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1. FACILITY MANAGEMENT  

 Pod pojmem facility management (FM), si představíme správu budov, majetku a jejich 

údržbu. Je to metoda, která slouží k tomu, jak nejlépe sladit pracovníky, pracovní prostředí a 

činnosti, které v sobě zahrnuje principy architektury, obchodní administrativy, humanitních a 

technických věd.  

 Podílí se na řízení organizace a optimalizuje vedlejší činnosti a procesy, které zajišťují 

a podporují hlavní jádro činnosti organizace.  

 Zabývá se řízením podpůrných činností firmy. Mezi podpůrné procesy zařazujeme 

např. správa budov, správa a evidence majetku, plánování rekonstrukcí a stěhování, využívání 

prostor, údržba a úklid.  

 Systém CAFM , poskytuje facility managementu souhrnné informace pro efektivní 

řízení a optimalizaci těchto vedlejších činností a procesů.  

„Facility management pokrývá a slučuje velmi širokou škálu procesů, služeb, činností a 

zařízení. Rozhraní mezi základními činnostmi a podpůrnými službami je stanoveno 

individuálně každou jednotlivou organizací….“ 

ČSN EN 15221-1 

 

Obr. č. Definice 3P koncepce xxx zdroj 

 

 



 

 Základní model Facility managementu  

 

 

Struktura Facility management  

 



1.1 Proč zavést FM 

- Až 35 % celkového majetku společnosti tvoří nemovitý majetek a vybavení 

- Provozní náklady po dobu celé životnosti převyšují asi 5x 

- Až 20 % části ceny výrobku tvoří podpůrné služby  

- Elektronická dokumentace v systému CAFM přináší standardizaci a usnadňuje a 

 Zlevňuje provádění stavebních rekonstrukcí a oprav s cílem zvýšit životnost 

- CAFM systém používá pouze asi 4 % organizací 

1.2 Co vše může facility management zahrnovat  

- komplexní správu nemovitostí včetně jejich výběru, nájmu a vybavování  

- komplexní správu mobiliáře objektů a dalších věcí movitých  

- tvorba a zajištění realizace projektů outsourcingu a jejich realizace  

- zpracovávání architektonických návrhů staveb a jejich interiérů  

- poradenství a konsultace v investiční výstavbě  

- poradenské a manažerské služby při přípravě staveb a řízení jejich rekonstrukcí a 

 výstavby  

- služby logistiky při strategickém a taktickém plánování vybavení, stěhování a 

 dislokace  

- dopravní služby  

- gastronomické a ubytovací služby,  

- služba spojového a spisového provozu  

- elektronická správa dokumentace  

- řízení agendy lidských zdrojů včetně vzdělávací činnosti  

- management zdravotní péče o zaměstnance  

- vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární a bezpečnostní ochrany  

- řízení agendy kvality a benchmarkingu  

- vedení agendy správy, provozu a údržby technických zařízení budov  

- vedení agendy správy, provozu a údržby stavební části objektů  

- vedení agendy péče o životní prostředí  



1.3. Ekonomické aspekty  

1.3.1  Úspory  

- Menší poruchovost 

- Rychlejší reakční doby  

- Nižší opotřebovanost 

- Snížení energetické náročnosti  

- Přesnější řízení s nižšími prostoji a ztrátami 

- Duplicit a nerentabilních služeb  

- Ploch a jejich kvalitnější využití 

1.3.2  Přínosy 

- Zhodnocení uvolněných prostor 

- Zisk z nadstandartních služeb  

- Vyšší produktivita pracovníků  

- Možnost nasazení vyšších cen nájmů z titulu vyššího kreditu kvalitních služeb  

- Prodloužení životnosti zařízení  

1.4. EU normy o FM  

 

ČSN EN 15221 -1 Definice a terminologie 

 



1.4.1. Taktická úroveň řízení FM  

- Rozpracovává strategií do plánů 

- Připravuje pravidla, standarty, předpisy a plány zajištění 

- Definuje komunikaci a postupy pro běžný stav i pro případy havárií a mimořádné stavy  

- Vymezuje kompetence a povinnosti  

- Stanovuje systém hlášení a jejich vyhodnocení  

1.4.2. Provozní úroveň řízení FM 

- Kontrola dodávek služeb a jejich monitorování  

- Sběr dat a údajů o plnění 

- Havarijní řízení a operativní řešení 

- Styk a komunikace s klienty 

- Operativní řešení okamžitých neshod 

1.4.3. Prostor a infrastruktura  

(pracoviště, čištění a úklid, technická infrastruktura, ubytovací a prostorové služby)  

1.4.4. Lidé a organizace  

(interní logistika, péče o uživatele objektů, zdraví, ochrana a bezpečnost, ITC)  

1.4.5. ČSN EN 15221-2 Průvodce přípravou FM smluv 

- Zaveden jednotné smluvní formy  

- Sjednocení smluv v FM v celé EU 

- Specifikace forem 

 

"Cílem této evropské normy je poskytnout návod na přípravu efektivní FM-smlouvy. Takováto 

smlouva ve své podstatě definuje vztah mezi organizací, která získává FM-služby (klient), na 

jedné straně a na druhé straně organizací, která poskytuje tyto služby (poskytovatel FM-

služeb, nebo také FM-poskytovatel)." 

 



"Přestože Facility Management může představovat jak kombinaci jednotlivých FM-služeb 

(např. bezpečnostních a čistících služeb) až po úplně integrované FM-služby a nebo hledisko 

fungování organizace (např. „pracoviště“ nebo „mobilita“), tato evropská norma je 

vytvořena přednostně pro organizace, které si přisvojily integrované FM-služby a/nebo 

funkční hledisko. V souladu s technickým vývojem a rozvojem ekonomických systémů budou 

růst požadavky na tento druh FM-služeb jak národních tak mezinárodních." 

 

 

Cyklický proces FM  

 

Kategorizace FM – úvod do ČSN EN 15221 -4  



 

Vztah mezi FM procesy a náklady 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. Schéma procesů v FM - ČSN EN 15221-5 
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Procesy na strategické úrovni 
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Procesy na provozní úrovni 
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2. FAMADA 

 

Software FAMADA je určena pro všechny, kteří potřebují sledovat a plánovat revize, opravy 

a údržby, preventivní kontroly svých nemovitostí. Tento program je doporučován skupinám 

uživatelů, jako jsou správci nemovitostí, investičním oddělením v oblasti nemovitostí, 

projekčním kancelářím, bytovým družstvům a veřejné správě.  

 

2.1. Stromová struktura FaMaDa 

 

V rámci stromové struktury lze provádět editace: 

 Vkládat nové záznamy, mazat, kopírovat, přesouvat, přejmenovat název, 

setřídit strom informace podle zvolených hodnot (jméno/číslo/uživatel).  

 Ke každé úrovni stromové struktury lze připojit vybavení a zařízení, revize a 

opravy, náklady, soubory výkresů a dokumentů.  

 

2.2. FaMaDa revize 

 

Je určena všem, kteří potřebují pro správu svých nemovitostí efektivně sledovat a plánovat 

revize, opravy a údržby, preventivní kontroly. Hlavní využití najde u technických správců 

nemovitostí. 

 

2.3. Grafické informace 

 

Ve všech částech tohoto systému lze formou příloh mít libovolný počet souborů (výkresy, 

provozní a technické dokumenty) a uchovat náhled na vybranou část zobrazení. Informace 

mohou být v libovolných formátech (DWG, PDF, BMP, JPG, GIF, WMF, EMF, RTF, TXT). 

Soubory, které jsou v jiných formátech lze připojit, ale jejich prohlížení musí zajistit externí 

prohlížeč tohoto formátu. 



 

 Schéma produktu FAMADA 

 

2.4. Záložky 

 

2.4.1. Nemovitost / Budova 

Informace svázané s nemovitostmi a budovami. Po tuto záložkou zjistíme využití ploch, 

sumace velikosti nájmů, zařízení a vybavení, revize a opravy, náklady, výkresy a dokumenty. 

2.4.2. Fasády 

Přehled o fasádě budovy, s veškerými informacemi o plochách a materiálech. Informace 

svázané s fasádami. Sumace velikosti nájmů, vybavení zařízení, revize a opravy, náklady, 

výkresy a dokumenty.  

2.4.3. Podlaží 

Přehled o podlažích budovy, s informacemi o plochách a materiálech. Informace svázané 

s podlažími.  

2.4.4. Byt, Celek, Pokoj  

Pod touto záložkou se nacházejí informace: jméno, číslo, uživatelé, obestavěný prostor, 

plocha podlahy, počet místnosti, popis a dále také veškeré informace svázané s bytem.  

 



2.4.5. Místnosti 

Základní informace, jako jsou: jméno, číslo, plocha podlahy, výška, obvod, plocha stěn, 

plocha stěn bez otvorů, typ místnosti, povrch podlahy – více druhů na ploše, uživatelé, volný 

popis. 

2.4.6. Vybavení a zařízení 

Do této záložky se zapisují informace typu: název, číslo, pořizovací cena, označení, evidenční 

číslo, správce, dodavatel, datum dodání, výrobce, datum vyrobení, cena za nájem, popis, 

šablony volných parametrů dle zařazení výrobku (př. Sanita, výpočetní technika, nábytek, 

tzb).  

2.4.7. Revize 

Typ revize (preventivní kontrola, údržba a oprava, revize), datum revize, provedena nebo 

neprovedena, dodavatel. Tyto termíny revize lze zadat opakovaně.  

2.4.8. Náklady 

Dodavatel, typ (investice, vybavení, oprava a údržba), finanční náklad, datum realizace, 

popis, výkresy a dokumenty související s nákladem.  

2.4.9. Výkresy a dokumenty 

Přehled výkresů a dokumentů přináležející k nemovitosti, budově, podlaží, fasádě, bytu, 

místnosti, otvoru, vybavení a zařízení, revizi a opravě, nákladu, včetně jejich zobrazení a 

prohlížení. Ke každému dokumentu se zobrazí typ 

 (výkresy, provozní a technické dokumenty), datum platnosti, uživatel a popis.  

 

2.5. Podpůrné funkce 

 

2.5.1. Rychlý přístup k údajům  

Uživatel tohoto programu si může definovat oblíbené odkazy v databázích, vytvářet odkazy 

s poznámkou pro předání ostatním pracovníkům (předání informace o problémech), podrobné 

vyhledávání v rámci databáze. Při spuštění aplikace lze zapnout filtr a přehled aktuálních 

revizí – vázané na datum.  

2.5.2. Pomocné tabulky 

Zajišťují vlastní definici druhu místnosti, otvorů, povrchu podlah, uživatelů, výrobců a 

dodavatelů zařízení nebo vybavení, parametrů šablon vybavení, agentur, vlastníků. Definice 



záznamů v pomocných tabulkách se mohou dělit do skupin. Mezi databázemi lze pomocné 

tabulky přenášet (import/export).  

2.5.3. Filtrování a vyhledávání  

Je to nástroj na efektivní výběr informací dle kritérií jako lokalita, počet místnosti, číslo bytu, 

výška místnosti, plochy stěn atd.  

2.5.4.  Administrace databáze 

 

 

Ukázka programu FaMaDa 



 

 

Zobrazení dokumentů v prostředí programu 

 

 

Zobrazení místnosti v CAD výkresu 
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3. IS EFA 

Informační systém EFA je automatizovaný systém řízení v oblasti facility managementu.  

 Hlavním cílem tohoto programu je digitalizace a pasportizace budov a areálů u menších a 

středních podniků. V oblasti facility managementu se zaměřuje na digitalizaci a správu 

technologických zařízení budov, výrobních technologií, zdravotnické a laboratorní techniky 

prostřednictvím informačního systému.  

 Tento program se vyznačuje jednoduchostí, intuitivním ovládáním, možnosti volně 

rozšiřovat sledované údaje přímo na straně uživatele a přívětivým přístupem k uživateli. Jedná 

se o modulární aplikaci tzn., že si uživatel přesně zvolí, jaké vlastnosti programu požaduje 

(např. modul pro správu zdravotnické techniky, či modul pro evidenci nemovitého majetku).  

 Software je vyvíjen za použití nejnovějších technologií, jedná se o moderní 

mnohavrstvou aplikaci, obecný model aplikace zaručuje dlouhou  dobu životnosti. EFA je 

plně síťová aplikace.  

3.1 Služby řízení facility managementu 

Tento program nabízí majitelům a správcům nemovitostí řízení procesů FM u jejich 

nemovitostí spočívající zejména v plánování jednotlivých technických opatření: 

- Povinné prohlídky vybraných technických zařízení (revize)  

- Opravy 

- Údržba TZB 

Klient je informován pomocí systému IS EFA o nezbytnosti nebo vhodnosti provést konkrétní 

úkon, dále pak archiv kompletní technické historie objektu včetně uložení stavební 

dokumentace v digitální podobě a spolupráce s klientem při jejím využívání k rozvoji 

nemovitosti.  

3.2 Skládá se z následujících části: 

- Evidence nemovitého majetku 

- Evidence zdravotnické a laboratorní techniky 

- Evidence technologických zařízení 

- Evidence a plánování revizí, kalibrací  



- Integrované elektronická výkresová dokumentace 

- Evidence a plánování preventivních prohlídek, údržby a odečtů médií 

- Pasporty budov, střech, místností, inženýrských sítí 

- Katalog fotodokumentace, návodů a dalších dokumentů  

- Evidence problémů a žádanek  

- Help des systém žádanek s volitelným webovým rozhraním  

- Evidence problémů a žádanek  

- Objednávky a jejich párování s fakturami 

- Dispečink objednávek, žádanek a došlých faktur 

- Evidence nemovitého majetku 

- Evidence zdravotnické a laboratorní techniky 

- Evidence technologických zařízení 

- Evidence a plánování revizí, kalibrací  

- Integrované elektronická výkresová dokumentace 

- Evidence a plánování preventivních prohlídek, údržby a odečtů médií 

- Pasporty budov, střech, místností, inženýrských sítí 

- Katalog fotodokumentace, návodů a dalších dokumentů  

- Evidence problémů a žádanek  

- Help des systém žádanek s volitelným webovým rozhraním  

- Evidence problémů a žádanek  

- Objednávky a jejich párování s fakturami 

- Dispečink objednávek, žádanek a došlých faktur 

3.3 Popis jednotlivých odvětví systému  

3.3.1 Rozšířená správa budov  

Správa budov znamená nutnost soustavné péče každého správce o majetek. Efektivního 

využívání svěřeného nemovitého majetku (výrobní a administrativních budov apod.) se 

snahou o zlepšování jeho technického zařízení a vybavení, ale také technického stavu 

vyžaduje důslednou evidenci. Tímto nástrojem, který sleduje zajištění maximální efektivnosti 

a hospodárnosti vynakládaných prostředků na údržbu a opravy, je pasportizace nemovitého 



majetku. Pod pojmem pasportizace si můžeme představit technicky doložené poznání 

stavebnětechnického stavu nemovitosti. Přispívá podstatným způsobem k maximální 

efektivnosti a hospodárnosti při provozu a správě tohoto majetku.  

 Program pracuje s výkresovou dokumentací stavebních objektů z programu AutoCAD.  

 

 

Vzor z programu EFA 

 

3.3.2 Venkovní plochy, inženýrské sítě, areály  

Převedením do digitální podoby je získána přehledně ucelená databáze informací o objektech 

a je tak vytvořen účinný nástroj pro zajištění max. efektivnosti a hospodárnosti 

vynakládaných prostředků na údržbu a opravy. Výchozí data lze použít jako podklad pro 

kalkulace investičních záměrů (modernizace, stavební úpravy, rekonstrukce).  



 

 

Interaktivní propojení výkresů – Inženýrské sítě 
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4. pit – FM  

Je moderní řešení pro Facility Management na grafickém znázornění objektu a prostor a 

vybavený silnou databázovou informační podporou. Kde program pit-FM využíváme:  

- Úklidové společnosti  

- Poskytovatelé služeb Facility Management 

- Průmyslové podniky 

- Veřejná správa města a obce 

- Zdravotnická zařízení a nemocnice 

- Hotely, kulturní a sportovní zařízení 

- Školy 

- Obchodní domy a organizace 

- Výstavnictví 

- Pojišťovny a banky  

4.1. Přínosy pro uživatele  

- Správa objektu a vybavené po celou dobu životnosti  

- Snížení nákladu na správu objektů 

- Rozhodování o využití objektů 

- Zásadní zlepšení a zvýšení informovanosti v objektech a vybavení  

- Profesionální a efektivní práva termínů a využití volné kapacity 

- Zhodnocení technického vybavení podle doby užití a zatížení plochy  

- Libovolná analýza evidovaných objektů  

4.2. Finanční hlediska přínosů 

- Sledování nákladů na objekty a vybavení v potřebném členění a detailu 

- Rychlé ekonomické vyhodnocení plánů a skutečnost v potřebném detailu  

- Zefektivnění celkové posuzování investic 



- Organizované snížení provozní a investičních nákladů  

- Efektivní využívání nemovitého i movitého majetku 

- Objektivizace rozhodovacích procesů 

- Prodloužení fyzické životnosti majetku  

4.3. Program pit-FM poskytuje 

- Správu dat o objektech (budovách, částech budov, areálech, stavebních konstrukcí, 

sítích) po celou dobu jejího životního cyklu od projekce přes údržbu, užívání až po 

likvidaci 

- Propojení popisných a grafických dat na systémy CAD a GIS 

- Správu dat o vybavení objektů (zařízení, přístroje, technologie, nábytek apod.) 

- Výpočet odvozených údajů (výpočet podílu nákladů, obsazená plocha podlaží apod.) 

- Hlášení evidence události a poruch na objektech a jejich vybavení  

- Řízení, plánování a sledování péče o objekty a jejich údržby, revize 

- Evidence všech externích partnerů, zákazníků, dodavatelů, obsazení a využití objektu 

a jejich částí 

- Podrobný reporting a analýza ve všech uvedených oblastech  

- Evidence práv a přístup k objektům a jejich částí  

Program pit rozdělujeme do několika souboru specifických řešení:  

- pit – FM – aplikace pro podporu procesů Facility managementu 

- pit – CAD – nadstavba pro integraci s CAD dokumentaci  

- pit – WEB- webové rozhraní pro zadávání požadavků (HelpDesk, Dispečink.) 

- pit – PM – řešení pro Property management  

- pit – DOKU – řešení pro správu kontaktů a odběratelsko – dodavatelské vztahy 

- pit – Úklidy – řešení pro specializované úklidové firmy 

- pit – CAE – nástroj pro projektování TZB v rozsáhlých stavebních objektech 

Všechny tyto jmenované řešení zpravidla vycházejí z komplexního programu pit-FM nebo jej 

vhodně doplňují.  

 



4.4. Technické informace 

4.4.1. Moderní modulární CAFM systém 

Aplikace pit-FM disponuje 21 moduly s řadou funkčních tříd, rozdělených dle oblasti využití. 

Je možné také poměrně snadné přizpůsobení systému konkrétních potřeb a požadavků 

uživatele.  

4.4.2. Ověřené evropské řešení s více než 300 implementacemi ve světě 

Více než 10 let jsou aplikace pit distribuovány prostřednictvím partnerů v Evropě a v dalších 

zemích.  

4.4.3. Využití v celém životním cyklu stavebních objektů 

Produkty pit lze úspěšně využívat po celou dobu životnosti stavebních objektů. Ve fázi 

projektování lze např. efektivně využít aplikaci pit-CAE pro tvorbu projekčních dat a tato data 

následně využívat v etapě provozování objektu.  

4.5. Moduly aplikace pit obecně 

Funkční části jsou přehledně rozděleny do funkcí a modulů. Uživatel má širokou nabídku 

možností pro pokrytí uživatelských požadavků a potřeb pro všechny známé oblasti, které 

facility management pokrývá.  

 Jednotlivé moduly a jejich funkční části jsou vzájemně mezi sebou propojeny (tzv. 

kontextový strom). ´ 

4.5.1. Modul plochy  

Tento modul popisuje členění objektů od regionu až po dílčí plochy místnosti. V modulu 

plochy lze evidovat i vnější plochy, zejména Parcely KN a ostatní pozemky, jakož i plochy 

jiného charakteru. Pod pojmem plochy jiného charakteru si můžeme představit reklamní 

plochy, plochy komunikace apod.  

 Plošné parametry, jsou automaticky dopočítávány (šířka x délka = plocha podlahy, 

součet místnosti = plocha podlaží, součet ploch podlaží = čisté vnitřní plochy budovy apod.) 



4.5.2. Modul ploch dále umožňuje:  

- Rezervace místnosti 

- Zobrazení a vybarvení v CAD dle uživatelsky definované podmínky 

- Plány obsazení 

- Přiřazení k oddělením a nákladovým střediskům 

4.5.3. Modul Inventář 

Tento modul popisuje detailní popis technických zařízení budov, technologií, zařízení a 

přístrojů a ostatního movitého majetku umístěného v budovách a objektech areálů.  

 Umožňuje i popis jednotlivých komponent technologických celků nebo komponent 

zařízení.  

 

Ukázka z modulu Inventář 

 

4.5.4. Modul Stavební prvky 

Doplňuje popis ploch a vybavení budov o jednotlivých konstrukčních prvcích budov, 

především výplně otvorů zdiva, jako jsou okna a dveře a dále také vertikální a horizontální 

stavební konstrukce, tj. stěny, podlahy, stropy a nakonec také schody.  



 U stavebních prvků je významný parametr popisu jejich stavu, míra opotřebení. 

Informace o stavu a opotřebení je významných hlediskem při plánování oprav a rekonstrukcí 

při dlouhodobé udržitelnosti životnosti budovy.  

 

 

Ukázka z modulu Stavební prvky 

 

4.5.5. Modul správa vozidel (Fleet management) 

Modul správa vozidel pokrývá plně požadavky uživatele na komplexní a efektivní správu 

jednotlivých vozidel, nejen z pohledu technického popisu, ale také z pohledu provozního.  

 Vozidla lze rezervovat nebo také provozovat jak krátkodobým pronájmem (přidělení 

vozidla na konkrétní cestu nebo také přidělit dlouhodobě vozidlo pracovníkovi. Evidenci 

vozidel vlastních nebo pronajatých, lze sledovat jejich provoz a srovnávat náklady dle 

vlastnictví.  

 Nejčastějším předmětem reportů a sestav při nových nákupech pronájem jednotlivých 

značek a typů vozidel) jsou finanční a provozní data o provozu a jejich údržbě. Nejčastějším 

parametrem také bývají data na náklady na provoz a na údržbu na projetý km. Všechny tyto 

hodnoty lze v tomto modulu evidovat.  

 Významným integračním prvkem mohou být také vazby na GPS systém a průběžný 

import dat o provozu vozidla z těchto systému, které monitorují jejich provoz.



 

Ukázka z modulu správa vozidel 

 

 Ukázka z modulu správa vozidel 



4.5.6. Modul Výpočetní technika  

V module výpočetní technika se zapisuje evidence prvků hmotného i nehmotného charakteru 

a jejich přidělení jak na plochu místnosti, tak organizační jednotku nebo pracovníka. Lze 

evidovat prvky informačních a komunikačních technologií vlastních nebo pronajatých.  

 Výstupy z tohoto modulu mohou sloužit k porovnání nákladů na provoz jednotlivých 

značek a typů ICT, také monitorovat využitelnost pořízených licencí na zakoupený SW.  

 

Výstup z modulu Výpočetní technika 

 

4.5.7. Modul Rozvody a sítě 

Pod tímto modulem se evidují veškerá dat, která se týkají energetických rozvodů a sítí, 

kanalizační sítě apod.  

 Modul je určen k pasportu inženýrských sítí a sledování provozu a údržby těchto sítí. 

Poskytuje kompletní topologii sítě vytvořenou jednotlivými úseky s popisem stavební části 

tohoto úseku a místy přípojnými na tyto úseky. O výkresovou dokumentaci jsou doplněny 



jednotlivé části a další elektronickou dokumentaci, jako jsou videozáznamy, protokoly a 

fotografie.  

4.5.8. Modul Řízení zakázek  

Umožňuje evidenci interním a externích zakázek. Využívá procesního workflow, tj. sledování 

aktuálního stavu zakázky od přijetí (zápisu přijetí) po celou dobu její životnosti.  

 Modul poskytuje nezbytné nástroje pro evidenci smluv, realizovaných v rámci 

odběratelsko – dodavatelských vztahů, ale také smluv nájemních, pojišťovacích a dalších 

smluv ujednání.  

4.5.9. Modul Řízení projektu  

4.5.10. Modul Úklidové služby 

Navazuje na podlahové plochy místnosti, které jsou automaticky zakládány do předmětu 

úklidu, dále zde patří úklidové plochy nebo předměty, jako je např. obklad v umývárně, 

pracovní stoly, koše a sanitární předměty.  

4.5.11. Modul Odpadového hospodářství 

4.5.12. Modul Správa medií 

4.5.13. Modul Správa měřičů 

4.5.14. Modul Rozúčtování nákladů  

4.5.15. Modul Správa klíčů a karet 

4.5.16. Modul Správa akcí 

4.5.17. Modul Požární ochrana  

4.5.18. Modul Řízení rizik  

4.5.19. Modul Adresy 

4.5.20. Reporting  
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5.  pit-CAD 2013 

Tento Sw využívají hlavně firmy zabývající se TZB. Pit – CAD 2013 podporuje operační 

systémy Windows XP, Windows Vista a Windows 7.  

5.1. Obecný modul  

Obecný modul je rozšířen o příkazy, které usnadňují vytváření projektů TZB. Výkresy jsou 

načteny dle definovaných hladin, místnosti nebo polygonu definovaného sektoru.  

 Systém řízení hladin a skupin hladin, konverze hladin do struktury požadované 

zadavatelem. Rámečky výkresů, vkládání popisek, automatické vkládání popisek z cizího 

výkresu do nabídky. Vytváření legend - pevné legendy a legendy automaticky vytvářené s 

použitím symbolů a objektů výkresu. 

 Obecný modul má bohatou nabídku editace liniových entit- auto ořezání, zaoblení, 

prodloužení potrubí aj. Příkazy jsou např. posun, kopie, zrcadlení., otočení a spoustu jiných 

užitečných příkazů.  

 

Všeobecné funkce 

 



5.2. Topení  

Projektováni je v systému 2D nebo 3D. Snadné vkládaní otopných těles a dalších objektů OT 

ve vazbě na stavební dispozice. Automaticky napojuje otopná tělesa na rozvody. 

V knihovnách jsou na výběr armatury dle různých norem.  

 Rozměry OT a jejich identifikace se zadává ručně nebo přímým výběrem 

z výrobkových souborů.  

 Potrubí je vykresleno automaticky do hladin podle daného druhu potrubí.  

 

Ukázka z modulu topení  

 

5.3. Vzduchotechnika  

V modulu topení lze projektovat v 2D nebo ve 3D nebo také již v 2D/3D zobrazení. Ručně 

jsou zadávaná technická data a rozměry. Data lze zadávat i z výrobkových souborů. Soubory 

lze zpracovávat v Excelu.  



 V tomto module lze kreslit čtyřhranné, kruhové nebo flex potrubí. Snadno se vytvářejí 

řezy, pohledy a perspektivy. Jestliže nemáme k dispozici 3D výkresy stavební dispozici, poté 

nám tento SW nabízí velmi výkonné a jednoduché nástroje na jejich vytvoření.  

 Dle názvu a zobrazení jsou vybírány tvarovky potrubních systémů. Každá tvarovka má 

nastavitelné parametry.  

 K potrubí můžeme přiřadit také izolaci. Vybraná izolace je připojena k potrubnímu 

úseku.  

 

 

Ukázka z modulu vzduchotechnika  

 

5.4. Zdravotechnika  

Projektuje se v 2D nebo v 3D zobrazení. SW podporuje projekci v režimu funkčního 

schématu nebo dispozičního řešení vzduchotechnických zařízení. Data a rozměry jsou v tomto 

modulu zadávaná ručně nebo přímo z výrobkových souborů.  



 

 Ukázka z modulu zdravotechnika  

 V knihovně je na výběr spoustu zařizovacích předmětů (sprchy, vany, WC, bidety….). 

Tyto zařizovací předměty jsou provedeny dle normy. Parametry jednotlivých zařizovacích 

předmětů jsou předdefinované, mohou být ručně upraveny. Každý předmět má definovaný 

bod připojení TUV, SV i odpadu.  

5.5. Elektroinstalace 

Knihovna Elektro je velmi rozsáhla. Obsahuje více než 1000 symbolů slabo a silnoproudých 

instalací. Knihovna je rozčleněna do jednotlivých kategorií, což usnadňuje vyhledávání 

symbolů.  

 Projektant volí z nabídky druh osvětlení. K dimenzování osvětlení lze použít 

výpočtové programy, které jsou přesné.  

 Pod pojmem instalační symboly rozumíme např. symboly vypínačů, krabic, zásuvek 

atd. Tyto symboly jsou automaticky kresleny ke zdím a dveřím.  



 

Ukázka z modulu Elektroinstalace  

5.6. Potrubní systémy  

Tyto systémy jsou součástí modulů Zdravotechnika a Topení.  
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6. Money S3 

Money S3 je účetní program, který se liší skladbou modulů podle svého určení. Aplikace s e 

využívá k vedení daňové evidence, podvojnému účetnictví nebo skladovému hospodářství 

atd. Tyto komplety obsahují standardní funkce. Patřím k ním  kniha jízd, exporty a importy 

dat a Homebanking.  

 K této aplikaci lze dokoupit další rozšířenější moduly. Mezi tyto moduly patří např.: 

- Mobile S3 – aktuální informace o kontaktech a skladových zásobách kdykoliv 

a kdekoliv 

- CMR S3 – efektivní, jednoduché a úsporné řešení řízení zákaznických vztahů 

- JetMIS S3 – manažerský informační systém – do počítače přináší 

nejmodernější techniky reportingu  

- Promo Manager – využívají reklamní kanceláře pro sledování projektů 

reklamní agentury 

- Smart Emailing – aplikace pro hromadné rozesílání emailů a správu email 

kampaní.  

- Obaly S3 – evidence obalů podléhajících likvidaci podle platné legislativy  

- propojení s E-xhopy 

- Kniha jízd a Cestovní náhrad  

- Účetní analýzy 

6.1. Moduly  

6.1.1. Adresář – rozsáhlé možnosti správy kontaktů s evidencí akcí, napojení na kreditní 

lustraci a možností hromadných operací.  

6.1.2. Skladové hospodářství a objednávky – zde lze vést neomezené množství skladů 

6.1.3. Skladové analýzy – přehled o zisku, prodejích a nákupech  



6.1.4. Účetní centrála a účetní klient – šetří práci a čas účetní a jejich klientů  

6.1.5. Podvojné účetnictví  

6.1.6. Evidence majetku – vedení karet veškerého majetku podniku  

6.1.7. Účetní analýza  

6.1.8. Servis – záruční a pozáruční servis, reklamace a dodavatelské opravy  

6.1.9. Daňová evidence  

 

 

 Daňová evidence  

 

6.1.9.1. Předkontace  

Pomocí předkontací umožňuje přímo určit, kam budou v peněžním deníku jednotlivé doklady 

či položky dokladů budou na základě úhrad zaúčtovány.  

6.1.9.2. Peněžní deník  

Schraňuje veškeré údaje z pokladen a bank a zúčtování se v něm všechny příjmy a výdaje.  



 

 Peněžní deník  

 

6.1.9.3. Banka a pokladna  

Umožňuje vést libovolný počet bankovních účtů či pokladen. Mohou být v různých měnách 

pro úhrady dokladů a další peněžní operace. Pomocí homebanking lze provádět platební 

příkazy přímo do banky a zpětné výpisy zase z banky.  

6.1.9.4. Závazky a pohledávky  

Závazky a pohledávky využíváme v tomto programu, pokud nepoužíváme klasickou 

fakturaci. Tyto doklady používáme hlavně při účtování mezd, pojištění, leasingových splátek 

apod.  

6.1.9.5. Daň z přidané hodnoty  

Možnost přímého tisku Daňového přiznání, ve formátu tiskopisu včetně poučení. Výhodou je, 

že se nemusí vyzvedávat na finančním úřadu, vypisovat ručně, je právoplatným uznávaným 

tiskopisem finančního úřadu.  

 



6.1.9.6. Aparát kontroly úhrad 

Tato funkce zobrazí přehledně seznam upomínkových pohledávek a jejich tisk včetně textů 

pro první, druhou a třetí upomínku. Může zpracovávat i penalizované pohledávky. Obsahem 

je i přehled dlužníků a věřitelů.  

6.1.9.7. Účetní tiskové sestavy  

Tato funkce zobrazují obrat zboží dle jednotlivých odběratelů či přehledovost dle materiálu na 

skladě. Sestavy jsou včetně grafických výstupů.  

6.1.9.8. Závěrkové operace – uzavření roku, počáteční stavy  

funkce závěrkové aplikace slouží k uzavření roku, převodu neuhrazených dokladů do 

následujícího roku. Automaticky také převádějí a zakládají do nového účetního roku veškeré 

bankovní účty a pokladny, tak jak byly v předcházejícím roku. Samozřejmě převádějí také 

neuhrazené závazky a pohledávky.  

6.1.9.9. Číselné řady a seznamy  

Slouží k automatickému číslování všech typů dokladů. Možnost vlastní volby samostatné 

číselné řady pro jednotlivé typy dokladů. Mezi užitečné seznamy patří střediska, zakázky a 

činnosti.  

6.1.10. Mzdy a personalistika  

6.1.10.1. Seznam zaměstnanců  

Slouží k uchovávání základních informací o zaměstnancích v podniku (osobní údaje, mzdové 

údaje a propojení na knihu jízd). Toto slouží jako podklad pro způsob výpočtu mezd.  

 V mzdové části se evidují sazby (hodinová, měsíční, pracovní poměr, příplatky), 

nezdanitelné částky (nezdanitelný základ, děti, invalidita atd.) a platby (údaje nutné pro 

zpracování záloh a vyúčtování mezd).  



 

Seznam zaměstnanců  

 

6.1.10.2. Zpracování mezd  

V každém měsíci je zaměstnanci zavedena jeho mzdová karty. Mzdová karta je složena ze 

záložek Odpracováno, Hrubá mzda, Vyúčtování zaměstnanec, Vyúčtování zaměstnavatel a 

také i Náhrada mzdy za nemoc. Těmito údaji jsou připraveny mzdy k závěrečnému 

zpracování.  

6.1.10.3. Doplňkové seznamy  

Zadáním personálních a mzdových dat dochází k ulehčení seznamu pracovních poměrů, 

státních svátků a odvodů.  

6.1.10.4. Zaúčtování záloh a mezd  

Tato funkce vytvoří a zaúčtuje odpovídající závazkové doklady pro zadané období, na základě 

pořízených mzdových karet.  



 

Karta mzdy 

6.1.10.5. Evidence srážek se zůstatky  

Tato evidence slouží k tomu, když se zaměstnanec dostal např. do potíží s exekucí. Tento 

program musí s těmito srážkami počítat. V této kartě lze nastavit celkovou hodnotu srážky.  

6.1.10.6. Tiskové sestavy mezd  

6.1.10.7. Odeslání výplatního lístku e-mailem ve formátu PDF 
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7. Buildpass 

Buildpass je zaměřen na kvalifikované plánování obnovy a údržby objektů. Řešení je 

zaměřeno na základě referenčních objektů a konstrukčních prvků.  

 Aplikace Buildpass je zpracována webovým rozhraním. Uživatelé se přes internetovou 

stránku http://www.buildpass.eu přihlásí pod svým uživatelským jménem a heslem. Výhodou 

je snadná distribuce a přístupnost produktu a také snadná aktualizace referenčních databází 

uložených na serveru.  

 Buildpass je zpracován na základě modulárního systému. Výstupy z SW aplikace 

zprostředkují uživateli praktické návody pro provádění obnovy a údržby objektu.  

 Z hlediska facility managementu přináší ucelený metodický postup, práce je vymezena 

na oblasti obnovy a údržby. Tato aplikace přináší nový přístup optimalizaci a navrhování 

nákladů údržby a obnovy. Novým pohledem je řešení v LCC.  

7.1.  Schéma webového rozhraní  

 

Schéma webového rozhraní 

Vstupní data 

Výběr typu 

budovy 

Z měrných 

hodnot 

Z celkové 
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7.1.1. Vstupní data  

Při zadávání nového objektu se vyplní nejdřív základní informace (Název objektu, ulice, obec, 

městská část, kraj, katastrální území, správce domu, zhotovitel pasportu, číslo popisné, 

PSČ….). Není nutné vyplňovat všechny informace. Dalším postupem je vložení ilustračního 

obrázku objektu.  

 

Obr. č. Vstupní formulář 

7.1.2. Výběr typové budovy  

Zde je cílem vybrat co nejvhodnější vzorový typ budovy, který bude nejvíce odpovídat 

popisovanému objektu. V tomto bodě se zadávají konstrukční prvky objektu. Při zvolení 

nepřesná šablona typu budovy, získáme nepřesné výsledky a tím se komplikuje postup při 

upřesňování popisu konstrukčních prvků. Výběr typové budovy můžeme určit z výměr nebo 

z celkové ceny.  

 Při zvolení „z výměr“ se zadávají následující informace: délka, šířka, výška a výška 

nadzemní části objektu. Důležitý je rok výstavby. Při zadávání informací můžeme také zadat 



počet podlaží, plocha domu, počet bytů, přesah římsy, plocha teras, sklon střechy, délka a 

šířka střešní terasy…. 

 

Vzor měrného popisu objektu 

 

Při zvolení „ z celkové ceny“ je důležité uvést dva parametry a to: rok výstavby a pořizovací 

cena.  

7.1.3. Detail objektu  

Zde jsou obsažené všechny konstrukční prvky daného objektu.  

 Při zadávání informací z výměr jsou konstrukční prvky rozděleny do 14 skupin 

(Krytina, komíny nadstřešní; Fasáda; Klempířské prvky; Konstrukce zámečnické, truhlářské; 

Okna fasádní, střešní; Venkovní dveře, výkladce; Povrchy vnitřní; Nátěry, malby; Povrchy 

venkovní; Konstrukce HSV; Zdravotechnika; Elektroinstalace; Vytápění, chlazení; Ostatní).  

 Při zadávání informací z pořizovací ceny jsou rozděleny pouze do 3 skupin (HSV; 

PSV; Montážní práce).  

 



7.1.4. Bytová jednotka  

 

 

Vstupní formulář bytové jednotky  

 

7.1.5. Výstupní sestavy  

Pod položkou výstupní sestavy nalezneme 4 základní výstupy: bilance objektu, opravy 

v daném období, opravy v daném období – harmonogram, plán oprav konstrukčních prvků. 

Při výběru jednoho z těchto výstupu je důležité uvést, pro které časové období se má sestava 

vytvořit. Nelze zadávat minulost. Po zadání časového rozmezí, je výstupem bilance objektu a 

plán prav konstrukčních prvků a plán oprav v daném období.  



 

Opravy v daném období 

 

7.1.6. Sestavení skupin objekt 

V nabídce Skupiny objektů stanovíme souhrnné náklady za skupinu objektů. V této skupině 

se definuje skupina objektů a prvků v ní obsažených. Na základě definice  této skupiny lze 

vytvořit výstupní sestavy za skupiny jako celek.  

7.1.7. Zákaznické sestavy  

Zákaznické sestavy jsou v podstatě další výstupní sestavy. Tyto sestavy se zobrazují 

v nabídkách příslušných uživatelů. Jedná se o speciální požadavky.  



 Příkladem může být sestava pro vyčíslení nákladů obnovy a údržby stávajícího 

objektu od její výstavby. Tuto sestavu má řízenou např. Technická univerzita v Ostravě.  

7.1.8. Přímé propojení výstupů na tabulkový procesor 

Uživatel si může jednotlivé výstupní sestavy prohlédnout na webu a případně i vytisknout.  

 Nejběžnějším nástrojem je tabulkový procesor MS Excel. V tomto procesu se data 

zpracovávají do tabulkových dat. Většina současných aplikací podporuje export dat 

z programu MS Excel.  

 

 Bilance objektu – Excel  



 

7.1.9. Vizualizace objektu  

Rozumíme tím možnost zobrazení základních údajů o objektu a jeho struktuře. Vizualizace je 

přístupná na webových stránkách.  

 


