnutí na internetu 

(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 

4.8.2 Územně identifikační registr adres – informace o zeměpisném uspořádání v naší 

zemi, městech a obcích, o konkrétních informacích stavebních objektů. Také volně 

dostupný na internetu.  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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4.8.3 Registr ekonomických subjektů – zde jsou zapsány subjekty do obchodního 

rejstříku. Ekonomické subjekty jsou zapsány s přiděleným Identifikačním číslem. 

Rovněž jsou tyto informace dostupné na internetu. 
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5.  JAK POSTUPOVAT PŘI IMPLEMENTACI 

 „ Implementace je proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky nebo projektu za 

účelem jejího dalšího použití. Implementaci předchází analýza zadání, plánování postupu a 

očekávaných výsledků.“ [8]  

. Obr. č. 5 Schéma postupu implementace [7]. 

5.1 Strategie Facility managementu 

- Typ společnosti 

- Klientská společnost 

- Velké či nadnárodní společnosti 

- Lokální společnost (výrobní závod, jeden areál či větší budova) 

- Malá firma, bytové společenství ¨ 

- Poskytovatelská společnost 
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- FM poskytovatel typu integrátor (větší portfolio služeb a klientů) 

- FM poskytovatel typu subdodavatele jednotlivé nebo omezené skupiny 

služeb  

- Dodavatel materiálů, zařízení  

- Developer či investor  

- Stavební společnost 

- Veřejný subjekt [7].  

5.2 Strategie – vlastnit či najmout si SW 

- Je-li FM základním podnikáním, jedná se o základní „pracovní nástroj“ 

- Řešení musí být komplexní, snadno propojitelné ke klientům, bezpečné  

- V případě klientského postavení  

-  Pro rozsáhlejší majetky či pozemky a objekty – vlastní řešení  

-  Při menším rozsahu lze přijmout připojení se k FM poskytovateli  

- Jedná-li se o globální společnost, přihlédnout ke globální strategii 

- Veřejný subjekt by měl předně dodržet zákonná pravidla o nakládání s veřejným 

majetkem svěřeným mu do péče  

-  Stát, kraj, město, atd. by měly mít jednotnou formu FM ICT podpory [7].  

5.3 Určení rozsahu služeb  

- Rozsah statických / dynamických dat  

- Rozsah služeb, které je třeba podporovat  

- Minimální rozsah služeb (reálný začátek) 

- Předpokládaný rozsah služeb v dohledné době 
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- Předpokládaný cílový rozsah služeb  

5.4 Angažovat a „získat“ si sponzory 

- Bez podpory vedení a CEO není naděje zdárné implementace 

- „Politický“ rozměr implementace 

- Sestavení argumentace (přínosy jednotlivce) 

- Vedení – okamžité pravdivé podklady pro rozhodování  

- Ekonomický úsek – přesný přehled o výkonu přímých podřízených, jejich 

skutečné podpoře, nákladech atd.  

- Jednotliví pracovníci – snadné objednání služby, přehled o jejich plnění, 

odbourání „domáhání“ se podpory  

- Příprava „prezentaci“ a argumentačních podkladů pro vedení [7].  

5.5 Identifikovat zdroje dat 

- Přesný přehled o datových zdrojích ve společnosti  

- Zmapování jejich aktuálnosti a kompletnosti 

- Stanovení jejich použitelnosti pro CAFM (struktura, hladiny atd.) 

- Identifikace kompetentního pracovníka zodpovědného za data 

- Stanovení „Master“ zdroje  

- Popis datové věty, struktury vektorového výkresu atd. [7]. 

5.6 Zahájit sběr dat 

- V případě chybějících dat naplánovat a realizovat naplnění databáze  

- V případě neúplnosti doplnění či aktualizace  

- V případě nevyhovující struktury úprava či předělání databáze  
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- Typické databáze: 

- Pasportizace prostor 

- Technická inventarizace majetku (napojená na účetní inventarizaci) 

- Organizační struktura, přehled pozic (pravomoci / kompetence)  

- Ekonomická databáze (účetní střediska, nákladové oblasti, fakturace…) 

- Právní a smluvní databáze [7]. 

5.7 Úprava a nastavení procesů 

- Přehled procesů podle priorit (ČSN EN 15221 - 4) 

- Procesní mapy, procesní listy – popis procesů 

- Service Level  

- Interakce procesů 

- Požadavkový systém (Help Desk)  

- Propojení na Dispečinky (technologické procesy) [7]. 

5.8 Alokace zdrojů  

- Upřesnění datových zdrojů z jiných SW ve společnosti případně v spolupracujících 

 subjektech  

- Stanovení propojovacích větev (přenosu dat)  

- Stanovení zodpovědné osoby  

- Jasné stanovení „master“ a „slave“ databází a jejich aktualizací [7]. 

5.9 Harmonogram  

- Ustanovení implementačního týmu a projekt manažera 
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- Stanovení jednotlivých fázi  

- Stanovení časových milníků, kapacit pracovníků  

- Stanovení rozložení finančních zdrojů 

- Stanovení termínů pro investice do HW a jiných zařízení  

- Stanovení termínů plnění dat, jejich ověření a ostré spuštění  

- Stanovení „pilotního“ ověření  

- Stanovení kontrolních porad a formy evidence a náprav 

- Stanovení formy kontrol, auditů a havarijních postupů [7]. 

5.10 Výběr vhodného řešení  

Na základě požadavků a potřeb, strategie společnosti, uživatelské vyspělosti, ostatního SW 

vybavení atd. stanovit předpokládanou formu SW řešení:  

- Tlustý klient = veškeré programy jsou nainstalovány na PC uživatele 

- Tenký klient = programované vybavení i data jsou provozována na serveru 

většinou prostřednictvím intranetu nebo internetu (instalace je však 

licencována podle počtu uživatelů apod.), někdy je kombinován s několika 

instalacemi tlustého klienta  

- CLOUD = z uživatelského hlediska obdobné jako tenký klient, avšak 

účtováno je podle kapacity skutečně použitých dat („proteklých sítí“).  

V současnosti umožňují kapacity přenosných linek a technologie poskytovatelů zvyšovat 

počet CLOUD implementací [7]. 

5.11 Vlastní implementace 

- Pilotní projekt 

- Pilotní implementační tým  
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- Jasně stanovené kompetence a úkoly 

- Časté pracovní schůzky  

- Kritickou fázi je spuštění systému, pokud nejsou naplněny data 

- Vhodný poměr mezi neúplnými daty a systémem nepřinese žádný přínos a nebude 

 spolupracovat při „plnění“ dat 

- Význam popularizace a včasného seznamování pracovníků se stavem a nejbližšími 

 kroky  

- Vyhodnocení pilotní fáze, úprava a finální nastavení „ostrého“ provozu [7]. 

5.12 Aktualizace dat a užívání SW 

- Systém musí být skutečně užíván  

- Jasný proces aktualizace zejména grafických dat (kompetence) 

- Jeden pracovník, který má pocit, že mu systém nic nepřináší je hrozbou pro celý 

 systém.  

- Pravidelné vyhodnocování stavu dat vhodnosti řešení pro další chod společnosti  

- Návrhy na doplnění a zlepšení (jasně systémově stanoveny) 

- Školení nových pracovníků  

- Riziko „dříve narozených“ – obava ze SW aplikací  

- Propojení s ostatními daty ve společnosti (pozor na izolovanost systému) [7]. 

5.13 Upgrade a rozvoj modulů 

- V první fázi a při prvotním plnění implementovat pouze nezbytné moduly  

- Jasné stanovení priorit a stanovení parametrů pro nákup a rozšíření dalších modulů  

- Upgrade = nová verze programu [7]. 
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5.14  Metodiky k výkresům  

Projektanti si usnadňují svou práci a předpokládají, že zákazník bude pracovat pouze s 

tištěnou verzí, nikoliv s elektronickou. Kreslí se tak, aby finální výtisk byl použitelný a 

případná elektronická verze byla připravena pro budoucí změny a úpravy jednoduchou 

formou. Časové hledisko bývá důvodem nesouladu. Časový tlak na projektanty bývá 

příčinou nestandardních výkresů pro potřeby CAFM. 

 Nejzákladnějším požadavkem je, aby jednotlivé objekty a kresba by měly být ve 

vrstvách, odpovídajícím obsahu jednotlivých částí a rovněž dle požadavku budoucího 

uživatele na přístupová práva k výkresům, resp. jejich dílčímu obsahu. Tzn., že určití 

uživatelé dle rolí se dostanou k těm datům, která odpovídají jednotlivým vrstvám výkresu. 

Neměly by proto v jedné vrstvě být současně data, která mohu vidět a současně data, která 

bych neměl vidět. Pak totiž nelze přístupová práva k takové vrstvě jednoznačně určit.  

 Druhým požadavkem je zakreslení tzv. "objektů". Které prvky a stavební části mají 

být zakresleny jako objekty a nikoliv jako čáry. Budeme-li chtít evidovat jako stavební 

prvky okna a dveře měly by tyto stavební části být zakresleny jako objekty (tzv. bloky). 

Důležité je, aby objekt - např. umyvadlo - který, pokud se ve výkrese vyskytuje 

opakovaně, byl reprezentován vždy jedním a tímtéž blokem, nikoli dále kopírovaným 

objektem, který má svou specifickou identitu. Bloky by tedy neměly být zakresleny jako 

body, čáry a křivky. Konkrétní metodika pro projektanty v oblasti CAFM neexistuje, určité 

normy pro práci projektanta však  existují.  

 Vhodným požadavkem je, aby legenda výkresové dokumentace byla do výkresu 

vložena z tabulkového editoru. V tomto případě bude možné tabulku znova exportovat a 

data efektivně využít pro import do popisné části CAFM řešení.  
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6. CAFM SYSTÉM (Computer Aided Facility management) 

Vývoj systému pro FM začal již před více než 15 lety. Tyto systémy využívají společnosti, 

instituce nebo organizace. Pod těmito systémy si představíme počítačové programy pro 

řízení procesů FM. [2]. 

 Tyto systémy jsou nasazovány především pro podporu rozhodování, plánování a 

pro kontrolu, tedy pro řízení v oblasti FM.  Nasazením systému CAFM snížíme náklady na 

správu a údržbu nemovitosti.  

 Není snadné definovat informační systémy pro řízení podpůrných procesů. Jejich 

značný rozsah a záběr jednotlivých činností, by se dal každý označit pojmem CAFM, který 

nějakým dílem či částí zasahuje do některé z jeho oblastí.  

 

Obr. č. 6 Postavení CAFM v IT, [9]  
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6.1 Využití CAFM 

CAFM je určen především pro vrcholový management v oblasti strategií, pro střední 

management v oblasti taktického řízení s cílem optimalizace (snížení nákladů) nákladů na 

zvyšování kvality a provozu poskytovaných služeb a i pro operativní řízení výkonných 

pracovníků a procesů.  

 CAFM je grafický systém, který propojuje databázi s grafickým prostředím. CAFM 

systémy mají propojení s GIS či CAD systémy.  

 Systémy CAFM řídí problematiku komunikací, pozemků, inženýrských sítí, které 

jsou mimo budovu. Řídí tak pracovní procesy a plochy v budovách. Zobrazení je 

v popisném systému nebo také na propojení s grafickými nástroji. Grafické informace jsou 

důležité, většinou se bez nich neobejdeme. CAFM systém může pracovat i bez grafické 

podpory nebo s její části.  

 Vhodné je získat jak data popisná, tak i data grafická. Tím získá systém pro 

společnost nejlepší užitek. Výhodou poté je, že lze spočítat přesnou plochu, která bude 

možná k pronájmu, úklidu nebo vymalování. Tyto úkoly jsou součásti práce facility 

manažera.  

6.2 Cílem nasazení CAFM systému je: 

- snižování provozních nákladů  

- optimalizace vztahu mezi pracovníkem, pracovním prostředím a pracovními 

 procesy 

- prodloužení životnosti sledovaných předmětů a objektů  

- zavedení standardů, pravidel a pracovník procesů v daném oboru a v systému 

 zabudované obchodní logiky  

- zavedení a rozdělení vnitropodnikových nákladů a jejich adresné přiřazení útvarům, 

 divizím, projektů, činnostem apod.  

- příprava na nenadále události a havárie, trvale udržitelný rozvoj, procesy 

 vyžadované legislativou (audity, revize…)  
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- správa a údržba dokumentace, stěhování, inventury, kontroly apod. [9].   

6.3 Oblasti zájmů Facility management dle evropské legislativy 

- služby pro uživatele nemovitostí a zaměstnance společností 

- správu prostor a jejich využití 

- infrastrukturální zajištění budov a společností  

- řízení podpůrných procesů a jejich integrace do komplexního řízení společnosti [9].  

6.4 Moduly CAFM  

- pro správu a vazby s CAD a GIS systémy 

- pro správu a řízení nájemních vztahů  

- pro správu a řízení ploch  

- pro řízení a správu budov a vybavení 

- pro řízení, správu a inventarizaci movitého majetku  

- pro správu a řízení infrastruktury, hlavně IT infrastruktury  

Velké množství aplikací dokáže rezervovat místnosti, pracovní místa, vozový park, 

rezervaci vozidel, zajišťují dispečink, projektové řízení, časové plánování, finanční a 

kapitálové řízení, analýzu rizik a bezpečnosti ……. [9]. 

6.5 Procesy rozeznávané FM  

-  dispoziční členění, funkcionalita a kvalita prostor, dislokace osob, majetku a 

 organizačních složek, přesná lokace technických prvků  

- technické vybavení a zajištění pozemků a budov, údržba, technický provoz, 

 simulace nenadálých události a příprava 
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- přehled o akceptaci, realizaci, převzetí a administraci požadavků na služby a jejich 

 vlastní výkon  

- způsoby sledování realizace, plánování a výkazů procesů, workflow systémy a 

 kontrolní nástroje [9].  

6.6 Technologie prolínající se s CAFM  

- řízení a plánování BOZP a PO  

- systém odpadového hospodářství  

- knihy jízd a podpůrné evidence vozového parku  

- aplikace pro podnikový archiv 

- sledování provozu vozidel prostřednictvím GPS zařízení  

- evidence a inventarizace majetku pomoc čárového kódu nebo RFID technologií  

- sledování provozu prostřednictvím kamer nebo jiných sledovacích zařízení [2].  

6.7 Firmy  

Dodavatelé v ČR, kteří mají vlastní řešení systému CAFM: 

- FaMA+ 

- FaMaDa viz. Příloha č. 2 

- AMF 

- HSI 

- IS EFA viz. Příloha č. 3 

- ASP 

- SoftConsult 

- Chastia FM 
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Systémy lokalizované a přizpůsobené českému trhu: 

- pit – FM  viz Příloha č.4 

- pit – CAD viz Příloha č. 5 

- Archibus  

- ArchiFM 

- Planon 

- Aparature  

6.8 Zdroje dat  

- stavební dokumentace a jiné zdroje grafické informace – vektorové výkresy (GIS, 

 CAD), bitmapové schémata a výkresy, filmy, fotografie 

- účetní záznamy  

- inventurní databáze a podklady  

- zdroje z databáze ERP sytému, jeho modulu či účetnictví  

- dokumenty MS Office  

- podnikové standardy a řízení pracovních procesů (workflow)  

- procesní systémy provázané na grafiku a firemní informační systém (personalistiku, 

 ekonomii, finance a účetnictví)  

- systémy správy elektronických dokumentů [9]. 

6.9 Moduly CAFM systémů 

- modulární řešení CAFM systémů (dle oblasti využití) 

- výhody – uživatel používá jen výběr oblastí; je možno upgradovat 

- modul pro řízení a správu ploch 
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- modul pro řízení a správu nájemních vztahů  

- modul pro řízení a správu infrastruktury 

- modul pro řízení a správu budov a vybavení  

- modul pro řízení, správu a inventarizaci movitého majetku  

- modul pro správu a vazby s CAD a GIS systémy  

6.10 Hierarchie uživatelů a přístupových práv: 

- programátor – je ten kdo postupem programování implementuje výsledky návrhu

 projektu.  

- systémový administrátor (funkčnost systému)  - vykonává činnosti na zabezpečení 

 správy a zabezpečení systému (hardwarové a softwarové systémy i komplexní 

 informační systém).  

- systémový administrátor – správce počítačové sítě, systému, databáze, přidělování 

 práv, plnění dat, apod.  

- uživatelé – osoba, která něco využívá  
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7. CMMS SYSTÉM 

Tento systém je pro řízení údržby. Často jej využívá moderní průmysl, obchod a služby. 

CMMS systémy se zabývají plánováním údržby, kontroly a revizí technických prostředků. 

Poskytují veškeré informace o technických prostředcích v budově.  

 Slouží obvykle jako operativní nástroj, přičemž poskytuje informace ohledně 

termínu opravy zařízení a nastavuje procesy pro vydávání a sledování pracovních příkazů. 

Výhodné jsou do malých společností s jedním výrobním zařízením a nízkými provozními 

náklady [27].  

 Hlavním cílem je komplexní údržba technologií, snížení nákladů na provoz a jejich 

prodloužení životnosti. Výhodné je zavedení CMMS u velkých provozů se složitějšími 

technologiemi, neboť cena je vysoká. Mohou být produkovány jako individuální programy 

(CMMS) nebo mohou být jedním z modulů CAFM systému.  

7.1 Korund+ 

Velmi rozšířeným SW CMMS je SW Korund+. Tento systém zajišťuje kompletní 

technickou evidenci majetku, řízení údržby provozovaného zařízení uživatele. Dále také 

zahrnuje plánování, sledování a vyhodnocování průběhu údržby a řízení personálních 

zdrojů.  

 Hlavním přínosem systému je úplná evidence a identifikace údržbových objektů a 

procesů. Všechny fáze procesu údržby mají plnou podporu (odhady nákladů, materiál 

zajištění….). Dále také komplexní zajištění všech fázi údržbových prací.  

 Přínosem je metodická, technologická i informační vazba na výrobní proces. 

Důležitá je možnost sledování a vyhodnocování nákladů.  

 Pro systém je snadná propojitelnost na systémy řízení výroby, sběr dat, 

technickou diagnostiku, komunikační prostředky atd.  

 Moduly systému Korund+ jsou např. joby, zařízení a umístění, plánování a 

preventivní údržba, požadavky, zakázky, výčetky, hlášení, zákroky, interface a pracovní 

příkazy.  
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8. EAM SYSTÉM 

Tento systém slouží Pro podnikové řízení aktiv, zejména majetkových. Zdroje ve smyslu 

EAM představují všechny výrobní stroje, suroviny, zařízení, náhradní díly, ale i budovy, 

vozový park atd. Uvedené zdroje mají společné to, že se v rámci vnitropodnikových 

procesů spotřebovávají nebo stárnou.  

 Pomocí systému EAM zefektivňujeme činnost pracovníků oddělení údržby i celého 

výrobního procesu. Tím dosáhneme většího zisku. Produktivita výrobních zařízení je 

přímo úměrná jejich dostupnosti. Maximální produktivity lze dosáhnout při maximální 

dostupnosti zařízení. Pro maximální využití výroby a zařízení je nutné umět efektivně 

naplánovat výrobu a také ji správně v čase udržovat. 

 EAM systémy zajišťují každodenní činnosti pracovníků údržby – od manažera až 

po jednotlivého pracovníka. Tento systém obsahuje kalendář servisních zásahů a revizí. 

Poskytuje informace pro analýzy, podklady pro ISO a snižují práci při tvorbě reportu. 

Systém obsahuje funkce pro hodnocení sledovaných zařízení a sledování efektivity práce 

údržbářů.  

 Příkladem systému EAM je Mangrow.  

8.1 Přínosy EAM systému  

Tento systém přispívá zavedením ke zlepšení konkurenceschopnosti společnosti a zlepšení 

služeb zákazníkům.  

- zvýšení produktivity výroby – zvýšení kvality výrobních procesů, snížení prostojů 

- zvýšení produktivity údržby – organizace práce a navýšení podílů plánované 

 údržby, snížení nouzové a přesčasové práce  

- zlepšení rozhodovacích procesů – rychlá dostupnost všech potřebných informací  

- finanční přínosy - zvýšení životnosti zařízení a úspory v personální oblasti [13]. 
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8.2  Zavádění proaktivní údržby  

Na základě sběru dat z výrobních technologií zpracovávají předpovědi údržby a servisní 

úkony. Jako zdroj informací využívá technickou diagnostiku. Pro potřeby prediktivní 

údržby se definují nástroje měření a kontrolní parametry. Pomocí získaných dat lze provést 

grafické zobrazení vývoje a výstrahy zaměřené na spolehlivost. Výhodou je zvýšená 

bezpečnost zařízení. Zařízení je odstaveno dříve, než dojde k těžkému porušení.  

 Tyto systémy pomáhají strategií proaktivní údržby. Proaktivní údržba je založená 

na sledování mechanického stavu strojů. Napomáhají identifikovat problémy a zabránit 

jejich opětovnému výskytu. Základem této metodiky zaměřené na spolehlivost je 

systematická metoda testování produktivity zařízení a zavádění nápravných opatření, která 

snižují celkové náklady v průběhu životního cyklu. Zde jsou počítačové EAM systémy 

nepostradatelné [13]. 

8.3 Úrovně podnikového přístupu k problematice EAM 

8.3.1 Operativní přístup  

Zde podnik využívá pouze reaktivní přístup „ opravíme, až se to rozbije“. Tímto se zvyšují 

náklady na výrobní odstávky. Projevuje se na výpadku finančních příjmů, příliš vysokém 

stavu zásob náhradních dílů a tlakem na cash flow.  

8.3.2 Konsolidace  

Firma si je vědoma nutnosti zlepšení svých EAM procesu, ale nemá dostatek prostředků.  

8.3.3 Integrace  

Součástí EAM procesů se stávají i finanční aspekty údržby. Provádějí se preventivní 

opatření tj. pravidelné inspekce, mazání a nastavení strojů, pánované služby s cílem 

prodloužit dobu mezi jednotlivými poruchami.  

8.3.4 Optimalizace  

Podpora managementu je v této fázi automatická, patrný je také posun směrem 

k prediktivní údržbě. Dochází k systematickému sběru dat, s cílem předvídat čas poruchy.  
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8.3.5 Inovace  

Nejvyšší úroveň dosažení údržby, jako součást celopodnikového systému. Lze kombinovat 

preferované úrovně techniky údržby. [27] 

8.4 Funkcionality EAM  

Uvedené úrovně odrážejí historický vývoj v oblasti systémů pro správu podnikových aktiv. 

Jedná se o aktiva, která se vyvíjela od raného, počítačem podporovaného CMMS 

k dnešním systémům pro správu výkonnosti podnikového majetku.  

 Podniky v dnešní době, ale potřebují pokročilejší EAM systémy. Tyto systémy 

nabízejí pokročilejší nástroje s podporou řízení celého souboru výrobních zařízení:  

Hierarchie aktiv – nástroj umožňující vidět podniková aktiva způsobem, který poskytuje 

představu o skutečných nákladech s cílem řídit, plánovat a vyhnout se zbytečným výdajům. 

Řízení zásob – sleduje stav zásob v reálném čase, pomáhá redukovat materiál a finanční 

náklady a dává větší kontrolu nad nákupními výdaji. 

Plánování a řízení údržby – funkcionalita umožňující předcházet přetěžování či výpadkům 

zařízení, efektivněji plánuje údržbu a optimálněji využívá pracovní sílu. 

Řízení inspekcí – nástroj pomáhající plánovat a řídit inspekční trasy a měřící body včetně 

datových bodů označujících slabá místa kritických zařízení. 

Řízení záručních podmínek – notifikace o stavu záruk s cílem minimalizovat výdaje na 

údržbu a eliminovat práci a čas na zařízeních, na které se vztahuje záruka. 

Analýza podnikových aktiv – analytická funkcionalita umožňující pochopit příčiny poruch, 

odhadnout náklady na provoz a optimalizovat rozmístění aktiv v daných lokalitách. [27] 
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9. CRM SYSTÉMY 

Systém CRM využíváme pro řízení vztahů se zákazníkem, což je velmi důležité. CRM je 

tvořen aplikací pro odbyt, marketing a prodej spolu s front office aplikacemi včetně 

elektronického obchodu, služeb zákazníkům, servisu a přímého kontaktu se zákazníkem 

(call centrum, e-mail centrum). Systém lze rozdělit na tyto části – část operační, 

analytickou a kooperativní.  

 Každý podnik se snaží získat si nové zákazníky, ale také udržet si své zákazníky. 

Systém CRM přináší nový přístup spočívající na úplné a detailní znalosti o chování 

zákazníka, spolu s neustálou komunikací se zákazníkem.  

 CRM mění organizační struktury a procesy, mění podstatu obchodních modelů. 

Cílem je zlepšení ukazatelů obratu, ziskovosti a snížení nákladů, navázání a udržení 

stabilních a dobrých vztahů se zákazníky [13]. 

 

Obr. č. 7 Rozdělení CRM [13]. 
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9.1 Operační část 

Část operační je zaměřena na automatizaci a řízení podnikových procesů, které se týkají 

zákazníka. Jedná se tedy o marketing, obchod a servisní činnost. Hlavním úkolem je 

zajistit co největší efektivnost existujícího procesu.   

- podpora prodejních aktivit SFA - nástroje řízní kontaktů, podpora prodejní činnosti, 

předpověď obratu 

- podpora marketingových aktivit EMA – vytváření marketingového plánu, analýza 

trendů, sledování významných obchodních případů  

- podpora servisních aktivit CSS – organizace servisu, podpora servisních zásahů u 

zákazníka aj.  

Uvedené podpory jsou izolované aplikace na podporu prodeje, marketingu a služeb, na 

kterých postupem času vznikl software CRM v dnešní podobě [13]. 

9.2 Analytická část  

Zde lze zahrnout analýzy všech dat shromážděných v databázi a hledání vztahů a 

souvislosti mezi nimi. Využívá data týkající se zákazníků a sledovaných procesů 

jednotlivých systémů v operační části CRM.  

 Pro obě části je společná databáze, která uchovává základní a rozšiřující informace 

o zákaznické spokojenosti, o objednávkách, o instalovaných produktech, konkurenci atd.  

 V centrální databázi je nutnost provázání všech CRM komponentů systémů a 

integrace s ostatními podnikovými systémy a procesy. V opačném případě může nastat 

fragmentace zákaznických dat, zdvojené obchodnické aktivity, neorganizovaný prodej, 

zvýšené náklady, ztráta zákazníků aj.  

9.3 Kooperativní část 

Zajišťuje komunikaci se zákazníky, spolupráci s okolím podniku i spolupráci s obchodními 

partnery. Zde dochází ke sdílení dat všech aplikací vztažených ke společným zákazníkům. 
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Zdroji jsou produkční databáze, informace z webových aplikací, kontaktních center, 

marketingových průzkumu apod.  

 Uplatňuje se v oblasti služeb (služby založené na internetové samoobsluze) a 

marketingu.  

9.4 Podniková strategie  

Pro podnik, který aplikoval strategii na zákazníka, platí:  

- Intuitivně chápe zákazníky jako zdroj své další existence. 

- Procesy řízení vztahů se zákazníky jsou vnímány jako jedinečné. Zohledňují 

podniková specifika, jakými jsou například velikost podniku a trhu, typ a množství 

zákazníků, typy a množství obchodních kanálů, procesní a technologická podpora apod. 

- Shromažďuje a udržuje zákaznická data, a proto potřebuje nástroje pro jejich sběr, 

analýzu a zobrazení, pro potřeby oddělení marketingu, obchodu, výroby a dalších služeb, a 

to v požadovaných variantách a podle nastavitelných kritérií. Integrace dat o zákazníkovi 

se jeví jako jedna z rozhodujících podmínek pro vytvoření rozumné a fungující péče o 

zákazníky. 
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10. ERP SYSTÉM  

 ERP je informační, ekonomický a manažerský systém pro rozhodování.  ERP 

nabízí firmám zlepšení informačních procesů a získání náskoku před konkurencí, detailní a 

aktuální přehledy o výkonnosti podniku, dostatek informací o partnerech i zákaznících, 

nový impuls pro obchod, zjednodušení plánování a řízení výroby, podmínky pro vývoj 

speciálních řešení, výši a návratnost investic. Integruje a automatizuje obrovské množství 

procesů, které souvisí s činností firmy a její produkcí (logistika, výroba, distribuce, správa 

majetku, fakturace, účetnictví aj.).  

 V systému je integrována většina firemních procesů, procesy týkající se výroby, 

ekonomiky, účetnictví, lidských zdrojů, logistiky, skladového hospodářství, správy 

majetku, distribuce, marketingu i manažerského vyhodnocování. 

 Robustnost informačního systému liší podle velikosti a charakteru firmy. ERP 

systém musí být schopen zajišťovat a automatizovat stovky a tisíce běžných firemních 

procesů. Těmito procesy rozumíme finanční účetnictví, lidské zdroje, skladové 

hospodářství až po plánování, řízení, budování firemní image a komunikací.  

 Správná analýza klíčových firemních procesů není jednoduchá, ale důležitá pro 

úspěšnou implementaci ERP systému. Správně nasazený systém ERP je výraznou výhodou 

před konkurencí. Dochází k rychlému zlepšení informačních procesů a firma má rychlý 

přístup k detailnímu přehledu o výkonnosti podniku i o obchodních partnerech. Systém 

zjednodušuje plánování a řízení výroby i vývoj speciálních zakázek.  

 Dodavatel ERP nejprve prověřuje požadavky firmy a poté vybírá informační 

systém. Přínosnost ERP je do značné míry daná tím, jaké je vnitřní fungování firmy.  
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11. BIM 

V této zkratce jsou „pevně“ ukotvena první dvě písmena. Tj. „Building“ a „Information“, 

česky tedy „Informace o budově“. Poslední písmeno ve zkratce bývá vysvětlováno jako 

Management (správa) anebo Maintenance (údržba) a podobně. BIM definujeme jako 

metodiku s jednotným datovým modelem používaným ve všech fázích výstavby, jehož 

součástí jsou inteligentní parametrické objekty, pak pod pojmem BIM, jako právě toho 

modelu, můžeme započítat i management či maintenance [25]. 

 BIM je inteligentní a moderní proces pro tvorbu a správu projekt založeném na 

modelu. V rámci procesu návrhu, výstavby a používání budovy usnadňuje výměnu 

informací [14].  

 Informační model budovy má obecnější a širší využití. Neslouží architektovi pouze 

pro generování projektové dokumentace, ale také v celém životním cyklu budovy (počínaje 

projektanty a architekty, projektové manažery a stavební firmy až po správu budovy) [17].  

 

 

Obr. č. 8 Schéma BIM [17]. 
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Obr. č. 9 Schéma sdílení dat mezi jednotlivými projekčními nástroji [14] 

 Parametrické digitální modelování stavby nazývané jako BIM je často vzýváno, 

jako ta mantra, která výstavbu posune na vyšší úroveň a vytáhne ji z krize. BIM označuje 

spíše metodiku než produkt, jediný způsob modelování je určený pro všechny vývojové, 

realizační a užívací fáze životního cyklu stavby. Stavebními elementy, které vytvářejí 

„model“ jsou inteligentní objekty, které pro své fyzické umístění a interakci s ostatními 

objekty využívá popisná i fyzikální data, čímž vykazují jakousi „inteligenci“ [25]. 

 Na BIM lze nahlížet jako na „řízení celého životního cyklu existujícího prostředí 

podporované digitálními technologiemi. BIM a FM můžeme položit rovnítko a označit je 

za synonyma.  
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11.1 Výhody BIM 

Hlavními výhodami BIM je úspora času, zvýšení produktivity práce, vyšší ziskovost 

projektů, vyšší konkurence, kontrola nad celým projektem, eliminace chyb [14].  

 Každý element je do systému zaveden se všemi jeho grafickými i negrafickými 

parametry. Grafické parametry (délka, šířka, výška) definují další veličiny (obsah povrchu 

a objem). Tyto hodnoty lze vykázat do tabulky. Změna v databázi, znamená automatickou 

změnu v tabulkách. Silným nástrojem BIM jsou logické vazby. Logické vazby zajišťují, 

aby vytvářený model byl vždy kompaktní [18]. 

 Základní myšlenka tohoto systému je pro architekty, statiky a profesní specialisty 

práce s jednotným modelem s definovanými parametry jednotlivých objektů. Model poté 

přestává být pouhým 3D zobrazením objektů a stává se z něj virtuální stavba. BIM 

můžeme rozumět jako způsob práce a práci s informacemi.  

11.2 Softwarové nástroje BIM  

7.2.1 Pro architekty a stavební inženýry  

- ArchiCAD, Allplan Architecture, Bentley Architecture, Revit Architecture  

7.2.2 Pro statiky a konstruktéry  

- ProStructures, RAM, RFEM, RSTAB, STAAD, Revit Structure, Scia Engineer, Tekla 

Structure 

7.2.3 Pro projektanty TZB 

- Bentley Bulding Mechanical Systems, DDS-CAD MEP, MagicCAD, MEP Modeler, 

Revit MEP 

7.2.4 Pro stavební firmy 

- Bentley Bulding Mechanical Systems,Solibri Model Checker, BIMSight, Autodesk 

Navisworks 

7.2.5 Pro majitele a správce budov 

- Allplan BCM, ARCHIBUS, ArchiFM 
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11.3 Rozdíl CAD x BIM  

-  CAD aplikace jsou využívány na kreslení 2D výkresů nebo tvorbu 

geometrických 3D modelů  

-  BIM využívá při práci inteligentní prvky informačního modelu. Veškeré 

změny a úpravy v projektu se objeví najednou ve všech aspektech tohoto 

projektu. Data zůstávají konzistentní, přesněji popisují vlastnosti projektu a 

jsou koordinována. [14].  
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12. DMS systémy  

Dokument management systém (dále jen DMS) je využíván pro správu a oběh dokumentů.  

Činnosti, které ve firmě probíhají, jsou spojeny s dokumenty a správa těchto dokumentů je 

oblastí, která může výrazně ovlivnit výsledky a efektivitu chodu firmy. Pracovník, který ve 

společnosti pracuje s určitými dokumenty, po nějaké době zjistí, že jejich organizace 

vyžaduje výrazné úsilí, pokud jeho cílem je zajistit, aby byl v dokumentech řád a byly 

sdílené. Celá problematika je ještě složitější v okamžiku, kdy se stejnými dokumenty 

pracuje více lidí nebo se jedná o dokumenty, u kterých je nutné sledovat historii vzniku 

spolu s jednotlivými verzemi. Dopad na efektivitu práce s dokumenty a informacemi má 

opakované vytváření dat, nežli opakovaně použit data původní. Negativní důsledky a 

činnosti lze využitím DMS minimalizovat nebo zcela odstranit. Nasazení DMS může 

představovat znatelnou konkurenční výhodu. DMS je nutný u společností, které pracují 

s velkým množstvím souborů, případně také se soubory, které procházejí mnoha 

vývojovými verzemi. Tyto verze je potřeba sledovat a vzájemně sdílet. Užitečnou 

vlastností tohoto systému je jednotné sdílení souborů. Soubory jsou obvykle umístěné na 

serveru přístupném na internetu. Samozřejmostí je zajištění bezpečnosti k souborům.  

 Díky tomuto systému získá firma skutečný přehled o oběhu všech dokumentů, které 

se v ní nacházejí. DMS kompletního programu nabízí péči o dokumenty. Písemnosti a 

doklady dokáže převést do elektronické podoby, a tím z nich vytěžit veškerá potřebná data.  

 Dokumenty lze rozdělit na strukturované a nestrukturované. Strukturované 

dokumenty jsou v podobě různých tabulek a databázi, které je velmi snadné elektronicky 

zpracovat. Nestrukturované jsou pravým opakem. Ve firmách tomu bývá 10% 

strukturovaných. Mezi základní rysy DMS patří organizace dokumentů do přehledné 

struktury, automatická tvorba a řízení verzí a revizí dokumentů, podpora práce více 

uživatelů s jedním dokumentem, efektivní vyhledávání dokumentů, přenos dat do 

dokumentů, vytváření dynamických pohledů na dokumenty, podpora elektronického 

schvalování a uvolňování dokumentů, správa firemních šablon dokumentů, evidence 

historie práce s dokumenty, podpora převodu papírových dokumentů do elektronické 

podoby aj.   
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 Přístup do DMS systému je možné zjistit přes webové rozhraní i přes DMS klienta 

instalovaného lokálně. DMS lze integrovat do prostředí hostitelských aplikací (ERP systém 

SAP, CRM systém Siebel apod).  

12.1 Oblasti využití 

Oblasti využití DMS může rozdělit tří části podle procesů a jejich vazeb:  

Dokumenty tvoří výstup určitého procesu - Nabízí podporu pro vznik a správu dokumentů 

během životního cyklu. Do této části spadají dokumenty firmy typu objednávka, žádanka, 

smlouvy, směrnice, podklady pro poptávky/nabídky, dopisy klientů, projektová 

dokumentace aj.  

Dokumenty jsou vstupem, který proces startuje – DMS primárně řeší evidenci dokumentu, 

součástí jsou i naskenování a následné schválení, realizované pomocí oběhu dokumentů. 

Pod tyto dokumenty spadají např. příchozí faktury, které jsou zaevidované, poté prochází 

procesem schválení a následně jsou zaúčtovány. U těchto dokumentů je třeba zajistit 

archivaci a zamezení jejich změny. V bankách zde mohou patřit různé platební operace a 

v pojišťovnách zas podklady vypořádání škodní události.  

Dokumenty podporují dané procesy – zde spadají veškeré dokumenty, které potřebují 

zaměstnanci ke splnění svých pracovních povinností. Slouží jim jako podklady. Tyto 

dokumenty musí být snadno dostupné a snadné k vyhledání. Většinou se jedná o interní 

předpisy, podepsané smlouvy, odeslané nabídky, faktury, ISO dokumentace apod.  
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13. ZÁVĚR  

Cílem bakalářské práce byl popis problematiky softwarové podpory správy majetku a 

provozu budov s ukázkou SW prostředí a využití.  

 V další části byla zaměřena na definice dat, co to data jsou, jak je získat atd.  Této 

kapitole byla věnována velká pozornost, jelikož data jsou hlavní složkou k využívání SW. 

V následné kapitole je také podrobně popsána implementace SW. Je v ní popsán postup 

implementace i se schématem jednotlivých postupů.  

 V bakalářské práci byl popsán přehled oblastí softwarů a rozdělení jednotlivých 

systému. Jedná se o systém CAFM, BIM, CRM, DMS, ERP a EAM. Jednotlivým 

systémům byly věnovány vlastní kapitoly, ve kterých je popsáno jejich využití z pohledu 

uživatel, poskytovatele i přímé obsluhy.  

  V praktické části byla zaměřena na popis vybraných SW. Výběr SW do praktické 

části je velmi úzký. V dnešní době máme nespočetně mnoho druhů softwarů, a proto je 

nemožné je všechny popsat. Praktická část je opět popisná. Jako úvodní kapitola je obecně 

o facility management. Následné přílohy SW využívá právě facility management.  

 V přílohách je popsán SW  pit – FM 2013. Tento program byl volně dostupný 

v učebnách VŠB. Z tohoto programu byly vytvořeny reporty. Ukázkový report byl 

proveden na zaměstnancích a místnostech VŠB – Technické univerzity Ostrava, Fakulty 

stavební. Tyto reporty dále naleznete v přílohách na CD.  
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