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Anotace:

Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled provozní dokumentace pro výkon správy majetku. Dále pak sestavit jeden provozní dokument.

Teoretická část bakalářské práce se zabývá zpracováním teorie týkající se obecně správy majetku, stručnou charakteristikou vybraných druhů provozní dokumentace a 

způsobem jejího ukládání. V další části je zmíněna legislativní povinnost pořízení některých druhů provozní dokumentace. 

Praktická část bakalářské práce je vytvoření přehledové tabulky založené na rešerši provozní dokumentace, kterou jsem rozdělila do čtyř částí podle oblastí správy majetku.
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Provozní dokumentaci rozdělujeme dle oblastí správy majetku na dokumentaci ekonomického, právního, provozního a technického charakteru.
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