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Seznam použitého značení 

 

AHU – Air Handling Unit 

ASRB – Automatizované systémy řízení budov 

CAD - Computer Aided Design  

CAFM - Computer Aided Facility Management  

CIFM – Computer Integrated Facility Management 

CMM – Computer Maintance Management 

CPMS – Computer Plaining and Management Solution 

ČOV – čistička odpadních vod 

ČSN – česká technická norma 

EF – electric fan 

EFA – automatizovaný systém řízení v oblasti facility managementu 

EFT – electric fan turbo 

EM – Energetický management 

EN – Evropská norma 

EPS – elektronický požární systém 

FM - Facility management  

HDP – Hrubý domácí produkt 

HMMC - Hyundai Motor Manufacturing Czech 

ICT - Information and Communication Technology  

IFMA - International Facility Management Association  

IS – Informační systémy 

ISO 9000 .-  Norma definující systém managementu jakosti 

KPI - Key Performance Indicators  

PENB – Průkaz energetické náročnosti budov 

SLA - Services Level Agreements  

SW – Software 

TUV – teplá užitkový voda 

UPS – Uninterruptible Power Supply 

ÚV – úprava vody 

VZT   - vzduchotechnika 
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1 Úvod 

 

Náklady na provoz a správu nemovitostí stále vzrůstají. Je to dáno na jedné straně ros-

toucí cenou energií a rostoucí cenou služeb, na straně druhé postupným stárnutím objektů 

postavených v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století zde v ČR a v Evropě. 

Všechny veřejné a soukromé organizace používají budovy, aktiva a služby pro podporu 

svých hlavních činností. Z evropské politiky lze vyčíst kladený důraz na efektivnější za-

cházení s energií. Roste zde tedy poptávka na zvýšení efektivnosti správy budov..Na tuto 

poptávku reaguje obor zvaný Facility management (dále jen FM), jenž je v České republice 

znám spíše pod pojmem správa a údržba nemovitostí. Cílem FM je optimalizace nákladů a 

výkonnosti aktiv a služeb. 

 

 

1.1  Správa majetku 

 

Správou majetku se zabývají obory Property, Asset i Facility managementu. Jejich ná-

plní je optimalizovat řízení správy majetku a podpůrných procesů. Cílem jsou celkové 

úspory v podpoře a správě majetku, rychlejší vyřízení požadavků, efektivnější využívání 

majetků a podpora všech uživatelů nemovitostí respektive zaměstnanců společností. Ko-

nečným důsledkem v oblasti základních činností společností je zvýšení produktivity práce 

vlivem nižších ztrátových časů (zvýšení produktivity). [1] 

 

Property management 

 

„Property management je obor řízení, jehož předmětem je optimální využití prostor vlast-

ního či pronajatého majetku. Cílem Property managementu je zajištění takových prostoro-

vých podmínek, které nejlépe provozně, ekonomicky, fyzicky i psychicky vyhovují majite-

lům i uživatelům nemovitosti či pozemku. [2] Property management musí úzce spolupra-

covat s Asset managementem respektive s Facility managementem při podpoře uživatelů 

nemovitostí / zaměstnanců společností s cílem komplexního zajištění efektivity správy 

prostor a majetku pro potřeby majitelů a uživatelů. [1] 
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Asset management 

 

„Asset managementem se  míní systematické a koordinované činnosti a postupy, kterými 

organizace v průběhu životního cyklu optimálně a trvale spravuje svůj majetek a aktiva, 

jejich související stav a výkonnost, rizika a výdaje, za účelem dosažení svých organizač-

ních strategických plánů." [1] 

 

Facility management 

 

Facility management dle normy EN 15221-1: FM je multioborová disciplína, která se za-

bývá řízením podpůrných činností firmy. ČSN EN 15221-1 je zde konkrétnější a definuje 

FM jako integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které 

podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti. [1] 

 

 

1.2 Vzájemnost Property, Asset a Facility managementu 

 

Rozhoduje-li firma o významných prostorových portfoliích ustanoví do pozice Proper-

ty managera. Property manažeři figurují v realitních kancelářích i u společností spravují-

cích rozsáhlé nájemní komplexy. Asset manažera ustanoví společnosti kde majetek vý-

znamně převyšuje správu prostor i řízení služeb pro méně zaměstnanců a to např. vlastníci 

výroby a distribuce elektřiny, těžby a distribuce ropy, pitné vody atd. Ve většině společ-

ností však hraje významnou roli podpora zaměstnanců než správa majetku a prostor a zde 

mají své místo Facility manažeři. Spravují majetek a optimalizují využití ploch, ale jejich 

hlavní starostí jsou potřeby zaměstnanců. [1] 

 

EU standart ČSN 15221 „Facility management“ ve svých platných i připravovaných dílech 

předjímá výše zmíněnou součinnost ve všech třech oblastech a ve svých ustanoveních 

předpokládá uvedení Facility manažera do integrační řídící pozice všech třech oblastí. Ve 

výčtu FM služeb této normy tak nalezneme jak správu a řízení prostor a pracovišť (což by 

mělo spadat do kompetence Property manažera), tak evidenci a údržbu technické infra-

struktury, správu energií a investiční aktivity (které by podle probíraného modelu měly 

spadat do Asset managementu). [1] 
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Obr. 1 vzájemnost Property, Asset a Facility managementu [3] 

 

 

1.3 Normy FM v EU 

 

V současné době, v rámci evropské integrace dochází ke sjednocování norem a 

k potřebě vyjasnění pravidel a jednotné terminologie. Díky této potřebě vznikla evropská 
norma mající sedm částí. 

 

Tab. 1  Normy FM. [2] 

ČSN EN 15 221-1 Definice a terminologie Účinné od 07/2007 

ČSN EN 15 221-2 Průvodce přípravou smluv o facility ma-

nagementu 

ČSN EN 15 221-3 Návod pro kvalitu ve facility managemen-

tu 

 

Účinné od 05/2012 

ČSN EN 15 221-4 Taxonomie, klasifikace a struktury ve 

facility managementu 

ČSN EN 15 221-5 Návod pro procesy ve facility manage-

mentu 

ČSN EN 15 221-6 Měření ploch a prostor ve facility ma-

nagementu 

ČSN EN 15 221-7 Směrnice pro benchmarking výkonnosti Účinné od 05/2013 
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EN 15221-1 Definice a terminologie 

 

Vymezuje oblast facility managementu, přibližuje základní pojmy a definice. Norma defi-

nuje tzv. „tvrdé služby“ (FM služby vztahující se k prostoru a infrastruktuře) a „měkké 

služby“ (FM služby vztahující se k lidem a organizacím). Dle této normy je řečeno, že 

smyslem Facility managementu není pouze údržba, úklid, outsourcování podpůrných pro-

cesů, ale že Facility management je propojení celkem tří řízení – Property, Asset a Facility 

managementu. [3] 

 

EN 15 221-2 Průvodce přípravou smluv o facility managementu 

 

Cílem této části normy je poskytnout návod na přípravu efektivní FM smlouvy, definující 

vztah mezi společností požadující FM služby a společnostmi, které tyto služby poskytují. 

Smlouva o poskytování FM služeb by měl být vždy v souladu s evropskými, národními a 

lokálními legislativními pravidly v místě, kde nabyde účinnosti. [4] 

 

EN 15 221-3 Návod pro kvalitu ve facility managementu 

 

Návod jak dosáhnout, zlepšit a měřit kvalitu facility managementu. Třetí část zavádí pojem 

FM produkt. FM produktem se míní přesně vymezená a měřitelná FM služba. Norma je 

určena pro využití managementem, konzultanty a odborníky jak v organizaci klienta, tak v 

organizaci poskytovatele. [5] 

 

EN 15 221-4 Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu 

 

Na základě různých definic je nejvíce zřejmý závěr, že taxonomie je systém třídění pro 

lepší řízení/správu informací, který přispívá ke zlepšování schopnosti uživatelů udržovat a 

zlepšovat provozní činnost jejich podnikání. Klíčová koncepce spočívá ve způsobu, jak 

využít taxonomii pro zlepšení provozování podnikání. ČSN EN 15221-4 stanovuje taxo-

nomii, která zahrnuje model vztahů, strukturu produktů/služeb a systém klasifikace. Tato 

norma proto představuje koncept standardizovaných (klasifikovaných) FM produktů. [6] 
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EN 15 221-5 Návod pro procesy ve facility managementu 

 

Cílem této normy je poskytnout obecný postup (pokyny) na rozvoj a zlepšování svých pro-

cesů pro podporu primární činnosti (předmět podnikání) všem zúčastněným stranám zabý-

vajících se FM, zejména poskytovatelům a jejich klientům. Při zavádění normy by organi-

zace měly být schopné pochopit důležitost FM procesů pro jejich efektivitu a měly by být 

schopné posouzení vyspělosti jejich stávajících činností. [7] 

EN 15 221-6 Měření ploch a prostorů ve facility managementu 

 

V zájmu podpory jednotného evropského přístupu k FM tento dokument poskytuje kon-

struktivní rámec s jasnými termíny, definicemi a principy měření podlahových ploch a 

prostor staveb napříč zúčastněných stran ve stavebnictví. Stručně řečeno, měření konkrétní 

podlahové plochy u téže budovy se bude dle jednotlivých národních norem lišit až o 30%, 

což jasně ukazuje potřebu jednotného evropského přístupu k oblasti „plošného a prostoro-

vého měření“ [8] 

 

EN 15 221-7 Benchmarking ve facility managementu 

 

Poslední a nejmladší normou v oblasti facility managementu je norma zabývající se 

benchmarkingem. Jak již název napovídá, tato norma se zabývá benchmarkingem v FM, 

což je nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod 

vlastní organizace. Smyslem benchmarkingu je zjištění pozice vlastní společnosti na trhu a 

její zlepšení na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití vlastních předností a 

potlačení vlastních nedostatků. Součástí zlepšení by mělo být i učení se od konkurenčních 

společností. 9] 
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2 Vývoj služeb FM 

 

Vývoj služeb FM v České republice probíhal v na sebe navazujících etapách podobně 

jako v okolních státech jen s určitým časovým zpožděním. Následovaly za sebou jdoucí 

etapy zajišťování služeb vlastními prostředky, smluvním servisem, externími zdroji, na 

které navazuje etapa modelu integrovaného FM, následovaná infrastrukturním manage-

mentem. 

Facility management se začal rozvíjet ve Spojených státech amerických v letech sedmdesá-

tých. Do Evropy dorazil až počátkem 90. tých let a v našem prostředí dal o sobě prvně vě-

dět zhruba před dvaceti lety. První země, které se mu v Evropě začaly podrobně věnovat, 

byly Velká Británie, Skandinávské země, Francie a země Beneluxu. V roce 2000 byla Čes-

ká republika oficiálně představena na evropské konferenci ve Skotsku jako člen meziná-

rodní asociace IFMA. I díky tomuto kroku se postupně facility management plně rozvíjel a 

začleňoval do naší praxe. [10] 

 

V počátečním období se jednalo o provádění izolovaných služeb a byly realizovány za 

pomocí  vlastních zaměstnanců. Později došlo k propojování služeb podobnými postupy. 

Impulsem pro další pokrok bylo prosazování velkoprostorových kanceláří a rychlý nástup 

výpočetní techniky do pracovního prostředí. Pro odlehčení firemních struktur došlo postu-

pem času k využívání externích specialistů. Nové technologie sebou nesou problémy s 

řešením instalací, osvětlení, bezpečnosti, vzájemnou komunikací a řízením procesů.    

V dnešní době se společnosti snaží zefektivnit své provozy a stává se trendem využívání 

velkých firem specializovaných na poskytování podpůrných služeb. Nyní se nacházíme 

v etapě Integrovaný FM s využitím speciálních softwarů pro správu a vyhodnocování dat. 
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Obr. 2  Vývojové etapy služeb FM [11] 

 

Etapa č. 1. „Vlastní prostředky“ 

 

Jde o zajištění potřebných služeb v rámci vlastní společnosti a vlastními zdroji. Toto zajiš-

ťování služeb je výhodné při plné vytíženosti služby. Důvod tohoto zajištění služeb může 

být také bezpečnostní a to ve snaze zabránit úniku informací ke konkurenci. 

 

Etapa č. 2. „Smluvní servis“ 

 

V této etapě jsou služby zajišťovány smluvně externími dodavateli. Různé služby zajišťují 

různí dodavatelé za poměrně nižších nákladů ve srovnání s vlastním zajištěním. 

 

Etapa č. 3. „Externí zdroje“ 

 

Zde jsou služby zajišťovány pomocí společnosti zprostředkovávající zajištění těchto služeb 

a společnost získává svého FM poskytovatele. Stále však nedochází k celkovému zajištění 

a k integraci FM společnosti. 
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Etapa č. 4. „Integrovaný FM“ 

 

Je to komplexní soubor podpůrných činností určených ke správě majetku. Podpůrné čin-

nosti v sobě zahrnují jak technické činnosti (správa energií, revize, údržba), tak netechnic-

ké činnosti ( provoz recepce, tlumočení, catering nebo bezpečnostní služby). Důležitým 

prvkem je využití synergického efektu, založeného na faktu, že většina služeb je poskyto-

vána nárazově.  Řešení integrovaného FM tímto způsobem umožňuje optimalizovat správu 

majetku. 

 

Etapa č. 5. „Infrastrukturní management“ 

 

Toto poskytování služeb v sobě obsahuje integrovaný facility management a je propojeno 

se strategickými plány firmy. 

 

3 Struktura FM 

 

Jedině sladěním vizí a cílů organizace s facility managementem vede k zajištění po-

žadovaných výsledků. Proto je působnost FM rozdělena do třech hlavních úrovní: strate-

gické, taktické a provozní. Nejvyšší úroveň strategického rozhodování má za cíl dosažení 

dlouhodobých cílů organizace. Mezi hlavní činnosti patří definování strategie, plánování 

investic a strategických projektů, analýza rizik, monitoring klíčových ukazatelů, komuni-

kace s vedením organizace a vedení a kontrola managementu taktické úrovně. Tento ma-

nagement má za cíl plnit dlouhodobé cíle vedení ve střednědobém horizontu prostřednic-

tvím přípravy obchodních a rozpočtových plánů, tvorby a dodržování vnitropodnikových 

směrnic, kontroly BOZP, jednání s externími a interními poskytovateli služeb, definová-

ním klíčových ukazatelů a řízením managementu provozní úrovně. Provozní facility ma-

nagement má za cíl vytvořit pro své koncové uživatele požadované prostředí pomocí po-

žadované dodávky FM služeb (provoz a údržba, úklid, bezpečnostní služby, stravová-

ní,…) a vytvořit zpětnou vazbu na taktickou úroveň. 
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Obr. 3 model FM [3] 

 

 

Struktury služeb společností působících v oboru FM byly seskupeny podle základních po-

žadavků klientů, které mohou být souhrnně zařazeny do dvou hlavních skupin „prostor a 

infrastruktura“ a „lidé a organizace“. 

 

Tab. 2 Základní rozdělení Facility managementu oblastí [3] 

Prostor a infrastruktura Lidé a organizace 

 

Ubytovací a prostorové služby Zdraví, bezpečnost a ochrana 

Pracoviště Péče o uživatele objektů 

Technická infrastruktura ICT 

Úklidy a čištění Vnitropodniková logistika 

Infrastruktura Ostatní lidé a organizace 

 
 

Základním kamenem FM je definice „3P“,, která k dosažení provozní efektivity popisuje 

nutnou synergii procesů, pracovníků a pracoviště. Jelikož procesy a pracoviště jsou spo-

lečné pro všechny obory managementu. Pro facility management je tedy specifickou oblas-

tí pracoviště a na základě tohoto faktu lze definovat, že cílem facility managementu je za-

jištění komfortního prostředí pro podávání nejlepších výkonů pracovníků a díky tomu do-

sáhnout zvýšení prosperity celé organizace. Jistá inovace této myšlenky vzniká přidáním 

dalších dvou oblastí a to oblastí prosperity a planety. Touto inovací vznikla nová definice 

nazvaná definice „5P“(viz obrázek č.1).  
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Obr. 4 synergie „5P“- sladění oblastí FM vzniká provozní efektivita [12] 

 

- Pracovníci (anglicky People) tj. lidské zdroje  

- Procesy (anglicky Processes) tj. činnosti 

- Prostory (anglicky Places) tj. pracoviště resp. místo výkonu činnosti 

- Planeta (anglicky Planet) tj. ekologickou šetrnost k přírodě a okolí 

- Prosperita (anglicky Prosperity) tj. ekonomickou efektivitu a profitabilitu základní  

  činnosti klienta. [12] 

 

4 Energetický management 

 

Energetický management (EM) je řídící proces pro zajištění energetických potřeb. 

Klade důraz na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých spotřeb energií a médií. Za cíl 

si klade optimalizaci spotřeb energií, médií a optimalizaci její dodávky či výroby. Jelikož 

tyto náklady tvoří až 56 % z celkových provozních nákladů, patří EM do komplexu činnos-

tí FM. Díky sledování spotřeb, nákladů a efektivity provozu přináší úsporu nákladů za 

energie a média. Sleduje dokumenty související s energetickými toky a legislativou a díky 
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dlouhodobým informacím optimalizuje investice. Díky efektivnějšímu využívání energe-

tických zdrojů a snižováním energetické náročnosti stavebních objektů dochází k snížení 

emisí a imisí a snížením nepříznivého vlivu na životní prostředí. [13] 

 

 

Management energetické náročnosti 

 

Jedná se o permanentní udržování spotřeby energií na efektivní úrovni. Spočívá na perio-

dických odpočtech spotřeby energie a záznamech venkovního klimatu. 

 

Obr. 5 Management energetické náročnosti [13] 

 

Cílem EM je zabezpečení správného provozu technických instalací, rychlé zjištění případ-

ných chyb a poruch, snížení spotřeby energií a dokumentace důsledků energicky úspor-

ných opatření. [13] 

4.1.1 Vývoj energetického managementu 

 

Za posledních 20 let vznikly tři vývojové stupně EM 

Energetický audit a certifikace budov 

 

Tato statická metoda má oporu v legislativě a  kvantifikuje budovu jako spotřebič energie. 

Budova se hodnotí podle projektu anebo podle naměřených hodnot. Do této metody lze 

aplikovat ve fázi vyhodnocování určitá dynamika a to identifikací kritických míst spotřeby 

pomocí tzv. E-T křivky.  
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Statický EM 

 

Je velmi často používán firmami dodávajícími automatizované systémy řízení budov 

(ASRB) pro potvrzení energetické hospodárnosti daného systému. Soustřeďuje se na úspo-

ru energie vlivem automatizovaného systému řízení budov. 

Dynamický EM 

 

Tento model zahrnuje vypracování průzkumu vlivu počasí, ročního období nebo provoz-

ních cyklů. Určení ukazatelů hospodaření s energií. Vytvoření akčních plánů energetického 

managementu. Monitorování a měření procesů a klíčových charakteristik činností, které 

určují hospodaření s energií a porovnání s energetickou politikou. Přijmutí opatření pro 

zlepšení hospodaření s energií a celého systému EM. [1] 

 

 

Energetická certifikace budov 

 

Od 1. ledna 2009 musí mít každý nově postavený dům povinně tzv. Průkaz energetické 

náročnosti budov (PENB). Tato povinnost je definována zákonem 406/2000 Sb, o hospo-

daření energií, v pozdějším znění a dále upravena vyhláškou 148/2007 Sb, o energetické 

náročnosti budov. Na základě tohoto certifikátu jsou budovy zařazeny do sedmi tříd ener-

getické náročnosti.  Předmětem této vyhlášky je stanovení požadavků na energetickou ná-

ročnost budov, porovnávacích ukazatelů a výpočtovou metodu stanovení energetické ná-

ročnosti budov. Dále pak obsah průkazu energetické náročnosti budov a způsob zpracování 

včetně využití již zpracovaných energetických auditů. Také je obsažen rozsah přezkušová-

ní osob z podrobností vypracování energetického průkazu budov. [1] 
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Obr. 6 Třída energetické náročnosti budovy [13] 

 

 

5 Současnost oboru Facility managementu 

 

Většina organizací má komplexně provázány existující činnosti a systémy, které 

však vykazují rozpory a duplicity snižující efektivitu provozu. Tyto duplicity jsou tvořeny 

využitím nesofistikovaných programů a postupným digitalizováním firemních dat. Pro 

většinu organizací není akceptovatelné zrušit stávající systém podpory a začít znovu. Mno-

hem reálnější je stávající systém přebudovat. [14] Mnoho poskytovatelů služeb se soustře-

ďuje na poskytování kvalitní podpory, která je svým provedením a cenou natolik výhodná, 

že provozovatelé nemovitostí si ji objednávají. Z těchto poskytovatelů jednotlivých služeb 

se stávají postupně společnosti nabízející „Integrovaný FM“. Společnosti si najímají kom-

plexní servis, ale zatím od těchto společností nepožadují současně jednotnou správu dat. 

Pokud se FM posune do vyššího stupně, potom poskytovatel FM  bude ve spolupráci s 

facility manažerem společnosti tvořit tým, který bude schopen okamžitě poskytnout strate-

gické informace managementu společností. Posuneme se tím ke „Komplexnímu poskyto-

vateli služeb FM. [11] Této efektivity nedosáhneme bez kvalitní informační podpory a 

efektivních komunikačních prostředků. V České republice tato podpora existuje. Postupně 

se začíná využívat informačních systémů komplexně podporující agendu správy majetku  

plně pokrývající všechny činnosti s ní související. Od evidence přes plánování a řízení 

údržby, sledování nákladů, řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, grafické vizualiza-
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ce dat, až po vyhodnocování a optimalizaci těchto procesů. Pro zvýšení efektivnosti je tře-

ba provázat systémy CAFM (Computer Aided Facility Management) a CIFM (Computer 

Integrated Facility Management) s aplikačními softwary v oblasti správy majetku, které se 

zabývají otázkami životnosti dílčích konstrukčních prvků a následnou optimalizací jejich 

obnovy. [15] 

Podkladem pro zpracování následující tabulky byly data účetních závěrek vybraných firem 

zveřejněné na internetu. Byly vybrány společnosti  figurující na českém trhu a poskytující 

komplexní služby FM.  

Tab. 3 Roční obraty společností poskytující komplexní FM služby [16] 

 

 

Graf 1 Vývoj obratů FM poskytovatelů v čase [16] 
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Tab. 4 Využívané SW v oblasti FM 

 

Z těchto dat vyplynuly následující závěry: 

 Některé z firem nechtějí zveřejňovat jaké softwary využívají. 

- Na našem trhu je dostatek velkých firem nabízející komplexní služby FM. 

- Zájem o komplexní FM služby stoupá. 

- Společnosti používají převážně SW AFM od Alstanet, s.r.o. a dále pak EFA od 

EFA Services, s.r.o. 

 

 

5.1 SW podpora 

 

Za posledních dvacet let se trh facility managementu stabilizoval a vyjasnily se 

rozdíly mezi společnostmi poskytující jednu či dvě FM služby a společnostmi, poskytují-

cími široké spektrum služeb a vlastní management. Společnosti poskytující komplexní 

služby jsou dnes již vybaveny SW systémem nebo využívají dílčí SW aplikace pro své 

specifické FM služby. Díky této SW podpoře poskytovatel získává klíčové informace a 

rovněž řeší požadavky svých klientů na SW podporu. Klíčovým přínosem je však využité 

know-how poskytovatele při standardizaci procesů do SW nástroje. [17] 

 

5.1.1 Rozdělení modulů SW produktů: 

 

Moduly pro jednoznačnou identifikaci/přiřazení a vlastní řízení všech FM procesů 

společnosti – CMMS (Computer Maintenance Management) moduly.  Patří sem zejména 

IT/telekomunikace, objednávky a smlouvy, krizový management, autopark, energie, úklid, 
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atd. Efektivní CMMS  systém  umožňuje dosáhnout maximální operační efektivity jednot-

livých podpůrných procesů  při optimálních provozních nákladech. [18] 

 

CAFM (Computer Aided Facility Management)  moduly. Patří sem evidence smluv, pro-

storový management, majetek, osoby, pasport, subjekty CAD, technologie, tj. FM procesy 

probíhající v prostoru společnosti, který je na úrovni sofistikované definice FM objektů 

(movitý/nemovitý majetek, lidi) s CAD podporou, [18] 

 

CPMS (Capital Planning and Management Solution) moduly. Patří se zejména analýzy, 

monitoring, náklady, plánování nákladů, investice, finanční řízení plánování a optimaliza-

ce FM procesů. Představuje silný nástroj pro vytvoření plánu investic, nákladů a metod pro 

jejich čerpání a kontrolu. To vše v interaktivní vazbě na moduly CAFM resp. CMMS, kte-

ré zajišťují jejich reprezentaci do reálného prostoru resp. do kontextu reálně probíhajících 

procesů. [18] 

Tab. 5 Rozdělení modulů SW produktů [19] 

 

5.2 Obecné informace o západním trhu FM 

 

Na základě zahraničních studií lze konstatovat následující fakta:  

 Obor Facility management se řadí na pozici 5. největšího segmentu evrop-

ské ekonomiky.  

 Celkový objem trhu Facility managementu (interní + externí zajištění) činí v 
průměru 5% až 8% HDP.  

 Top 10 poskytovatelů zaujímá 20% podíl na celkovém FM trhu EU s roč-
ním podílem růstu o 1,4%. [20] 
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Z dotazníkového průzkumu byly získány hodnoty EBITDA marže, které jsou uvedeny v 

následující tabulce:  

Tab. 6  EBITDA [21] 

Služba EBITDA marže 

za komplexní FM 6-11% 

Technická údržba, revize, … 10-14% 

Úklidy 7-12% 

Ostraha 5-7% 

Stravování 5-8% 

Energetický management 10-14% 

Správa zeleně 10-14% 

Office support (tisky, pošta, recepční služby, 
atd.) 

7-8% 

Podpůrné služby (překlady, účetnictví, právní 
služby, atd.) 

8-10% 

 

Zásadní zjištění o FM v ČR  

 

 V roce 2011 zaujímalo TOP 10 FM společností v ČR cca 14% trhu.  

 Nejrozvinutějším sektorem v oblasti FM v ČR je bankovní sektor.  

 Sektorem s největším potenciálem růstu je průmysl.  

 Pro komplexní a efektivní FM podporu je nutné zavedení SW podpory pro FM 

 Současnou brzdou rozvoje FM je váznoucí legislativa v oblasti [20] 

 

 

Hlavní trendy na trhu FM 

 

 Trendem posledních let je fakt, že klienti ustupují od malých lokálních firem, které 

jsou schopny nabídnout pouze dílčí služby facility managementu. Firmy se obrací spíše na 

velké dodavatele, kteří zabezpečí všechny služby, navíc kdekoli po celé České republice. 

Podle zkušeností mnohých odborníků až 90 % výrobních společností využívající outsour-

cing podpůrných služeb má téměř na každou službu jiného dodavatele. Přitom právě pře-

nechání co největšího balíčku služeb jedinému dodavateli přináší největší úspory. V sou-

časnosti je nejběžnější situace, kdy firmy implementují facility management již za svého 

plného provozu. Facility manažer tedy přebírá podpůrné činnosti od současných dodavate-

lů nebo interních zajišťovatelů a optimalizuje jejich funkce a ekonomičnost. Naopak u no-

vých projektů je důležité myslet na provozní náklady již ve stádiu projektu budovy a při-

zvat facility manažera ke spolupráci s developerem. [22] 
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Hlavní přínosy FM  

 

 

Graf 2 Přínosy FM a jeho procentuální zastoupení [23] 

 

6 Uplatnění integrovaného facility managementu 

 

Integrovaný FM je chytrý způsob řešení řízení procesů při využití moderní softwarů 

určených pro FM. Vzniká propojení organizačních složek ze strany FM poskytovatele, tak 

i ze strany klienta. Toto propojení sebou nese zvýšené počáteční náklady na management a 

velké náklady při startu a zavádění softwaru pro FM. V první řadě je zapotřebí brát iFM 

jako investici a zvážit návratnost vynaložených financí. Je zapotřebí zvážit zda návratnost 

investice je ve schodě se strategickými plány klienta. Jednoznačně je zapotřebí odborníka, 

který se seznámí se strategickými plány klientovi společnosti, provede audit firmy a vyhle-

dá kritické body již zavedených procesů. Integrovaný FM je jen jiný způsob jak vést pod-

půrné procesy a tak je uplatnitelný všude tam kde se tyto podpůrné procesy vyskytují a 

provozování těchto procesů vlastními prostředky a nebo outsourcingem je neefektivní. 

Integrovaný FM se uplatní především tam kde je zapotřebí vzájemná komunikace mezi 

více druhy profesí, je nutná flexibilita a je nežádoucí kumulace režijních nákladů. Integro-

vané řešení se uplatňuje ve velkých výrobních závodech, bankovních domech a ve velkých 
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administrativních budovách. Další uplatnění nachází iFM v nákupních centrech a 

v hotelích. Čemu se velmi divím a co mě zaráží je fakt, že iFM zatím neuplatnil 

v sektorech kde bych to nejvíce čekal a to především ve veřejné správě. Tohoto moderní 

řízení procesů by se dalo velmi dobře uplatnit pro řízení procesů v obcích a krajích. Využít 

by se dalo hojně ve veřejném zdravotnictví, školství a také na ministerstvech, sociálních 

zařízeních a nebo i na tak atypických zařízeních jako jsou věznice.  

Přechod od jednoduchých služeb k integrovaným se děje za provozu pomocí standar-

dizace smluv, pasportizace, školením vedoucích pracovníků, reorganizací a zapojením 

softwaru na podporu FM. To vše znamená, že je přímo nutností toto podstupovat při uvě-

domění veškerých rizik a s podporou zkušených odborníků v tomto oboru.  

7 Rozlišení standardních modelů od integrovaných 

 

U integrovaných modelů došlo k začlenění FM manažera do TOP managementu klien-

tovy společnosti a pro správu jsou využity podpůrné softwary služeb FM poskytovate-

le. Toto ve standardních modelech neuvidíme. 

 

7.1 Definice integrovaného řešení a analýza kladů a záporů 

 

Integrovaný Facility Management je jedním z nejvýraznějších trendů současnosti v ob-

lasti poskytování outsourcingových služeb. Je to komplexní soubor podpůrných činností 

určených ke správě majetku. Podpůrné činnosti v sobě zahrnují jak technické činnosti 

(správa energií, revize, údržba), tak netechnické činnosti ( provoz recepce, tlumočení, cate-

ring nebo bezpečnostní služby). Důležitým prvkem je využití synergického efektu, založe-

ného na faktu, že většina služeb je poskytována nárazově.  Řešení integrovaného FM tímto 

způsobem umožňuje optimalizovat správu majetku. Horizontální integrace přináší přede-

vším zvýšenou efektivitu pro poskytovatele, kterou lze následně přenést směrem ke klien-

tovi. Naopak vertikální integrace je zaměřena na zvýšení komfortu klienta, poskytovatel z 

ní těží především pevnější obchodní pozici. Nicméně 90% klientů, kteří nakupují podpůrné 

procesy, svěřuje téměř každou službu jinému dodavateli. Tento trend, který je v přímém 

rozporu s vývojem v Evropě, má několik příčin. Kromě mentality, která je často postavena 

na zásadách podezřívavosti, a vlivu korupčního prostředí, je nesporným důvodem nepře-

svědčivost stávajících poskytovatelů FM. 
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Drtivá většina z nich nabízí iFM, nicméně téměř nikdo nedisponuje prokazatelně aplikova-

nou a propracovanou metodikou. Klienti pak mohou mít oprávněné obavy o úroveň jednot-

livých služeb, kdy neúspěch dodavatele vede automaticky k nutnosti řešit znovu všechny 

služby. Rozptýlení této obavy a tedy pochopení aktuální situace na trhu je proto zásadní 

pro požadovaný úspěch společností poskytujících komplexní FM služby. A je nutno na 

těchto premisách stavět operační plán pro zavedení iFM do struktur firmy. 

 

7.2 SWOT analýza 

 

Graf 1 SWOT analýza cílů a rizik [24] 
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Obr. 7 Mapa areálu HMMC (2) 

 

8 Analýza zavádění facility managementu na budově automo-

bilky Hyundai v Nošovicích 

 

 

8.1 Specifikace objektu 

 

Jedná se o moderní výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s r.o. 

(HMMC), se sídlem v průmyslové zóně v Nošovicích a datem založení 7. 7. 2006. Výstav-

ba proběhla v rekordním čase a to za pouhých 19 měsíců od zahájení v dubnu 2007. Závod 

je označován za jednu z nejmodernějších automobilek v Evropě a vyrábějí se zde modely 

Hyundai i30, Hyundai i30 kombi, Hyundai i30 třídveřový, Hyundai ix20 a Hyundai ix35. 

Všechny tyto doposud vyráběné modely byly vyvinuty speciálně pro evropský trh 

v Technickém centru Hyundai v německém Rüsselsheimu. Spuštěním 3. směny v září 2011 

se závod HMMC dostal na svou plnou výrobní kapacitu, tedy 300.000 aut ročně. Kromě 

výroby automobilů se v našem areálu nachází také hala na výrobu převodovek, která po-

krývá potřeby nejen našeho závodu, ale také sesterského závodu Kia v Žilině na Slovensku 

a Hyundai Motor Manufacturing Rus v Petrohradě. Hyundai“ v kraji vytvořil více než 

10.000 pracovních míst a významně tak přispěl ke snížení nezaměstnanosti. [24] 
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Výrobní komplex automobilky tvoří 11 objektů zahrnující administrativní budovu, lisovnu, 

lakovnu, svařovnu, převodovkárnu, budovu finální montáže a budovu energetického cent-

ra, která je pro chod výroby nepostradatelná jelikož se v ní nacházejí technologická zaříze-

ná, která zajišťují plynulý chod výroby. Patří zde i objekty ALC-VPC provádějící výstupní 

kontrolu vozidel a budovy subdodavatelů MOBIS – předmontáž modulů, DYMOS – výro-

ba sedadel, HYSCO – karosářský plech. V areálu se nachází testovací dráha pro automobi-

ly, čistička odpadních vod, retenční nádrže, parkovací plochy pro automobily výroby i za-

městnanců a plochy zeleně.  Areál závodu je oplocen a vsup je řešen vrátnicemi. Celková 

plocha areálu je 2 000 000 m
2
 a z toho je užitná plocha výrobních hal automobilky 273 230 

m
2, energetického centra 5 810 m

2
 a administrativní budovy 2 000 m

2
 ( 6 000 m

2
 při součtu 

tří podlaží). [25] 

 

Tab. 7 Specifikace HMMC [24] 

Rozloha 2 000 000 m2 (200 ha) 

Celková investice 1,12 mld. EU 

Počet zaměstnanců 3.300 

Podíl občanů ČR 96 % 

poměr muži / ženy 82 % / 18 % 

Výrobní kapacita 
300.000 aut ročně (1.300 denně, 60 aut za hodinu, 

1 auto za minutu) 

 

8.2 Služby poptávané zadavatelem 

 

Jsou požadovány komplexní služby v rozsahu údržby vnitřních a venkovních prostor, 

údržby a provozu technických a technologických zařízení, stálého monitoringu zařízení a 

administrativa spojená s touto správou. Poskytování reportů o vykonaných činnostech je 

nedílnou součástí a je zpětnou vazbou a stene se podkladem pro vyhodnocení kvality po-

skytovaných služeb. Jmenovitě jsou tyto části rozděleny na část stavební, část technologic-

kou a část údržby zeleně. Pro bezproblémový a nepřetržitý provoz výroby je nejdůležitější 

část technologická a proto se v této práci budu věnovat převážně ji. 
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Požadovaná technická a technologická údržba a provoz následujících částí: 

 

Tab. 8 Požadovaná technická a technologická údržba [24] 
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8.3 Profil dodavatele 

 

Základní údaje o společnosti 

 

Jedná se o jednoho z největších poskytovatelů služeb facility managementu v České 

republice. Obsahuje šest divizí, z nichž každá divize je samostatně obchodně-provozní 

jednotka společnosti. Věnují se převážně technické správě objektů a integraci veškerých 

služeb facility managementu dle přání zákazníka. Divize Technology je zaměřena na ser-

vis, revize a menší investiční projekty na technologických zařízeních budov. Divize Ener-

gy nabízí zákazníkům provozní a investiční opatření při hledání úspor v provozu energe-

tických zařízení. Divize Cleaning je schopna nabídnout komplexní i specializované služby 

v oblasti úklidu a ostrahy objektů. Divize Landscaping spolupracuje sezákazníky při reali-

zaci zahradních úprav zeleně objektů včetně veškerého sortimentu služeb údržby zeleně a 

venkovních ploch. [24] 

 

8.4 Aplikování systému komplexního facility managementu na objektu 

 

Ve všech objektech přebíraných do správy se aplikuje systém plánované preventivní 

údržby (PPÚ) s podporou SW aplikací. Systém umožňuje přesně definovat kdy, kde a kým 

má být každý úkol proveden. Systém umožňuje plánovat a efektivně provádět údržbu v 

souladu s technickými předpisy a normami, technickými podmínkami výrobců a s mini-

málními odstávkami chodu zařízení. 

Náklady vynaložené na kvalitně dodržovanou a odvedenou pravidelnou preventivní údržbu 

se mnohokrát vrátí v nižší poruchovosti, delší životnosti a kvalitnější funkčnosti zařízení. 

Toto platí i o stavebních prvcích budov, na které se často v preventivní péči zapomíná. 

Pravidelnou kontrolou a seřízením zařízení se předchází jejich poruchovosti a zejména 

jejich opotřebovanosti. 

O provádění PPÚ je vedena přesná dokumentace. U významných komponentů a zařízení je 

vedená samostatná evidence o provozu a údržbě. O PPÚ je klient informován formou re-

portu 

Plán pravidelné preventivní údržby jednotlivých technických zařízení a technologií je vy-

pracován v návaznosti na převzetí dokumentace skutečného provedení a ostatních přísluš-
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ných dokladů od dodavatelů zařízení. Tento plán musí zahrnovat také plán pravidelných 

revizí a odborných prohlídek a servisu zařízení v souladu s platnými normami a legislati-

vou. [24] 

 

Fáze I – příprava Preventivních plánů správy a údržby portfolia budov: 

 Technický audit všech objektů ve správě 

 Kategorizace jednotlivých poboček 

 Zpracování seznamu požadovaných investic a akcí v čase – working together (spo-

lečná práce spojeného týmu FM, PM a dodavatele) 

 Předložení Preventivního plánu údržby a správy pro jednotlivé objekty, včetně spe-

cifických požadavků/standardů na správu, úklid, energetický management (stan-

dardy pro různé typy budov/kategorie poboček, priorit apod.) 

 Konsolidace Preventivních plánů údržby a správy do Centrálního plánu údržby a 

správy [24] 

 

 

Fáze II – příprava SL, KPI a výběr dodavatelů: 

 Business konsultant spolu s Integrátorem FM provedou nastavení standardů FM 

služeb (SL) pro každou budovu/skupiny budov zvlášť (na základě schváleného 

Preventivního plánu správy a údržby) 

 Nastavení KPI  pro každou z kategorií standardů 

 Příprava zadávací dokumentace pro dodavatele jednotlivých FM služeb 

 Výběr dodavatelů probíhá společně na základě open-book konceptu (mateř-

ská/dceřiná firma Integrátora FM se výběrového řízení může účastnit předání ob-

jektů/dokumentů vybraným dodavatelům FM služeb 

 

Fáze III – služby externího Integrátora FM, řízení dodavatelů: 

 Zavedení role integrátora všech FM služeb a FM procesů 

 Přenesení kapacitního rizika na dodavatele, který bude případné výkyvy v kapacit-

ních možnostech vykrývat vlastními zdroji 

 Implementace nového service delivery modelu i na straně FM dodavatelů, resp. 

přenesení této úlohy na externího Integrátora FM, který bude zodpovídat za imple-

mentaci změn požadovaných RP 
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8.4.1 Dokladová část 

 

 Analýza stávající dokumentace – Provede se detailní kontrola a rozpor stávající do-

kumentace, tedy dokladové části technologických celků, ale i provozní dokumenta-

ce. Tedy místních provozních předpisů, plánů kontrol a revizí, plánů preventivní 

údržby atd.  

 Aktualizace provozní dokumentace technologií – Navrhnou se a případně provedou 

nezbytné úpravy, optimalizace a opravy dokumentace. 

 Aktualizace provozně bezpečnostních předpisů – Provedou se nezbytné aktualizace 

a doplnění provozní dokumentace s ohledem na nové trendy, pracovní postupy a 

nové technické a právní standardy. 

 Analýza systému revizí a případná aktualizace a optimalizace 

 Provede se detailní rozbor plánů revizí a kontrol a představení postupů a standardů, 

případně se navrhnou optimalizace vzhledem ke stále se rozvíjejícímu prostředí 

technických norem a jiných závazných právních předpisů. 

8.4.2 Rizikový management 

 

 Analýza technologií s cílem definovat kritické body 

Provede se detailní analýza vztahů obslužných technologií a výrobního procesu 

s cílem nalézt kritické body, na které se zaměří pozornost v první fázi.  

 

 Zpracování havarijních plánů a scénářů 

Připrav se detailní pracovní postupy pro havarijní situace. Tyto plány budou formou 

pravidelných školení představovány pracovníkům technické údržby. Cílem těchto 

školení, případně cvičení, bude minimalizovat reakční čas pro nalezení a odstranění 

závady 

 

 Zpracování pracovních postupů pro kritické události 

Cílem těchto postupů je stejný efekt jako v případě havarijních plánů. Pracovní po-

stupy však budou více detailní a budou obsahovat i odkaz na nezbytné náhradní dí-

ly a další informace. 

 

 Optimalizace skladového hospodářství náhradních dílů 
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Připraví se seznam nezbytných náhradních dílů. Případně se navrhneme systém 

komisních skladů s ohledem na optimální provozní náklady. 

 

Další případné možnosti: 

• Nová metodika organizace skladů s ohledem na náklady 

• Přesná definice náhradních dílů 

• Přesná evidence dodacích lhůt a dodavatelů 

• Nový model výběrových řízení 

• Nový model servisních smluv 

• Aktivní nákupy v zahraničí 

8.4.3 Zavedení nejmodernějších metod kontroly a měření 

 

Jsou zavedeny nejmodernější postupy preventivní a prediktivní údržby s cílem mini-

malizovat riziko výskytu závady s přímým vlivem na výrobní proces. Uplatňujeme přitom 

nejmodernější postupy a aplikujeme progresivní technologie pro dohled nad svěřenými 

technologiemi. V závislosti na dohodě s klientem se využívají následující postupy: 

 Termovize – pravidelné provádění, porovnávání, vyhodnocování 

 Měření vibrací 

 Měření hluku technologií 

 Laserová měření a kontroly 

 Testování všech prvků před jejich zavedením do provozu 

 Spolupráce s akreditovanými testovacími centry a laboratořemi 

 Přesné sledování historie závad, jejich detailní evidence a vyhodnocování 

 Analytika všech kontrol a revizí, jejich detailní rozbor a porovnání 

 

Facility management – administrativní a správní stránka 

Administrativní a správní stránka facility managementu zahrnuje zejména podpůrné čin-

nosti související s technickým provozem objektu. Cílem je zajistit bezproblémový provoz 
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budovy, jejímu správci pak přinášet maximální možnou podporu a efektivně mu dodávat 

veškeré dostupné informace o objektu a jeho provozu. [26] 

 

Technický facility management 

Tato část zahrnuje údržbu a servis veškerých technických zařízení instalovaných v rámci 

objektu včetně zajištění pohotovostních služeb, správy dokumentace a kontroly pracovišť 

v souladu BOZP. Náleží zde i příprava, správa a archivace dokumentace v rámci požární 

bezpečnosti a spolupráce se státními dohledovými orgány PO. [26] 

 

Energetický facility management 

 

Jedná se o optimalizaci energetických nákladů bez snížení kvality uživatelského pro-

středí a zajištění efektivity optimálního provozu objektu. [26] 

 

Povinnosti poskytovatele: 

 Vypracovat místní provozní řád pro zařízení kompresorové stanice, požární řád, 

poplachové směrnice a umístit je na příslušných pracovištích, kde budou zpřístup-

něny obsluze. 

 Vypracovat pracovní postupy pro provádění revizí, oprav a údržby zařízení. 

 Zajistit předepsanou dokumentaci, předpisy a návody k obsluze, výsledky přede-

psaných tlakových zkoušek a výsledky zkoušek bezpečnostní výstroje a tlakových 

nádob včetně výsledků předávacího řízení před uvedením do provozu. 

 každém zařízení a úseku potrubí vést předepsanou technickou dokumentaci, evi-

denci zařízení a uschovat doklady stanovené právními předpisy a technickými nor-

mami. V souboru dokumentace musí být založeny záznamy o provedených opra-

vách a periodických kontrolách. 

 Uložit projektovou dokumentaci zařízení a provádět její opravy, resp. doplňování 

v případě změn (schéma trasy s vyznačenými manometry, teploměry, měřícími 

místy atd.). 

 Písemně nahlásit orgánům dozoru do evidence provozovaná zařízení a způsob za-

jištění revizí a zkoušek. Připravit v termínu zařízení ke kontrolní prohlídce, resp. 

zkoušce, za podmínek stanovených orgánem dozoru. 
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 Zajistit a kontrolovat vedení provozního deníku, deníku oprav, revizních knih a za-

bezpečit jejich uchování. 

 Přesně znát trasy vedení inženýrských sítí, křížení, výšky uložení atd. 

 Veškeré průchody, zdroje nebezpečí, nouzové vypínače apod. označit bezpečnost-

ními tabulkami, nápisy a značkami. Stanovit druh a význam výstražných signálů a 

seznámit s nimi obsluhu. 

 Zajistit, aby dozor nad provozem, obsluhou a údržbou prováděli kvalifikovaní 

technici. 

 Určit rozsah odpovědnosti pracovníků za svěřený úsek, ustanovit a zabezpečit pří-

slušný počet pracovníků pro provoz, obsluhu, údržbu a provádění revizí a oprav. 

 Zajistit, aby práce na zařízení a jejich obsluhu prováděly jen osoby odborně a zdra-

votně způsobilé, seznámené s předpisy pro obsluhu, bezpečnostními předpisy, po-

žárním řádem a poplachovými směrnicemi, prakticky zacvičené a prokazatelně pře-

zkoušené zkušební komisí. 

 Zabezpečovat provoz bezpečně a hospodárně v souladu s provozním řádem a sou-

visejícími předpisy. 

 Dodržovat opatření sloužící k zabezpečení ochrany ovzduší, povrchových a pod-

zemních vod a půdy. 

 Zajistit, aby se v prostoru nekonaly práce, které nesouvisí s provozem a údržbou a 

dále zamezit pohybu nepovolaných osob. 

 Nepřipustit provoz vadného zařízení, odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při 

revizích a odborných prohlídkách prostoru a podle potřeby zabezpečit opravy do-

davatelským způsobem. 

 Zajistit preventivní a provozní údržbu zařízení stanice. 

 Dodržet lhůty odborných prohlídek, kontrol, revizí a zkoušek dle platných předpi-

sů, návodů a pokynů výrobce a dodavatele. 

 Neprodleně zabezpečit ohlášení havárie nebo poruchy technického zařízení, které 

způsobilo zastavení nebo omezení provozu: 

 Přímému nadřízenému 

 Příslušnému orgánu policie 

 Orgánu hygienické služby (při nebezpečí průmyslové otravy) 

 Orgánu SOTD (státní orgán technického dozoru) nebo IBP (inspektorát bezpečnosti 

práce). 
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 Orgánu OVH (při nebezpečí znečištění vody nebo kanalizace). 

 Zabezpečit pro provoz a údržbu potřebný materiál, nástroje, osobní ochranné pra-

covní prostředky a vybavení, mycí a čisticí prostředky a prostředky první pomoci. 

 Zajistit řádnou údržbu a výměnu těchto prostředků a vyžadovat a soustavně kontro-

lovat jejich používání. 

 Zabezpečovat potřebné zvyšování kvalifikace pracovníků. 

 Organizovat pravidelné školení a 1x za rok provádět zkoušky pracovníků ze znalos-

tí příslušných norem, předpisů, směrnic, bezpečnostních předpisů, pokynů první 

pomoci, požárního řádu, obsluhy zařízení atd., a o výsledcích uchovat zápisy (foto-

kopie). 

 Ve stanovených lhůtách zabezpečit periodické lékařské prohlídky pracovníků a o 

výsledcích uchovat zápisy (fotokopie). 

Provozovateli je zakázáno vydávat pracovní příkazy, které odporují platným předpi-

sům a ustanovením provozního řádu! [24] 

 

8.5 Návrh  FM teamu a činností pro realizaci správy: 

 

Technici údržby budou veškeré reporty svých prací poskytovat správci objektu a 

vlastníkovi pomocí softwaru FAMA. Objekt bude napojen na dispečink integrovaných 

služeb a na vzdálený dohled technologií dodavatelem. Technický koordinátor je podřízen 

projektovému manažerovy, který má zásadní rozhodovací pravomoci ve správě daného 

objektu.  
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Obr. 8 Návrh týmu FM [24] 

 

Pravidelné činnosti a kontroly  

 

Seznam pravidelných činností je součástí příloh. 
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8.6 Hodnocení kvality poskytovaných služeb 

 

Hodnocení služeb a kontrola kvality bude prováděna pomocí ukazatelů KPI ( key 

performance indicator). Ke klíčovým bodům budou přiřazena hodnotící kritéria a cílové 

hodnoty, kterých by měl provoz dosahovat. V pravidelném měsíčním intervalu bude pro-

váděno hodnocení a kontrola a zpráva o dosažených výsledcích bude předána správci ob-

jektu a následně majiteli. 

 

 

8.7 CAFM software 

 

Pro SW podporu je použit systém EFA dodávaný společností EFA Services, s.r.o. 

Jedná se o velmi moderní systém fungující na databázovém SQL serveru. 

 

Systém řízení facility managementu obsahuje části: 

 Integrovaná elektronická výkresová dokumentace 

 Pasportizace budov, střech, atd. 

 Katalog fotodokumentace, návodů a dalších dokumentů 

 Odpočet médií 

 Evidence majetku 

 Evidence technologických zařízení 

 Evidence a plánování revizí, odborných prohlídek a kalibrací 

 Evidence a plánování preventivních prohlídek a údržby 

 Evidence a plánování oprav 

 Evidence problémů, žádanek, objednávek 

 Dispečink problémů, žádanek, objednávek [26] 

 

8.7.1 Žádankový modul / helpdesk 

 

Díky žádankovému modulu lze odesílat požadavky na poskytovatele a naopak přijímat 

informace o provozních událostech směrované konkrétní pověřené osobě pomocí e-mailu 

nebo formou SMS. [26] 
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Funkce hádankového modulu / helpdesk: 

 Non-stop provoz 

 Dispečink – pohotovost 24 hodin denně 

 Komunikační modul mezi dodavatelem a klientem 

 Neomezený počet licencí pro nájemce 

 Zasílání důležitých oznámení, pohotovostních událostí prostřednictvím emailu a 

SMS 

 Schvalovací matice pro cenové nabídky nad rámec smluvního vztahu 

 Každá žádost je již při svém vzniku identifikována k objektu a případně i prvku 

pasportu, obsahuje strukturovaný popis a požadovaný termín vyřešení. 

 Uživatel, který žádost zadal, následně vidí stav žádosti. Tento uživatel vůbec nemu-

sí přijít do kontaktu s celým systémem CAFM, zná třeba jen jednoduché formuláře 

žádanek a ví, kde najde informaci o stavu své žádosti. 

 Naopak dispečer je proškolený pracovník, který řeší zjištěné problémy a incidenty 

[26] 

 

8.7.2 Technologický modul 

 

Jedná se o klíčový modul určený pro správu technologických zařízení instalova-

ných v objektu. 

 

Funkce technologického modulu: 

 Každému technologickému zařízení je přiřazena karta se základními údaji a umís-

těním. 

 Lze sledovat a plánovat činnosti pro vybraná zařízení. 

 Obsahuje interaktivní výkresy pro technologická zařízení. [26] 

  

8.7.3 Stavební modul 

 

Dovoluje efektivní správu nemovitostí a jejich částí. Díky modulu lze provést 

pasportizaci nemovitého majetku a efektivně hospodařit s prostředky na údržbu a opravy. 
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Funkce stavebního modulu: 

 Kontrola stávající výkresové dokumentace jednotlivých stavebních objektů 

 Doměření skutečného stavu stavebních objektů / nové zaměření 

 Zakreslení výkresové dokumentace stavebních objektů v programu AutoCAD 

 Převod výkresové dokumentace do informačního systému EFA 

 Zavedení areálu, stavebních objektů, střech, podlaží a místností do informačního  

systému EFA a pořízení základních dat těchto objektů Integrovaná výkresová do-

kumentace umožní výběr například místností přímo ve výkresu podlaží. Každá 

místnost vykreslená ve výkresu je pak interaktivně propojena se seznamem míst-

ností. 

 Interaktivní grafika v případě střech, podlaží, stavebních objektů a areálů. 

 Pasportizace [26] 

 

8.8 Celkové náklady a zisk 

 

Tab. 9 Celkové náklady a zisk [24] 

 

9 Závěr 

 

Cílem této práce bylo popsat vývoj facility managementu.Ten s ohledem na nové 

technologie přicházejících do běžné pracovní činnosti se musel vyvíjet a přizpůsobovat 

požadavkům klienta. Příchod nových trendů ve stavebnictví, jakými jsou prostorné a vari-

abilní skeletové systémy budov a příchod moderních technologií v podobě výpočetní tech-

niky dal za následek změnu navazujících pracovních činností. Spolu se zpřísněním zákonů 
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a norem ve stavebnictví, zpřísněním legislativy požární bezpečnosti, BOZP, odpadového 

hospodářství a energetických dopadů budov na životní prostředí se mění požadavky klientů 

a tím i náplň práce facility manažera.  

 

Dnešní doba internetu poskytuje možnosti vzdáleného řízení za pomoci chytrých přístrojů. 

Výkonnost dnešní výpočetní techniky umožňuje zaznamenávání obrovských množství dat, 

které správcům pomáhají při vyhodnocování aktuálních stavů jim svěřených nemovitostí a 

zařízení. Díky internetu také rapidně vzrostla konkurence a proto je důležité hledat nové 

metody jak si na trhu zajistit konkurenční výhodu. Zde chytré softwary určené právě pro 

facility manažery a pro správu budov umožňují vysokou flexibilitu, zrychlení veškerých 

procesů a zároveň snížení provozních nákladů. Snaha o synergii evropského prostředí se-

bou přinesla vytvoření evropských norem pro facility management a na základě těchto no-

rem bude docházet jistě ke zkvalitňování služeb ze strany poskytovatelů, ale především 

bude docházet ke zpřehlednění poskytovaných služeb pro samotné klienty. Dnešní situace 

totiž vypovídá o tom, že facility management stále v České Republice není chápán jako 

komplexní služba a to i přes to, že poskytovatelů komplexních FM služeb je v ČR dosta-

tek. Je to dáno obavami o kvalitě nabízených služeb Rozptýlení těchto obav je proto zá-

sadní pro požadovaný úspěch poskytovatelů komplexního FM. 

 

Aplikace na konkrétní budově proběhla na výrobním areálu automobilky Hyundai v Nošo-

vicích. Zde došlo k restrukturalizaci původních podpůrných služeb firmou AB Facility, a.s. 

a to za nepřetržitého provozu. Byl zde aplikován softwar společnosti EFA services, s.r.o. 

Tým FM se zde stará krom ostatních podpůrných činností o nepřetržitý a bezproblémový 

provoz velmi důležitého energetického centra. Toto energetické centrum zásobuje výrobní 

haly potřebnými médii a obsahuje nepostradatelné technologie a zařízení. Mezi hlavní za-

řízení zde patří kompresorovna vytvářející stlačený vzduch. Ten pohání většinu zařízení ve 

výrobních halách.  

 

Energo centrum je také zázemím týmu FM, který díky své profesionalitě, flexibilitě a ino-

vacím šetří náklady související s provozem a zajišťují nepřetržitý provoz. Motivací 

k dosažení co nejlepších výsledků v úspoře nákladů je fakt, že zisk z poskytovaných služeb 

je procentuální částkou z uspořených nákladů. Takový přístup je příkladný a názornou 

ukázkou jak motivovat budoucí klienty k tak zásadnímu rozhodnutí jako je aplikace kom-

plexních podpůrných služeb. 
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