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ekonomických činností 
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1.  Úvod 
 

Bakalářská práce zpracovává téma „Návrh podpůrných služeb pro obecní úřad“. Svou práci 

jsem vzhledem k místu svého bydliště a dostupnosti informací situoval na obecní úřad 

Slavkov u Opavy. Obec Slavkov se nachází přibližně 3 km jihozápadním směrem od 

statutárního města Opavy. Přes obce vede hlavní silniční tepna směrem na Olomouc. Obec 

zaujímá rozlohu 1104,45 ha, z toho je 810,46 ha zemědělské půdy, 173,28 ha lesních 

pozemků, 28,46 ha vodních ploch, 25,31 ha zastavěné plochy a 66,94 ha ostatních ploch. 

K obci dále patří přilehlá katastrální území a to zahrádkářská oblast Trní a Latarna. 

 

Obce spadají pod samosprávní celky, které podléhají zákonu o obcích č. 128/2000 Sb. Každá 

obec si své hospodaření s financemi velice hlídá a během roku pracuje s rozpočtem pro daný 

kalendářní rok. Velikost částky v rozpočtu, se kterou mohou obce nakládat, se liší podle 

velikosti obce, dotacím od státu, ale i množstvím příspěvků na provoz obce. Je také důležité 

umístění obce v rámci polohy a možnosti jejího růstu a modernizace. Veškeré služby týkající 

se údržby a správy obecního majetku, veřejného prostranství, nebo rozvoje si každá obec 

zařizuje svépomoci, nebo na základě smluvních podmínek uzavřených mezi jednotlivými 

poskytovateli služeb. Dnes je však důležité aby se obce naučili komunikovat s těmito 

institucemi, které jsou přímo specializovány pro využití podpůrných služeb, jenž vedou ke 

zlepšení rozvoje a růstu obce. Ty jsou pak schopny po detailním seznámení s potřebami a 

záměry obce, navrhnout služby vedoucí ke splnění obecních cílů. 

 

Začátek práce se zaobírá problematikou Facility Managementu, její náplní. Je zde popsáno, 

jaká je náplň FM, cíle a představa jak bude fungovat v budoucnu. V dalších kapitolách 

popisuji služby poskytované ve FM, jejich smluvní struktury mezi poskytovatelem a 

zákazníkem. Další kapitolou jsou formy správy a údržby bytového fondu, který se může 

vyskytnout v majetku obce. Následuje popis zákonů o Obcích a Veřejných zakázkách, přes 

které se dostáváme k mé praktické části. Zde Vás seznámím s obcí Slavkov u Opavy její 

strukturou, poskytovanými službami, ale i formou správy obecních nemovitostí. 

 

Následuje kapitola, ve které detailněji popisuji poskytované služby a správu ve vybraném 

objektu v majetku obce Slavkov u Opavy. Jedná se o místní Domov pro seniory 

Seniorcentrum Slavkov (příspěvková organizace). V závěru pak uvádím vlastní návrh na 
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zlepšení poskytovaných služeb, ale i správy a údržby tohoto objektu. Vše je doplněno SWOT 

analýzou týkající se poskytovaných služeb v Seniorcentru Slavkov. 

 

Popsaný postup se pak může dále aplikovat, při provedení změn týkajících se poskytovaných 

služeb, na další objekty v majetku obce Slavkov u Opavy. V poslední části pak zhodnocuji 

služby poskytované pro obecní úřad Slavkov u Opavy. 
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2.  Základní popis Facility Managementu 
 

 

Co je pojem Facility Management? Je integrace činností v rámci organizace k zajištění a 

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

Management ušetřený čas věnuje na rozvoj klíčových aktivit a tím je schopen výrazně vyřešit 

efektivitu vlastního podnikání. Přeložíme-li si význam jednotlivých slov Facility 

Managementu, znamená facility – lehkost, dovednost, snadnost, vhodné zařízení, talent a 

vlohy a management – vedení, správa, obratné zacházení [1]. 

 

 
Obr. č. 1 Symetrie 3P; zdroj www.ifma.cz 
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2.1  Náplň a cíle Facility Managementu 
 

Facility Management (FM) je typickým příkladem moderní servisní činnosti. Do obsahu 

poskytovaných služeb Facility Managementem spadá vždy to, co posoudí management 

podniku jako podpůrnou činnost. Snahou je danou činnost zajistit co nejefektivněji, avšak 

vždy tak, aby optimálně podporovala primární činnost společnosti. Mezi nejčastěji 

poskytované služby a činnosti, které jsou předmětem smluvního zajištění, patří všeobecná 

údržba, údržba budov, odvoz odpadů, stravování, či zajištění ostrahy. Předmět činností se liší 

v závislosti na typu podnikání.  

 

Cílem strategického řízení podpůrných činností je zajistit maximální provozuschopnost 

zařízení firmy, minimalizovat náklady na poskytované služby a ostatní pomocné provozy, 

minimalizovat skladové a ostatní prostory. Mezi hlavní cíle můžeme tedy zařadit snížení 

základních nákladů, zvýšení výkonnosti, zkvalitnění kontroly, vyšší využití zdrojů, 

zkvalitnění servisů a služeb a vyšší uspokojení zákazníků [1]. 

 

2.2 Přínos Facility Managementu 
 

 Redukce provozních nákladů   

 Prodloužení životnosti stavby 

 Snížení prostorových nároků 

 Strategický přehled pro plánování 

 Rozdělení nájemného a odpisů 

 Optimalzace prostředků 

 Přesná adresace nákladů [2] 

 

2.3 Budoucnost Facility Managementu 
 

Facility management je obor, který přímo navazuje na historii vývoje služeb a jednotlivých 

podpůrných činností, přičemž dnes se hovoří o etapě komplexního poskytování facility 

služeb. Firma navíc nenabízí pouhý soubor jednotlivých služeb. Tato organizace disponuje 

managementem a týmem zkušených odborníků, kteří komplexně zhodnotí stávající stav a 
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nabídnou efektivní řešení pro budoucnost. Tato organizace zároveň disponuje technickým 

zázemím, jenž veškeré tyto služby zajistí. Zákazník této organizace se může plně soustředit na 

hlavní předmět podnikání a zvýšit tak svoje zisky. 

 

Nejedná se o jednotlivé osamocené služby, ale o soubor vzájemně se ovlivňujících služeb, 

pak teprve bude dotyčnému jasné, jak je Facility Management významný pro chod firmy, 

obce, státu i společnosti [8].    
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3.  Služby ve Facility managementu 
 

 

Činnosti facility management jsou převážně z oblasti služeb a servisů. Cílem těchto činností, 

je bezchybné zajištění podpory klienta.  

 

Rozsah poskytovaných služeb se neustále rozvíjí, základní oblasti působení Facility 

Managementu jsou uvedeny na Obr 2. 

 

 
  Obr. č. 2 Základní pilíře facility managementu; zdroj www.fm-server.cz 

 

Facility manager je strategický analytik, který s dlouhodobým výhledem řídí a plánuje 

všechny sekundární procesy ve firmě. Jeho primárním úkolem je optimálně vyladit vazbu 

mezi pracovním prostředím (kancelář, budova, nábytek, klimatizace atd.), pracovními nástroji 

(kancelářské potřeby, počítačové systémy, dostupnost dat, jejich třídění, shromažďování a 

předávání atd.) a vlastním pracovníkem (jeho schopnostmi, motivací, vzděláváním, zařazením 

apod.). Tento úkol lze splnit pouze se znalostí principů obchodní administrativy, architektury, 

humanitních a technických věd. Facility manager musí dokonale pochopit chod firmy a 

potřeby primárního obchodního nebo výrobního procesu vhodně doplňovat sekundárními 

operacemi. 

 

Při optimalizaci nákladů na vedlejší procesy však nesmíme zapomínat na nutnou podmínku, a 

tou je zachování (a často i zvýšení) kvality zajišťovaných činností. Optimalizace nesmí být 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.fm-server.cz
http://www.novapdf.com


  Bakalářská práce 

 

8 

 

pouze prostým snižováním nákladů, ale musí být komplexním přístupem. Jinak se jedná o 

časově omezené řešení. Pouhé snížení nákladů je téměř vždy doprovázeno snížením kvality, 

které se někdy projevuje plíživě a nenápadně. Tím bychom dosáhli naprosto opačného efektu, 

protože kvalita podpůrných procesů uvnitř firmy se výrazně podílí i na kvalitě výsledných 

produktů či služeb pro koncové zákazníky. Komplexní pohled je jedním ze základních 

přístupů Facility Managementu, který se optimalizací výše uvedených činností v organizaci 

zabývá. 

 

Rozdělení jednotlivých služeb a podrobnější členění s vypsáním charakteristických činností, 

si můžeme popsat zde: 

 

a) Administrativní Facility Management ( správa budov ) 

 zastupování klienta vůči třetím stranám  

 správa smluv  

 plánování, organizování, periodická kontrolní činnost  

 garanční závady - řízení jejich odstraňování  

 opravy objektu a technologických zařízení  

 vedení projektové dokumentace  

 zpracování a vedení provozní dokumentace  

 ekologická likvidace odpadů  

 zpracování a vedení klíčového hospodářství  

 PO a BOZP  

 pasportizace objektu a zařízení  

 evidence dat na specializovaném SW  

 optimalizace provozních nákladů  

 opatření vůči mimořádným situacím (povodně, bezpečnost, apod.)  

 pravidelný reporting 

b) Technický Facility Management ( technický provoz a údržba ) 

 obsluha objektových řídících systému měření a regulace (velín)  

 kontrola objektového velínu dálkovým přenosem dat na vzdálený dispečink  

 havarijní služba s garantovaným zásahem do 60 - 120 min.  
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 plánovaná kontrolní činnost a údržba  

 provozní obsluha a údržba  

 opravy  

 revize a odborné technické prohlídky dle platné legislativy  

 servis technologických zařízení  

 garanční závady - řízení jejich odstraňování  

 zpracování a vedení provozní dokumentace  

 pasportizace technologických zařízení  

 evidence dat na specializovaném SW  

 optimalizace provozních nákladů  

 pravidelný reporting 

c) Infrastrukturální Facility Management ( provozní služby ) 

 provoz, údržba a servis výpočetní techniky (činnosti IT Technik)  

 dodávky výpočetní techniky  

 dodávky kancelářských potřeb  

 údržba interiérů a zařízení  

 vedení skladového hospodářství  

 zásobování  

 ostraha a recepční služby  

 centrální listovní podatelna  

 informační - call centrum  

 úklid vnitřních ploch  

 celoroční úklid venkovních ploch  

 péče o zeleň  

 pravidelná kontrolní činnost  

 pravidelný reporting 

 stravovací servis 

 archív 

Tento přehled činností se může velmi lišit v závislosti na typu hlavního podnikání, chemický 

průmysl, stavebnictví, nemocnice atd., kde vlastní Facility Management se vytváří podle 
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příslušné smlouvy a má odpovídající roli a pozici tak, aby vyhovoval a splňoval nároky a 

podmínky organizace [2]. 
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4.  Facility Management smlouva - smluvní vztahy  
 

 

Ve správně sepsané smlouvě, by měl být jasně popsán základní vztah mezi majitelem 

nemovitostí a poskytovatelem služby. Při obstarávání podpůrných činností je také důležité 

správně navrhnout a sepsat smlouvu tak, aby obě zúčastněné strany byly spokojené. Ve 

smlouvě by měli být obsaženy všechny důležité podmínky mezi poskytovatelem služby a 

odběratelem. Všechny služby, které budou poskytovatelskou firmou prováděny, by měli být 

detailně popsány, jak se budou provádět, za jakých podmínek a jak bude prováděna jejich 

následná kontrola. Těmito a dalšími body ve smlouvě, by se měli zamezit pozdější reklamace, 

popřípadě nedorozumění mezi oběma zúčastněnými stranami. 

 

Podrobný návod jak sestavit smluvní podmínky mezi odběratelem a poskytovatelem 

(dodavatelem FM služeb), je obsaženo v druhé části normy ČSN EN 15221-2: Průvodce 

přípravou facility management smluv. 

 

Norma popisuje průběh přípravy, vypsání a následné smluvní zajištění služeb. Oblast přípravy 

a vypsání tendru na dodavatele služeb je stejná, jako jsou nynější postupy a podmínky. Norma 

definuje dva typy smluv. FM smlouva je obdobou naší rámcové smlouvy. Tato smlouva 

zajišťuje společné smluvní podmínky k větší skupině služeb. Služby mohou být zajišťovány 

přímo pracovníky poskytovatele, nebo subdodávkou třetí strany. V FM smlouvě jsou však 

specifikovány rámcové podmínky této dodávky. Norma nám popisuje všechny položky, na 

které bychom při přípravě smlouvy neměli zapomenout. [12] 

 

4.1  Struktura a obsah FM smlouvy mezi klientem a poskytovatelem FM        

služeb 

 

 obecný popis 

 požadavky na základní činnosti 

 obecné podmínky obecné předpisy podmínky ukončení 

 všeobecné závazky klienta 

 všeobecné povinnosti poskytovatele FM služeb 
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 přesun zaměstnanců 

 časový horizont a hlavní termíny 

 smluvní cena, platby a účetní evidence 

 změny smlouvy 

 selhání smluvní strany 

 audit 

 rizika a zodpovědnosti 

 pojištění 

 vyšší moc 

 rozpory a řešení rozporů, postupy a měření 

 obměna invest. majetku a projektová činnost [12] 

 

4.1.1  Struktura a obsah smlouvy SLA (Service Level Agreement) 

Druhým typem jsou tzv. SLA smlouvy o úrovni služby. Zde se podrobně a konkrétně vymezí 

poskytování jednotlivých FM služeb. Znamená to, že za každou poskytovanou službou je 

připravená samostatná SLA smlouva. Tak jako existuje podrobná struktura FM smlouvy, má 

norma ČSN EN 15221-2 připravenou doporučenou strukturu i pro SLA smlouvy. 

 

4.1.2  Struktura a obsah smlouvy o úrovni služeb (SLA) 

 všeobecný popis 

 společné organizační procesy 

 všeobecné podmínky 

 struktura a komunikace 

 definice a vyjasnění 

 povinnosti a požadavky 

 cena, platby a účtování  

 

Tato uvedená členění jsou v normě podrobně popsány a u každé položky jsou uvedeny 

záměry, pro která je tato položka určena, a jaký má mít obsah. [13] 
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5. Uplatnění Facility managementu pro obecní úřady 
 

 

Než začnu popisovat uplatnění Facility Managementu pro obecní úřady, je nutné si říci, že 

existují rozdíly mezi obecným Facility Managementem a Facility Managementem jenž 

můžeme zařadit pro správu obcí. 

 

Obce jsou samosprávní celky, spadají pod zákon o obcích č. 128/2000 sb. a veškeré příjmy a 

výdaje si velice kontrolují. Většina obcí si další služby navíc nemohou dovolit, z důvodu 

nedostatků finančních prostředků. Veškeré služby týkající se údržby a správy obecního 

majetku, veřejného prostranství, nebo rozvoje si každá obec zařizuje svépomoci, nebo na 

základě smluvních podmínek uzavřených mezi jednotlivými poskytovateli služeb. Dnes je 

však důležité aby se obce naučili komunikovat s těmito institucemi, které jsou přímo 

specializovány pro využití podpůrných služeb, jenž vedou ke zlepšení rozvoje a růstu obce. Je 

to však práce na delší dobu, člověk nebo firma, která by vykonávala tyto podpůrné služby, by 

se musela co nejvíce seznámit s potřebami obce a jejich záměry do budoucna. Podle toho pak 

navrhovat služby vedoucí ke splnění obecních cílů. 

 

Facility Management, který bychom mohli nazvat obecný, se liší od toho prvního v několika 

směrech. Zejména jde o přímo konkretizované a smluvně sepsané služby, jenž se budou 

provádět pro zákazníka na dané smluvní období. Služby, které jsou zde poskytovány, mohou 

být např. jen na dobu, než si samotný zákazník vytvoří svůj vlastní vnitřní systém, pomocí 

kterého pak bude efektivně provádět svou správu. Facility Management pomáhá nasměrovat, 

jakým správným směrem by se měl dát.  

 

Správce majetku zajišťuje pro tak zvanou hlavní činnost (chod úřadu, chod školy, domova 

důchodců) obslužné procesy. Moderním pojetí jde o tzv. metodu 3P Pracovníci (lidské 

zdroje), Procesy (výkony zaměstnanců) a Pracoviště (architektura). 

 

 Pro obecní správu se jeví jako nejvýhodnější zahájit práce od níže uvedených modulů: 

 Správa ploch: je základní modul, který je obdobou SW Majetek 

 Modul CAD: přímo propojený s tabulkovými, textovými, technologickými i 

fonetickými programy (syntetickým hlasovým programem) 
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 Správa klíčů: nahrazuje stávající ručně vedené seznamy, eviduje ztráty, odpovědnosti, 

přístupová práva 

 Správa nájmů: je osvědčeným modulem pro zajišťování plateb, vystavování faktur  

 Požární technika: tento modul sleduje umístění hasících přístrojů a různých typů 

hlásičů a čidel 

 Správa únikových cest: je důležitým modulem k signalizaci uzamykání, otevírání, 

sledování na těchto komunikací 

 Úklidové služby: sleduje a vyhodnocuje činnost úklidových čet a jejich efektivitu, 

obdobně lze napojit domovnické služby 

 Správa stěhování: sleduje rozmístění a optimalizaci pracoviště  

 Správa místností: plánuje využívání konferenčních a návštěvních místností včetně 

přípravy techniky 

 Odpadové hospodářství: kalendářní termíny, historie 

 

Technické moduly zajišťují správu technických a technologických zařízení, optimalizují 

provoz a podávají hlášení o závadách a jejich příčinách. Ve státní správě připadají moduly 

sledující provoz klimatizace ve školních jídelnách atd. 

 

Výkon správy majetku je možné posuzovat podle několika kritérií. Rozhodujícím kritériem 

odborné správy je dlouhodobost plánování oprav a údržby a následné věcné i finanční plnění 

těchto plánů. Prakticky to znamená, že se snažíme co nejvíce snižovat výskyt havarijních 

poruch a provádění pouze plánované údržby. 

 

Podle zásad projektového řízení je obtížné sepsat smlouvu pro správu obecního majetku 

s horizontem plnění 50-60 let s jakoukoliv realitní kanceláří. Je to velice dlouhá doba pro 

zaručení podmínek, které by byly sepsány ve smlouvě. 

 

Projekt ve smyslu FM každé akce je dlouhodobý a neposuzuje se pouze z momentálního 

hlediska např. délky funkčního období, ale z hlediska dlouhodobého účinku, fakticky až do 

okamžiku předpokládaného a přesně definovaného ukončení celého projektu. [9] 
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6.  Definice správy a provozu bytového sektoru 
 

 

Správou a údržbou bytového fondu rozumíme zajišťování související administrativní  

a operativní činnosti, čili zajišťování běžné i havarijní údržby a oprav tohoto majetku, 

provádění rekonstrukcí, zabezpečování služeb spojených s užíváním bytu atd. 

 

Dá se říci, že správa a údržba každého bytového domu (fondu) je poměrně složitý 

administrativní a technicko-ekonomický proces, který spotřebovává značné množství financí, 

materiálu i energií.  

 

Výkon správy bytových domů či jiného majetku musí představovat především soustavnou 

péči o něj, která vyvolává celou řadu vztahů mezi vlastníky obytných domů na straně jedné a 

dodavateli prací, služeb a energií nezbytných pro plynulý a bezporuchový provoz na straně 

druhé. Dobrá péče o každý obytný dům tím pádem předpokládá navázání smluvních vztahů 

např. s dodavateli tepla, plynu, elektrické energie, vody, ale  

i údržbářských prací (pokrývači, zámečníci, topenáři, instalatéři, elektrikáři atd.),  

se servisními firmami (pro revize a opravy výtahů, společných televizních a rozhlasových 

antén, revize a opravy elektro a plynospotřebičů atd.) a v neposlední řadě navázání vztahů 

s firmami  zajišťující další služby spojené s bydlením (jako např. komunální odpad ). [4] 

 

Správa a provoz není možný bez předem uzavřené smlouvy mezi majitelem objektu a 

společností, která se správou daného objektu či fondu zabývá. Ve smlouvě si strany stanoví 

práva a povinnosti, které v průběhu existence smlouvy budou dodržovat. [3] 

 

6.1 Úkoly údržby bytového fondu 
 

Údržba bytového fondu má komplexní charakter, který je velice úzce spjat se správou  

a provozem jednotlivých domů, bytů a nebytových prostor i poskytováním služeb spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostor 
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Pro údržbu bytového fondu jsou charakteristické určité základní úkoly: 

 

 Znát stav a potřeby údržby bytového fondu, jejich dlouhodobý vývoj a podle nich 

vypracovat rozpočet pro zajištění údržby např. v následujícím kalendářním roce, 

 Účelně vynakládat prostředky určené k údržbě bytových domů a dodržovat nutné 

proporce ve skladbě údržby, 

 Organizovat a realizovat údržbu (udržování, opravy, rekonstrukce, ale  

i modernizace) bytových domů dodavatelským způsobem, ale i vlastními kapacitami 

podle zpracovaného výhledu či plánu pro nejbližší období, 

 V případě nutnosti odstraňovat nepředvídané poruchy nebo havarijní stavy, 

 Sledovat a evidovat provedené údržbářské práce, hodnotit efektivnost údržby a její 

vliv na udržení bytových domů na potřebné technické úrovni nebo zajistit zvýšení této 

úrovně, 

 Sledovat spotřebu materiálů a energií, zejména v případě provádění údržby vlastními 

kapacitami a hledat cesty ke snižování nákladů při současném zvýšení objemu výkonů 

těchto kapacit a zvyšování produktivity práce dobrou organizací všech souvisejících 

činností, 

 Zabezpečovat v souvislosti s prováděnou údržbou bezpečnost a ochranu zdraví jak 

pracovníků údržbářských profesí, tak i občanů. [4] 
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7.  Formy správy a údržby bytového fondu  
 

 

Povinností, které musí každý vlastník většího objemu bytového fondu zajistit je celá řada a 

jejich plnění může být nad jeho síly. To ho pak vede k tomu, aby správu obytných domů, 

svěřil specializované firmě, která bude tuto činnost vykonávat za něho v rozsahu, který je 

potřeba specifikovat ve smlouvě. 

 

7.1  Popis jednotlivých forem správy a údržby 
 

Universální řešení pro zabezpečení správy obytných domů, se dá říci, že neexistuje, protože 

jiné řešení bude vhodné pro fyzickou osobu či malou obec, která nemá velký rozsah bytového 

fondu ve svém majetku a jiné řešení bude muset volit větší město nebo právnická osoba, která 

má ve svém vlastnictví velké množství obytných domů, ale i jiných nemovitostí. 

 

Každý vlastník může plnění svých vlastnických povinností podle svého rozhodnutí zabezpečit 

v zásadě dvěma způsoby: 

 

 přímo jako fyzická osoba nebo vlastními zaměstnanci právnické osoby např. obce 

(které mohou mít svůj bytový fond v tzv. přímé správě), 

 prostřednictvím jiného subjektu, který zajistí správu a provoz bytového fondu, 

případně veškerého nemovitého majetku vlastníka, 

a) který si zpravidla zřídí právnická osoba (např. akciová společnost, společnost 

s ručením omezeným), 

b) kterému svěří zajištění správy a provozu bytového fondu na základě určité 

obstaravatelské smlouvy.  

kombinací obou způsobů  [5], [6] 
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8.  Uplatnění Facility Managementu ve správě bytových fondů 

 

 

Obecně se o Facility Managementu hovoří v souvislost s administrativními prostory, 

obchodními centry nebo průmyslovými areály, neznamená to, že by nebyl využitelný  

i u bytových projektů, nebo potřeb obcí. Dnešní skutečnost je převážně taková, že developeři 

bytových projektů se s facility manažery v podobě správcovských firem setkávají, bohužel na 

jejich úkor až po dokončení objektu. Facility manager by se měl podílet svou přítomností, už 

během výstavby a svými návrhy či připomínkami zkvalitnit budoucí využití objektu. Ať už se 

to týká technického vybavení objektu, hospodaření, nebo přímo jeho využití během jeho 

životnosti. Může však nastat několik modelových situací:  

 

 developerská firma postaví nemovitost, ta je předána realitní kanceláři a následně 

prodána majitelům bytových jednotek → založení Společenství Vlastníků Jednotek → 

hledání správce pro tyto bytové jednotky 

 stavební firma předá zhotovené stavební dílo majiteli a ten následně hledá správce 

 stavební firma předá zhotovené stavební dílo majiteli, ten svou nemovitost spravuje 

sám → po určitém čase hledá správce z důvodu špatného hospodaření (většinou obce) 

 v průběhu výstavby je účastníkem i budoucí správce (Facility manager) → po 

dokončení a předání nemovitosti majiteli je předána nemovitost pod jeho osobní 

správcovství 

 

Výše nákladů na provoz budovy je možné ovlivnit již ve fázi projektování, kdy probíhá návrh 

uspořádání jednotlivých prostor, vybavení a využití. facility manager má po realizaci stavby 

objektu zajistit její bezproblémový provoz. Proto je důležité, aby se facility manager zúčastnil 

předvýrobní fáze, kdy se projekt a jeho uspořádání vytváří. Investor sice mívá přehled o 

technologiích, ale nemá představu o tom, jaké náklady pak budou třeba na jejich údržbu, 

revize, odborné zkoušky a jiné servisní činnosti. Facility manager, by měl tedy navrhnout co 

nejvyváženější poměr mezi pořizovací cenou a provozními náklady. 

 

Další faktor, který ovlivňuje výši provozních nákladů, je výběr firmy (dodavatele), která bude 

realizovat sjednané služby, dle platné smlouvy. Před výběrem dodavatele služeb je třeba 

podrobně znát skutečné potřeby objektu a sestavit podle těchto potřeb přesný rozsah činností, 
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které mají být ve stanovených termínech a kvalitě provedeny. facility manager by se měl této 

problematice věnovat co nejvíce, aby dokázal zredukovat veškeré potřeby objektu, na úkor 

jeho finančních možnostech. 

 

Proto je velice výhodné, pokud se na přípravě projektové dokumentace podílí od jejího 

začátku i facility manager. [9] 
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9. Popis zákonu o Obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb. ze dne 

12. dubna 2000 
 

 

Obec, je základním územním samosprávným společenstvím občanů, které je tvořeno územím, 

jež je vymezeno hranicí území obce. Území obce je vymezeno jedním nebo více katastrálními 

územími. 

 

9.1  Obecní zřízení 
 

Obec je tedy Veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má právo na 

samosprávu; úkoly patřící do samosprávy obce (dále jen samostatná působnost) plní v rozsahu 

stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce. Svěří-li zákon obci výkon státní správy 

(dále jen přenesená působnost), je území obce správním obvodem. 

 

Obec může k plnění svých úkolů zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky 

obce jako zařízení bez právní subjektivity, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinnosti 

může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou 

 

 a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem, k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku; může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný 

pořádek v obci 

 b) ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase 

obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejně 

přístupných místech v obci jsou takové činnosti zakázány“ 

 

Orgány státu a orgány kraje, pokud to lze, projednávají s obcemi předem opatření, která se 

přímo týkají samosprávy obce. Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro 

potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis. 
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Obec je spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta a 

obecní úřad. Orgánem obce je též zvláštní orgán zřízený podle zvláštního zákona.  

 

Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich 

občanů. 

 

9.2  Hospodaření obce 

 

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a 

rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku. 

 

Záměr obce prodat nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako 

půjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce. Pokud 

obec svůj záměr nezveřejní, je celý právní úkon od počátku neplatný. Při úplatném převodu 

majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o 

cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna. 

 

Stát má právo při bezúplatném převodu či přechodu movitých věcí, práv a nemovitostí na 

obec, vyhradit si stanovení podmínek pro další hospodaření a nakládání s tímto majetkem. 

Kraj má právo při darování movitých věcí, práv a nemovitostí obci a při finanční spoluúčasti 

na pořízení takového majetku obcí vyhradit si stanovení podmínek pro další hospodaření a 

nakládání s tímto majetkem. 

 

Za porušení povinností obce uložených v předchozích dvou odstavcích může okresní úřad 

obci uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč. 

 

Obec dá přezkoumat příslušným okresním úřadem nebo auditorem hospodaření obce za 

uplynulý kalendářní rok. Obec může v průběhu kalendářního roku požádat okresní úřad nebo 

auditora o provedení mimořádného přezkoumání svého hospodaření. Náklady na 

přezkoumání, uhradí obec ze svých rozpočtových prostředků. Sestavování rozpočtu a 

závěrečného účtu obce a hospodaření s prostředky tohoto rozpočtu se dále řídí zvláštním 

zákonem. 
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9.3  Orgány obce   

 

 Zastupitelstvo obce: Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti  

     obce 

 Rada obce: Je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a  

    za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce; 

V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen 

stanoví-li tak zákon;  

Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady; počet členů 

rady je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů; 

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a 

zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení; 

 Starosta: Zastupuje obec navenek; úkony, které vyžadují schválení 

Zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta provést jen po 

jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony neplatné; 

Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých 

členů 

 Obecní úřad: Tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, je-li tato  

funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu; v čele 

obecního úřadu je starosta; rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky 

činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni 

zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. 

Obecní úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada 

obce; pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. [14] 
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10.  Zákon o Veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. novela zákona        

č. 417/2009 Sb. 
 

 

Rozhodne li se, obec pro výběr zhotovitele na zadanou zakázku, ať už se týká služeb (např. 

úklid obce, úprava veřejných ploch atd.), stavebních prací (rekonstrukce obecního majetku, 

výstavba infrastruktury atd.) či dodávky (např. poštovní služby, zásobování jídelen atd.), musí 

postupovat podle zmíněného zákona o Veřejných zakázkách. Veřejná zakázka může sloužit 

jako nástroj k ekonomickému a k udržitelnému rozvoji obce. 

 

10.1  Struktura zákona o Veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. novela 

zákona č. 417/2009 Sb. 
 

Zákon se dělí na devět částí a tři přílohy. 

 

Část první - obecná ustanovení 

Obsahem této části je vymezení osobní působnosti zákona (zadavatelé), věcné 

působnosti zákona (veřejné zakázky, jejich druhy a finanční limity), definice základních 

pojmů a výjimky z působnosti zákona. 

 Zadavatelem veřejné zakázky může být: 

 

 Veřejný zadavatel (ČR, územní samospráva, státní příspěvková organizace) 

 Dotovaný zadavatel (právnická osoba nebo fyzická osoba zadávající zakázku 

hrazenou z více než 50% veřejných prostředků) 

 Sektorový zadavatel  

 Relevantní činnost (plynárenství, doprava, výroba elektrické energie) 

 

Část druhá – zadávací řízení 

Obsahem je standardní zadávací řízení; vymezení druhů zadávacích řízení a podmínek 

pro jejich použití, zahájení zadávacího řízení, lhůty v zadávacím řízení, úprava zadávací 

dokumentace, kvalifikace, podání nabídek, jejich otevírání, posouzení a hodnocení a ukončení 

zadávacího řízení. 
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Zadávací řízení může být: 

 Otevřené řízení 

 Užší řízení 

 Jednací řízení s uveřejněním 

 Jednací řízení bez uveřejnění 

 Soutěžní dialog (zakázky u nichž zadavatel není schopen objektivně přesně 

vymezit technické podmínky nebo právní či finanční rámec realizace veřejné 

zakázky) 

 Zjednodušené podlimitní řízení 

 

Část třetí – zvláštní postupy v zadávacím řízení 

 Jsou zde zařazena předběžná oznámení, rámcové smlouvy, dynamický nákupní 

systém, elektronická aukce a další dílčí instituty. 

 

Část čtvrtá – soutěž o návrh 

 Představuje relativně samostatnou část zákona; obsahuje úpravu soutěže o návrh jako 

svébytného druhu výběrového řízení, které není řazeno mezi zadávací řízení, avšak za 

určitých okolností na něj může zadání veřejné zakázky navazovat. 

 

Část pátá – ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele 

 Jsou zde obsaženy prostředky ochrany dodavatelů proti možným nezákonným 

postupům zadavatelů (námitky, přezkoumání, dohled nad dodržováním zákona, smírčí řízení). 

 

Část šestá – seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů a 

zahraniční seznam dodavatelů 

 Obsah souvisí z věcného hlediska s prokazováním splnění kvalifikace. 

 

Část sedmá – společná ustanovení 

 Obsahem jsou přechodná, zmocňovací a zrušovací ustanovení. Jedná se o 

uveřejňování, komunikaci v zadávacích řízeních, elektronické úkony v zadávacích, možnost 

zastoupení zadavatele v řízení, ochranu důvěrných informací, archivační povinnosti. 
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Část osmá – přechodná a závěrečná ustanovení 

 Jsou zde obsažena přechodná, zmocňovací a zrušovací ustanovení. 

 

Část devátá – účinnost 

 Obsahem je jediné ustanovení, které stanoví nabytí účinnosti zákona. 

 

Přílohy k zákonu: 

 

Příloha č. 1 – seznam služeb podléhající uveřejnění v Úředním věstníku 

Obsahuje prioritní služby, které podléhají povinnosti uveřejnění v Úředním věstníku. 

Jedná se o 16 kategorií služeb (např. služby architektů, inženýrské služby, služby 

zkušeben atd.) 

 

Příloha č. 2 – seznam služeb nepodléhající uveřejnění v Úředním věstníku Evropské 

unie 

 Obsahuje neprioritní služby, jejichž uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

není povinné. Jedná se o 10 konkrétních kategorií služeb a zbytkovou kategorií pro 

služby, které nelze zařadit do žádné z kategorií v příloze 1 a 2. 

 

 Příloha č. 3 – stavební činnosti 

  Obsahuje vymezení stavebních činností pomocí klasifikace NACE. Toto vymezení se 

uplatní při definici veřejných zakázek na stavební práce. 
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11.  Popis obce Slavkov u Opavy 

 

 

Obec Slavkov se nachází přibližně 3 km jihozápadním směrem od statutárního města Opavy. 

Přes obce vede hlavní silniční tepna směrem na Olomouc. Obec zaujímá rozlohu 1104,45 ha, 

z toho je 810,46 ha zemědělské půdy, 173,28 ha lesních pozemků, 28,46 ha vodních ploch, 

25,31 ha zastavěné plochy a 66,94 ha ostatních ploch. K obci dále patří přilehlá katastrální 

území a to zahrádkářská oblast Trní a Latarna. Katastr Slavkova se rozkládá v místech, 

nejvýchodnější části vlnité plošiny Nízkého Jeseníku. Obecní úřad sídlí v centru obce Slavkov 

v budově, ve které je také umístěna místní mateřská škola s kapacitou 56 dětí a přilehlou 

zahradou. Obec Slavkov má přibližně 1700 obyvatel. 

 

Spojení s Opavou je zajištěno autobusy městské hromadné dopravy a také je možno 

vlakového spojení. Obec je plynofikována, má veřejný vodovod a jednotnou kanalizaci ústící 

do biologické čistírny odpadních vod. [7] 

 

11.1  Struktura obecního úřadu  Slavkov u Opavy 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Struktura obecního úřadu Slavkov u Opavy; zdroj www.slavkov-u-opavy.cz 

 

 

STAROSTA OBCE  MÍSTOSTAROSTA 

neuvolněný 

REFERENTKA REFERENTKA 

2 PRACOVNÍCI 

PRO ÚDRŽBU OBCE 
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Orgány obce: 

 komise sociální a zdravotní (3 členové) 

 komise pro občanské záležitosti (6 členů) 

 správní komise pro projednávání přestupků (3 členové) 

 rada obce (5 členů)  

 zastupitelstvo obce (15 členů) 

 

 Starosta obce je odborně vzdělaná osoba ve stavebnictví, a proto je jednou z jeho 

hlavních funkcí koordinace stavebních prací na území obce Slavkov. Zastupuje obec při 

jednání s vnějšími orgány a zabezpečuje veškerou činnost, která je spojena s chodem obce. 

Má pod sebou 4 zaměstnance, z nichž 2 jsou techničtí zaměstnanci, starající se o údržbu obce 

a obsluhu obecního domu a 2 referentky, které provádějí úkony spojené se správou obce. 

 

 Místostarosta zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti.  Pro činnost místostarosty je ze 

své hlavní funkce neuvolněný. V obci Slavkov se stará o veškeré kulturní dění a organizaci 

s ní spojenou, dále má pod sebou  evidenci a správu veškerých obecních spolků. 

 

 Referentky obecního úřadu Slavkov, provádějí práci spojenou se správou obce. Jedná 

se zejména o mzdy, účetní položky obce, evidence odpadového hospodářství, vedení obecní 

kroniky, evidence obyvatel, přestupky a sankce, zapisování při zasedání komise obce, nebo 

zastupitelstva. Řeší veškeré finanční toky, které se v obci provádějí. Zabezpečují 

komunikaci obyvatelů obce se starostou, kdy mohou sepsat jejich námitky, které dále 

předkládají starostovi k dalšímu prozkoumání a vyhodnocení. Pracovní poměr je řešený přes 

pracovní smlouvu s obecním úřadem Slavkov. 

 

 Techničtí pracovníci obce Slavkov se starají o místní prostranství hlavně veřejné 

plochy, provádějí nejnutnější opravy, které se vyskytnou na majetku obce. Zaručují obsluhu 

Obecního domu, ve kterém plní funkci správce. Jedná se zejména o obsluhu vytápění a 

technologických zařízení budovy. V průběhu celého roku se starají o vzhled obce. Jejich 

hlavním nadřízeným a osoba, která jim pravidelně přiděluje práci je starosta obce. S obcí mají 

tito pracovníci podepsanou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Jsou jediní techničtí 

pracovníci, které obec má. [10] 
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11.2  Správa obecního majetku 

 

Správa a údržba majetku obce se provádí, buď přes technické zaměstnance, kteří zajistí 

patřičnou nápravu, nebo se musí provést výběrové řízení na danou dodavatelskou firmu pro 

obec, která provede vybrané práce v požadované míře. [11] 

 

Obec podléhá zákonu o veřejných zakázkách č. 417/2009 sb. a musí postupovat podle 

pravidel, jež jsou v tomto zákoně popsány. Hodnoty finančních limitů pro rozlišení 

nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek můžeme rozdělit na:  

 

Zakázka (nařízení vlády od 1.1. 2010) 

(aktualizováno nařízením vlády vždy po 2 letech přepočtem z euro) 

 A) Nadlimitní 

 pro stavební práce: hodna přesáhne částku 125 451 000 Kč 

 na dodávky a služby: zadavatelem je ČR nebo státní příspěvková organizace; 

částka přesáhne hodnotu 3 236 000Kč 

 na dodávky a služby pro ostatní veřejné zadavatele: částka přesáhne 4 997 000 

Kč 

 pro sektorové zadavatele: částka přesáhne 10 020 000 Kč 

 B) Podlimitní 

   ostatní zakázky [16] 

 

Limit pro veřejné zakázky malého rozsahu jsou 2 mil. Kč a u dodávek a služeb jsou 6 mil. Kč. 

Obec je povinná zadávat tyto zakázky, nebo použít z některých druhů zadávacího řízení. Měla 

by tedy vyzvat několik dodavatelů k podání nabídky.  

 

Výběr zhotovitelské firmy, která by nebyla vybrána podle výše uvedeného postupu, může pro 

obec znamenat peněžní sankci a porušení zákona. 

 

Obec při provádění oprav a dalších udržovacích prací, je limitována svým rozpočtem, ze 

kterého pak mohou použít finance na dané místní úpravy. [15] 
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Všechny obecní nemovitosti, ať už se jedná o základní školu, kulturní dům, obecní dům 

služeb, obecní úřad s mateřskou školou, senior centrum, zasedací místnost obecního úřadu 

dostávají od obce roční příspěvek na svůj chod. Peníze jsou použity z obecního rozpočtu na 

daný rok. Veškeré další úpravy, si musí hradit sami ať už z vlastního rozpočtu, příspěvků či 

finančních darů. Správu těchto objektů si jednotlivý obecní zastupitelé provádějí sami, to 

znamená, že si musí zajistit služby odpovídající kvalitě užívání daného objektu. Co se týče 

stavebních úprav, změn vnitřního dispozičního řešení, musí se všechny tyto návrhy přednést 

na obecním úřadě, obecnímu zastupitelstvu a radě, které řeší veškeré tyto návrhy na změnu.  

 

11.2.1 Správa obecních nemovitostí 

 

V předchozí kapitole jsem popsal, jak probíhá správa a údržba obecních ploch a majetku. 

V této kapitole bych chtěl popsat jednotlivou správu obecních nemovitostí. Jaké jsou zde 

zajištěné služby spojené s provozem a jaká je komunikace mezi obecním úřadem. 

 

a) Budova Obecního úřadu:  

 

Obecní úřad nesídlí v samostatné budově, ale je spojen s místní Mateřskou školou, jenž má 

s obecním úřadem nájemní smlouvu o užívání těchto prostor. Tato budova má 3NP, v 1NP 

sídlí obecní úřad, avšak nezabírá celé toto podlaží. V dalších podlažích je už samotná 

Mateřská škola.  

 

Budova spadá pod obecní majetek a je tedy spravována výhradně obcí.  

Technická správa je zde prováděna pracovníky obce, kteří v případě menších oprav jsou 

oprávněni k těmto zásahům. Je-li zjištěn problém, je nahlášen starostovi, který pak po osobní 

kontrole navrhne postup. Úklid kanceláří a prostor úřadu je zajištěn dvěma zaměstnankyněmi, 

které jsou zaměstnány pro úklid místní školky, sídlící v této budově. 

 

Jedná-li se však o škodu nebo službu, která hraničí s limity pro samostatnou opravu 

svépomoci, musí se postupovat podle zákona č. 417/2009 Sb. O veřejných zakázkách. 

Veškerý návrh se musí přednést při zasedání místní rady a zastupitelstva obce a ta pak 

rozhodne jednak o výši finančních prostředků, které vyčlení z rozpočtu a o dalším postupu. 

Předložené návrhy musí být schváleny při hlasování.  
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Starosta je pak zmocněn pro uskutečnění nápravy a může provést výběr firem. Veškeré 

finanční a smluvní záležitosti obstarává referentka, která je zároveň hlavní účetní obce. [17] 

 

b) Komplex budov Základní školy: 

 

Budova školy a k ní přilehlých budov, jedná se zejména o školní jídelnu, tělocvičnu a kulturní 

dům jsou v majetku obce. Veškeré zásahy vedoucí ke změně užívání, rekonstrukcím musí být 

projednány s obecním úřadem. Návrh se podá na obecním úřadě, který pak postupuje podle 

zákona č. 128/2000 Sb., kde během zasedání rady a zastupitelstva se tento návrh projedná, po 

schválení obecní úřad vyrozumí o svém rozhodnutí ředitele školy, který pak spolupracuje 

s obecním úřadem při realizaci. 

 

Škola má svého zaměstnance plnící funkci správce, který je oprávněn provádět menší opravy 

na vybavení školy, obsluhovat vytápění budovy a technologická zařízení budovy, dále vede 

v evidenci jednotlivé revize, potřebné provést během roku. Je zodpovědný zástupci ředitele 

školy, který je jeho nadřízeným. Zástupce pak informuje ředitele školy o fungování školní 

budovy. Dále zaměstnává 3 zaměstnankyně pro úklid školních prostor a vyučující personál.  

 

Financování školy je částečně hrazeno ročními příspěvky od obecního úřadu z místního 

rozpočtu, dále ze státních příspěvků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a příspěvků 

z fondu SRPŠ. 

 

Služby, které má smluvně sjednané, se týkají pouze pro provádění poskytování údržby SW na 

PC a servisu kopírovacích zařízení. [18] 

 

Školní jídelna 

 

Výjimkou je zde budova školní jídelny, která není ve správě školy. Školní jídelna je zřízena 

příspěvkovou organizací obcí Slavkov, vydáním Zřizovací listiny příspěvkové organizace, 

schválené zastupitelstvem obce. Předmětem činnosti školní jídelny, je uskutečňování a 

zajišťování stravování dětí mateřských a základních škol obcí Slavkov, Otice, Uhlířov a Dolní 

Životice, dále poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním 

zařízení. Jídelna si musí na svůj chod vydělat sama. Finance jsou zde dostupné z obecního 
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rozpočtu jako příspěvek na provoz hlavní činnosti, dotace poskytnutá KÚ Moravskoslezského 

kraje na přímé náklady na vzdělávání na hlavní činnost (platy, ONIV celkem), dále pak 

z doplňkových činností  

 

V doplňkové činnosti, která je vymezena zřizovací listinou, jídelna zajišťuje závodní 

stravování na základě smlouvy s jinou právnickou nebo fyzickou osobou, v menší míře 

poskytuje pronájem prostor kuchyně a vybavení kuchyně. Jídelna zajišťuje stravování cizím 

strávníkům, které je prováděno na základě živnostenského oprávnění, vydané pro 

příspěvkovou organizaci. 

 

Správa budovy, ve které školní jídelna sídlí, spadá pod obecní úřad. Zodpovědnou osobou, 

která se zaručuje za provoz, je ředitelka jídelny. Znamená to, že veškeré zásahy vedoucí k 

rekonstrukcím, změně užívání musí nechat schválit zastupitelstvem a radou obce. Postupuje 

se stejným postupem, jako jsem popisoval u školní budovy. Výběr vybavení jídelny spojené s 

provozem a služeb, které poskytují, si už školní jídelna rozhoduje sama. Školní jídelna si 

sama zajišťuje služby spojené s provozem. Údržba jídelny a prostor patřících k ní si 

zaměstnanci provádějí sami.  

 

Služby, které jsou se školní jídelnou smluvně uzavřeny: 

 

 Smlouva o výkupu fritovacích olejů 

 Smlouva na praní a mandlování prádla 

 Smlouva o poskytování údržby SW na PC 

 Smlouva o provádění služeb (revizí budovy, ale i majetku školní jídelny) 

 Smlouva o poskytování SW k účetnictví 

 Smlouva o užívání auta Ford Transit v majetku obce Slavkov (pro zajištění 

doplňkových činností) [19] 

 

c) Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov: 

 

Historická budova bývalého zámku a v pozdějších dobách i klášter sester se v průběhu let 

2003-2005 zrekonstruovala na sídlo domova důchodců pro seniory a v roce 2007 kdy vznikla 

příspěvková organizace, byla přejmenována na Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov. 
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Stále je však majetkem obce Slavkov. Centrum funguje jako příspěvková organizace, kde 

zřizovatelem je obec Slavkov. Účelem je poskytování pobytových sociálních služeb klientům 

dle § 49 zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách. 

 

Správa budovy tedy spadá pod obec Slavkov. Seniorcentrum užívá tuto budovu na základě 

zřizovací listiny, mezi obcí Slavkov a příspěvkovou organizací Seniorcentra Slavkov. 

Seniorcentrum má svého údržbáře, který provádí menší udržovací práce v budově, ale i 

v přilehlém parku, který je jeho součástí (např. výměna žárovek, odvzdušňování otopných 

těles, sečení trávy, údržba komunikačních ploch). Je přímo podřízený ředitelce Seniorcentra. 

Není však odborně způsobilý pro provádění obsluhy plynového vytápění. V této činnosti ho 

zastupuje technický pracovník obce, který každý den provádí kontrolu technologického 

zařízení. Veškeré potřebné revize, které jsou potřeba provést při provozu budovy během roku, 

má v evidenci ředitelka a sama si také obstarává provedení těchto revizí. Provádění 

rozsáhlých stavebních úprav na budově, není v kompetenci Seniorcentra. Musí se postupovat 

jako v předchozích případech, to znamená přednést návrh obecnímu úřadu, ten se pak 

projedná podle zákona č. 128/2000 Sb. v radě a zastupitelstvu obce a na základě těchto 

rozhodnutí se pak ředitelka seznámí s rozhodnutím a dalším postupem v tomto návrhu. 

 

Financování je zde prováděno z několika různých zdrojů a to z obecního rozpočtu v rámci 

ročního příspěvku, ze státní dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, úhrady od klientů 

ubytováni v Seniorcentru, z veřejného zdravotního pojištění a sponzorů. 

 

Služby, které poskytuje Seniorcentrum pro své zákazníky: 

 

 Základní činnosti při poskytování služeb (podle ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 sb. 

o sociálních službách) 

1) poskytnutí ubytování 

2) poskytnutí stravy 

3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

6) sociálně terapeutické činnosti 

7) aktivizační činnosti 
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8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí  

 

 Fakultativní služby: jsou to služby, které jsou na základě dohody s obstaravatelskou 

firmou poskytovány pro zákazníky Seniorcentra. 

1) manikúra 

2) pedikúra 

3) kosmetika 

4) duchovní služby 

5) drobné nákupy pro osobní potřebu  

6) telefonické spojení 

 

 Služba poskytovaná Seniorcentrem pro vnější zákazníky: služba je prováděna na 

základě sepsané smlouvy. 

 Smlouva na praní a mandlování prádla (provádí se pro jiné příspěvkové 

organizace v okolí mikroregionu Hvozdnice, základní a mateřské školy) 

 

Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov zaměstnává 24 zaměstnanců. 

 Ředitelka      1 

 Účetní       1 

 Skladová účetní      1 

 Sociální pracovnice     1 

 Sociální zdravotnická pracovnice   5  

 Pracovnice v sociálních službách   7 

 Kuchařka      3 

 Pracovnice úklidu     3 

 Pradlena       1 

 Údržbář       1  [20] 
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d) Obecní dům služeb Slavkov: 

 

Budova je součástí majetku obce Slavkov. V této budově sídlí 5 nájemníků (soukromá zubní 

ordinace, místní knihovna Slavkov, pošta, ordinace praktického lékaře a pivnice). Všichni tito 

nájemníci mají s obcí uzavřenou nájemní smlouvu dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb. 

pro užívání vnitřních prostor, pro výkon své služby. Každý měsíc odvádějí obci nájem za 

nebytové prostory.  

 

Správa budovy je prováděna technickými pracovníky obce, kteří zaručují menší opravy 

v budově. Jsou odborně způsobilí pro obsluhu vytápění a provádění kontrol na těchto 

technologických zařízeních. Ostatní zásahy a opravy budovy jsou řešeny přes obecní úřad, 

který pak sjednává nápravu. Nájemníci při zjištěných závadách kontaktují přímo obecní úřad 

a to starostu obce. 

 

Financování budovy je řešeno ročními příspěvky od obce na provoz budovy a dále také 

z nájmu od nájemníků, kteří sídlí v této budově.  [21] 
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OBJEKT MAJITEL 

SPRÁVCE (kdo 

zodpovídá za údržbu 

a chod objektu) 

POČET 

UŽIVATELŮ 

budova Obecního 

Úřadu  + 

Mateřská škola 

Obecní úřad Slavkov 

u Opavy 

Techničtí pracovníci 

obce 

4 – obecní úřad 

6 – mateřská škola + 

děti 

budova  Základní 

školy 

Obecní úřad Slavkov 

u Opavy 

-užívání na základě 

zřizovací listiny mezi 

Obecním úřadem a 

Základní školou 

Ředitel 

školy+Technický 

pracovník školy 

(školník) 

-větší rozsah prací 

Obecní úřad  

18 - vyučujících 

1 - technický 

pracovník (školník) 

+ žáci školy 

budova 

tělocvičny 

Základní školy 

viz. budova Základní 

školy 

viz. budova Základní 

školy 

viz. budova Základní 

školy 

budova Školní 

jídelny 

 

Obecní úřad Slavkov 

u Opavy 

-užívání na základě 

zřizovací listiny mezi 

Obecním úřadem a 

Školní jídelnou 

Ředitelka školní 

jídelny 

-větší rozsah prací 

Obecní úřad 

2 – vedení školní 

jídelny 

10 – technický 

personál kuchyně 

budova Domova 

pro seniory 

Seniorcentrum 

Slavkov  

Obecní úřad Slavkov 

u Opavy 

-užívání na základě 

zřizovací listiny mezi 

Obecním úřadem a 

Seniorcentrem 

Ředitelka 

seniorcentra+technic

ký pracovník 

-větší rozsah prací 

Obecní úřad 

24 - zaměstnanců 

budova Domu 

služeb 

Obecní úřad Slavkov 

u Opavy 

 

Techničtí pracovníci 

obce 
5 – nájemníků 

 

Tab. č. 1 Soupis popsaného obecního majetku v obci Slavkov u Opavy; zdroj www.slavkov-u-

opavy.cz 
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11.3  Podpůrné služby poskytované pro obec Slavkov u Opavy 

 

Jedná se o služby, které má obce smluvně ošetřené a jsou prováděny na základě sjednaných 

podmínek mezi obecním úřadem Slavkov a dodavatelem. 

 

Jsou to tedy smlouvy: 

 

 Smlouva o provádění zimní údržby na místních komunikacích = předmětem smlouvy je 

provádění zimní údržby místních komunikací v katastru obce Slavkov 

 Smlouva o dílo = předmětem smlouvy je sečení trávy veřejných parků a prostranství 

v obci Slavkov 

 Smlouva o údržbě veřejného osvětlení = předmětem je zajišťovat komplexně chod 

veřejného osvětlení v obci Slavkov 

 Smlouva o provádění služeb = jedná se zejména pro budovy obecního úřadu, dům 

služeb, fitcentrum, hasičská zbrojnice, bytový dům, smuteční síň. Předmětem je 

provádění periodických revizí elektrických zařízení objektů; provádění periodických 

revizí hromosvodů; provádění periodických revizí elektrického nářadí a spotřebičů; 

provádění oprav vyplývajících ze závad ve zprávě o revizi. 

 Smlouva o provádění separovaného sběru vybraných druhů odpadů = předmětem 

smlouvy je provádění separovaného sběru plastů, papírů a skla s jeho vytříděním a 

úpravou pro odběratele. 

 Smlouvy o poskytování údržby SW na PC = předmětem smlouvy jsou činnosti spojené 

se SW update operačních systémů; SW update antivirových databází; SW update 

antispywarových databází; zajištění celkové provozuschopnosti systému v rámci 

možností hardware; optimalizace provozu a doporučení k minimalizaci nákladů 

s provozem 

 Smlouva o servisu All in = předmětem smlouvy je plný servis stroje Canon iRC3080i 

včetně DADF L1 automatického podavače dokumentů a sedlového finišeru Y2 a 

podstavce   [Příloha č. 1-7] 
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12. Vyhodnocení správy a údržby budov poskytované v obci 

Slavkov u Opavy 

 

 

V obci Slavkov u Opavy jsou služby spojené se správou a údržbou obecních nemovitostí, 

částečně rozdílné. Liší se zejména ve způsobu provádění údržby na jednotlivých objektech. 

Každý objekt má rozdílnou funkci, pro kterou slouží a jiný způsob správy a údržby. Proto je 

nutné zde provést návrh detailního plánu údržby, pomocí kterého budou schopni uživatelé 

objektu zachovat funkčnost a životnost objektu. Každý objekt by měl mít proveden vlastní 

pasport a měl by být pěvně určen odborný zástup na obci, který by zodpovídal za správu a 

údržbu místních nemovitostí. Pasport je komplexní soubor ověřených informací o aktuálním 

stavebnětechnickém stavu spravovaného objektu od jednotlivých stavebních konstrukcí až po 

přípojky inženýrských sítí. Výsledkem takto provedeného pasportu by mělo být: 

 

 Archivní výkresová dokumentace, případně geodetické zaměření objektu 

 Podrobná fotodokumentace objektu (exteriér, interiér) 

 Tabulková část vykazující potřebné výměry jednotlivých konstrukcí objektu 

 Textová část: 

 podrobný popis objektu v profilu od stavebně-konstrukčního řešení pro 
jednotlivé instalace  

 detailní parametry jednotlivých místností obsahující údaje o technickém 
vybavení  

 komplexní vyhodnocení stávajícího stavu objektu 
 doporučení efektivního postupu při opravách a údržbě v průběhu užívání 

objektu 

Každý objekt v obci má služby spojené s jeho správou rozdílné. Pro své porovnání si vyberu 

objekt Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov.  
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12.1  Popis služeb poskytovaných v Domově pro seniory Seniorcentru 

Slavkov 
 

Služby, jenž jsou z poskytovány podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách pro 

toto Seniorcentrum jsou: 

 

  poskytnutí ubytování 

  poskytnutí stravy 

  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

  sociálně terapeutické činnosti 

  aktivizační činnosti 

  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

 

Tyto služby se neřadí mezi podpůrné (facility), protože jsou dané zákonem pro tyto 

příspěvkové organizace organizace. Dále pak neřeší samostatnou správu, která by se týkala 

objektu ve kterém se Seniorcentrum nachází. 

 

Službami, které jsou poskytovány pro klienty v rámci Seniorcentra na základě smlouvy 

s obstaravatelskou firmou, můžeme zařadit mezi podpůrné, protože jsou poskytovány nad 

rámec povinných služeb, jenž jsou popsány v § 49 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních 

službách. Jedná se zejména o služby: 

 

   manikúra 

 pedikúra                 kosmetické studio zabývající se těmito službami 

 kosmetika 

 duchovní služby – místní farář 

 drobné nákupy pro osobní potřebu – po osobním rozhovoru s ošetřujícím personálem, 

který pak zajistí provedení potřebného nákupu s povolením ředitelky 

 telefonické spojení – telekomunikační společnost poskytující služby v této oblasti 
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Dále jsou zde služby poskytované Seniorcentrem pro vnější zákazníky z mikroregionu 

Hvozdnice (provádí se pro jiné příspěvkové organizace, základní a mateřské školy) a pro 

místní důchodce a děti z obce Slavkov: 

 

 praní a mandlování prádla 

 v průběhu letních prázdnin, zajištění výdeje obědů pro místní důchodce i školních děti 

z důvodu uzavření hlavní školní jídelny 

 

Služby týkající se technické údržby objektu jsou zajišťovány technickým zaměstnancem 

(údržbářem) Seniorcentra. Tento zaměstnanec vykonává veškerou činnost týkající se základní 

údržby a provozu Seniorcentra. Jedná se zejména o vnější údržbu venkovních komunikací a 

prostranství na pozemku Seniorcentra (sečení trávy a drobné zahradnické práce v parku, 

úklidové práce na komunikacích).  Vnitřní údržba objektu je prováděna na základě prohlídek, 

které provádí údržbář. Poruchy či opravy, které jsou nahlášeny a jsou drobného rázu, jako 

např. odvzdušnění tepelných těles, opravy zámků na dveřích, nebo pohledové opravy na 

nábytku jsou provedeny místním údržbářem. 

 

Opravy týkající se zásahů do stavebních konstrukcí, či prováděných změn, však musí 

ředitelka řešit s obecním zastupitelstvem a obecní radou. Veškeré revize na technických 

zařízení objektu a ostatních vybaveních si musí ředitelka zajišťovat svépomoci.  [20] 

 

12.1.1 Zhodnocení a návrh služeb poskytovaných v Domově pro seniory Seniorcentrum 

Slavkov 

 

Služby poskytované v Seniorcentru pro své klienty, můžeme řadit mezi velmi postačující pro 

jejich spokojený pobyt. Objekt je po celkové rekonstrukci, umístěn v příjemném prostředí, 

vnitřní vybavení je zcela nové a splňuje požadavky pro péči o své klienty. Personál je zde na 

požadované zdravotnické úrovni. [20] 

 

Technická správa budovy by zde mohla být prováděna na lepší úrovni. Hlavně co se týče 

potřebných oprav, revizí a denních prováděných prohlídek technického stavu objektu. Pro 

zlepšení správy a poskytovaných služeb, bych navrhoval tato řešení: 
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 provedení celkového pasportu budovy, pro získání co nejpodrobnějších informací a 

stávajícím stavu budovy; pasport by byl proveden na základě smlouvy mezi 

Seniorcentrem a poskytovatelem této služby 

 po provedení pasportu a předání veškeré vyhotovené dokumentace a návrhu na zlepšení 

provozu budovy, by se provedl detailní časový harmonogram každodenní údržby a 

správy budovy; opět za účasti poskytovatele, který vyhotovil pasport budovy 

 harmonogram zahrnuje veškeré potřebné revize, které se musí provádět; odborně 

technické kontroly zařízení umístěné v budově a náhodné opravy vyplývající 

z každodenního provozu 

 veškeré potřebné revize a kontroly na technickém zařízení v budově i vně (kuchyň, 

výtahy, kotelna, hromosvody, elektrická zařízení, vzduchotechnika, veškeré vnitřní 

rozvody, zámečnické a truhlářské práce atd.), které se musí provádět během roku, se 

smluvně uzavřou mezi poskytovateli těchto služeb a Seniorcentrem; při vzniku 

problému budou tito poskytovatelé těchto služeb informování pověřeným technickým 

pracovníkem obce a na základě smluvních podmínek jim vyplyne povinnost o 

provedení nápravy v určitém časovém rozmezí 

 za veškeré takto provedené práce (služby) bude zodpovědný pověřený technický 

pracovník obce  

 

Obecní úřad Slavkov zaměstnává pro svou technickou údržbu obce dva technické pracovníky. 

Po domluvě s ředitelkou Seniorcentra a starostou Obce by mohl jeden tento odborný 

pracovník, dohlížet na správu a údržbu Seniorcentra. Seznámil by se s měsíčním 

harmonogramem potřebných kontrol a revizí. Podle tohoto harmonogramu si může sám 

zorganizovat postup a priority jednotlivých prací. Při provádění revizí na technickém zařízení 

budovy, je povinen ohlásit tyto práce v dostatečném časovém rozmezí na jednotlivých 

pracovištích (kuchyň, prádelna, sklady, kotelna), kterých se tyto revize budou týkat.  Na konci 

každého měsíce, si nechá od ředitelky Seniorcentra odsouhlasit seznam provedených prací. 

Pokud se nestihnou provést některé práce z minulého měsíce, budou převedeny do dalšího a 

provedeny v co nejbližších termínech, aby nebyl narušen harmonogram prací.  

 

Tento pověřený technický pracovník by se také staral nejen o vnitřní správu a údržbu budovy, 

ale také o vnější volné prostranství na pozemku Seniorcentra. Veškerý úklid komunikací, 
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sečení trávy, údržba porostu v parku, nátěr oplocení pozemku a další povinnosti vyplývající 

z denního provozu. 

 

Výhoda takového to řešení pro Seniorcentrum: 

 

 veškerá starost týkající se správy a údržby o budovu přejde z ředitelky Seniorcentra na 

pověřeného technického pracovníka obce 

 ředitelka Seniorcentra bude informována v pravidelných měsíčních záznamech o 

provedených prací 

 na začátku každého měsíce je seznámena s pracovním harmonogramem 

 dojde ke snížení počtu stávajících zaměstnanců → finanční úspora 

 dojde ke zvýšení životnosti budovy a zkvalitnění služeb v důsledku pravidelných 

kontrol vyplývajících z harmonogramu údržby 

 

Takto nově provedený návrh na správu a údržbu budovy, se může podle daných provozních 

podmínek, aplikovat na další budovy v majetku obecního úřadu Slavkov.  
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- dobré jméno zařízení 
- kvalitní péče o klienty 
- poskytování fakultativních služeb  
- poskytování služeb pro vnější zákazníky 
z okolí 
- zaměstnanci pečovatelské služby jsou 
tvořeni z obyvatel obce Slavkov 
- cena za poskytované služby 
- poskytování pečovatelských služeb pro 
starší obyvatele mikroregionu Hvozdnice 
- moderní zázemí pro poskytování služeb 
-bezbariérový přístup po celé budově, ale 
i v okolí seniorcentra 
- poskytování služeb pro místní i okolní 
školní zařízení (mandlování a praní 
prádla) 
 

 

- chybějící organizovaná správa a provoz 
budovy 
- ředitelka zodpovídá za veškeré 
technické práce v Serniorcentru 
- chybějící pasport budovy pro lepší 
technickou přehlednost budovy a lepší 
hospodárnost 
- závislost na obecním úřadě při 
provádění údržby a stavebních úprav 
budovy (majetek obce) 
- závislost na dotacích (omezení 
v rozšiřování nových služeb) 

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI MOŽNÉ HROZBY 

- možnost vzniku nových poskytovaných 
služeb 
- vznik nových pracovních míst pro nové 
poskytované služby 
- možnost realizovat nová zařízení pro 
pečovatelskou službu spolufinancováním 
dvou nebo více obcí 
- zlepšení stávající správy a údržby 
budovy 
- větší nezávislost pro provádění správy a 
údržby budovy při vzniku smluvních 
závazků mezi jednotlivými poskytovateli 
služeb  
 

- špatná hospodárnost ze strany obecního  
úřadu 
- snížení životnosti budovy při vzniku 
neorganizované správy a údržby 
- růst cen za poskytované služby 
- omezení poskytovaných služeb 
- finanční krize ve státním rozpočtu 
 

 

Tab. č. 2 SWOT analýza poskytovaných služeb: Domov pro seniory seniorcentrum Slavkov 
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12.2 Návrh správy a údržby pro budovy v majetku obecního úřadu       

Slavkov u Opavy 

 

Návrh jak provádět efektivní správu a údržbu budov v majetku obce, jsem popsal v předchozí 

kapitole, kde jsem detailněji popsal návrh na údržbu místního Seniorcentra. Popsaný postup 

se může aplikovat i na ostatní budovy, s tím rozdílem, že každá budova má jinou funkci, pro 

kterou slouží. Správa u údržba budov by se lišila ve službách, které jsou zde poskytovány.  

 

Pověřený technický pracovník obce by zodpovídal za jejich správu a řídil se sestaveným 

pracovním harmonogramem, ve kterém by přesně zjistil, jaké práce jsou nutné udělat v daném 

období. Musel by být udělán pasport budov, pro zjištění aktuálního stavu a podle takto 

provedeného pasportu navrhnout co nejefektivnější řešení pro správu, ale i poskytování 

služeb. 

 

12.2.1  Zhodnocení  služeb poskytovaných pro obecní úřad Slavkov u Opavy 

 

Veškeré služby, které jsou poskytovány, pro obecní úřad Slavkov u Opavy jsem popsal 

v kapitole 11.3. Poskytované služby jsou vyhovující pro řízení obecního úřadu, služby 

týkající se obecní správy majetku a prostranství jsou zajištěny trvale obecními technickými 

zaměstnanci, kteří dohlížejí na pořádek v obci. Tato služba je také postačující.  

  

Pro technickou údržbu obce a jejich veřejných ploch, jsou postačující techničtí zaměstnanci 

obce. Ve službách týkající se údržby veřejných obecních ploch, které jsou smluvně ošetřeny, 

bych navrhoval nové prozkoumání smlouvy týkající se sečení trávy veřejných parků a 

prostranství. Tato služba může být prováděna technickými zaměstnanci obce, v rámci 

pracovní smlouvy, kde bude tato činnost popsána.  Tímto by došlo k finančním úsporám, 

které byly na tuto službu poskytovány.  
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13.  Závěr 

 

V teoretické části bakalářské práce jsem se zaměřil na stručný rozbor Facility Managementu 

od základního popisu, přes náplně a cíle, přínos a jeho budoucnost. Zmínil jsem se také, jaké 

jsou nejčastěji poskytované služby ve Facility Managementu, jak má být správně sepsaná 

smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem, ale i uplatnění Facility Managementu pro 

obecní úřady. V závěru mé teoretické části, která končí popisem zákona č. 419/2009 o 

Veřejných zakázkách se pak dostávám k mé praktické části. Zde popisuji jednotlivé služby 

poskytované pro obecní úřad Slavkov u Opavy a formy správy a údržby na objektech 

v majetku obce. Jaké jsou zde poskytovány služby, jak probíhá komunikace mezi obecním 

úřadem a jak je zde zaručena správa objektů. 

 

Výsledkem praktické části je pak detailní rozbor prováděných služeb a správy na vybrané 

obecní budově Seniorcentra v obci Slavkov u Opavy. Jsou zde popsány současné poskytované 

služby a prováděná správa objektu. Následuje SWOT analýza služeb a závěrem je proveden 

návrh na zlepšení poskytovaných služeb, ale i správy a údržby budovy. Dále je zhodnocení 

poskytovaných služeb, pro obecní úřad a návrh na provedení změn.  

 

Návrh bude vhodným nástrojem pro zlepšení správy a údržby v jednotlivých budovách 

v majetku obecního úřadu a k přispění ke zkvalitnění provozních podmínek, či služeb na 

území obce Slavkov u Opavy. 
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