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1 Úvod 

 

Facility management je v České republice známým a poměrně novým oborem. Je to obor, 

který se stále rozvíjí a mnoho firem a podniků služby Facility managementu využívá. 

Hlavním důvodem využívání těchto služeb je optimalizace hlavních procesů, možnost 

soustředit se na hlavní činnost jejich podnikání a přenechání některých aktivit FM 

společnostem. Tyto společnosti sníží  firmám náklady a ušetří tak finanční prostředky pro 

jejich hlavní činnost. 

  

Bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s pojmem Facility management. 

S jeho charakteristikou, vznikem a jeho uplatněním.  Dále pak se službami, které Facility 

management poskytuje v sektoru občanské vybavenosti a přínosy při správě budov a 

majetku. Práce obsahuje praktické využití FM služeb na konkrétním objektu hromadných 

garáží pro osobní automobily. Je zde vytvořen návrh předpokládaných výnosů 

z poskytování parkovacích míst a předpokládaných nákladů na provoz a údržbu těchto 

garáží. 

 

V teoretické části bakalářské práce je definován Facility management jako takový, 

uplatnění FM v sektoru občanské vybavenosti. Správa majetku a budov je zajišťovaná 

poskytovanými službami, které se však u jednotlivých budov liší v závislosti na účelu 

budovy. Bylo tedy nutné se tedy obeznámit se základním dělením a také s rozsahem těchto 

služeb. 

 

Praktická část bakalářské práce zahrnuje popis spravovaného objektu hromadných 

garáží osobních automobilů a popis poskytovaných služeb. Jsou zde zpracovány roční 

výnosy z poskytování parkovacích míst hromadných garáží osobních automobilů a 

pronájmu reklamních ploch. Dále pak podrobně vyčísleny náklady  spojené s provozem a 

údržbou garáží. Na základě takto zpracovaných ročních nákladů a výnosů zjistíme 

předpokládaný roční zisk. 
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2 Facility management 

 

2.1 Co je facility management 

 

Facility management je moderní servisní činnosti, jejichž hlavním úkolem je snižovat 

náklady  a zvyšovat kvalitu. Facility management  ve své podstatě existuje už mnoho let. 

Přeložíme-li si však význam slov facility management, pak zjistíme, že facility znamená– 

snadnost a dovednost, management – řízení, správu a vedení. K pochopení podstaty FM 

nestačí jen překlad těchto dvou slov. Hledání českého ekvivalentu ale vedlo k původní 

definici asociace IFMA. Tato asociace facility management definovala jako metodu, jak v 

organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti.   

 

Podle této definice: „FM je metoda, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, 

pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnující v sobě principy obchodní administrativy, 

architektury, humanitních a technických věd“. Tuto definici lze vyjádřit i graficky (viz obr. 

1). První dvě oblasti (Pracovníci, Procesy) jsou identické ve všech managementech. Vždy 

se jedná o soubor činností, zajišťovaný nebo určený pro skupinu osob. Pro Facility 

Management je však specifická právě třetí oblast, označená jako „Prostory“. 

 

 

Obr.1 Grafické vyjádření průniku „3P“, Zdroj IFMA 
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FM tedy řeší jak obchodní administrativu, architekturu, tak i humanitní a technické 

vědy. Cílem FM je zlepšit procesy v organizaci tak, aby pracovníci na pracovištích 

podávali pokud možno co nejlepší výkony a přispěli tak nejen k ekonomickému úspěch 

organizace, ale i k jejímu růstu a rozvoji.        [1] 

 

2.2 Historie a vývoj facility managementu 

 

Počátky Facility Managementu nalezneme ve Spojených státech amerických. V květnu 

1980 byla na setkání zájemců o FM ustanovena nová organizace známá jako National 

Facility Management Association. Tato asociace měla 25 členů. Druhé výroční konference 

v roce 1981 se zúčastnilo již 87 posluchačů a 27 přednášejících. V krátké době po této 

konferenci se z National Facility Management Association stala International Facility 

Management Association (IFMA), původně v reakci na zájem kanadských facility 

profesionálů.  

Dnes má asociace IFMA členy, pobočky a přidružené organizace po celém světě. V 

USA se postupně prosazovalo komplexní pojetí optimalizace podpůrných procesů. 

Význam služeb, který je v USA markantnější než v evropských zemích napomohl 

prudkému rozvoji Facility Managementu. Od jednotlivých služeb až k dnešnímu pojetí 

"Integrovaného Facility Managementu", "Inteligentním budovám" a začlenění Facility 

Managementu do "Integrovaného procesu" (počínajícího návrhem budovy, její realizací, 

užíváním včetně řízení hlavní výrobní činnosti až po rekonstrukci resp. destrukci objektu) 

je realitou dnešního Facility Managementu v USA. Do Evropy dorazil Facility 

Management až počátkem 90tých let. První země, které tento obor na našem kontinentu 

zaznamenaly byly Velká Británie, Skandinávské země a Francie s Beneluxem. Německy 

hovořící země zaznamenaly tento obor až o 5 let později. První zemí zavádějící FM v 

postkomunistické zóně bylo Maďarsko. V této zemi vznikla národní asociace Facility 

Managerů (HUFMA) již v roce 1998.  

Česká republika, jako první postkomunistický stát, byla do celosvětové sítě Facility 

Managerů IFMA přijata v dubnu 2000 a v červnu téhož roku oficiálně představena na 

evropské konferenci ve Skotsku. V České republice vystopujeme v historii facility 

managementu I. a II. Etapu. V současnosti se nacházíme ve III. etapě „Externí zdroje“. 
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V červnu roku 2007 byla vydána česká technická norma ČSN EN 15221-1 

s příznačným názvem “Facility Management“. Má dvě části. V první části se norma 

zabývá termíny a definicemi a v druhé strukturou facility managementu.    [5] 

 

Obr.2 Vývoj Facility Managementu, Zdroj IFMA 

 

2.3 Úkoly facility Managementu 

 

Úkolem facility management je zajistit koordinaci a řízení vyčlenění podpůrných činností 

od primárních, tedy těch, které jsou předmětem podnikatelské činnosti dané organizace.  

 

Primárním hlediskem je snižování nákladů: 

• vymezením a popsáním jednotlivých činností 

• zvolení formy realizace činnosti 

• zavedením kontrolních mechanizmů a jejich vyhodnocování 

 

Hlavní úkoly Facility Managementu: 

• strategické a taktické plánování zařízení a vybavení 

• financování zařízení a vybavení 

• výběr, nájem a správa nemovitostí 
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• výběr nábytku, zařízení a externích služeb 

• výstavba, rekonstrukce a stěhování 

• bezpečnost, zdraví a ochrana 

• stanovení organizačních pravidel a postupů 

• měření a řízení kvality prostředí 

• architektura, inženýring 

• prostorové plánování a řízení 

• provoz budov, údržba a správa 

• dohled na obchodní služby (kopírování, doprava, úklid, stravování) 

• telekomunikace 

• životní prostředí                 [1, 5]      

2.4 Cíle a hlavní přínosy Facility Management 

 

Cílem Facility Managementu je posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a 

pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k 

ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace. 

 

Základní cíle facility managementu:  

• zajistit uživateli nemovitosti maximální podporu 

• respektovat zásadu, že rozsah služeb nemá hranice 

• zajištění služby musí být efektivnější než stávající forma dodávky, jinak nemá 

smysl 

• do „efektivnosti“ je nutné zahrnout i standardizaci, firemní kulturu a jednotnou 

formu vyhodnocování kvality služeb 

• dodržovat okrajové podmínky (vše slouží základnímu podnikání, nové formy FM 

musí být zaváděny nenásilně, služby je třeba nabízet a ne vnucovat) 

Mezi hlavní přínosy Facility Managementu se řadí: 

1. redukce provozních nákladů  

2. snížení prostorových nároků  

3. strategický přehled pro plánování  
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4. zpřesnění účetnictví a inventarizace  

5. rozdělení nájemného a odpisů  

6. optimalizace prostředků 

7. přesná adresace nákladů          [5] 

 

2.5 Uplatnění facility managementu 

Facility Management můžeme aplikovat na dvě skupiny možných uživatelů. Jsou to 

investoři na developerské organizace a vlastníci existujících stavebních objektů a větších 

organizací. 

• První skupinu tvoří investoři a developerské organizace. Díky facility 

managementu se tyto skupiny realizují stavební projekty už v přípravné fázi 

investičního procesu. Jsou to objekty s vysokou užitnou hodnotou a nízkými 

provozními náklady při stálém udržení kvality projektu a všech služeb 

poskytovaných možným nájemcům. Nejdůležitějším faktorem pro developera je 

možnost zhodnotit své investice – prodejem nebo pronájmem po ukončení 

investičního procesu. Životnost objektu ušetří i budoucím zájemci určité procento 

provozních nákladů s minimálním vynaloženou námahou. 

 

• Druhá skupina se skládá z vlastníků existujících stavebních objektů a větších 

organizací. Jedná se o větší firmy s větším počtem zaměstnanců. Může se jedna o 

výrobní a průmyslové podniky, administrativní a obchodní centra, nemocnice, 

školy a jiná zařízení občanské vybavenosti. Využití facility managementu může 

v této skupině přinést objektu optimalizaci podpůrných činností, inventáře, 

zpřehlednění nákladů a jejich možného snížení, výrazně vyššího využití ploch, 

technických prostředků, služeb a v neposlední řadě i pracovníků, kteří se ve firmě 

podílejících na různých podpůrných činnostech.             [17] 
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2.6 Výhody a nevýhody uplatnění facility managementu 

Uplatnění facility managementu v objektech občanské vybavenosti výrazně přispívá 

obzvláště k úspoře provozních nákladů.  

Dalšími výhodami zavedení facility managementu jsou: 

• optimalizace prostředků 

• snížení prostorových nároků 

• strategický přehled pro plánování 

• zpřesnění účetnictví a inventarizace 

• rozdělení nájemného a odpisů 

• optimalizace prostředků 

• přesná adresace nákladů   

• zvýšená výkonnost 

• přenesení odpovědnosti za kvalitu podpůrných činností na FM dodavatele, 

• snížení a efektivnější řešení počtu havárií a poruch 

 

Nevýhodami jsou spíše jen obavy zákazníků. Mezi obavy budoucích zákazníků můžou 

být obavy z: 

 

• poměrně náročná příprava, vč. podrobných inventur a detailního propočtu nákladů 

• redukce-snížení počtu pracovních míst v oblasti správy a údržby 

• určitá ztráta kontroly nad procesy 

• obavy z možného zvýšení nákladů 

• do procesů vstupuje cizí subjekt - neznámé podmínky, prostředí; 

V konečném hodnocení však zákazník zjistí, že největší výhodou po zavedení facility 

managementu je až 30% úspora nákladů. Tento fakt zákazníky přesvědčuje o tom, že 

obavy ze zavedení facility managementu jsou v jejich prospěch. Proto výhody 

mnohonásobně převyšují obavy.                 [17]
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3 Poskytované FM služby 

Poskytované služby mají za úkol zajistit bezproblémový a klidný chod a užívání budovy 

tak, aby se vlastník mohl věnovat své hlavní činnosti. Poskytované služby musí jak plně 

vyhovovat zákazníkovi, tak i splňovat nároky a podmínky dodavatele. Do obsahu 

poskytovaných služeb facility managementem patří vždy to, co posoudí management 

podniku, jako podpůrnou činnost. [1] 

 

 

3.1 Základní rozdělení služeb 

 

Facility management se ve světě velmi často  dělí na specifické oblasti. Jsou známe pod 

názvy Property Management, Assets Management, Administration Management . U nás se 

dělí jednotlivé služby na tři základní skupiny:  

a) Hard služby 

Tyto služby jsou zajišťovány jako tzv. hard servis. Obsahují všechny služby související 

s údržbou, sledováním, obsluhy a opravami v oborech které se týkají technického zařízení 

budov dle platných norem a legislativy. Dále zahrnují speciální údržba, neboli provádění 

revizí a také energetické služby. 

b) Soft služby 

Tyto služby jsou zajišťovány jako soft servis. Jsou všchny služby, které se přímo týkají 

potřeb zákazníka. Do této skupiny služeb můžeme zařadit např. správa vnitřního vybavení, 

uklízecí služby, ostraha, služby zahradníka a zásobování.  

 

c) Administrativní služby 

 

Do této skupiny služeb jsou zahrnuty všechny administrativní služby související např. se 

správou objektu, účetnictví, právní servis,finanční servis a realitní činnost. Poskytované 

Hard služby 
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3.1.1 Hard služby 

 

� Provoz a údržba 

Mezi tyto služby můžeme zařadit:  

 

• průběžná kontrola provozně technického stavu objektu 

• údržba technologií a stavebních částí objektů 

• plánovaná kontrolní činnost a údržba technických zařízení 

• odborné technické prohlídky technických zařízení 

• obsluha a kontrola technických zařízení 

• stavební údržba 

• strojní údržba 

• elektro údržba 

• údržba výtahů          [6]   

� Opravy technologických zařízení 

Do této skupiny služeb můžeme zahrnout opravy těchto zařízení: 

 

• společná TV anténa a SAT 

• výtahy 

• vytápění 

• klimatizace 

• sanitární zařízení 

• trubní systémy včetně armatur 

• instalatérské práce 

• zajištění oprav v garanční době a po garancích     [6]   

 

� Revize a kontroly 

Oblast těchto služeb se zabývá pravidelnými kontrolami využívaných zařízení. Jedná se 

např. o služby: 

 

• vypracování plánu revizí dle ČSN 331610 

• revize plynového zařízení 
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• prohlídka spalinových cest 

• elektro – revize, kontroly 

• revize a kontrola hasících přístrojů 

• zajištění porevizních oprav 

• vypracování plánů revizí a jejich zajištění 

• stanovené prohlídky a zkoušky       [6]   

 

� Havarijní služby 

Havarijní služby zahrnují pro klienty non-stop servis. Je to servis: 

 

• Elekto  

• Ostraha a bezpečnostní služby 

• Plyn 

• Voda 

• Topení           [6]   

 

3.1.2 Soft služby 

 

� Bezpečnostní služby a ostraha – tyto služby jsou poskytované na základě specifik a 

technických požadavků objektu. Nabízené bezpečnostní služby zahrnují:  

 

• fyzická ostraha objektu  

• zpracování projektu ochrany majetku a osob 

• přeprava finančních hotovostí 

• PCO pult centralizované ochrany objektu 

• evidence průjezdů vozidel návštěvníků a zákazníků, kteří vjedou do objektu 

• dohled na režimem vstupu nájemníků a dalších osob do objektu a jeho evidence 

• dohled nad požární bezpečností společných prostor 

• dohled nad provozem společných prostor v objektu         [6,9,11] 
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� Úklidové služby 

Tyto služby zajišťují úklid vnitřních a vnějších ploch kvalifikovanou firmou. Systém 

úklidu respektuje specifika objektu a požadavky na hygienu. Nabízené služby se dělí na 

úklid  interiéru a exteriéru.  

 

Úklid  interiéru: 

• pravidelný denní úklid 

• mytí oken 

• čištění fasád 

• čištění vertikálních a horizontálních žaluzií 

• jednorázové úklidy 

• komplexní úklidový servis objektů  

• hygienický  a dezinfekční servis 

• čištění ve výškách 

• čištění koberců, voskování a renovace podlah 

• generální úklidy po malování, před kolaudací a po stavebních rekonstrukcích 

• DDD služby (dezinfekce, deratizace, dezinsekce) 

 

Úklid v exteriéru: 

• strojní a ruční zametání zpevněných ploch 

• zimní údržba komunikací včetně posypu  

• celoroční mytí a úklid parkovacích ploch  

• periodický ruční sběr odpadků  

• obsluha kropícího a zametacího vozu                  [9,10]   

� Údržba zeleně 

Jedná se o odbornou péči o vnitřní a vnější zeleň areálu. Pracovníci jsou profesionálové a 

jsou vyškoleni. Údržba a péče o zeleň zahrnuje: 

 

• ošetřování a průřez stromů 

• zavlažování, hnojení, ochrana rostlin 

• průřez a pletí rostlin 

• výměna, regenerace rostlin, dodatečná výsadba 
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• sekání trávníků 

• kypření půdy, čištění 

• sekání  

• zalévání zeleně  

• hnojení  

• dodatečná výsadba           [9,10]   

� Odpadové hospodářství 

Zajištění kvalifikovaného odvozu v souladu s evropskými normami likvidace všech druhů 

odpadu. Odpadové hospodářství zahrnuje: 

 

• zajištění odvozu a likvidace všech druhů odpadů 

• zajištění likvidace nebezpečného odpadu 

• vypracování plánu odpadového hospodářství 

• vedení evidence odpadů 

• prověření způsobu nakládání s odpady z hlediska jejich souladu s platnými 

právními předpisy 

• návrh systému pro nakládání s odpady 

• třídění odpadů podle druhů a kategorií 

• provozní řády zařízení k zneškodňování  a úpravě odpadů 

• zajištění zneškodňování odpadů      [9,10]   

� Klíčové a kartové hospodářství 

Tyto služby zajišťují komplexní servis, co se týče správy klíčů a vstupních karet klíčové a 

kartové hospodářství zahrnuje: 

 

• správa, výdej a evidence klíčů 

• zajištění výroby klíčů 

• správa karet, výdej a evidence karet 

• zajištění výroby karet        [9,10]   
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3.1.3  Administrativní služby 

 

� Recepční služby 

Jsou to služby zajišťující chod recepce objektu kvalifikovaným pracovníkem se znalostí 

cizího jazyka. Mezi tyto služby řadíme: 

 

• obsluha telefonní linky 

• recepční služby 

• kontrola návštěvníků a jejich doporovodu 

• nepřetržitá informační služba pro nájemníky a návštěvníky objektu 

• evidence knih pro výdej klíčů, evidence návštěv, atd 

• obsluha telefonních ústředen – přepojování telefonních hovorů 

• obsluha faxu, kopírky          [9,10]  

� Realitní činnost 

Realitní činnost zahrnuje služby: 

 

• vyhledávání zájemců o koupi či pronájem nemovitosti 

• vyhledávání nemovitosti vhodné ke koupi a investici  

• zrealizovaný prodej či nákup nemovitosti  

• zpracování obchodní zakázky  

• odborné konzultace k prodeji, nákupu a pronájmu nemovitostí  

• odborné konzultace ve věci vzniku a zániku zástavního práva  

• analýza daňové a poplatkové zátěže v oblasti nemovitostí, věcných břemen a 

dalších náležitostí  

• seznámení potenciálních zájemců se způsoby prodeje  

• konzultační a poradenská činnost zájemců o koupi domu či bytu  

• příprava technické, ekonomické a právní dokumentace  

• zajištění výpisu z katastru nemovitosti, výpisu z pozemkových knih a snímku 

katastrální mapy         [6]   
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� Poštovní služby 

V rámci poštovních služeb je zajištěno: 

 

• převzetí příchozí pošty a její distribuce adresátům 

• sběr odesílané pošty, kompletace a odesílání 

• zajištění kurýrní služby 

• zajištění mezinárodních poštovních služeb 

• balíková služba         [6] 

� Právní služby 

Právní služby poskytují klientům: 

 

• uzavírání, vypovídání smluv a dohled nad jejich plněním 

• řešení soudních sporů 

• přehled o legislativně a jejich změnách  

• příprava smluv s nájemci a 3. osobami, a to  nájemní smlouvy, kupní 

smlouvy,smlouvy o dílo, smlouvy na dodávku služeb a pojistné smlouvy   [5]   

Facility management může obsahovat nespočetně možných služeb. Záleží vždy na 

zákazníkovi, které si zvolí pro svou firmu. Jelikož je služeb široká škála, byly zde uvedeny 

příklady z jednotlivých skupin služeb.  

 

3.2 Rozdělení služeb dle ČSN 15221 – 1 

 

Dalším rozdělením služeb facility managementu je rozdělení podle normy ČSN 15221 – 1, 

Facility managementu – část 1: Termíny a definice. 

 

 Tato norma nám říká, že služby facility managementu řadíme do dvou hlavních 

skupin: 

• prostor a infrastruktura 

• lidé a organizace                 [18] 
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3.2.1 Prostor a infrastruktura 

 

� Ubytování – jsou to služby uspokojující prostorové požadavky klienta.  

Mohou to být služby spojené s: 

• pronájem a obsazenost objektu 

• správa a údržba objektu 

• renovace objektu 

 

� Pracoviště – mezi tyto služby můžeme zařadit služby spojené s vnitřním a venkovním 

prostředím. Těmito službami mohou být: 

• vybavení interiéru a exteriéru 

• nábytek a vybavení 

• dekorace 

 

� Technická infrastruktura – jedná se o požadavky na technické vybavení objektu. 

Mohou to být služby spojené s: 

• správa budovy 

• správa energií 

• světelné hospodářství 

• odpadové hospodářství 

 

� Úklid – jedná se o služby pro udržení hygienického prostředí a pořádku. Těmito 

službami mohou být: 

• hygienické služby 

• mytí skel a čištění budovy a vybavení 

• úklid pracoviště 

• venkovní úklid 

 

� Ostatní – těmito službami jsou řešeny specifické a individuální požadavky. Mez služby 

řadíme:  

• Pronájem speciálních strojů a zařízení 

• Práce se speciálním vybavením     [18] 

 



  Bakalářská práce 

 16 

3.2.2 Lidé a organizace 

� Zdraví, ochrana a bezpečnost -  jsou to požadavky na ochranu, zdraví a bezpečnost 

způsobené možnými riziky. Mezi tyto služby můžeme zařadit: 

• identifikační karty, klíče 

• lékařské služby 

• požární ochrana a prevence 

  

� Péče o uživatele objektu – touto péčí jsou služby, pro příjemné pracovní prostředí. 

Příklady služeb mohou být: 

• sekretářské práce 

• stravování, stravovací automaty 

• zajištění pracovního oděvu 

• osobní služby 

 

� ICT – těmito službami je nabízeno informační a komunikační technologie. Těmito 

službami jsou: 

• správa a podpora PC 

• provoz telefonních a datových linek 

• provoz serverů 

 

� Logistika – jsou to požadavky na transport a skladování zboží. Mezi tyto služby 

můžeme zařadit: 

• pošta a kurýrní služby 

• kancelářské potřeby 

• parkování, správa aut 

• tisk a kopírování 

 

� Ostatní podpůrné služby – jsou to požadavky klienta na doplňkové služby. Těmito 

službami mohou být: 

• řízení lidských zdrojů 

• účetnictví a právní servis 

• nákup, správa smluv 

• marketing, reklama               [18] 
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4 Outsourcing  

 

Outsourcing znamená vyčlenění podpůrných a vedlejších činností na externího dodavatele, 

který se těmito činnostmi zabývá. Jsou to většinou činnosti, které nejsou podstatou 

hlavního předmětu podnikání společnosti. Tyto činnosti jsou poskytovány smluvně. Jde 

tedy o zajištění některých činnosti společnosti jinou organizací.  Můžou to být činnosti, 

které nevyhodnocují zisk. Aspekty, které souvisejí s výběrem služeb obsahuji: 

 

• výběr daných služeb 

• organizace dodávaných služeb 

• výběr dodavatelů, práce s nimi a jejich prověření 

• nákupní zkušenosti 

• specifikace úkolů 

• počáteční kontakt 

• výhradní dodavatel 

 

Nejčastěji požadované služby spadající pod facility management vycházející 

z výsledků používaných v praxi. Outsourcingem je nazýván proces, kdy  podnik vybere 

jednu nebo více služeb z celé nabídky služeb a tyto služby přenechá s potřebným 

technickým a personálním zázemím dodavatelské firmě, která vybranou službu nebo více 

služeb zajišťuje pro podnik na základě obchodní smlouvy.  

 

Facility management je název uričité činnosti, Outsourcing je proces, kdy si firma 

přestane určitou službu zajišťovat sama, vlastními zaměstnanci a na správu a údržbu 

objektu si najme externího dodavatele, dodavatelskou firmu. Tento dodavatel pak provádí 

facility management, nikoli však outsourcing. 

 

Zajímavou otázkou je, zda-li je výhodnější svěřit jednotlivé outsourcované činnosti 

jedné firmě nebo každou činnost zadat jiné specializované firmě. Výhodou svěření 

jednotlivých činností různým firmám je menší závislost na partnerovi, to znamená, že při 

nespokojenosti s jedním dodavatelem může s tímto dodavatelem ukončit smluvní vztah a 

svěřit tyto činnosti jinému dodavateli. Z důvodu konkurence na trhu s nabídkami služeb 

firmy o své klienty nechtějí přijít. Při svěření všech činností jedné firmě je nespornou 
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výhodou převzetí odpovědnosti rizik jedním partnerem. Firma se může soustředit na svůj 

core-business a veškeré ostatní činnosti přenechává jednomu partnerovi. V případě, že 

jediný partner neposkytuje všechny podpůrné činnosti, které by si klient přál, může se 

obrátit na subdodavatelé těchto činností. Avšak odrazí se využití subdodavatele v cenách 

poskytovaných klientovi. Nespornou výhodou však zůstává, že jediný parter poskytující 

veškeré podpůrné činnosti vnáší do všech procesů jakýsi řád a systém.  

 

Zavedení outsourcingu podpůrných služeb má výrazný vliv na rozpočet a fungování 

společnosti. Outsourcing je považován za ekonomicky velmi výhodný směr, jak pro firmy, 

které outsourcingu využívají, tak pro poskytovatele služeb. Outsourcování vedlejších 

činností umožňuje totiž firmám plné soustředění všech sil na vlastní práci, a tím jeho 

zkvalitnění. Externí dodavatel se na vybrané činnosti specializuje, tedy má potřebné 

znalosti a zkušenosti pro jejich výkon, sleduje trendy v daném oboru a dané aktivity umí 

vykonávat kvalitně a zpravidla i levněji. 

Zajišťovat služby prostřednictvím externích společností lze například v oblastech: 

• Údržba komunikací 

• Údržba zeleně 

• Úklid prostor 

• Stravování 

• Technická správa objektů 

• Energetické služby 

• Ostraha objektů 

• Personální záležitosti 

• Marketing 

• Obchod 

• Logistika 

• Účetnictví 

• Údržba objektů atd. 

Vedlejší outsourcované procesy předané specializované firmě se nejen zkvalitní, ale 

mnohdy také paradoxně zlevní. Celkově tedy vzroste efektivita procesů celé firmy. Dalším  

častým důvodem je také zefektivnění a zkvalitnění podpůrných procesů. 
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Dosud realizované projekty hovoří o úspoře provozních nákladů v intervalu 10-30 %. 

 

Cílem outsourcingu a celého facility managementu je vytvoření takových procesů, 

které zajistí  pracoviště a zaměstnanci podají efektivní a nejlepší výkony a tím přispějí 

k celkovému úspěchu organizace.               [1,5]   
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5 Správa objektu hromadných garáží osobních automobilů 

 

Cílem praktické části bakalářské práce je aplikace FM služeb pro objekt hromadných 

garáží osobních automobilů. Zjistíme také možné výnosy z poskytovaných parkovacích 

míst a reklamních ploch. Dále pak vyjádříme náklady na provoz a údržbu tohoto 

parkovacího domu a v konečném důsledku zjistíme čistý roční zisk majitele objektu. 

 

5.1 Objekt parkovacího domu 

 

Pro praktickou část bakalářské práce byl po domluvě s vedoucím bakalářské práce vybrán 

projekt objektu hromadných garáží pro osobní automobily. Projekt garáží byl navržen Ing. 

Karlem Zemanem a to jak ve variantách klasického parkovacího domu, tak i ve variantě 

automatizovaného parkovacího domu. Pro aplikaci FM služeb se budeme zabývat jen 

variantou klasického parkovacího domu. 

 

5.1.1 Popis urbanistického řešení  

Tento projekt parkovacího domu je navržen na území města Ostravy - Poruba na ulici 

17.listopadu u benzinové čerpací stanice ESSO. Objekt byl navržen tak, aby 

architektonicky zapadal do okolní zástavby.  V blízkosti uvažovaného parkovacího domu 

se nachází Fakultní nemocnice, kde je vybudováno velmi málo parkovacích míst. Kapacita 

parkovacích míst a odstavných ploch pro obyvatelé okolních bytových domů je také 

značně omezena. Pro obyvatelé bytových a činžovních domů nedostatek parkovacích míst 

znamená snížení úrovně kvality bydlení. Proto je tento projekt vybudování parkovacího 

domu ideálním řešením. Výhodou parkovacího domu je zejména chránění vozidel proti 

povětrnostním vlivům, poškození automobilů a krádežím.      [4]      

 

5.1.2 Charakteristika objektu 

Parkovací dům se rozkládá na svažitém pozemku vedle čerpací stanice ESSO. Výměra 

tohoto nezastavěného pozemku činí 0,8 ha. Objekt parkovacího domu je čtyřpodlažní a má 

kapacitu 274 parkovacích míst, z nichž je 16 určeno pro osoby se sníženou schopnosti 

pohybu a orientace. Objekt je obdélníkového půdorysu s přistavěnou dvoupodlažní částí 

budovy pro vjezd, výjezd a obsluhu parkovacího domu. V severovýchodní části objektu se 

nachází kruhová část budovy, která spojuje jednotlivá patra mezipodlažními rampami. 
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Jednotlivá patra jsou pro uživatele propojeny jak schodištěm, tak i výtahem 

s bezbariérovým vstupem. Vjezd i výjezd do objektu se nachází v 1NP. Mezi vjezdem a 

výjezdem se nachází místnost pro obsluhu garáží a sklad pro údržbu domu. 

 

 

 

Obr 3.  Celkový pohled na parkovací dům, Zdroj [4]      

 

Hlavní část budovy, která je určena pro parkování vozidel má půdorysné rozměry 

61 x 32,1 m a výšku 13m. Přilehlý kruhový objekt s mezipodlažními rampami, určený pro 

spojení jednotlivých pater, má průměr 28,2m. Přilehlá část pro vjezd a výjezd vozidel, 

šatnu a WC má půdorysné rozměry 16 x 17 m. Celková zastavěná plocha je 2855 m2. 

Celková podlahová plocha pak 9 353 m2.        [4]      

 

5.2  FM služby pro objekt parkovacího domu 

 

Poskytované FM služby mají zajistit bezproblémový chod a užívání budovy. Pro objekt 

parkovacího domu nevyužíváme tolik služeb, kolik je nutno pro provoz a údržbu jiných 

objektů občanské vybavenosti. 
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Poskytované služby pro objekt garáží osobních automobilů: 

 

• Denní úklid objektu 

• Mytí okenních otvorů 

• Strojní čištění podlah 

• Sekání travního porostu 

• Ostraha objektu 

• Odvoz komunálního odpadu 

• Revize a kontrola hasících přístrojů 

• Administrativní servis 
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6 Výnosy objektu 

Hlavním důvodem podnikání je zisk. Cílem každého majitele je dosažení co 

největších výnosů a minimalizace nákladů spojené s provozem a údržbou.  

Výši výnosů ovlivňuje velký počet převážně externích  faktorů, které lze těžko 

ovlivnit. Mezi rizikové faktory řadíme pokles poptávky, nedosažení očekávaných cen. 

Tyto faktory představují rizika  

Mezi výnosy z objektu parkovacího domu uvažujeme: 

• Výnosy z  parkování vozidel 

- Dlouhodobé parkování 

- Hodinové parkování 

• Výnosy z pronájmu reklamních ploch 

   

6.1   Výnosy z parkování vozidel  

Objekt parkovacího domu pro osobní automobily má čtyři podlaží. Předpokládáme, že dvě 

z těchto podlaží budou provozována jako dlouhodobá odstavná stání pro obyvatele bydlící 

v přilehlé zástavbě a druhá dvě podlaží s parkovacími místy budou využívána jako 

parkoviště s hodinovou platební parkovací sazbou pro návštěvníky nemocnice a okolních 

objektů. 

6.1.1 Výnosy z dlouhodobého parkování                

Cena dlouhodobého parkování je dána měsíčním nájemným. Měsíční nájemné je cena, za 

kterou je nájemci poskytováno vyhrazené parkovací místo po dobu jednoho měsíce. 

V ceně měsíčního parkovného je také  zahrnuto pojištění odpovědnosti, 24 hodinový 

provoz vrátného a ostraha objektu. K pronájmu parkovacího místa je nutné sepsat smlouvu 

mezi nájemcem a pronajímatelem. Nájemce ve smlouvě svým podpisem stvrzuje, že se 

bude řádně řídit dle provozního řádu garáží. 
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Cena měsíčního nájemného za parkovací místo byla stanovena s ohledem na 

průměrné ceny krytého parkování v městě Ostrava. Pro srovnání byly zjištěny ceny 

měsíčního parkování v objektech garáží na Černé louce, garážích Ostrava – Bělský Les a 

automatizovaného parkovacího domu KOMA v Ostrava Svinov.               [7] 

 

  
Měsíční pronájem místa                       

[ Kč/měsíc ] s DPH 

Parking Černá louka 1250 

Garáže Ostrava - Bělský Les 1125 

KOMA Ostrava Svinov 2000 

Parkovací dům Ostrava - Poruba 1700 

Tab.1 Stanovení ceny měsíčního nájemného 

Za tabulky vyplývá, že ceny měsíčního nájemného v městě Ostrava za jedno 

parkovací místo se pohybu od 1250 Kč/měsíc  do 2000 Kč/měsíc včetně DPH. Vzhledem 

k nedostatku parkovacích míst v této lokalitě uvažujeme velký zájem o parkovací místa a 

tak i vytíženost najímaných míst. Proto je cena mírně nad průměrem z porovnávaných 

objektů garáží. Cena měsíčního nájemného byla stanovena na hodnotu 1700 Kč/měsíc 

s DPH za jedno parkovací místo.  

Pro výpočet ročního výnosu z poskytovaného dlouhodobého parkování bylo 

uvažováno, že dvě podlaží, které jsou určená pro dlouhodobé stání nebudou vždy plně 

obsazena. Dále je třeba zohlednit dobu, kdy nebudou stání obsazena z důvodu výpovědi 

smlouvy ze strany nájemce do doby, než bude stání poskytnuto jinému zájemci. Tyto ztráty 

jsme zohlednili 5%. 
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podlaží počet míst 
cena 

parkování      
[ Kč/měsíc ] 

Celkový 
denní zisk     
[ Kč/den ] 

Celkový 
měsíční zisk 
[ Kč/měsíc ] 

Celkový roční 
zisk [ Kč/rok ] s 

DPH 

1.NP 64 1700 3 445 103 360 1 240 320 

2.NP 75 1700 4 038 121 125 1 453 500 

3.NP 71 - - - - 

4.NP 74 - - - - 

    Celkem: 2 693 820 

Tab.2 Roční zisk z dlouhodobého pronájmu parkovacích míst 

6.1.2 Výnosy z hodinové parkování 

Hodinové parkování je krátkodobé parkování, které je dáno cenou za hodinu. Cena za 

hodinu je počítána od doby, kdy automobil vjede do objektu po dobu, kdy tento objekt 

opustí. Zákazník je povinen zaplatit na vrátnici při výjezdu z garáží a to za každou 

započatou hodinu. 

 

Cena hodinového nájemného byla stanovena s ohledem na průměrné ceny 

parkování v Ostravě. Pro srovnání byly zjištěny ceny hodinového parkování v objektu 

garáží na Černé louce, garážích Ostrava – Bělský Les a automatizovaného parkovacího 

domu KOMA v Ostavě Svinově.        [7] 

 

  
hodinový pronájem místa           

[ Kč/hod ] s DPH 

Parking Černá louka 20 

Garáže Ostrava - Bělský Les 25 

KOMA Ostrava Svinov 20 

Parkovací dům Ostrava - Poruba 20 

Tab.3 Stanovení ceny hodinového nájemného 

Pro výpočet ročního výnosu z poskytovaného hodinového parkování bylo 

uvažováno s obsazením dvou podlaží, které jsou určená pro krátkodobé stání. Nebudou 

vždy plně obsazena. Uvažujeme, že tyto parkovací plochy budou z 95% obsazeny a to od 

7hodiny do 16 hodiny odpolední během pracovního týdne, kdy budou místa obsazena 
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převážně pacienty a návštěvníky nemocnice a okolních firem. Mimo tyto hodiny 

uvažujeme obsazenost 20%. O víkendu během počítáme s vytížeností 40% od 7hod do 

16hod a mimo tyto hodiny s 20% obsazení. Pro měsíční zhodnocení výnosů z hodinové 

parkování počítáme s 22 pracovními dny a 8 víkendy. 

 

podlaží počet míst 
cena 

parkování   
[ Kč/hod ] 

Celkový 
denní zisk  
[ Kč/den ] 

Celkový 
měsíční zisk 
[ Kč/měsíc ] 

Celkový roční zisk 
[ Kč/rok ] s DPH 

1.NP 64 - - - - 

2.NP 75 - - - - 

3.NP 71 20 16 401 435 798 5 229 676 

4.NP 74 20 17 094 454 212 5 450 544 

    Celkem: 10 680 220 

Tab. 4 Roční zisk z hodinového parkování 

6.1.3 Celkové roční výnosy  z parkování 

Celkové roční příjmy z poskytovaných měsíčních pronájmu parkovacích míst a 

hodinového stání jsou 13 374 040 Kč s DPH. Ve výpočtech bylo zohledněno jak možné 

neobsazení parkovacích míst, tak i denní doba. 

 

podlaží počet míst 
cena 

parkování      
[ Kč/hod ] 

cena 
parkovacího 

místa   
[Kč/měsíc] 

Celkový denní 
zisk [ Kč/den ] 

Celkový 
měsíční zisk     
[ Kč/měsíc ] 

Celkový 
roční zisk      

[ Kč/rok ] s 
DPH 

1.NP 64 - 1700 3 445 103 360 1 240 320 

2.NP 75 - 1700 4 038 121 125 1 453 500 

3.NP 71 20 - 16 401 435 798 5 229 676 

4.NP 74 20 - 17 094 454 212 5 450 544 

     Celkem: 13 374 040 

 

Tab.5 Celkové roční výnosy z poskytování parkovacích míst 
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6.2   Výnosy z pronájmu reklamních ploch 

 

Mezi další možnosti, jak zvýšit výnos objektu bylo zvoleno využití fasády objektu 

k reklamním účelům. Reklamní plochy na budově jsou vhodné reklamních bannerů a 

autoplachet. Vzhledem k umístění a polohy objektu jsme využili plochu jižní strany nad 

vjezdem a výjezdem do garáží a východní  stranu, která je viditelná ze silnice na ulici 

17.listopadu.  

 

Rozměry reklamních plakátů jsou různé. Dle poskytnutých údajů z objektu garáží 

Ostrava – Bělský Les bylo vybráno třech rozměrů reklamních ploch. Cena byla stanovena  

dle ceníku těchto garáží s navýšením o zohlednění na lukrativnější lokality. V ceně není 

zahrnuta montáž plakátu ani jeho grafický návrh a výtisk.      [7] 

 

V ročních výnosech bylo zohledněno možné neobsazení těchto ploch, jak už 

z nedostatku poptávky, tak i z doby, kdy nájemce vypoví smlouvu až do té chvíle, než se 

najde nájemce nový. Vzhledem k tomu, že se jedná o lukrativní místo pro umístění 

reklamních plakátů z důvodu umístění parkovacího domu vedle frekventované silnice, 

zohledňujeme neobsazení pronajímaných reklamních ploch 10%.  

 

plocha plakátového banneru 
počet 

plakátových 
bannerů 

měsíční pronájem  
[ Kč ] s DPH 

měsíční 
zisk        

[Kč/měsíc] 
s DPH 

roční zisk        
[ Kč/rok ] s 

DPH 

Výměra plochy 10m2 ( 5m x 2m ) 6 2500 13 200 162 000 

Výměra plochy 20m2 ( 10m x 2m ) 2 4200 7 560 90 720 

Výměra plochy 30m2 ( 10m x 3m ) 1 5800 5220 62 640 

  Celkem: 252 720 
 

Tab.6 Výnosy z reklamních ploch 
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6.3    Celkové roční výnosy parkovacího domu  

2 693 820; 20%252 720; 2%

10 680 220; 78%

výnosy z dlouhodobého parkování

pronájem reklamních ploch

výnosy z hodinového parkování

 
Graf 1. Procentuální zastoupení jednotlivých výnosů, Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkové výnosy poskytování parkovacích míst  pro dlouhodobé, hodinové parkování a 

poskytnutých reklamní ploch byly vypočteny 13 626 760 Kč s DPH.  
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7 Náklady objektu 

 

Ročními náklady objektu jsou náklady na provoz, údržbu a opravy objektu. Představují 

nemalé peníze, proto se snažíme je minimalizovat za cílem dosažení maximálních zisků. 

Celkové náklady tento objektu parkovacího domu pro osobní automobily stanovíme jako 

náklady na: 

 

• Náklady na údržbu objektu 

- úklid vnitřních prostor 

- mytí okenní výplní 

- strojní čištění podlah 

- sekání travního porostu 

- údržbář objektu 

- fond údržby 

 

• Náklady na provoz objektu  

- ostraha objektu 

- spotřeba elektrické energie 

-  spotřeba vody 

- odvoz odpadu 

- pojištění 

- administrativní servis 

 

• Náklady na opravy 

• Náklady na obnovovací investice 

 

Jelikož majitel objektu přenechává veškeré práce spojené s údržbou a provozem FM 

firmě, jsou ve veškerých nákladech započítány již výrobní a správní režie včetně zisků 

z jednotlivých prací. Majitel objektu nezaměstnává žádné zaměstnance. Vše obstarává pro 

majitele za úplatu FM firma. 
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7.1   Náklady na  údržbu objektu 

 

Pro vybraný objekt parkovacího domu byly vybrány uklízecí služby dle nabídek firem, 

poskytující tyto služby v městě Ostrava. Pro stanovení nákladů spojené s úklidem a 

údržbou byly použity ceny, za které tyto firmy uklízecí služby nabízí. 

 

7.1.1 Denní úklid objektu 

Denní úklid je běžný úklid pro udržení čistoty prostředí. Má zajistit čisté a příjemné 

prostředí jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky parkovacího domu. 

 

Pracovní náplní tohoto pracovníka je :  

 

• zametání podlah ve všech podlažích 

• vysátí a vytření šatny a místnosti pro obsluhu 

• vysypání odpadkových košů 

• umývání WC a umyvadla 

• doplnění toaletního papíru a papírových utěrek              [10] 

 

Pro stanovení nákladů na denní úklid je nutno zohlednit, že všechna parkovací místa 

v době úklidu nebudou vždy prázdná. Pro tyto účely uvažujeme s 95% obsazením 

parkovacích míst určených pro hodinové stání a 20% obsazení parkovacích míst pro 

dlouhodobé stání v pracovních dnech. O víkendech uvažujeme s 40% obsazením 

parkovacích míst pro hodinové stání a 90% obsazení míst pro dlouhodobé stání. Jedno 

parkovací místo má rozměry 1,65 x 2,75m 

 

Cena za tyto služby je stanovena 0,5 Kč/m2. Celková plocha, která bude denně uklízena 

je 7 474 m2.  

 

Celkové roční náklady na denní úklid objektu je 1 265 966 Kč s DPH. V ceně jsou již 

zahrnuty veškeré režie, včetně pracovního oděvu, pracovních pomůcek a materiálu.  

 

Náklady na úklid jednotlivých podlaží je rozepsán v Tab.7.             [10] 
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půdorysná 
plocha [m2] 

uklízená 
půdorysná 
plocha [m2] 

Cena 
[Kč/m2] 

denní 
náklady 
[Kč/den] 

měsíční 
náklady 

[Kč/měsíc] 

roční 
náklady 

[Kč/rok] s 
DPH 

1.NP 2 230 2096 0,5 1048 31 440 277 280 

2.NP 1 958 1702 0,5 851 25 530 306 360 

3.NP 1958 1896 0,5 949 28 458 341 496 

4.NP 1958 1894 0,5 947 28 403 340 830 

     Celkem: 1 265 966 

 

Tab. 7 Roční náklady běžného denního úklidu 

 

7.1.2 Ostatní  údržba 

Komplexní úklid je prováděn dvakrát ročně najímanou firmou, která má vlastní potřebné 

vybavení jako jsou podlahové mycí stroje a plošiny pro umývání skleněných výplní ve 

výškách.  

 

Dvakrát ročně se bude provádět mokré strojové čištění podlah v celém objektu. Pro 

usnadnění čištění bude vždy uzavřeno jedno podlaží, aby stoj mohl vyčistit celou 

parkovací plochu.  

 

Cena strojového podlahové čištění je stanovena na 1,5 Kč/ m2. Celková plocha 

určená pro úklid včetně mezipodlažních ramp a vrátnice činí 9 332 m2. Roční náklady 

strojového čištění činí 27 996 Kč s DPH. Cena je včetně všech režií spojené obsluhou 

čistících strojů, samotným pracovními stroji, pracovní oblečení a veškeré čistící prostředky 

a materiály. 

 

Cena za m2 mytí okenních otvorů ve výškách byla stanovena na 20 Kč/m2. Celková 

plocha okenní výplní je 476 m2.                 [10] 

 

Roční náklady za mytí okenních otvorů činí 19 040 Kč s DPH. Cena je včetně platu 

pracovníků, použití pracovní plošiny a veškerých čistící prostředky a materiály, potřebných 

pro čištění. 
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Po dobu 6 měsíců je potřeba počítat se sekáním travního porostu. Cenu této služby se 

pohybuje od 0,8 -  4,5 Kč/ m2. Budeme tedy uvažovat průměrnou cenu 2 Kč/ m2. Travní 

porost je třeba udržovat jedenkrát měsíčně. Celková travnatá plocha určená k sekání 

travního porostu je 4 327 m2.                 [10] 

 

Celkové roční náklady na sekání travního porostu na této ploše činí 51 924 Kč 

s DPH. Cena je včetně všech nákladů a režií spojených s obsluhou sekacího stroje, 

použitím sekacího stroje a spotřeby pohonných hmot. 

 

Údržba objektu bude zajištěna zaměstnancem FM firmy. Zaměstnanec firmy má za 

úkol bezproblémový chod objektu. Denně kontroluje stav objektu a operativně řeší zjištěné 

závady. Jelikož je pracovní doba tohoto typu proměnlivá, je určená sazbou za měsíc. Tato 

sazba již zahrnuje pracovní oblečení a pomůcky. Náklady na opravu při zjištěné závadě 

jsou hrazeny z nákladů údržbu stanovené 0,3% z reprodukční ceny nemovitosti. 

 

Měsíční sazba za služby údržbáře je 12 000 Kč/ měsíc. Cena je včetně režií 

 

Kontroly hasících přístrojů je u budov občanské vybavenosti dle vyhlášky nutno 

provádět 1x ročně. Jedenkrát za 3 roky se musí provádět tlaková zkouška hasícího 

přístroje. Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole, 

provedené podle podmínek a rozsahu vyhl.č. 246/2001 Sb. 

 

 V objektu je umístěno celkově 20 práškové hasících přístrojů. V každém podlaží 

jsou hasící přístroje umístěny na stěnách a to tak, aby byly volně přístupné. 

 

 Cena tlakové zkoušky je 428 Kč/ks .[15] 

 

 Celkové roční náklady na kontrolu hasících přístrojů v objektu jsou 8 560 Kč/rok 

s DPH. 
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7.1.3 Celkové náklady roční údržby 

 

  cena [ Kč/rok ] 

náklady na denní úklid 1 265 966 

podlahové čištění 27 996 

sekání travního porostu 51 924 

mytí okenních výplní 19 040 

údržbář 144 000 

náklady údržby 0,3% 380 900 

celkem 1 889 826 

 

Tab. 8 Celkové roční náklady na údržbu objektu 

 

7.2    Náklady na provoz objektu 

 

7.2.1 Ostraha objektu 

Provoz parkovacího domu je nepřetržitý. Prostory parkovacích ploch jsou stále 

monitorovány kamerovým systémem, který je napojen na pult centralizované ochrany 

(PCO). Po připojení k PCO je objekt 24 hodin monitorován dispečery firmy, kteří 

v případě zaznamenání narušené, vniknutí, či krádeži vysílají speciální zásahovou 

jednotku. Tato jednotka na místo dorazí do 10 minut a provede kontrolu hlídaného objektu. 

Na základě vyhodnocení zpráv dispečer telefonicky podá informace klientovi, policii a 

případně hasičům. Přenos signálu je pomocí telefonní linky a rádiovým přenosem. Dále je 

ostraha objektu zajištěna fyzickou ostrahou, která je neustále v objektu. Pro posílení 

ochrany majetku jsou v nočních hodinách v objektu dva pracovníci ostrahy.  

 

Při fyzické ostraze objektu bezpečnostní pracovníci mají za úkol :  

 

• vybírání příslušného parkovného 

•  obsluha závory 
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• vedení režimu vydávání klíčů 

• poskytovaní základních informací zákazníkům 

• obchůzkovou činnost s cílem preventivního odrazování od páchání trestných činů a 

předcházení vzniku havarijních situací  

• obsluha telefonu, faxu  

• vyhodnocování signálu ze zabezpečovacích systému na objektu a rekce na ně  

okamžité informování zástupce klienta o závažných událostech na objektu  [11] 

 

  Kč/hod hod/měsíc Kč/měsíc Kč/rok 

denní ostraha 100 720 72 000 864 000 

noční ostraha 100 240 24 000 288 000 

paušál za PCO - - 5 000 60 000 

   Celkem: 1 212 000 
 

Tab. 9 Roční náklady ostrahy objektu 

 

Měsíční paušál za monitorování objektu činí paušální poplatek 5 000 Kč/měsíc s DPH. 

Sazba na jednoho pracovníka na jednu strážní hodinu činí 100 Kč.            [11] 

 

Celkové roční náklady na ostrahu objektu dosáhnou výše  1 212 000 Kč/rok. Cena 

je včetně režií zahrnující např. zisk security firmy, pracovní oblečení, vybavení ostrahy, 

přeškolení zaměstnanců atd. 

 

7.2.2  Spotřeba elektrické energie 

Objekt je přípojkou napojen na elektrickou odběrnou síť a elektrická energie se v objektu 

spotřebovává pro osvětlení prostor určených ke stání, ovládání výtahů, osvětlení, vytápění 

a připojení elektrických spotřebičů v prostorách pro obsluhu.  

 

Osvětlení vnitřních prostor je 95% celkové roční spotřeby elektrické energie. 

Osvětlení je řešeno stropními garážovými svítidly s úspornými zářivkami. Je uvažováno 

s 8 hodinovým provozem vnitřního osvětlení za den. Ostatních 5% pokrývá spotřebu 
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elektrické energie na provoz výtahu, vytápění a provoz elektrických spotřebičů 

v prostorách pro obsluhu objektu.  

 

Pi =  151 kW 

 
Pp= Pi. β = 151 * 0,46 = 69,46 kW 

 

Roční spotřeba elektrické energie při 8 hodinovém provozu denně,  bude:  

A= 2920 * Pp= 2920 *  69,46 = 202 823 kWh = 202,82  MWh 

 

Pi…..instalovaný (činný) výkon (kW) celého objektu 

Pp…..soudobý výkon (kW) celého souboru objektů 

β…...koeficient současnosti (soudobosti) 

A…..roční spotřeba elektrické energie (kWh,GWh)      [4] 

 

Pro odběr elektrické energie společnosti ČEZ byl zvolen distribuční tarif odběru elektrické 

energie C03d. 

 

celkové roční platby = stálé platby +  platba za spotřebu elektrické energie 

 

stálé platby…..12 x (měsíční plat za příkon + pevná cena za měsíc) 

12 x ( 7 263 +  45) = 87 696 Kč bez DPH 

 

platba za spotřebu el. energie…..roční spotřeba x spotřební tarif 

202,82 MWh x 2996 Kč/MWh = 607 648 Kč bez DPH 

 

Celkové roční náklady na dodávku elektrické energie jsou 692 345 Kč bez DPH. 

K ceně za spotřebovanou energii je potřeba připočítat daň z elektřiny 28,30 Kč/ MWh a 

DPH ve výši 20%.                   [12] 

  

 Celkové vyčíslené roční náklady spotřeby a dodávky elektrické energie jsou 

837 702 Kč/rok s DPH. 
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7.2.3 Spotřeby vody 

Objekt parkovacího domu má pravidelnou spotřebu vody pouze pro hygienické zázemí 

obsluhy (WC, umyvadlo) a pro veřejné WC s umyvadlem. Všechny rozvody pitné vody se 

nachází pouze v 1NP.  

 

Denní spotřebu vody uvažujeme 248 litrů. To dělá 90 620 litrů ročně. Dle ceníku 

vodného a stočného Ostravských vodáren platného pro rok 2010 je cena za m3 vody 59,43 

Kč s DPH. [13] 

 

Celkové náklady na roční spotřebu vody činí 5 380 Kč s DPH. 

 

 

7.2.4  Náklady na odvoz komunálního odpadu 

Zaměstnanec, provádějící denní úklid, vyprazdňuje odpadkové koše na jednotlivých 

podlažích, včetně košů na WC a vrátnici. Tento odpad je shromažďován v centrální 

popelnici o objemu 240 litrů. Odvoz odpadu je prováděn 1x týdně firmou OZO, která 

zajišťuje odvoz odpadů na území města Ostravy.  

 

Cena měsíčního odvozu komunálního odpadu byla stanovena dle zaslané nabídky 

firmy OZO Ostrava na 442 Kč/měsíc s DPH. Celkové roční náklady na odvoz odpadu činí  

5 299 Kč/rok.                    [14] 

 

7.2.5 Pojištění objektu 

Cena pojištění je závislá na zastavěné ploše objektu, počtu podlaží, zabezpečení objektu, 

povodňové zóně. Pro naše objekt pojištění dosahuje výše 2‰ z reprodukční ceny 

nemovitosti. 

 

P = 126 968 000 x 0,0002 = 253 940 Kč. 

 

Roční pojištění objektu činí 253 940 Kč. 

 

Cena pojištění zahrnuje pojištění před škodami vzniklými působením živlů, požáry, 

výbuchy a riziky spojené s vandalismem a krádežemi. 
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7.2.6  Administrativní náklady 

Jsou náklady objektu spojené správou nájemních smluv a vedením účetnictví.  

Náklady spojené s administrativním servisem jsou stanoveny paušální sazbou a jsou 

vyčísleny na 10 000 Kč včetně všech režií. Celkové roční náklady pak činí 120 000 Kč/rok 

  

7.3 Náklady na opravy 

 

Náklady na opravy jsou náklady na budoucí opravy. Také se dá nazvat tzv. „fondem 

oprav“. S těmito náklady se musí počítat. Tyto náklady byly vyčísleny jako 0,5% 

z reprodukční ceny nemovitosti. 

 

 Náklady na opravy dosahují výše 646 900 Kč/rok. 

 

7.4 Náklady na obnovovací investice 

 

Tyto náklady jsou stanoveny jako amortizace objektu. Závisí na době amortizace, úročiteli 

amortizace a reprodukční ceně nemovitosti. Míru kapitalizace jsme stanovili ve výši 

úrokové míry terminovaných vkladů a to na 3%. Vztah pro výpočet amortizace je uveden 

níže. Jedná se o kapitalizovanou amortizaci. 

 

A = Kč
q
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n
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0003,0126968000

1 30
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A……amortizace [Kč/rok] 

CS…..reprodukční cena nemovitosti [Kč] 

u……míra kapitalizace pro úročitel amortizace  

q……úročitel pro výpočet amortizace [% / rok] 

i…….míra kapitalizace setinná pro výpočet amortizace 

n…..doba amortizace [roků] [2] 
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7.5 Celkové náklady objektu 

 

Celkové roční náklady objektu dosahují výše 9 179 437 Kč. Sumarizace nákladů je 

zobrazena v tabulce č. 10.  

náklady Kč/rok 

opravy 646 900 

provoz 2 334 321 

údržba 1 889 826 

obnovovací 
investice 

4 213 890 

celkem 9 179 437 

 

Tab. 10 Celkové náklady objektu 

 

Procentuální zastoupení jednotlivých položek nákladů jsou vyobrazena v grafu 1. 

 

646 900; 7%

2 334 321; 26%

1 889 826; 21%

4 213 890; 47%

opravy

provoz

údržba

obnovovací investice

 
Graf 2. Procentuální zastoupení jednotlivých nákladů, Zdroj:vlastní zpracování 
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8 Stanovení zisku  

 

Pro vyčíslení zisku majitele objetu je třeba potřeba od výnosů odečíst nejen náklady, ale 

také daň z nemovitosti a daň z příjmu. 

 

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemku a daně ze stavby. Pro stanovení výše 

daně bylo nutno do výpočtu zohlednit počet podlaží, druh stavby, druh pozemku, zastavěná 

plocha, počet obyvatel a místní koeficient.  

 

Daň z nemovitosti činí 94 500 Kč/rok. Z toho 4 800 Kč je daň z pozemku a 89 700 

Kč daň ze stavby.  

 

Pro vyčíslení jak daně z nemovitosti byl použita výpočtová tabulka z internetového 

portálu SFinance. 

 

náklady Kč/rok 

opravy,provoz,údržba 4 871 047 

daň z nemovitosti 94 500 

amortizace objektu  4 213 890 

celkem 9 179 437 

 

Tab. 11 Roční náklady pro výpočet zisků 

 

Celkové předpokládané roční výnosy  13 626 760 Kč 

Celkové předpokládané roční náklady    9 179 437 Kč 

Předpokládaný roční zisk        4 447 323 Kč 
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9 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout služby FM pro provoz objektu hromadných garáží 

osobních automobilů. 

 

Prakticky jsem si mohla vyzkoušet vyčíslení nákladů jednotlivých služeb, nákladů 

na opravy, údržbu a provoz takového objektu. Výpočtem předpokládaného dosažitelného 

zisku bylo zjištěno, že návratnost takovéto investice je příliš dlouhá, aby bylo vhodné 

stavět objekt pro komerční účely. Stavba parkovacího domu tohoto typu není pro komerční 

účely vhodná. Prvotní náklady jsou velmi vysoké a pro podnikatele není takový druh 

investování výnosově zajímavý. Proto je vhodné objekt tohoto charakteru provozovat 

městem z jeho prostředků. 

 

 Veškeré služby majitel objektu přenechává, nezajišťuje vlastními zaměstnanci, ale 

externími dodavateli. Při přímém vyčíslení výnosů a nákladů získá majitel objektu celkový 

obraz, zdali je jeho podnikání finančně výhodné vzhledem k dosažení zisku.  
 

 U budovy parkovacího domu byly stanoveny předpokládané roční výnosy jak 

z poskytovaných parkovacích míst, tak z poskytovaných reklamních ploch. Porovnány s 

takto poskytovanými službami na území města Ostravy. Průměrné měsíční parkovné činí 

1450 Kč/měsíc a průměrné hodinové nájemné 20 Kč/hodinu. I přes vysoké roční výnosy 

jsou náklady na provoz, údržbu a opravy stavby tohoto charakteru dost vysoké. 

 

 Zadání bakalářské práce mi dovolilo se podrobněji zabývat jednotlivými službami, 

které jsou možné navrhnout pro objekty občanské vybavenosti, zejména pak službami, 

které lze uplatnit pro objekty hromadných garáží. Práce mi poskytla představu o výši 

jednotlivých nákladů na provoz objektu. Možné dosažitelné příjmy a v konečném důsledku 

i výši dosažitelných zisků.  
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