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1.  Úvod 

Bakalářská práce se zabývá problematikou počítačové podpory facility 

managementu a jeho uplatnění v obchodní společnosti. Hlavním cílem obchodních 

společností je navyšování jejich zisku. Díky zavedení facility managementu mohou 

obchodní společnosti snížit své náklady, zvýšit efektivitu, což v konečném důsledku 

pomáhá ke zvyšování zisku. 

V teoretické části bakalářské práce je obeznámení s problematikou facility 

managementu. Jelikož jde o velmi rozsáhlé téma, jsou zde popsány i obory s ním spojené. 

Dále bakalářská práce popisuje, jaká je počítačová podpora facility managementu a 

představuje ji od jednoduchých aplikací až po ty složité. Popisuje, jaké druhy aplikací 

máme a k čemu se které používají. Popisuje termíny, jako jsou data a informace, která jsou 

pro fungování počítačových systémů a celý facility management zcela zásadní. Je zde 

popsán vývoj CAFM systémů, jejich vlastnosti a také na co by mělo uživatele při volbě 

daného systému zajímat. Jsou zde popsány také nadstavbové části CAFM systémů. Dále 

jsou popsány výhody, které zavedení softwarové podpory facility managementu přináší. Je 

představen postup, kterým by se mělo zavádění takového systému do obchodní společnosti 

řídit. Konec teoretické části tvoří charakteristika obchodní společnosti, druhy společností, 

jak se zakládají, ruší a co je jejich cílem. 

Cílem praktické části je zavedení vybraného CAFM systému do konkrétní 

obchodní společnosti. V mém případě se jedná o software pit-FM. Je zde popsaná 

obchodní společnost, čím se zabývá, jaký je její vývoj a také kde se společnost nachází. 

Dále je zdě představen software pit-FM, jaké výhody přináší, co v něm můžeme evidovat a 

také jak se s ním pracuje. Bakalářská práce se zabývá také popisem zavedení tohoto SW do 

obchodní společnosti a následného propojení s výkresovou dokumentací. Jsou zde také 

zhodnoceny jeho přínosy pro obchodní společnost a také připravenost obchodní 

společnosti na zavedení tohoto SW. 
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2.  Facility management 

Je obor zahrnující široké pole jak služeb, tak také podpůrných činností 

zabezpečujících správný chod společnosti za co možná nejnižších nákladů. Vyvinul se z 

oblasti, kterou známe pod názvem správa budovy, správa majetku nebo hospodářská 

správa. Tyto činnosti tvoří základ facility managementu.  Dnes už ovšem tento obor 

nezasahuje pouze do technické oblasti správy majetku, ale zajišťuje také přímou podporu 

zaměstnanců a služeb, které jsou nezbytné pro výkon práce.  Úkolem Facility 

managementu není vlastní zajišťování služeb, ale řízení tohoto zajištění.  

2. 1 Historie 

Moderní Facility management se začal utvářet v 70. letech v USA. Právě tam si 

skupina poskytovatelů služeb a správců objektů uvědomila, že služby jimi poskytované 

jsou příliš omezené. Rozhodli se pro založení výzkumného oddělení služeb a o následné 

šíření těchto poznatků dále pomocí výukového programu, seminářů a konferencí. Toto 

vedlo k založení Národní asociace Facility managementu. Na začátku 80. let se rozšířila 

přes hranice USA do Kanady, což vedlo k přejmenování asociace na Mezinárodní asociaci 

Facility managementu IFMA (International Facility Management Association). IFMA má 

od roku 2000 zastoupení i v České republice.  

Za jeden z hlavních faktorů, který vedl k založení facility managementu jako 

profese, se považuje vznik otevřených kanceláří a rozvoj komunikační techniky. Jednalo se 

o zařízení, která byla propojována složitou kabeláží. Změna dispozičních řešení objektů 

byla náročná a bylo za potřebí více odborníků. Dále se začaly velmi rozvíjet technologie 

zajištění interního prostředí objektů (TZB). Moderní budovy začaly být natolik složité, že 

se o ně musela starat širší skupina specialistů a tak bylo zapotřebí Facility managera, který 

má větší pole působnosti.  

Dalším faktorem, který přispěl k proměně facility managementu, byl rozmach 

informačních technologii. Tyto technologie umožnily daleko lepší propojení, což mělo za 

následek nahrazení středního administrativního stupně. Zaměstnanec tak ztrácí závislost na 

svém pracovišti, pokud se nejedná o činnost, která vyžaduje stálou přítomnost na daném 

místě. Díky tomuto lze pracovat například na cestách, z domu i při volnočasových 

aktivitách. Facility management tak dostává nový rozměr, a snaží se zajistit kvalitní 

podmínky práce pro každé alternativní pracoviště. 
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V poslední době dochází k dalšímu vývoji facility managementu. Tento obor se 

přestává vnímat více technicky, jako tomu bylo doposud, ale orientuje se na zajištění 

veškerých služeb, které uživatelé objektu potřebují k pohodlnému vykonávání činností. 

Jedná se zejména o procesy, které se jeví jako nepodstatné a nepřinášejí žádnou přidanou 

hodnotu. Cílem toho zajišťování je snížení nákladů na provoz díky zvýšení efektivity práce 

a kvalitnímu zázemí. [9] 

2. 2 Facility management a související obory 

S facility managementem úzce souvisí také další obory. Velmi blízký je Asset 

management, property management, real estate management, portfolio management a tak 

dále. Všechny tyto managementy mají společný cíl a to zajištění kvalitní podpory činnosti 

klienta.  

Property management se stará zejména o co nejlepší využití prostor či jejich 

prodeje. Jejich úkolem je tedy co nejlépe využít a pronajmout každý kousek budovy. Mezi 

takovéto manažery patří odborníci na realitní aktivity, controlling, nájemní smlouvy a 

nákladovost prostor.  Asset management slouží ke spravování majetku, a má za úkol 

kvalitní a efektivní zajištění hodnoty majetku. Rozdíl mezi vnímáním Facility managera a 

Asset managera je v tom, že druhý zmíněný vnímá veškerý majetek, zatímco první z nich 

se stará pouze o budovy, jejich vybavení a pozemky včetně cest a zeleně.  

Hlavní je však rozdílný přístup manažerů k jednotlivým zdrojům. Property 

manažera zajímá zejména prostor. Asset manažer je zainteresován v majetku. Facility 

manažer se zajímá hlavně o zaměstnance nebo uživatele těchto entit. [9] 

2. 3 Definice, terminologie a přínosy FM 

Norma, která definuje Facility management, vstoupila v platnost v říjnu roku 2006 

a to norma ČSN EN 15 221, která vznikla překladem normy EN 15 221. Tato norma 

definuje Facility management takto: [8] 

"Facility management představuje integraci činností v rámci organizace k zajištění 

a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti." 

[8] 
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Tato definice nám tedy říká, že vše co není předmětem základního podnikání 

společnosti, to lze řídit pomocí jednoho oboru zvaného Facility management. Zavedením 

tohoto oboru se sjednocují postupy při zajišťování činností zvaných podpůrné procesy.  

  

Obr. 1  schéma Facility managementu[8] 

 

Klasická definice Facility managementu zní "Facility management je metoda, jak v 

organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě 

principy obchodní administrativy, architektury humanitních a technických věd". Definice 

bývá často zjednodušována jako 3P. [9] 

  

Obr. 2 Definice Facility managementu pomocí "3P" [2] 

 

V severských státech vznikla mnohem přesnější definice, která je již zcela 

akceptována Evropskou Unii. Ta rozšiřuje původní 3P na 5P. Díky tomuto výkladu se 
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posouvá do středu pozornosti Facility managementu člověk. A tudíž je jasné, že hlavním 

cílem je zajistit pro pracovníky takové prostředí, které bude splňovat tyto podmínky: [9] 

• Optimalní kvalitu prostor  

• Optimální podporu službami a přímou podporu 

• Ekologickou šetrnost k přírodě a okolí 

• Ekonomickou efektivitu 

 

Obr.3 Definice Facility managementu pomocí 5P[9] 

 

 Z tohoto vyplývá, že základními rysy facility managementu je: [9] 

• řízení procesů 

• integrace procesů 

• řízení veškeré podpůrné činnosti 

• měřítkem kvality je přínos FM hlavním procesům 

• co jsou hlavní a vedlejší procesy stanovuje vedení firmy 

• v závislosti na čase mohou tyto procesy měnit své priority 

• facility management nepřináší revoluci, ale přináší zkvalitňování služeb 
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• Přináší profesionalitu do podpůrných procesů 

2. 4 Hlavní přínosy facility managementu 

Úspora provozních nákladů - díky zavedení facility managementu lze v 

dlouhodobém časovém úseku snížit provozní náklady až o 30%. V krátkodobém horizontu 

lze čekat úspory v rozmezí  5 - 15% těchto nákladů. 

Zvýšení produktivity zaměstnanců - Díky zavedení jednotného systému, standardů, 

a profesionalizaci zajištění služeb se snižují prostoje zaměstnanců. Jde zejména o dispečink 

služeb, helpdesk a jednotné SW prostředí s předvyplněnými formuláři opakujících se 

činností, ze kterých je generován požadavek na provedení, který je vždy v systému snadno 

dohledatelný a dostupný.  

Uvolnění prostorových kapacit - díky lepšímu využití prostoru lze zajistit uvolnění 

nevýnosně používaných pracovišť, místností, hal a dalších prostor. [9] 
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3.  Softwarová podpora facility managementu 

3. 1 O softwarové podpoře 

SW vytvořený ke správě majetku a provozu budov má přinést uživateli řadu výhod, 

avšak při nesprávném zvolení softwaru může být více ke škodě než k užitku. To může být 

zapříčiněno ať už nevyužitím potencionálu nebo nevyhovujícím uživatelským prostředím.  

Základ pro správu majetku a provoz budov tvoří zejména kancelářské aplikace a to:  

• aplikace ke komunikaci pomocí e-mailu, 

• textové editory ke tvorbě záznamů a zápisů, 

• tabulkové editory k evidenci dat, 

• databázové editory k základní tvorbě databází. 

Dalším používaným typem softwaru jsou grafické nástroje a to ať v podobě 

různých editorů pro tvorbu vektorové a bitmapové grafiky až po nástroje typu CAD či GIS.  

K dispozici je také řada menších aplikací sloužících hlavně pro jednotlivé části 

správy budov a provozu majetku a používají se například k evidenci nájemních smluv, jako 

kniha jízd, k pasportizaci a  evidenci odpadů. 

Pro oblast správy majetku a provozu budov jsou ovšem zásadní systémy poskytující 

komplexní evidenci veškerých údajů v jedné aplikaci. Takovýto software označujeme jako 

CAFM - Computer Aided Facility management, tzn. programy pro facility management. 

[2]   

3. 2 Softwarové nástroje pro řízení FM a jejich využití 

Softwarová podpora správy majetku a provozu budov je velká. K dispozici je velké 

množství různých programů a aplikací. Důležitá je správná evidence dat. Pokud se data 

zapisují do různých textových editorů, které umožňují pouze psaní textu, je to nevhodné a 

to z důvodu další práce s daty. S takovými daty se nadále špatně pracuje, jelikož nejsou 

nijak strukturována a nelze s nimi nadále efektivně pracovat, třídit je, vybírat a filtrovat. 

Taková data nejsou určena k exportu a dalšímu přenášení. 
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K evidenci dat jsou vhodné tabulkové editory typu jako Excel či Cale. Tyto 

programy umožňují data třídit a ukládat v jasných datových strukturách za použití řad a 

sloupců. Taková data lze nadále velmi efektivně využívat a nadále s nimi pracovat. 

Důležité je, že data lze importovat do dalších systémů a pracovat s nimi pomocí vhodné 

CAFM aplikace. [2] 

3. 2. 1 Nevýhody vyžívání malých aplikací a SW 

Využíváním pouze těchto produktů pro řízení a evidenci podpůrných procesů 

přináší značné nevýhody a to: [2] 

• Nedostupnost informací pro všechny uživatele, 

• Neexistence možnosti integrace dat v rámci dalších systémů, 

• Nemožnost spojování dat z různých programů a z toho tvoření souhrnných výstupů, 

• Nemožnost rozdělení dat na příslušná střediska s různými procesy a aplikacemi, 

• Nutnost zaškolení v rámci různých SW produktů, 

• Zbytečné vícenásobné zadávání dat stejného charakteru. 

3. 3 Vývoj a typy softwarů 

Systémy zařaditelné do kategorie podpory správy majetku a provozu budov jsou 

využívány již déle než 20 let. Tyto systémy se vytvářely a vyvíjely postupně. S velkým 

rozmachem výpočetní techniky lidé pochopili, že si díky ní mohou výrazně ulehčit a 

urychlit práci. Softwary začaly využívat jak správci tak také provozovatelé objektů, 

vedoucí údržby a provozů. Nejprve začaly být vyvíjeny malé databázové programy, které 

se zaměřovaly vždy pouze na jednotlivé činnosti. Dále však existovaly programy, které 

nebyly přímo vytvořeny a určeny pro výkon facility managamentu, avšak byly pro to 

vhodné a naprosto dostačující. Jednalo se o programy pracující s kalendářem, ve kterém je 

možnost vytváření upomínek. Takovýchto softwarů se využívalo pro evidenci a plán 

pravidelně se opakujících činností. [2] 

Dále začaly být využívány aplikace a programy, které kromě kalendáře a plánování 

v něm umožňovaly také komunikaci pomocí e-mailu a díky tomu se daly zadávat úkoly, u 

kterých bylo možné následně získat zpětnou informaci o provedení či průběhu dané 
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činnosti. Aplikace sloužící k jednotlivým činnostem jsou dodnes využívány v řadě 

podpůrných procesů. Jde zejména o programy sloužící k:  

• Řízení a plánování BOZP a PO, 

• Systémy evidující odpadové hospodářství, 

• Knihy jízd a podpůrné evidence vozového parku, 

• Skartační a spisové aplikace pro podnikový archiv. 

Další možnosti umožňují technologie, které se prolínají s CAFM systémy a díky 

kterým můžeme získávat informace, jedná se o:  

• Sledování polohy a pohybu prostřednictvím GPS, 

• Evidenci a inventarizaci pomocí čárových kodů nebo RFID technologii, 

• Sledování pomocí kamerových systémů či jiných záznamových řízení, 

• Ostatní slaboproudé technologie budov a areálů. 

Vývoj programů ať už ekonomických, tak i účetních, sloužících k evidenci majetku 

se také prolíná s CAFM systémy. Pro tuto oblast jsou zde zejména informační systémy:  

• EAM systémy,  

• CMMS systémy. 

Facility procesy zahrnují také osoby a další subjekty odběratelsko-dodavatelských 

vztahů. Při vykonávání podpůrných procesů se pracuje s velkým množstvím dat a 

informací ať už v elektronické či papírové formě. Tato data lze k systémům tzv. připojovat. 

Díky tomu se můžeme setkat také s dalšími typy systémů jako: [2] 

• CRM systém pro řízení vztahů se zákazníkem, 

• DMS systém pro řízení a správu dokumentace. 
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3. 3. 1 EAM systémy ( Enterprise Asset Management )  

Jedná se o systémy pro správu podnikových zdrojů. Zdroji se rozumí všechny 

stroje, zařízení, suroviny, náhradní díly ale také budovy či vozový park. Tyto zdroje se v 

rámci vnitropodnikových procesů buď spotřebovávají, nebo se opotřebovávají a stárnou.  

EAM systémy zajišťují každodenní činnosti pracovníků údržby a to od manažera až 

po jednotlivé pracovníky. Systémy obsahují kalendář zásahů a revizí, poskytují informace 

pro analýzy a snižují pracnost při tvorbě reportů.  

Zavedení EAM systémů přináší: [7] 

• zvýšení produktivity výroby - snížení prostojů z důvodů poruchy, zvýšení 

kvality výrobních procesů, 

• zvýšení produktivity údržby - zlepšení organizace práce a navýšení podílu 

plánované údržby, snížení prostojů pracovníků údržby a snížení nouzové a 

přesčasové práce, 

• zlepšení rozhodovacích procesů - přesné,detailní a rychle dostupné 

informace o každém zařízení, bilance všech oprav a problematických 

událostí, sledování aktuální hodnoty zařízení a celkových nákladů, 

• přímé finanční přínosy - snížení počtu a velikosti zásob, zvýšení životnosti a 

úspor v personální oblasti. 

3. 3. 2 CMMS (Computerized Maintenance Management Software) 

Je systém pro řízení údržby. Jeho obsahem je databáze informací o operacích 

údržby a jeho organizace. Součástí je automatizovaný systém informačního řízení údržby 

systému. Tyto informace umožňují pracovníkům údržby co nejefektivněji vykonávat svou 

práci (určit které stroje vyžadují údržbu) a jako pomoc vedení při rozhodování (výpočet 

nákladů při poškození zařízení v porovnání s náklady na preventivní údržbu). Údaje 

zpracované systémem mohou být tako použity k ověřování dodržování předpisů. [4] 

CMMS je vhodné pro jakoukoliv organizaci která provádí údržbu zařízení a 

majetku. Nejvýhodnější jsou ovšem systémy zaváděné u velkých provozů se složitějšími 

technologiemi neboť jejich cena je vysoká. [4] 
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4.  Data a informace 

Data jsou údaje, které používáme pro popis jevu či vlastností objektu. Data lze 

získat měřením, zápisem či pozorováním. Data nám vyjadřují skutečnost tak, aby je bylo 

možné dále přenášet a zpracovávat. Informace jsou údaje o prostředí, jeho stavu a 

procesech v něm probíhajících vyplývají z důkladných analýz zpracování a prezentace dat 

a jsou prezentována v podobě vhodné pro rozhodující proces. [2] [10] 

Informace nelze získávat bez dat. Z toho vyplývá, že žádný informační systém se 

nedá považovat za informační, pokud neobsahuje určité množství dat, která jsou schopna 

poskytnout informace. Získávání informací je důležité věnovat velkou pozornost, neboť 

jsou významným výrobním zdrojem. Využívají se především k ulehčení rozhodnutí nebo 

zlepšení činnosti. [2] 

4. 1 Data ve facility managementu 

Pro facility management jsou data zcela zásadní. Pracuje se s velkým množstvím 

dat, která se ukládají a zpracovávají se z nich potřebné informace. Data mohou mít různé 

podoby. V praxi se setkáváme s dvojí podobou dat: 

• Papírová – data sdružují se do složek, složky do šanonů, které se poté 

archivují v boxech, 

• Elektronická – data se ukládají do datových nosičů a to buď v textové nebo 

tabulkové již strukturované podobě. 

Z tohoto hlediska je velmi důležitá podoba dat. Elektronická podoba dat je daleko 

výhodnější neboť nám poskytuje možnosti efektivnějšího využívání dat. Lze v nich daleko 

rychleji hledat a získávat tak požadované informace. Snadněji se třídí, separují a vybírají 

pouze požadovaná data. Je zde také možnost daleko rychlejších reportů z více zdrojů do 

jednoho součtu. [2] 

4. 1. 1 Dělení dat 

Data lze podle typu rozdělit na: [2] 

• Statická – Statická data se v průběhu času téměř nemění. Jde zejména o data, jako jsou 

číselníky a katalogy ale také všechna pasportizační data. Jde tedy o data parametrická 

a hodnotová,  
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• Dynamická – Dynamická data se realizují nad objekty statických dat. V průběhu času 

se mění jejich hodnoty. Jsou to data, která zobrazují procesy a činnosti, 

• Výstupní – Výstupní data slouží jako podklady pro strategické rozhodování a 

plánování. Jsou to analytické rozbory a srovnání vybraných statických a dynamických 

dat shrnutých do informace. 

4. 1. 2 Zdroje dat: 

 Způsobů, kde data získat je několik. Uživatelé se často obávají, kde a jak 

data posbírají. Způsoby sběru dat: [2] 

• Elektronická výkresová dokumentace, 

• Digitalizace papírové výkresové dokumentace, 

• Fyzický sběr přímo na místě, 

• Dodavatelé projekčních služeb, 

• Dodavatelé stavby, 

• Dodavatelé technických zařízení a technologii, 

• Dodavatelé servisních služeb, 

• Všeobecné centrální registry. 
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5.  CAFM Systémy 

CAFM systémy spojují klasické databázové informační systémy s grafickým 

prostředím. Principem je propojení alfanumerických dat s grafickými informacemi. 

Grafické informace se nejčastěji přejímají  z CAD podkladů projektové dokumentace. Tyto 

informace je ovšem nutno upravit podle skutečného stavu. Dále je možné naskenování dat 

z výkresové dokumentace. Tato data sice nejsou přesná, ale pro správu majetku a provoz 

budov jsou postačující. Dokumentace může být vedena jak ve 2D tak také ve 3D, ovšem z 

pohledu facility managementu je 2D zobrazení dostačující. 

CAFM systém zajišťuje přehled o: 

• organizaci a prostoru, 

• informace o jednotlivých prvcích, 

• vzájemné vazby a organizační členění, 

• plánování i probíhající procesy a přehled o činnostech ukončených, 

• náklady, 

• dokumenty a jejich work flow. 

Výhodou těchto systémů je možnost zobrazení přehledných výstupů jak v grafické, 

tak alfanumerické formě, přehlednost, uživatelská přístupnost a přehlednost, propojitelnost 

s podnikovou ekonomii a účetnictvím.  [5] 

5. 1 Historie CAFM systémů v ČR 

Kolem roku 1997 se u nás začínají objevovat a implementovat první CAFM 

systémy. Lidé v této době ovšem postrádali zkušenosti, chyběli zde poradci a dodavatelé a 

tuto absenci nebyli schopni řešit dostatečně kvalitně. Dodnes je velmi těžké na území 

našeho státu přesvědčit společnosti o nákupu a výhodnosti CAFM systémů. Tyto systémy 

využívají dodnes převážně o velké společnosti, jako jsou banky, telekomunikační 

společnosti, průmyslové podniky, které vlastní velký movitý i nemovitý majetek. 

Společnost postrádá znalosti o širokém poli využití. V zahraničí je běžné využívání těchto 

systému v oblastech zdravotnictví, školství či veřejné správě. Dnes již máme v ČR 

dodavatele  CAFM systému, kteří poskytují ve světě již běžně rozšířené systémy, kterými 
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jsou například Archibus, PIT nebo Planon. Tyto softwary jsou nyní zcela lokalizované a 

poskytované skrze partnery výrobců. [6] [2] 

5. 2 Vlastnosti CAFM systémů 

Každý systém, který může být považován za CAFM by měl obsahovat kompletně 

nebo alespoň z části tyto moduly:  [5] [6] 

• pro řízení a správu ploch a strategické řízení, 

• pro řízení a správu nájemních vztahů a rozpočítávání nájemného a poskytování služeb, 

• pro řízení infrastruktury hlavně pak infrastruktury IT, 

• pro řízení a správu budov a vybavení, 

• pro řízení, správu a inventarizaci movitého majetku, 

• pro správu a vazby s CAD a GIS systémy. 

V CAFM systémech bývají často podrobně zpracovány aplikace sloužící pro: [5] 

• rezervaci místností a rezervaci pracovních míst, 

• správu vozového parku a rezervaci vozidel, 

• centrální dispečink, 

• časové plánovaní a projektové řízení, 

• modul pro podporu stěhování, 

• finanční a kapitálové řízení projektů, 

• simulaci nenadálých události, správu bezpečnosti a analýzu rizik, 

• podporu pro průzkum stavu stavebně technického stavu nemovitostí, 

• evidenci a správu nebezpečných materiálů a hmot a pro trvale udržitelný rozvoj, 

• podporu pro opatření snižování spotřeby energie, energetické a bezpečností audity aj. 
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5. 3 Volba CAFM 

Vlastnosti, které jsou důležité pro správnou volbu CAFM systému do společnosti a 

mezi kterými se musí uživatel rozhodnout: [5] [6] 

• vhodnost pro implementaci – zdalipak se systém hodí do organizace a stávající 

počítačové infrastruktury. Jde zejména o typ RDBMS (typ serveru, který spravuje 

databáze, výstupy a výstupy dat, jejich integritu a komunikuje s klienty a to ať už 

vzdálenými nebo lokálními), architekturu a platformu, 

• Integrace – zdalipak je stávající systém připraven k integraci. Toto je důležitá 

vlastnost zejména z hlediska rychlosti nasazení CAFM systému, 

• uživatelská rozhraní – Důležitá je také volba podle existence uživatelských rozhraní, 

typů uživatelů, práv jednotlivých účastníků a jejich rolí v systému. Minimálně by mělo 

existovat rozdělení na dva typy uživatelů a to tzv. "tlustý" a "tenký" účastník podle 

toho zdalipak má odbornou kvalifikaci, nebo jestli je pouze běžným uživatelem,  

• modularita a licence – možnost nákupu pouze částí softwaru. Uživatel si vybírá mezi 

různými moduly softwaru, těmi, které jsou pro něj nepostradatelné a ze kterých má 

největší prospěch. Tímto se snižují náklady na pořízení softwaru, 

• otevřenost systému – Jedná se o přizpůsobivost systému. Měla by zde být možnost k 

úpravám pracovního prostředí a vývojům nových pracovních postupů protože každý 

uživatel může mít odlišné pracovní postupy. Tato funkce nám umožňuje tvorbu 

nových či modifikaci starých algoritmů daleko snadněji, rychleji, a levněji, 

• CAD a GIS – Každý CAFM software doporučuje nebo dává přednost jiné CAD či 

GIS dokumentaci. Je tedy výhodnější volit systémy, ve kterých má uživatel již 

dokumentaci zpracovanou a vybírat podle doporučení poskytovatele softwaru. 

• lokalizace a způsob prodeje – jedná se o to, jakou má daný systém na území ČR 

podporu a zdalipak je lokalizován do českého jazyka. Program musí být schopni 

používat i běžní pracovníci a proto je podpora mateřského jazyka důležitá. 
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5. 4 Další možnosti CAFM systému 

5. 4. 1 HelpDesk 

HelpDesk je rozšíření CAFM systému o aplikaci pro zadávání požadavků a jejich 

sledování formou formulářů. K sledování a podávání požadavků je nutné připojení k 

internetu. Slouží především k hlášení závad a příjímání požadavků od klientů, zaměstnanců 

nebo zákazníků. Umožňuje definovat libovolný počet uživatelů s různými přístupovými 

právy bez nutnosti vlastnit licenční přístup k vlastnímu CAFM systému. Díky tomu 

můžeme sledovat proces požadavku v celém jeho životním cyklu od vzniku požadavku až 

po jeho vyřešení. [2] 

5. 4. 2 Webové portály 

Tyto portály využívají internetového prostředí spolu s pasportizačními daty, které 

jsou umístěné jak na veřejné tak na interní síti. Ke grafickým informacím jsou přiřazena 

určitá data. Na těchto portálech jsou poté dostupné informace o areálech, objektech, 

dostupnosti hromadné dopravy. Může se také jednat o informace o jednotlivých podlažích 

a místnostech nebo dokonce o otevíracích hodinách či kontaktech na dané oddělení. Tyto 

webové portály slouží především veřejnosti. Jsou využívány jako informační zdroje pro: 

[2] 

• areály nemocnic a lázeňských areálů, 

• úřady či různých instituce, 

• vysokoškolské areály a univerzitní kampusy,  

• obchodní centra, 

• zábavní parky, ski areály a zábavní centra, 

• ostatní areály a lokality. 

5. 5 Postup při zavádění CAFM systému 

I přes množství dodavatelů a uživatelů v různých odvětvích se stále více rozšiřuje 

nejistota týkající se postupů a dosažitelných efektů při zavádění CAFM. To úzce souvisí s 

nedostatkem dobře zdokumentovaných, transparentních a úspěšných případů zavedení 

těchto systémů. Také je zde nedostatek vědomí o tom jak je CAFM úspěšně realizován a 
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také díky kterým faktorům tomu tak je. Z ekonomického hlediska je velmi důležité, aby 

tento proces byl podpořen a tím se zabránilo špatnému rozhodování. Zejména prováděcí 

strategie a vzorce pro úspěch jsou velmi zajímavé. V roce 2006 byla provedena studie o 

implementaci CAFM.  Tento průzkum představuje jednu z prvních evropských 

srovnávacích studii. Výsledkem studie je seznam doporučených kroků, kterými by se mělo 

zavádění řídit a dbát na ně. [1] 

 

 

Obr. 4 Postup při zavádění CAFM systému do společnosti, [1] 

5. 6 Přehled CAFM systémů v ČR 

V Česku je nyní k dispozici několik druhů softwarů. To, který je nejvhodnější si 

musí určit sám uživatel, podle jeho požadavků. Rozsah CAFM systémů je velmi velký 

stejně jako tomu je u facility managementu samotného. [2]  

Produkt Dodavatel Kontakt Informace 

AFM Alstanet, s.r.o. www.alsanet.cz český SW 

AMI-HSI HSI, s.r.o. www.hsi.cz český SW 

ArchiBUS IKA DATA, s.r.o. www.ikagroup.cz loklizovaný 

ArchiFM CEGRA, s.r.o. www.cegra.cz loklizovaný 

EFA EFA Services, s.r.o. www.efaservices.cz český SW 

FAMA+ TESCO SW, a.s. www.tescosw.cz český SW 

FM @ WEB XANADU, a.s. www.xanadu.cu 

GT Facility ASP a.s. www.aspas.eu 

Chastia FM Chastia s.r.o. www.chastia.cz slovenský SW 

pit-FM pit Software s.r.o. www.pitsoftware.cz lokalizovaný 
Tab.  1 přehled CAFM systémů v ČR[2] 
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5. 7 Kdo CAFM využije a jaké jsou cíle zavádění 

V organizacích jsou tyto systémy určeny hlavně pro vrcholový management při 

vytváření strategii, střední management jej využije v oblasti taktického řízení pro snížení 

nákladů na provoz a zvýšení kvality. [5] [6] 

Cíle zavádění: [5] 

• snižování provozních nákladů, 

• zvyšování kvality poskytovaných služeb, zvyšování kvality prostředí, 

• optimalizace vztahu mezi pracovníkem, pracovním prostředím a pracovními procesy, 

• prodloužení životnosti sledovaných objektů a předmětů, 

• zavedení standardů, pravidel a pracovních procesů v daném oboru a v systému 

zabudované obchodní logiky, 

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

divizím, činnostem, projektům apod, 

• správa a údržba dokumentace, stěhování, benchmarking, inventury a kontroly, 

• příprava na nenadálé události a havárie, procesy vyžadované legislativou (audity, 

revize, …), trvale udržitelný rozvoj. 
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6.  Obchodní společnost 

Je právnická osoba založená za účelem podnikání. Zakladateli společnosti a 

účastníky jejího podnikání smí být osoby fyzické i právnické. [5]  

 Podnikatel je ten: 

 "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele." [18] 

6. 1 Vznik obchodní společnosti 

Obchodní společnosti mohou vzniknout zakladatelskou smlouvou ve formě 

notářského zápisu (pokud je založena jedním společníkem) nebo společenskou smlouvou 

(pokud je založena dvěma a více společníky) Společnost vzniká dnem zápisu do 

obchodního rejstříku. [17] 

6. 2 Zánik a zrušení obchodní společnosti 

Společnost zaniká v den vymazání z obchodního rejstříku. Zániku společnosti 

předchází její zrušení. 

6. 2. 1 Druhy zrušení  

S likvidací  

• k takovému zrušení společnosti je nutné přistoupit, pokud zákon jasně nestanoví, že 

společnost není třeba rušit s likvidací, 

• společnost, která vstoupí do likvidace se zapisuje v obchodním rejstříku a užívá 

označení „v likvidaci“. [17] 

Bez likvidace  

• takto se ruší společnosti, pokud jmění přechází na jiného právního zástupce. 

6. 2. 2 Důvody zrušení  

• obecné – dosažení účelu pro, který byl podnik zřízen, uplynutí doby na kterou byl 

založen, rozhodnutím společníků, rozhodnutím o sloučení, splynutí nebo přeměně v 

jinou společnost, rozhodnutím soudu, 



20 
 

• zvláštní – smrt společníka, zánik právnické osoby, která je společníkem,výpověď 

společníka,zbavení nebo omezení právní způsobilosti společníka. [17] 

6. 3 Rozdělení obchodních společností 

Obchodní společnosti se rozdělují na:  

kapitálové 

• s.r.o - společnost s ručením omezeným (s.r.o., může být založena jednou osobou 

fyzickou nebo právnickou, maximum není omezeno), 

• a.s - akciová společnost (může být založena i jednou osobou avšak ta musí být 

právnická, maximální počet není stanoven). 

osobní 

• v.o.s - veřejná obchodní společnost (tvoří ji minimálně dvě osoby pod společným 

jménem),  

• k.s - komanditní společnost (tvoří ji minimálně dvě osoby pod společným jménem). 

[17] 

 

6. 4 Cíle obchodní společnosti 

Hlavním cílem je maximalizace zisku. Dále to může být dlouhodobé přežití na trhu, 

dosažení určitého podílu na trhu, maximalizace obratu, růst a expanze. [11] 
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7.  Praktická část 

7. 1 ZK Design a.s. 

7. 1. 1 Historie podniku 

V roce 1992 vznikla (spojením firem Z&Z a K&K zabývajících se příbuzným 

oborem výrobní aktivity) společnost ZK Design v.o.s., jejímž hlavním předmětem 

podnikání se stala výroba specifických výrobků v nábytkářské a interiérové oblasti. Na 

základě dohody společníků ZK Design v.o.s. ze dne 30. 6. 2000 došlo ke zrušení ZK 

Design v.o.s. bez likvidace a k přeměně společnosti na akciovou společnost ZK Design a.s. 

rozhodnutím ze dne 7. 8. 2000. Společnost ZK Design a.s. byla jako univerzální nástupce 

zrušené společnosti zapsána rejstříkovým soudem dne 3. 10. 2000. Firma ZK Design a.s. 

7. 1. 2 Širší vztahy 

Firma ZK Design a.s. sídlí ve Velké Polomi. Je vzdálena zhruba 8km od Ostravy a 

je velmi dobře přístupna díky silnici první třídy č. 11. S plánovaným dostavěním nové 

rychlostní komunikace, která povede zhruba 40 metrů od firmy, by se měla dostupnost 

ještě daleko zlepšit. Sídlí na kraji obce v průmyslové zóně, která nespadá pod žádné 

chráněné nebo památkové území. 

 

Obr. 5 Umístění firmy[Zdroj: Autor] 
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7. 1. 3 Charakteristika podniku  

Identifikační údaje :  

Obchodní jméno: ZK Design a.s. 

Právní forma: Akciová společnost 

Sídlo: Velká Polom, Osvoboditelů 355, PSČ 747 64 

IČ: 2586406 

DIČ: CZ2586406 

 

Tab. 2 Identifikační údaje [Zdroj: Autor] 

 

Hlavní předmět podnikání: 

• zámečnictví, 

• truhlářství, 

• velkoobchod, 

• specializovaný maloobchod, 

• zprostředkování obchodu, 

• povrchové úpravy a svařování kovů, 

• provádění staveb jejich změn a odstraňováni. 

Statutární orgán společnosti: 

Jméno a příjmení Pozice v představenstvu Pozice ve společnosti 

Ing. Petr Zděblo předseda představenstva Výkonný ředitel 

Ing. Ivan Zděblo první místopředseda 
představenstva 

Finanční ředitel 

Ing. Radim Kašing druhý místopředseda 
představenstva 

Obchodní ředitel 

Ing. Ladislav Kašing člen představenstva Člen představenstva 

Jaroslav Dyntar člen představenstva Vedoucí vývoje 

 

Tab. 3 Statutární orgán společnosti[Zdroj: Autor] 

Výrobní program 

Společnost se opírá o vlastní výrobní program a díky vývoji originálního 

regálového systému MARKET euro s největším tuzemsky vyráběným sortimentem se stala 

významným subjektem v oblasti kovoprodukce. 
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Profil výrobního programu: 

Regálové systémy 
  
  

- Regálový systém MARKET EURO 
- Lehký skládací regál LSR 
- Regálové doplňky pro velkoodběratele 

Kancelářský a 
speciální nábytek 
  
  

- Regálové doplňky pro velkoodběratele 
- Skříňové sestavy a šatní skříně 
- Kontejnery zásuvkové a skříňové paravánové zástěny 

Školní nábytek 
  
  

- Svařované lavice a židle 
- Ohýbané lavice a židle 
- Doplňkový nábytek 

Prodejní stojany a displeje 
(P.O.P.)  
  
  

- Stojany na kávu, koření a cukrovinky 
- P.O.P displeje na podporu prodeje 
- Přenosný skládací stojan (displej) 

Kooperační výrobky v oblasti 
kovovýroby 

  
  
  

- Sedačky na stadiony, kontejnery, vozíky aj. 
- Výroba kotlů a energetických těles 
- Opláštění budov a veřejných ploch kovovými prvky 
- CNC zpracování plechů a výroba krabiček 

 

Tab. 4 Profil výrobního programu[Zdroj: Autor] 

  

Struktura výroby:

 

Graf 1 Struktura výroby[Zdroj: Autor] 

7. 1. 4 Vývoj podniku: 

Společnost se od jejího založení neustále rozvíjí a roste a to jak kvalitativně, tak 

také kvantitativně. Za svou existenci se společnosti podařilo posílit základní jmění a 

dosáhnout růstu objemu výroby. Společnost od jejího založení mnohonásobně zvětšila 

20%

20%

10%

50%

Prodej

Kancelářský nábytek

Regálová technika

Kooperační výroba

Prodejní stojany a displeje
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počet svých nemovitostí. Nejprve začínala v roce 1992 ve vlastní nemovitosti a 

pronajatých prostorách cca 150m2, poté se rozšířila o halu komaxitu již v dnešním areálu 

firmy. Dále si firma začínala pronajímat části bramborárny, kde zřídila provoz stolárny. V 

roce 1995 si pronajala další části bramborárny a zde přesunula kovovýrobu. V roce 2001 

firma zřídila pracoviště na zpracování plechů. K zakoupení celé výrobní haly (část z ní 

začala pronajímat), budov kanceláří a vývoje došlo v roce 2003, společnost také skoupila 

pozemky v areálu a zřídila svářecí robotizované pracoviště, poté došlo k zateplení 

severních stěn haly a vytvoření nových podhledů v části haly. V roce 2004 byla zřízena 

komaxitová  linka. Následující rok firma vypověděla pronájem a rekonstruovala halu pro 

středisko zpracování plechu, došlo k pořízení laserového vypalovacího centra a také k 

vytvoření střediska pro zpracování nerezových materiálů, rekonstrukci a rozdělení hal. 

Roku 2007 byla vybudována hala expedice. O tři roky později došlo k vybudování 

fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti a následující rok byla provedena rekonstrukce 

správní budovy a přístavba druhého nadzemního podlaží, které bylo vystavěno zároveň se 

školicím střediskem. Tento rok došlo k rekonstrukci skladu stolárny, která se 

přetransformovala se na halu CNC strojů. V blízkém plánu do budoucnosti je zakoupení 

dalších hal poblíž stávajícího areálu a rekonstrukce části výrobní haly. Poté chce 

společnost areál ještě zvětšit o za koupení objektu pily, která se taktéž nachází v blízkosti 

areálu.

 

Graf 2 Vývoj společnosti[Zdroj: Autor] 

7. 2 Pit-FM 

Tento software spadá do kategorie CAFM systémů a je určený pro komplexní 

provádění správy budov a majetku. Je založený na grafickém znázornění objektů a prostor. 
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Jeho základem je velmi rozsáhlý a propracovaný adresář se řadou modulů. Systém je 

vhodný pro kohokoliv, kdo spravuje nemovitý majetek zejména však: 

• Středním a velkým firmám, 

• firmám poskytujícím služby FM, 

• státním a příspěvkovým organizacím. 

Jednou z výhod systému je jeho flexibilita. Uživatel tedy pracuje jen s daty oblastí a 

úrovně podrobnosti, do jaké míry to jeho procesy a rozhodování vyžaduje. Zbytečně ho 

tedy žádné oblasti ani podrobnosti nezatěžují. Pokud se uživatel rozhodne, že ke své 

činnosti potřebuje větší detaily je možno je vždy do systému doplnit. Systém díky tomu 

umožňuje využití jak pro relativně malé tak i velice rozsáhlé implementace. 

Díky vícejazyčnosti systému s ním může zároveň pracovat více uživatelů v 

odlišných jazycích. Systém je schopen také vícejazyčného ukládání textových dat objektů, 

což umožňuje, že každý uživatel vidí data v jazyce, který má nastaven.  

Systém je určen pro uživatele operačních systémů Windows, podporuje databáze 

typu MS Access, MS SQL Server, MySQL, Oracle. Je také umožněna práce v síti. [12] 

7. 2. 1 Možnosti PIT-FM 

 

Správa dat • objektech (areálech, budovách, částech budov, stavebních konstrukcích, sítích) po 
celou dobu jejich životního cyklu od projekce přes užívání, údržbu až po likvidaci, 

• vybavení objektů (zařízení, nábytek, přístroje, technologie, atd.), 

 

Evidence • plánovaných i skutečných nákladů k jednotlivým objektům i vybavení podle 

požadovaných kritérií sledování, vazby na účetnictví, 

• zaměstnanců a externích partnerů, dodavatelů, zákazníků, 

• obsazení a využití objektů a jejich částí, 

• práv a přístupů k objektům a jejich částem (klíče, karty atd.) 

 

Propojení • grafických a popisných dat na ekonomické systémy, CAD, GIS, 

• na elektronickou dokumentaci, resp. evidenci a organizaci papírové dokumentace 

(písemné i grafické dokumenty, plány, směrnice, revizní zprávy, smlouvy, pojistky), 

 

vytváření • projektů, úkolů a zakázek, včetně přidělení pracovníkům a sledování termínů, 

• plánů činností pravidelné údržby (PPU) správcům objektů s možností zasílání na 

email. 
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poskytování • výstupů a analýz ve všech uvedených oblastech (standardní i komfortní a 

uživatelsky orientovaný generátor reportů), 

• číselníku periodických činností dle platných norem pro údržbu technických zařízení 

s možností dalšího rozšíření. 

 

plánování, řízení, sledování úkonů údržby a periodických činností (revize, kontroly, preventivní údržba...), 

 

hlášení, evidence událostí a incidentů na objektech a jejich vybavení, 

 

 

Tab. 5 možnosti pit-FM [13] 

 

 

Moduly PIT-FM: [12] [13] 

• Správa adres, 

• Správa budov a ploch, 

• Správa zařízení budov, 

• Správa stavebních prvků, 

• Správa inženýrských sítí a rozvodů, 

• Správa klíčů, 

• Správa vozového park, 

• Správa ICT, 

• Správa médií a měřičů, 

• Správa úkolů/zakázek, 

• Řízení projektů/akcí, 

• Rozúčtování nákladů, 

• Řízení skladů, 

• Management akcí, 

• Správa úklidu, 

• Řízení BOZP, 
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• Odpadové hospodářství, 

• Řízení rizik. 

7. 3 Zavádění CAFM systému 

Ve firmě chybí centralizovaná, jednoduchá a přehledná evidence jejího nemovitého 

majetku a také sjednocená výkresová dokumentace. Firma nemá zaevidovaný technický 

stav nemovitostí a jejich jednotlivých částí. Veškeré rekonstrukce a opravy se řeší 

operativně a není připraven žádný plán údržby nebo oprav nemovitostí.  Co se bezpečnosti 

práce, plánované údržby strojů a technického zařízení týče tak tyto činnosti firma 

outsourcuje. Firma má zavedený ERP systém, který by bylo možno synchronizovat pomocí 

tabulkové aplikace Excel. Dále zde chybí centralizovaný systém rozdělení budov, místností 

a evidence ploch. 

 Aby data mohla být dále propojována s výkresovou dokumentací, bylo 

nutno zajistit digitální podobu budov. Výkresová dokumentace již byla v digitální podobě 

avšak jednalo se pouze o naskenované výkresy, které nebyly rozděleny do hladin a nešlo 

dále pracovat s jednotlivými prvky . Ty musely být přerýsovány tak aby s nimi bylo možno 

nadále pracovat. Jednalo se o výkresy Administrativní části budovy. V prvním nadzemním 

podlaží jde o dílny vývoje a zázemí zaměstnanců a ve druhém podlaží jde o školící 

středisko a další část zaměstnaneckého zázemí. 

 Zjednodušená digitální podoba již poté stačila k tomu, aby byl proveden 

prostorový pasport objektů. Vzhledem k tomu, že firma nemá zaveden žádný jednotný 

systém kódování místností, byl vytvořen sjednocený systém pro označování budov a 

místností v rámci společnosti. Jelikož firma rozlišuje každé nákladové středisko trojčíslím, 

byl vytvořen 8 místný kód tak, aby z něj bylo jasné, v jaké budově se místnost nachází 

(první číslo), ve kterém je podlaží (druhé číslo), jaké je její číslo (číslo na 3. a 4. pozici) a 

pod které nákladové středisko daný prostor spadá (poslední trojčíslí). Prostorový pasport 

byl poté exportován do CAFM systému. 

 

Obr. 6 systém kódování [Zdroj: Autor] 
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Obr. 7 postup implementace [Zdroj: Autor] 

 

Dále byl vyhotoven pasport veškerých nemovitostí firmy. Firma disponuje 

nemovitostmi v rámci jejího areálu a blízkého okolí. Tento pasport veškerých nemovitostí 

byl také exportován do softwaru. Díky tomu je možno snadné získání informací o 

nemovitostech. 

 

obr. 8 nemovitý majetek [15] 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Druh pozemku  výměra[m2] 

orná půda 242 

zastavěná plocha a nádvoří 6679 

ostatní plocha 9926 

Celkem 16847 

 

Tab. 6 parcely [Zdroj: Autor] 

 

Po zavedení  veškerých dat do softwaru bylo provedeno částečné propojení 

výkresové dokumentace s CAD výkresy. 

  

  Obr. 9 propojení výkresové dokumentace [Zdroj: Autor] 

 

V programu se tedy při zvolení prvku nabízí možnost zobrazení daného prvku ve 

výkresové dokumentaci. Program eviduje veškeré nemovitosti ZK Design a.s. a jsou v nich 

zavedeny prostorové informace o budovách jimi vlastněných. V programu lze vytvářet 

libovolné reporty dle potřeby. 

7. 4 Práce s programem 

Pracovní plocha programu je tvořena záložkami, kterými můžeme dle potřeby 

jakkoliv pohybovat a pracovní prostředí si dle libosti přizpůsobovat. První část tvoří 

záložka „strom“, v ní jsou prvky hierarchicky rozřazeny. Je zde zobrazena struktura dat. 

Máme zde lokalitu, tou byl pro nás areál firmy. Pod touto lokalitou můžeme najít 

jednotlivé parcely, které se v daném areálu nachází a také budovy. Budovy jsou dále 

rozčleněny na jednotlivá podlaží, stavební díly, střešní plochy, části budov, nájemní 

jednotky, funkční oblasti, sklady, přístroje, výtahy, zařízení. Podlaží se nám dále člení na 
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jednotlivé místnosti, přístroje a zařízení nacházející se v nich. Pod místnostmi můžeme 

najít dále informace o využití jejich ploch, plochy jednotlivých místností, co je předmětem 

úklidu, dveře, okna, zařízení, díly, sanitární vybavení, otopná tělesa, nábytek, osvětlen, 

rostliny, pracoviště a jednotlivé zaměstnance. 

 

Obr. 10 strom [ Zdroj: Autor] 

 

Pokud si vybereme prvek, zobrazí se nám o něm informace ve druhé záložce pod 

názvem „karta“. Karta je pro přehlednost rozdělena na další podzáložky, ve kterých si 

uživatel volí, která data chce sledovat či upravovat. 

 

Obr. 11 Karta [Zdroj: Autor] 

 

Další části tvoří část tabulka. Ta nám zobrazuje data o prvku označeném v záložce 

„strom“, které se zobrazují v tabulkové podobě. Tabulku lze přizpůsobovat dle libosti 
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přetahováním různých částí ze záložky karta. Poslední částí je záložka která obsahuje 

složku oblíbené, prohlížeč a workbench. 

 

  

Obr. 12 Tabulka [Zdroj: Autor] 

7. 4. 1 Jaké jsou přínosy PIT-FM pro společnost 

Díky přehledně zpracovaným datům přináší software uživateli zlepšení 

informovanosti o objektech a vybavení. Data o objektech a vybavení jsou spravována po 

celou dobu jejich životnosti od projekce přes užívání až po likvidaci. Výstupní informace z 

programu umožňují to, že se snižují náklady na správu objektů. Zefektivňuje se 

rozhodování a využívání objektů. Program také umožňuje efektivní a profesionální správu 

termínů a využívání volných kapacit. V programu lze provádět zhodnocení technického 

vybavení podle zatížení plochy a doby užívání. V programu se může také spravovat interní 

dokumentace a také dodržování postupů podle normy ISO 9000. Uživatel může dělat 

libovolné analýzy evidovaných objektů. Obchodní společnost zajímá hlavně finanční 

přinos tohoto programu pro ni.  

Po zavedení programu lze očekávat organizované snížení provozních a investičních 

nákladů. Lze sledovat náklady na jednotlivé objekty a vybavení v potřebném členění a 

detailu. Lze velmi rychle vyhodnocovat ekonomické plány a skutečnost v potřebném 

detailu. Díky programu lze daleko lépe celkově posuzovat investice a objektivně hodnotit 

rozhodovací procesy. Umožňuje lepší ekonomické hospodaření a využívání nemovitého i 

movitého majetku. Takto přehledným zpracováním a sledováním nemovitostí se 

prodlužuje fyzická životnost majetku.  

7. 5 Posouzení programu pit pro společnost 

Software pit-fm je vhodný pro zavedení do středního podniku. Firma ZK Design 

a.s. má roční obrat přes 100 mil. CZK což ji řádí právě do kategorie středních podniků. Čas 

pro implementaci a zavedení daného softwaru pro firmu takovéto velikosti se předpokládá 

v rozmezí od 1 do 6 měsíců. Vzhledem k předpokládanému dalšímu růstu společnosti a 
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rozšiřování nemovitého i movitého majetku by mohlo zavedení softwaru pro provádění 

správy budov a majetku mít pozitivní dopad na snížení provozních nákladů společnosti. 

Pokud by se firma rozhodla pro zavedení PIT-FM softwaru jehož cena je 100 000 

CZK, musela by počítat s dalšími náklady. Náklady na pořízení softwaru představují pouze 

zhruba 20% až 30% celkových nákladů spojených s pořízením softwaru. Navíc, pokud by 

měla být propojena data s grafickými údaji, musela by společnost investovat dalších 119 

375 CZK za software Autocad (cena jedné licence). 

Položka  Cena  CZK 

Software Pit-FM 100 000* 

Software Autocad 119 375* 

Náklady na zavedení 400 000 

Dlouhodobé náklady 154 844 

Náklady ihned 619 375 

Náklady dlouhodobé 774 219 

  

Tab. 7 cena SW [Zdroj: Autor] 

* cena Pit FM [3],  cena Autocad[16] 

 

 

Provozní náklady společnosti představují poměrně vysokou částku. Je otázkou, na 

kolik by se díky zavedení softwaru pro facility management podařilo náklady snížit, či 

díky lepší informovanosti zlepšit technický stav nemovitostí. 

Položka  Cena  CZK 

Spotřeba skladovaného materiálu STŘ 43 529 

Elektrická energie 323 345 

Paliva 122 321 

Spotřeba režijního mat. STŘ Efas 82 188 

Opravy 477 824 

Služby výrobního a stav. charakteru 16 640 

Servis, projekce, provize 1 146 067 

Úklid, čistění, přísp. na prac. prostř. 132 678 

Celkem 2 344 592 

 
Tab. 8 Provozní náklady[Zdroj: Autor] 

 

 

Pokud budeme uvažovat, že zavedení takového systému může přinést v 

krátkodobém měřítku úsporu o 5-15% provozních nákladů a v dlouhodobém až o 30% 

dostaneme se k zajímavým výsledkům. [2] 
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 Položka 1 rok (CZK) 10 let (CZK) 

Provozní náklady 2 344 592 23 445 920 

Úspora (7,5 %,20%) 175844,4 4 689 184 

Cena SW 619 375 774 219 

Rozdíl  -443 531 3 914 965 

 

Tab. 9 Výhodnost [Zdroj: Autor] 

 

 

Z níže uvedeného rozboru se v krátkodobém horizontu implementace software 

nejeví jako přínos, ovšem když se podíváme na jeho přínos v rámci dlouhodobých úspor, 

dojdeme k závěru, že by mohlo zavedení společnosti přinést nemalou úsporu. 
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8.  Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsání CAFM systémů, jeho výhod pro 

obchodní společnost a zavedení systému v obchodní společnosti. 

Teoretická část se zabývá softwarovou podporou facility managementu. 

Představuje facility management jako takový, aby si čtenář udělal obrázek o čem tento 

obor vlastně je, a jaké jsou jeho přínosy. Dále popisuje softwary, které tento obor využívá 

k čemu se  které využívají, jejich možnosti a výhody jejich využívání. Představena jsou 

také data a informace, která jsou pro facility management a jeho softwarovou podporu 

zcela zásadní. 

Dále jsou zde popsány obchodní společnosti, jsou zde představeny jednotlivé druhy 

obchodních společností, jak takové společnosti vznikají, zanikají a co je účelem 

obchodních společností. 

V praktické části je představena vybraná obchodní společnost. Společnost sídlí, čím 

se zabývá, její vývoj a také soubor jejího nemovitého majetku. Dále je zde popsán software 

pit-FM jeho vlastnosti možnosti a přínosy uživateli.  

Tento software je poté aplikován na danou obchodní společnost, je zde popsán 

postup aplikace daného systému, co vše bylo nutné pro zavedení udělat. Dále je zde také 

popsáno pracovní prostředí programu a jeho struktura. Je zde zhodnocena připravenost 

firmy pro daný software, co by aplikaci tohoto systému provázelo jaké by byly náklady by 

s tím byli spojeny. 

Byly představeny náklady na software a také provozní náklady dané společnosti. Za 

předpokladu, snížení nákladů až o 30 % v dlouhodobém intervalu jsme zjistili, že v 

krátkodobém období by se nám software nevyplatil, ale z dlouhodobého hlediska by mohl 

být jeho finanční přínos veliký. Je jen otázkou na kolik by se díky němu podařilo snížit 

náklady společnosti, to ovšem nebylo předmětem této bakalářské práce. 
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