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SEZNAM ZKRATEK 

 

BPL – brutto plocha 

CE – strop 

D – dveře 

FL – podlaha 

FM – facility management 

KPL – plocha konstrukce 

KÚ – katastrální území 

NPL – netto plocha 

TUV – teplá užitková voda 

ÚT – ústřední topení 

WI – okno 

WS – vnitřní stěna 
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1.   ÚVOD 

 

Téma bakalářské práce jsem si zvolila proto, že  v něm vidím možnost dozvědět se něco více o 

tématu pasportizace a také kódování ploch, které k tématu pasportizace neodmyslitelně patří. 

Většina vlastníků budov v  České republice nevyužívá všech možností, které pasportizace 

nabízí, což je obrovská škoda. Proto bych chtěla shrnout všechna možná praktická využití, 

která by díky správně zvolenému typu pasportizace, mohla ulehčit některé úkony. 

 

Obsahem této práce je objasnění problematiky správy majetku, její povinnosti a úkoly. 

Dále se věnuji pasportizaci, včetně jejího historického vývoje a rozdělení, softwarové podpoře, 

typizaci používaného označení obecných typů ploch a místností, technických zařízení, 

technologií budovy a stavebních prvků. 

 

  Bakalářská práce je rozdělena na  teoretickou a praktickou část. V části teoretické jsem se 

zaměřila na správu majetku, vymezení jejich povinností, výběr správce a smlouvu o převzetí 

domu do správy. Další kapitoly jsou věnovány pasportu, softwarové podpoře, metodice 

kódování místností a ploch, třídění předmětů a sumarizací právních předpisů a norem 

týkajících se pasportizace a typizace prvků. 

 

  Ke zpracování praktické části jsem využila podkladů z části teoretické a  konkrétních 

údajů, získaných od společnosti Česká spořitelna, a osobním zaměřením budovy. V rámci mé 

bakalářské práce jsem zpracovala pasportizaci pobočky České spořitelny ve Velkých 

Bílovicích, pomocí programu pit-software. V budově jsem použila mnou navržené číslování 

místností a označení prvků, které generoval program pit- FM. 
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2.   SPRÁVA ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV 

 

Správu majetku můžeme definovat jako zajišťování související administrativní a operativní 

činnosti. Výkon správy majetku představuje soustavnou péči o něj, která vyvolává celou řadu 

vztahů mezi vlastníky administrativních budov na straně jedné a dodavateli prací, služeb a 

energií nezbytných pro plynulý a bezporuchový provoz na straně druhé[3].   

   

2.1   Operativa 

 

 

Obr. č.1 – Struktura  operativní činnosti 

 

Provozní činnosti: 

- vedení evidence o skutečném stavebně - technickém stavu administrativní budovy 

- zajišťování běžné i havarijní údržby  

- zabezpečování dodávek médií nutných pro provoz budovy (např. plyn, teplo, voda, 

elektřina, apod.) 

- zabezpečování úklidu všech prostor v budově a přilehlých prostranství 

- zajišťování dalších služeb, které jsou spojeny s užíváním budovy (např. odvoz odpadků) 

- zajišťování provozu zařízení a vybavení domu (např. klimatizace, výtah, apod.) 

 

Technické činnosti: 

- přejímání, objednávání a kontrola oprav domu 

- přejímání, objednávání a kontrola zařízení a vybavení domu 

- zabezpečování povinných revizí, odborných prohlídek či zkoušek 

- vypracování návrhů rozsáhlejších oprav, rekonstrukcí a modernizací, spolu s odhadem 

rozpočtových nákladů  

[3] 

Operativní činnost 

Provozní činnosti Technické činnosti 
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2.2 Způsoby zabezpečení správy 

 

Důležitými povinnostmi vlastníka administrativní budovy je zajistit správu domu, plynulý a 

bezporuchový provoz. Každý vlastník se může podle konkrétní situace rozhodnout o způsobu 

zajištění správy a provozu své budovy. V některých případech může být zabezpečení všech 

povinností vlastníka budovy nad jeho síly. To ho může vést k tomu, aby správu svého majetku 

svěřil do péče specializované firmy či osoby. Ta pro něj bude tuto činnost za úplatu vykonávat 

v rozsahu, který je dohodnut ve smlouvě. 

 

 Pro vlastníky administrativních budov neexistuje univerzální řešení, protože jiné řešení je 

výhodné pro malou administrativní budovu a jiné pro komplex administrativních budov např. 

České spořitelny. 

 

Vlastník administrativní budovy může zajistit plnění svých povinností dvěma způsoby: 

 přímo jako fyzická osoba nebo vlastním aparátem právnické osoby 

 prostřednictvím jiného subjektu, který zajistí správu a provoz administrativní budovy, 

případně veškerého nemovitého majetku vlastník 

[3] 

 

2.3   Postup při převzetí nemovitosti do správy 

 

Převzetí domu do správy je třeba věnovat patřičnou pozornost a zaměřit se na zjištění všech 

skutečností, které mohou výkon správy a provozu domu ovlivnit. Při převzetí domu do správy 

je velice důležité zpracovat: 

 protokol o předání a převzetí domu do správy 

 přehled o předaných písemnostech k domu 

 přehled o stavu domovních měřidel 

 

Od okamžiku převzetí nemovitosti, musí správce zajistit řádné plnění základních 

vlastnických funkcí. Jedná se o zajištění přehledu o majetku, jeho správy a bezporuchového 

provozu, ale i přípravu rozsáhlejších záměrů (např. velké opravy, modernizace, apod.). 

 

Při přejímání administrativní budovy do správy je nezbytné: 

 zjistit úplnost a skutečnou platnost dokladů o vlastnictví 
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 zjistit, zda je nemovitost pojištěna a v jakém rozsahu 

 

Fyzickou prohlídkou nemovitosti zjistíme skutečný stavebně - technický stav. Podle něj 

se stanoví potřeba finančních prostředků nejen pro zajištění oprav či provedení výměn 

předmětů vybavení, ale i pro rekonstrukci některých konstrukčních prvků a jejich výměnu. 

Znalost všech těchto informací, může ovlivnit kvalitu výkonu správy. Kvalita výkonu správy 

závisí i na péči, kterou věnujeme fyzickému převzetí objektu. 

 

Předpokladem operativního přehledu o majetku je řádná evidence. Ta slouží především 

těm, kteří s ní pracují. Základem jsou doklady a dokumenty, obsahující zjištění stavu 

nemovitosti k datu předání, což je zejména: 

 dokumentace o stavebně - technickém stavu nemovitosti 

 zápisy o stavech měřidel (plynoměrů, vodoměrů, elektroměrů atd.) 

 přehled nedokončených oprav a prací v domě 

 revizní zprávy o posledních provedených revizí technických zařízení 

 revizní kniha, pokud je v domě výtah 

 popřípadě nájemní smlouvy, pokud jsou v objektu administrativní budovy pronajaté 

kanceláře jiným firmám nebo byty 

 

Pro zabezpečení všech podkladů k vyúčtování nákladů na jednotlivé druhy služeb na 

provoz objektu, popřípadě k vyúčtování nájemců kanceláří či bytů, je nezbytná také evidence 

spotřeby energií. Základem evidence je přehled stavu měřidel při převzetí objektu do správy. 

Navazovat na něj musí evidence pro každé zúčtovací období. V současné době lze využít  

vhodného softwaru[3].      

      

2.4  Předpoklad kvalitní správy 

 

Základem pro kvalitní výkon správy je kvalitní evidence. Prozatím není žádnou právní úpravou 

stanoven závazný způsob vedení evidence ke správě a provozu administrativní budovy, proto si 

může každý správce zvolit takovou evidenci, která mu zajistí požadovaný přehled. 

 

Kvalita výkonu správy objektu závisí na těchto faktorech: 

 péče, kterou budoucí správce věnoval fyzickému převzetí domu do správy 

 zjištění a zaevidování podstatných informací, které jsou pro činnost správce rozhodující  
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 péče, kterou vlastník věnoval výběru právnické či fyzické osoby, která bude správu jeho 

objektu vykonávat 

 péče, kterou vlastník věnoval vymezení práv a povinností správce domu 

[3] 

 

2.4.1  Výběr správce 

 

Pokud se vlastník rozhodne svěřit správu objektu specializované firmě, musí vybrat vhodnou 

fyzickou či právnickou osobu, se kterou uzavře smlouvu. 

 

Je třeba provést výběrové řízení ze zájemců o zabezpečení správy objektu z několika pohledů: 

 rozsah nabízených služeb 

 ceny za nabízené služby 

 záruky na poskytované služby atd. 

[3] 

 

2.5  Smlouva o zajištění správy objektu 

 

Při zajištění správy objektu se mezi objednatelem a zhotovitelem sepisuje rámcová smlouva o 

dílo. Tato smlouva musí obsahovat:  

1. jasné a jednoznačné stanovení práv i povinností vlastníka, i správce 

2. výši obstaravatelské odměny odpovídající rozsahu sjednaných činností 

3. dobu plnění jednotlivých úkolů 

4. způsob vedení účetnictví a předávání jeho výsledků v konkrétních termínech za sjednaných 

podmínek  

5. stanovení sankcí za neplnění úkolů 

 

Pokud jsou v objektu pronajaty kanceláře či byty, měla by smlouva zahrnovat: 

1. sjednání nájemných smluv  

2. inkaso nájemného a záloh plnění 

3. zajišťování všech služeb nezbytných pro chod kanceláří a pronajatých bytů 

4. zabezpečování údržby a oprav  

5. přejímání a kontrolu provedených prací a schvalování fakturace 

[2, 3] 
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3.   PASPORTIZACE 

 

Pasportizace je činnost vedoucí k získání celkového souboru ověřených informací o aktuálním 

stavebně - technickém stavu spravovaného objektu od jednotlivých stavebních konstrukcí přes 

instalace a přípojky inženýrských sítí až po vybavení a zařízení objektu. Tento soubor 

informací umožňuje správci efektivní spravování budovy a plánování nákladů na jeho údržbu a 

obnovu. Vymezení rozsahu pasportizace se provádí vždy podle přání objednatele a vychází z 

předpokládaného využití získaných informací[2, 5, 9]. 

 

3.1   Historie pasportizace 

 

První pasportizace se začaly dělat u bytových majetků v roce 1970 na základě usnesení vlády 

č.136 roku 1964 ( O opatřeních k postupnému sníţení počtu demolic spojených s novou 

investiční výstavbou). Zavedením pasportizace se sledovalo zvýšení hospodárnosti při 

vynakládání finančních prostředků na opravy bytového fondu v té době existujícími podniky 

bytového hospodářství. K zajištění tohoto úkolu byla v roce 1971 vydána Metodika pro 

vedení a zpracování pasportů domů a bytů, které přicházely v úvahu k modernizaci a 

kritéria výběru bytů a domů k likvidaci. Počítalo se s tím, že výsledků pasportizace bude 

použito pro plánování oprav, modernizace a demolic domů a bytů a také jako podklad 

k plánování potřeby materiálu, zařizovacích předmětů a zajištění potřebných stavebních 

kapacit[1, 3]. 

 

3.2  Účel pasportizace 

 

Správa nemovitosti znamená pro každého správce (orgán státní správy, právnickou nebo 

fyzickou osobu), nutnost soustavné péče o daný majetek. Ideální správce administrativní 

budovy se snaží efektivně svěřený majetek využívat a snaží se trvale zlepšovat jeho technické 

zařízení a vybavení. Tyto činnosti vyžadují důkladnou evidenci. Nástrojem, který sleduje 

zajištění maximální efektivnosti a hospodárnosti při vynakládání prostředků na údržbu a 

opravy, je pasportizace. Pasportizace objektů je základem poznání jejich stavebně - 

technického stavu. Pokud je pasportizace správně aplikována, přispívá k efektivnímu provozu a 

správě tohoto majetku. Každý vlastník administrativní budovy může tedy z pasportizace získat 
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nezbytné základní informace, jako např. optimální potřebu oprav, výši zanedbanosti 

z minulých let, optimální roční potřebu oprav podle jednotlivých konstrukčních prvků, návrh 

na likvidaci zanedbanosti podle pořadí důležitosti, zhodnocení objektu při rozhodování o jeho 

prodeji, demolici, modernizaci či rekonstrukci apod.[3, 9, 12]. 

 

3.2.1  Důvod pořizování pasportizace 

 

Pasportizace je přehledně ucelená databáze informací, díky které získáme účinný nástroj pro 

zajištění co nejlepší údržby a opravy budov. Kromě již zmíněných, také podklad pro 

zpracování investičního záměru na další provedení stavebních úprav, modernizací, případně 

rekonstrukcí. Při porovnání organizace, kde se pasporty využívají, s organizacemi kde je zatím 

používat nezačali, dochází řádově k nesrovnatelně vyšší produktivitě práce (50, 100 i více 

násobné). Tento výsledek je dán tím, že informace, které jsou organizace schopny vygenerovat 

z pasportu za několik minut, by jinak získávaly několik dní mnohdy i týdnů[3, 9, 12]. 

 

3.2.2  Způsob vedení pasportů 

 

V dnešní době se při zpracování pasportizace může vlastník administrativní budovy 

rozhodnout, zda ke zpracování využije vhodný software, či použije jen základní doklady a 

ruční aktualizaci (zpravidla při menším rozsahu budovy). Důležité je připomenout, že právní 

úprava neukládá vlastníku administrativní budovy povinnost vést jednotlivé druhy pasportů. Je 

to pouze jedna z možností, jak zajistit aktuální přehled o stavebně - technickém stavu 

administrativní budovy[3, 9, 12]. 

                                                                                                                               

3.3  Obsah pasportizace objektů 

 

 Archivní výkresová dokumentace, případně geodetické zaměření objektu 

 Podrobná fotodokumentace objektu (exteriér, interiér) 

 Digitální videozáznam z prohlídky objektu (exteriér, interiér) 

 Tabulková část vykazující vyčerpávajícím způsobem potřebné výměry jednotlivých  

konstrukcí objektu 

 Textová část obsahující: 

1. podrobný popis stavebně – konstrukčního řešení objektu, jednotlivé instalace 
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2. detailní parametry jednotlivých místností obsahující údaje o technickém vybavení  

3. komplexní vyhodnocení stávajícího stavu objektu 

4. doporučení efektivního postupu při opravách a údržbě v průběhu užívání objektu  

[2, 5, 9]                                                                                                      

 

3.4  Dělení pasportu  

 

 

 

Obr. č.2 – Druhy pasportů 

 

3.4.1  Pasport objektu 

 

Pasport objektu je základní evidencí o skutečném současném stavebně-technickém stavu 

objektu. Na potřebě každého vlastníka záleží, jak podrobný přehled o stavebně - technickém 

stavu objektu chce získat a jaký typ formuláře si zvolí. Lze využít také vhodný software pro 

zajištění správy administrativní budovy, který může obsahovat i zpracování pasportů a využití 

jejich údajů pro další databáze. 

 

Základní evidence o stavebně – technickém stavu domu sledovaná v pasportu objektu se 

vede na dům, kterým se rozumí prostorově oddělená nebo technicky samostatná část stavby. 

Pro přehlednou a jednoduchou evidenci se zpracovává pasport domu na každé číslo popisné, 

případně na každý trakt. 

 

Pasport 

Objektu 

Místnosti 

Technického zázemí 
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Pasport objektu se skládá ze 4 částí: 

 

 

Obr. č.3 – Časti pasportu objektu 

 

Základní údaje pasportu objektu 

První část pasportu domu tvoří základní údaje, kde můžeme najít: 

 polohu domu (řadový, rohový, dům v blok nebo samostatně stojící) 

 druh stavby (dřevěná, cihelná, kamenná, panelová atd.) 

 rozměry domu ( délka a šířka domu se uvádí v bm a zjišťuje se měřením nebo ze stavební 

dokumentace; výška domu se uvádí v bm od terénu až po nejvyšší bod domu-hřeben střech, 

atika u rovných střech) 

 zastavěnou plochu (plocha půdorysného řezu domu je vymezena vnějším obvodem svislých 

konstrukcí) 

 počet nadzemních a podzemních podlaží v budově celkem 

 obestavěný prostor se stanoví jako součet obestavěných prostorů jednotlivých stavebně 

odlišných částí stavebního objektu 

1. spodní části 

2. vrchní části 

3. zastřešení 

 plochu stavební parcely a plochu vnějších komunikací domu (vedlejší schodiště apod.) 

 zelené pásy (uvádí se plocha zahrad, jiné plochy, užitkové stromy, ploty) 

 vnější komunikace (betonová, dlážděná, asfaltová, neupravená a doplní se velikosti její 

plochy) 

 schodiště (dřevěné, kamenné, betonové či ocelové a jeho plocha v m
2
, v běžných metrech se 

uvede zábradlí) 

Pasport 

objektu 

Základní údaje o 

domu 

Konstrukční 

prvky 

 

 
 

Zdravotně 

technická 

instalace 

 

Vybavení a 

zařízení objektu 
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 provozní  prostory v budově (dílna, sklady, atd.) 

 finanční údaje o pořizovací a zůstatkové hodnotě  

 hlavní uzávěry ( vody, plynu), jejich umístění v domě a zdroj vytápění 

 

Konstrukční prvky 

Druhá část pasportu budovy je věnována konstrukčním prvkům. V pasportu se u nich sleduje 

umístění, počet měrných jednotek, měrná jednotka, rok pořízení, rok poslední opravy a 

procento opotřebení. Počet měrných jednotek se zjišťuje měřením, výpočtem nebo ze stavební 

dokumentace. Procento opotřebení se uvádí v případě, že u konstrukčních prvků není znám rok 

pořízení. Je to údaj, který odpovídá subjektivnímu hodnocení stavu prvku. 

 

Konstrukční prvky se rozdělují do 3 skupin: 

1. prvky, nevyžadující obvyklé opravy (např. betonová krytina, příčky z cihel, obvodové 

stěny) 

2. prvky, u kterých je třeba provádět pravidelné opravy a případnou výměnu. Jedná se o 

konstrukční prvky, které mají určitou životnost, na kterou působí celá řada vlivů, např. 

výběr materiálu, zpracování, druh, konstrukce a jiné. Další faktor ovlivňující technickou 

životnost je prostředí, v němž je objekt vybudován 

3. prvky, které se neopravují, ale po uplynutí životnosti se vymění (nátěry, klempířské prvky, 

malby, podlahové krytiny apod.)  

 

 V pasportu jsou konstrukční prvky rozděleny do tzv. agregovaných skupin, u nichž se 

sleduje velikost měrné jednotky každého prvku: 

 druhy krytiny – vyplňuje se velikost měrné jednotky u toho konstrukčního prvku, který se na 

domě nachází (např. tašky hladké, pozinkovaný plech, apod.). Pokud je střecha z více 

druhů krytin, vyplní se příslušné hodnoty u všech prvků a jejich součet pak musí odpovídat 

skutečnému rozměru střechy 

 klempířské prvky (např. vodorovné žlaby venkovní, svody povrchové, …) 

 komíny (např. komínová tělesa, komínové lávky,…) 

 povrchové úpravy (např. fasáda tvrdá – břízolit, omítka vnitřní, …) 

 podlahy (např. parkety, dlaždice kameninové, …) 

 sklepy (jejich plocha, jejich počet) 

 okna (např. jednoduchá, dvojitá, zdvojená, …) 

 dveře (např. vnitřní, venkovní, vrata a nátěry); v pasportu domu se eviduje počet dveří. 
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 stropy – obvodové zdivo  

 

Zdravotně technická instalace 

Další část pasportu objektu je věnována zdravotně technickým instalacím. Vyplňují se údaje o: 

 vodoinstalaci (rozvod vody, studna, baterie, sprchy, umyvadla, …) 

 kanalizaci (klozetové mísy, splachovací záchody, kanalizace litinová, …)¨ 

 plynoinstalaci ( rozvod závitový, svařovaný) 

 elektroinstalaci (rozvody, osvětlovací tělesa, vypínače, zásuvky, …) 

 topení (sledují se tělesa litinová, ocelová, nátěry těles) 

 teplé vodě (rozvody ÚT v objektu, rozvody TUV v objektu, elektrické ohřívače v členění 

podle jejich objemu, plynové ohřívače) 

 

Vybavení a zařízení objektu 

Poslední část pasportu objektu je věnována vybavení a zařízení domu. V této části se sledují 

tyto prvky: 

 výtahy – druh výtahu (osobní, nákladní, popelový), eviduje se jejich počet 

 multifunkční stroje 

 výpočetní technika ( počítače, tiskárny, scannery) 

 telefonní ústředna,  

 klimatizační jednotky 

 bezpečnostní zařízení 

[1, 2, 5, 7, 9] 

 

3.4.2  Pasport místnosti 

 

Pasport místnosti  může obsahovat: 

 

 

Obr. č.4 – Časti pasportu místnosti 

Pasport místnosti 

Záhlaví Základní údaje Zařízení a vybavení 

místnosti 
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Záhlaví 

 údaje o umístění místnosti v objektu (region, ulice, číslo popisné, číslo místnosti, 

charakteristika budovy a rok výstavby) 

 podlaží, ve kterém se místnost nachází 

 účel místnosti 

 

Základní údaje 

 plocha místnosti, plocha balkónů a teras 

 světlá výška místnosti 

 otápěná plocha 

 vytápění -  převládající způsob vytápění 

 další zařízení a vybavení (vestavěné skříně, telefonní ústředna, výpočetní technika, 

klimatizační jednotka, …) 

 

Zařízení a vybavení místnosti 

 povrchové úpravy 

 podlahy 

 dveře – uvádějí se pouze dveře místnosti, včetně vchodových, ale neuvádí se dveře 

balkónové,neboť ty patří do pasportu objektu 

 vodoinstalace – uvádějí se předměty v ks a délka rozvodů 

 kanalizace – předměty se uvádějí v ks a ležaté rozvody delší než 3 m, ostatní kanalizační 

rozvody se evidují v pasportu objektu 

 elektroinstalace, je třeba zachovat pravidlo: pokud je elektroinstalace uvedena v celkových 

rozměrech v pasportu objektu, nemůže se již uvádět v pasportech místností, aby 

nedocházelo k duplicitě. 

 topení – v této skupině se eviduje topení etážové, plynové a elektrické v předepsaných 

měrných jednotkách ( ks, m
2
, nebo v m); u prvku elektrického topení se zapisuje počet 

topných těles. 

 teplá voda – tato skupina zahrnuje prvky pro výrobu teplé vody v místnosti 

 kamna  

 různé ( rolety, kovové těsnění oken, vestavěné skříně, …) 

[1, 2, 5, 7, 9] 
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3.4.3  Pasport technického zázemí 

 

 

Obr. č.5 – Časti pasportu technického zázemí 

 

 identifikační údaje 

 základní údaje 

 informace o jednotlivých konstrukčních prvcích, z nichž se příslušný prostor skládá nebo 

jimiž je vybaven. 

[1, 2, 5, 7, 9]                                                                                                                        

                                                                                                                                 

3.5 Europas 

 

V dnešní době jsou ekonomické aspekty při pořizování a užívání stavby pomíjeny. Řešení se 

do budoucna vidí v tzv. EUROPASU. Cílem EUROPASU je najít způsob jak soustředit 

dokumenty a poznatky o technicko - ekonomickém stavu stavebního objektu tak, aby bylo 

možné zpracovat a ukládat informace vedoucí k posouzení efektivního hospodaření s majetkem 

v dlouhodobé časové perspektivě. Soustředění rozsáhlé a různorodé dokumentace je velice 

složité. V následujících letech by mělo dojít k zavedení ,,Pasu“ budov, který by měl být 

součástí tzv. ,,domovního spisu“, ve kterém budou zdokumentovány důležité změny budovy 

během jejího životního cyklu. 

 

         Je to soubor dokumentů, který se na budovu nedívá jen z pohledu stavebního a 

technického, ale i z pohledu ekonomického.  

 

 Europas se skládá ze  3 hlavních částí, které obsahují potřebné dokumenty : 

I. Technicko – ekonomická dokumentace 

1. Pas (projekt a stav) budovy – novostavby 

            2. Energetický audit 

Pasport technického 

zázemí 

Identifikační údaje Základní údaje Informace o 

konstrukčních prvcích  
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            3. Projektová dokumentace stavby 

            4. Technické vybavení 

            5. Použité materiály a instalační předměty 

            6. Účastníci přípravy, schvalování a realizace projektu 

            7. Přejímací protokol / zabezpečení plnění lhůt 

 

II. Užívání stavby 

8.  Kontrola technická údržba 

9. Náklady vzniklé za dobu užívání stavby 

10. Provedené údržby, obnovy, modernizace 

11. Fotodokumentace 

 

III. Smluvní dokumentace 

12. Plánování a realizace stavby 

13.Financování 

14. Pojištění  

[4]                                                                                                                  

 

3.6  Typy pasportu 

 

 

Obr. č.4 – Typy pasportů 

Typy pasportu 

Prostorový pasport 

Stavební pasport 

Technologický pasport 

 

 

 
Personální pasport 
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3.6.1  Prostorový pasport 

 

Prostorový pasport uvádí popisné a grafické informace o stavebních objektech a venkovních 

plochách. 

 

Pro využívání většiny informačních systémů je potřeba jednoznačná prostorová identifikace 

údajů. Tato identifikace je dána ,,Standardem státního informačního systému k územní 

identifikaci“, který byl 19.srpna 1993 schválen usnesením vlády ČR č.448/1993 – odst.2.1. 

Tento standard zabezpečuje jednotnou prostorovou identifikaci v informačních systémech a 

vymezuje Soustavu standardních prvků prostorové identifikace[1, 2]. 

 

Tab. č.1 – Struktura dat základního prostorového pasportu 

Struktura dat Atributy 

Územní klasifikace Kód CZ-NUTS55 

Část obce – městská část Název obce – část obce 

Katastrální území Název KÚ 

  Číslo KÚ 

Parcela Parcelní číslo 

  List vlastnictví 

Adresní místo Ulice 

  Číslo evidenční 

  Číslo popisné 

 

3.6.2  Stavební pasport 

 

Ve stavebním pasportu je zpracován detailní popis budovy, vnitřního uspořádání budovy a 

popis jednotlivých ploch. Budovy a místnosti jsou tvořeny stavebními konstrukcemi 

(vodorovné, svislé, šikmé, převislé), otvory (dveřní, okenní), výplněmi otvorů (okna, dveře). 

 

Stavební pasport obsahuje popisnou a grafickou část. Výkresy v dnešní době bývají 

zpracovány digitálně, například pomocí cadovských  softwarů jako je AutoCAD a 

ArchiCAD[1, 2]. 
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Tab. č.2 – Struktura dat stavebního pasportu 

Část Obsah dané části 

I. Základní údaje Poloha domu   (řadový, rohový, v bloku, samostatný) 

  Druh stavby     (dřevěná, cihlová, kamenná, apod.) 

  Rozměry domu(délka, šířka, výška, zastavěná plocha,apod.) 

  Zelené pásy     (plocha zahrad, stromy užitkové, ploty,apod.) 

  Vnější komunikace  

  Schodiště        (dřevěné, kamenné, betonové, apod.) 

    

II. Konstrukční prvky Druhy krytin   (tašky hladké,nátěry ochranné, krov, apod.) 

  Klempířské prvky(svody povrchové, plechování, apod.) 

  Komíny         (komínová tělesa, komínové lávky, apod.) 

  Povrchové úpravy(fasáda měkká, malby, nátěry stěn, apod.) 

  Podlahy        (palubky, dlaždice kameninové, apod.) 

  Sklepy         (kóje, plocha kójí) 

  Okna           (jednoduchá, dvojitá, kyvná, nátěry, apod.) 

  Dveře          (bytové, domovní, vrata, nátěry, apod.) 

  Stropy         (dřevěné trámové, železobetonové, apod.) 

 

 

Tab. č.3 – Struktura dat stavebního pasportu – plochy místnosti 

Struktura dat Atributy Parametr - číselník 

Lokalizace a identifikace ploch Využití místnosti Číselník 

      

Rozměry místnosti Délka Jednotka m 

  Šířka Jednotka m 

  Výška Jednotka m 

      

Plošné a ekonomicko-provozní 

atributy Podlahová plocha Jednotka m2 

  Plocha stropu Jednotka m2 

  Plocha stěn Jednotka m2 

  Započtená plocha Jednotka m2 

  Vytápěná plocha Jednotka m2 

  Nájemní plocha Jednotka m2 

  Povrchová úprava stropu Číselník 

  Povrchová úprava stěn Číselník 

  Provedení podlahy Číselník 
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3.6.3   Technologický pasport 

 

Technologický pasport navazuje na stavební pasport. Obsahuje detailní popis vnitřních 

technologií budovy a zařízení. Pasport vnitřních technologií má význam především u budov, u 

kterých je potřeba zajistit plnou bezpečnost. Pasport vnitřního zařízení je důležitý na efektivní 

a hospodárný provoz budovy a pro evidenci majetku. Nejdůležitější podmínkou pro kvalitní 

evidenci majetku je aktualizace údajů, protože administrativní budova podléhá celé řadě změn 

(technických, ekonomických, majetkových a jiných). Všechny tyto změny je třeba důsledně 

zařazovat do původního základního souboru pasportizace a promítnutím těchto změn pak 

vzniká aktualizovaný soubor[1, 2]. 

 

Tab. č.4 – Struktura dat technologického pasportu 

Část Obsah dané části 

Zdravotně technická 

instalace Vodoinstalace (rozvod vody, studna, vany, sprchy, apod.) 

  Kanalizace      (klozetové mísy, kanalizace litinová, apod.) 

  Plynofikace     (plynový rozvod závitový, svařovaný) 

  Elektroinstalace(rozvody, osvětlovací tělesa, vypínače, apod.) 

  Topení            (tělesa litinová, nátěry těles, apod.) 

  Teplá voda     (rozvody ÚT v domě, ohřívače, apod.) 

    

Vybavení a zařízení 

domu Výtahy   (nátěry, osobní výtahy, nákladní výtahy, apod.) 

  Kamna  (uhelná, plynová, elektrická, apod.) 

  Sporáky, vařiče  (uhelné, elektrické, plynové, apod.) 

  Elektronická zařízení (počítače, servery, scanery, apod.) 

  Nábytek (stoly, židle, křesla, skříně apod.) 

  Umělecká díla  (obrazy, sochy, apod.) 

  Další        (logo,softwary, vyvolávací zařízení, apod.) 

 

3.6.4  Personální pasport 

 

Personální pasport obsahuje detailní informace o lidech, kteří se pohybují po dané budově a 

vykonávají nějakou činnost. Tento pasport je velmi důležitý pro úplnou informovanost o 
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zaměstnancích a jejich umístění v budově. Pomocí softwarových programů lze personálního 

pasportu využít například na plánování služeb a úkolů nebo na evidenci majetku[1, 2]. 

 

Tab. č.5 – Struktura dat personálního pasportu 

Struktura dat Atributy 

Číslo pracovníka Osobní č. 

Osobní údaje Příjmení 

  Jméno 

  Datum narození 

  Rod. stav 

  Pohlaví 

Zaměstnání Funkce 

  Pracoviště 

Adresa Ulice 

  Bydliště 

  PSČ 

Kontakt Telefon 

  Mobil 

  Email 

 

 

3.7  Evidence majetku 

 

Pod pojmem evidence majetku rozumíme souhrn takových činností, které správci umožní mít 

v každém okamžiku úplný, detailní a transparentní obraz o majetku společnosti. 

 

Výčet činností spojených s evidencí majetku: 

 pasportizace majetku 

 zapisování nově pořízeného majetku nebo jeho technického zhodnocení do operativní 

evidence majetku 

 označování majetku etiketami s čárovým kódem 

 vedení a údržba osobních karet majetku 

 evidování změn umístění a převody majetku mezi jednotlivými místnostmi 

 příprava dokumentace majetku určeného k vyřazení 

[2, 9] 
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3.7.1  Zavádění systému značení čárovým kódem 

 

Jedná se o jednorázové opatření, které zásadním způsobem zvyšuje operativnost při využití a 

správě majetku, zrychluje provádění inventur (tím snižuje náklady na jejich provedení). 

 

Proces zavedení systému značení majetku etiketami s čárovým kódem sestává zejména 

z následujících činností: 

 analýza stávající databáze majetku 

 návrh metodiky označování lokalit (budovy, podlaží, místnosti, pracovní místo) 

 návrh metodiky označování majetku 

 fyzické označení jednotlivých lokalit etiketami s čárovými kódy a případně i s dalšími 

informacemi (číslem místnosti, logem zákazníka, apod.) 

 fyzické označení veškerého evidovaného majetku etiketami s čárovými kódy dle jednotné 

metodiky 

 vytvoření záznamu o umístění veškerého evidovaného majetku v rámci definovaných 

lokalit 

 vytvoření záznamu o dalších skutečnostech dle požadavků společnosti (výrobní číslo, …) 

 zpracování výsledků do požadované podoby, vytvoření signovaných evidenčních soupisů 

[2, 9] 

 

3.7.2   Inventarizace majetku 

 

Inventarizací rozumíme odsouhlasení skutečného stavu majetku a závazků se stavem 

zachyceným v účetnictví a vyhotovení návrhů na vypořádání zjištěných inventarizačních 

rozdílů. 

 

Inventarizace zahrnuje zpravidla následující soubor činností: 

 zjišťování skutečného stavu majetku a závazků = inventura 

 vyhotovení inventurních soupisů 

 vyhotovení zprávy z průběhu inventury - vyčíslení rozdílů mezi skutečným a účetním 

stavem, objasnění příčin rozdílů 

 návrh na vypořádání zjištěných rozdílů 

[2, 9] 
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4.   SOFTWAROVÁ PODPORA 

 

Podpora informačních technologií umožňuje centrálně uchovávat a spravovat veškeré 

související skutečnosti, přistupovat do systému z různých lokalit a integrovat analytické 

nástroje pro sledování a vyhodnocování vybraných ukazatelů. 

 

 Oblast pasportizace je v programech zakomponována jako součást komplexní databáze 

sloužící k provádění FM. Informační systémy FM pokrývají procesy provozu, správy a údržby 

budov, areálů a kancelářských či výrobních ploch. Pomocí softwaru lze provádět detailní 

technické a komplexní evidence, pasportizace inventáře, technických zdrojů a objektů. Systém 

také umožňuje průběžné a plánovité řízení provozních a správních činností, údržbových prací, 

sledování veškerých nákladů na provoz, řízení využití jednotlivých ploch a nájmů a další.  

 Příklady:  PIT software, Pasporty 2.0., DES, SBN, FaMa apod. 

 

 Většina SW používá datovou normativní základnu s obdobně definovanými typy 

pasportů.  

Jedná se o: 

1. prostorový pasport 

2. stavební pasport 

3. technologický pasport 

4. personální pasport 

 

Přínosy nasazení SW podpory pasportizace 

Komplexní informace o stavu objektů 

 Technický stav a životnost objektů, vybavení a zařízení 

 Vytíženost a obsazenost ploch 

Sníţení nákladů optimalizací procesů 

 Snadnější a přesnější tvorba rozpočtů 

 Odstranění neefektivních činností – outsourcing služeb 

Zvýšení bezpečnosti budov a zařízení 

 Preventivní odhalování kolizí a závad 

 Kontrola plnění vybraných provozních činností 

Přesná evidence a kategorizace nákladů 

 Skutečné náklady na provoz objektu a jeho dílčích ploch 
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 Kategorizace plateb dle povahy – nájemné, nákupy 

[6] 

 

4.1 Software – pit FM 

 

Pit–FM je databázová aplikace pro správu dat stavebních objektů. Pomocí softwaru pit–FM 

můžeme spravovat plochy, přístroje, termíny událostí, dokumenty apod. a slučovat je s 

příslušnými technickými a obchodními údaji. Pro vyhodnocování údajů je k dispozici několik 

funkcí. Je možné také propojení s CAD-daty a jinými dokumenty. 

 

       Veškeré informace, které chceme v pit - softwaru mít, vkládáme pomocí kontextového 

stromu. V okně kontextového stromu mohou být zobrazeny různé kontextové stromy. 

Kontextové stromy jsou - co se vzhledu a použití týče - podobné jako Explorer adresáře ve 

Windows a slouží pro navigaci objektů vytvořených v pit – FM.  

 

   V dolní části obrazovky se nám objevují tabulky vyplněné vkládanými údaji. Obsah 

tabulky můžeme libovolně upravovat dle potřeby. Tuto tabulku můžeme dle potřeby 

exportovat do Microsoft Excelu a importovat zase zpět. 

 

   Manipulace s daty pomocí pit – FM  není složitá, ale má svůj systém a řád. Pomocí 

uvedeného softwaru zpracuji praktickou část mé bakalářské práce[6]. 

 

4.1.1   Hlavní oblasti využití pit – FM 

 

 Facility Management 

 Stavební firmy, developerské společnosti 

 Veřejná správa/města a obce 

 Nemocnice a zdravotnická zařízení 

 Hotely, sportovní a kulturní zařízení 

 Školy 

 Obchodní domy, obchodní organizace 

 Výstavnictví 

 Banky a pojišťovny 

[6] 
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4.1.2   Řešení poskytující  pit – FM 

 

 Správa dat o objektech (areálech, budovách, částech budov, stavebních konstrukcích, 

sítích) přes údržbu, užívání až po likvidaci 

 Správa dat o vybavení objektů (zařízení, nábytek, přístroje, technologie, atd.) 

 Propojení grafických a popisných dat na systémy CAD, GIS 

 Výpočet potřebných údajů (např. obsazená plocha podlaží, apod.) 

 Adresnou evidenci plánovaných i skutečných nákladů k jednotlivým objektům  

 Hlášení a evidenci událostí a poruch  

 Plánování, řízení a sledování péče o objekty a jejich údržbu, revize atd.  

 Tvorbu úkolů a zakázek 

 Evidence externích partnerů, dodavatelů, zákazníků 

 Evidence obsazení a využití objektů  

 Evidence práv a přístupů k objektům (klíče, karty atd.) 

 Respektování členění a struktury organizace při sledování i analýzách dat 

 Přístup k datům podle detailně specifikovaného oprávnění uživatelů 

[6] 
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5.  METODIKA KÓDOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ A PLOCH 

 

Ve vlastním projektu můžeme nebo nemusíme dodržovat standardy ČSN. 

 

5.1 Logické uspořádání a směr číslování 

 

Všechny místnosti ve všech podlažích označujeme čísly v logické posloupnosti, přednostně 

vzrůstající. Začíná se číslem n01, kde n je číslo podlaží. V rámci vymezení všech částí nemusí 

být stěny, proto čísly označujeme venkovní i kryté prostory (balkony, lodžie, přístřešky, zimní 

zahrady, bazény, případně přilehlé prostory). 

 

    Číslujeme obvykle podle směru hodinových ručiček a začínáme od vstupu do objektu. 

 

Příklad číslování ve druhém podlaží :  202 KANCELÁŘ 

       208 KUCHYŇKA 

Příklad číslování místnosti s malým prostorem: 203 

 

 Číslem se označují i malé místnosti jako například záchody. Prostory vestavěné skříně se 

označí stejným číslem jako místnost, ve které jsou přilehlé nebo ze které jsou přístupné, a za 

čísla se přidá písmeni malé abecedy. 

 

 Příklad: 114 CHODBA 

    114a  

  

 Svislé prostory jako schodišťové prostory a šachty u vícepodlažních objektů označujeme 

vždy stejnými čísly s číselným označením příslušného podlaží. 

 

Příklad: Podlaží 1.NP  112 SCHODIŠTĚ, 117 ŠACHTA 

  Podlaží 2.NP  212 SCHODIŠTĚ, 217 ŠACHTA 

 [15, 16]                          
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5.2 Číslování místností 

 

Používají se dvoumístná čísla, před nimiž se píše číslo podlaží. 

 

Příklad: Podlaží 1.NP  čísla místností  101 - 199 

  Podlaží 2.NP  čísla místností  201 – 299 

  ... 

  Podlaží 11.NP  čísla místností  1101 – 1199 

  Podlaží  n.NP  čísla místností   n01  -  n99  

 

 Dvoumístná čísla se používají jen u velmi malých staveb, kde (0) by byly nadbytečné 

nebo nežádoucí. 

 

Příklad: Podlaží 1.NP  čísla místností  11 – 19 

  Podlaží 2.NP  čísla místností  21 – 29 

  Podlaží n.NP  čísla místností  n1 –n9 

 

Čtyřmístná a pětimístná čísla se používají u velmi velkých budov. 

 

Příklad: Podlaží 1.NP  čísla místností  1001 – 1999 

  Podlaží 2.NP  čísla místností  2001 – 2999  

  Podlaží n.NP  čísla místností  n001 – n999 

 

Při volbě dvoumístných, čtyřmístných čísel místností musí mít všechna čísla v objektu 

stejný počet číslic. Výjimkou jsou podlaží, které mají čísla větší než 9. 

 U žádné místnosti v budově se nesmí použít číslo končící 0 (10, 400, …). Tyto čísla jsou 

určena pro místnosti venkovního prostoru budovy ( balkony, terasy nebo prostor obklopující 

budovu)[15, 16]. 

          

 5.3  Písmenočíselné označování a označování podzemních podlaţí  

 

Dle výše uvedených doporučení pro číslování není zřejmé jak označovat suterén. Dříve se 

číslovaly místnosti nadzemních podlaží číslem označující podlaží a za tečkou se uvedlo číslo 
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místnosti (1.01, 1.02, 2.01, …) u podzemního podlaží se namísto čísla podlaží použila nula 

(0.01, 0.02, …). V aktuální normě se to řeší písmenočíselným označováním. 

 

Příklad: Podlaží přízemní (P)  čísla místností  P01 - P99 

  Podlaží suterén (S)  čísla místností  S01 - S99 

 

  U objektů s více podzemními podlažími se před písmenné označení suterénu S uvede 

číslo podzemního podlaží. 

 

Příklad: Podlaží suterén 1  čísla místností  1S01 – 1S99 

  Podlaží suterén 2  čísla místností  2S01 – 2S99 

 [15, 16]                 

                                                                                                                                                   

5.4  Zásady 

 

- Označování dle směru hodinových ručiček  

- Začínat od vchodu 

- Místnosti či plochy v exteriéru končí 0, pokud není žádná venkovní plocha, poté číslo 

vynecháváme 

- Schodišťový prostor značit jako místnost 

- Označovat číslem místností i výtahové a instalační šachty 

- Pokud je jedna místnost dělena na 2, použijeme označení malým písmenem za číslem   

místnosti. 

Příklad: Před rozdělením   208 KUCHYNĚ S JÍDELNOU 

  Po rozdělení   208a KUCHYNĚ 

      208b JÍDELNA 

[15, 16]  
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6.   TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ A KÓDY TŘÍD 

 

Problematikou třídění předmětů se zabývá norma ČSN EN 61346-2. 

 

6.1  Zásady třídění 

 

Zásada třídění předmětů vychází z pohledu na každý předmět jako na součást procesu, který 

má vstup a výstup.  

 

   

Vstup                                          Předmět                                Výstup 

 

Obr. č.5 – Základní koncept procesu 

 

Každý předmět, který je součástí nějakého procesu, může být s ohledem na svůj vstup a 

výstup charakterizován svým účelem nebo stanoveným úkolem. Z toho vyplývá, že nezáleží na 

vnitřní stavbě předmětu. Účel a úkol jsou hlavními charakteristikami pro stanovení schématu 

třídění v této normě[13, 14].                                                                                                                  

                                                                                                                                          

6.2  Návrh označení technologických celků 

 

Cílem jednotného kódování technologií je identifikace nadřazenosti technologie a její jednotné 

označení.  

 

                                  AAAA.BBBB.CCCC 

 

 AAAA = čtyřmístný alfanumerický kód, který představuje konkrétní technologický celek 

a jeho číselné označení. 

Příklad: 

  KL01 - klimatizace 

  EL01 - elektroinstalace 

  UT01 – ústřední vytápění 
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  PL01 – plynoinstalace 

 

 BBBB = čtyřmístný alfanumerický kód konkrétní technologické části, která je 

charakterizovaná dvoumístným označením a číslicí. 

Příklad: 

  OS25 – okruh osvětla 25 

  UV05 – úpravna vody 5 

  OR20 – okruhy rozvodu 20 

 

 CCCC = čtyřmístný alfanumerický kód pro označení konkrétního zařízení. Pokud je 

technologická část zařízením, tak se tento kód nepřiřazuje. 

Příklad: 

  Č085 – čerpadlo 85 

  F003 – filtr 3 

  V025 – vypínač 25 

  Z325 -  zásuvka 325 

 

Příklad použití konkrétního kódu: 

EL05.OS04.V018  - Technologie elektroinstalace – okruh 5, část okruh osvětlení 4, 

vypínač 18 

[13, 14]                    
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7. SUMARIZACE TECHNICKÝCH NOREM A PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ 

 

7.1  Pasportizace 

 

Bohužel jsem musela zkonstatovat, že v České republice nejsou zpracovány technické normy a 

právní předpisy na téma pasportizace. Během mého průzkumu jsem se nesetkala s jediným 

dokumentem této formy na dané téma. Právě proto není zatím možné v našem státě ujednotit 

způsob pasportizace. Doufejme, že v blízké době se na pasportizace bude klást větší důraz a 

podaří se zpracovat vyhovující dokumentace. 

 

7.2  Typizace  

 

V souvislosti s mým vybraným tématem, jsem si pod pojmem typizace představila třídění 

předmětů a kódování místností a ploch. Normy a přepisy, které se k tématu vztahují, nejsou 

závazné, ale pouze doporučující. Není tedy povinností se danými normami řídit. 

 

ČSN: 

ČSN EN 61346 – 1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady 

strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla 

ČSN EN 61346 – 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady 

strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd 

ČSN EN ISO 4157 - 1 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a 

jejich části 

ČSN EN ISO 4157 - 2 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování – Část 2: Názvy a 

čísla místností  

USNESENÍ VLÁDY ČR: 

 č.448/1993 – odst.2,1 Standard státního informačního systému k územní identifikaci 
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8.  VYBRANÁ BUDOVA -  POBOČKA ČESKÉ SPOŘITELNY 

VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH 

 

Po domluvě s vedením České spořitelny, jsem se rozhodla ve své bakalářské práci věnovat 

zpracování pasportu pobočky České spořitelny ve Velkých Bílovicích a předvést na ní návrh 

označení ploch a místností. Díky kladnému přístupu k mé práci mi byly poskytnuty veškeré 

stavební a jiné dokumentace potřebné pro zpasportizování výše zmíněné budovy. Díky ochotě 

zaměstnanců mi byl povolen i přístup do pobočky, kde jsem mohla pomocí laserového 

dálkoměru ověřit pravdivost informací uvedených ve výkresové dokumentaci. 

 

8.1  Údaje o budově 

 

Zastavěná plocha dotčených prostor pobočky 90,92 m
2 

Celkový dotčený obestavěný prostor pobočky 225,00 m
3 

 

8.1.1  Charakteristika území 

 

Prostory pobočky se nacházejí v Základní umělecké škole ve Velkých Bílovicích. Původní 

prostory sloužily jako prodejna. Objekt se nachází na Náměstí Osvoboditelů 337 ve Velkých 

Bílovicích. 

 

8.1.2  Architektonické a dispoziční řešení 

 

Budova byla postavena přibližně na začátku dvacátého století a sloužila jako Základní škola. 

Později byla upravena na Základní uměleckou školu s tím, že přízemí je využíváno ke 

komerčním účelům (prodejny, služby, apod.). Budova je třípodlažní tvořena částečným 

podsklepením, přízemím a 1. nadzemním podlažím. Střecha je sedlová s dřevěným krovem a 

keramickou pálenou krytinou. Objekt je napojen na kanalizační síť, silnoproudé rozvody, dále 

rozvody plynu a vody. V suterénu se nachází hlavní uzávěr plynu, fakturační plynoměry pro 

jednotlivé provozy, fakturační vodoměr s hlavním uzávěrem vody a místnost se dvěma kotli 

pro ústřední vytápění všech prostor mimo prostory České spořitelny. Tyto prostory mají vlastní 

zdroj vytápění. Přízemní prostory jsou upraveny pro komerční využití (mimo jednu místnost, 
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kde je keramická dílna umělecké školy). V 1.NP se již nachází pouze Základní umělecká škola. 

Nosný systém je tvořen cihelným zdivem. Stropy nad suterénem jsou klenbové cihelné, nad 

přízemím pak dřevěné trámové a z části monolitické železobetonové. 

 

8.1.3   Základní údaje o provozu  

 

Provoz bude jednosměnný dle předepsané pracovní doby pobočky. Provoz je kancelářského 

charakteru s poskytováním standardních bankovních služeb ČS. Bankomat je umístěn ve 

vedlejším objektu. 

 

8.2  Zdravotechnika 

 

Příprava teplé vody pro pobočku je zajišťována elektrickým tlakovým zásobníkovým ohřevem 

vody 15 l, P=2 kW. Spotřeba studené vody je měřena podružnými vodoměry v suterénu a 

v prostorách ČS. 

 

8.2.1   Kanalizace 

 

Prostor objektu ČS je napojen na veřejnou kanalizaci jednou stávající kanalizační přípojkou 

ukončenou v suterénu. Tato kanalizace je v dimenzi DN 100 mm a je z trubek HT. Kanalizace 

je odvětrána nad střechu objektu ventilačními hlavicemi. Materiálem venkovní kanalizace je 

litinová a kameninová hrdlová trubka a vnitřní kanalizace z plastového potrubí typu HT. 

 

8.2.2   Vodovod  

 

Studená pitná voda je přivedena vodovodní přípojkou z veřejného vodovodu do suterénu. Za 

napojeními v prostorách suterénu osazen podružný vodoměr pro studenou vodu a uzávěr vody 

pro pobočku. Veškeré rozvody vody jsou vedeny pod stropem suterénu. V objektu nejsou 

umístěny vnitřní hydranty. Vodovodní potrubí je z plastových trubek PPR20, potrubí je tepelně 

izolováno trubicemi Miralon. 
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8.3  Vnitřní rozvody plynu 

 

Objekt je vytápěn plynovým kotlem ÚT PROTHERM PANTER 12 KOO. Příprava teplé vody 

pro pobočku je zajišťována elektrickým tlakovým zásobníkovým ohřívačem vody 15 l, 

P=2kW. Spotřeba plynu je měřena fakturačním plynoměrem v suterénu objektu. Kotel je 

umístěn v místnosti 103 u kuchyňského dřezu. Ohřev vody je umístěn v místnosti 107 

s výlevkou. Plynoinstalace je provedena z ocelových bezešvých trubek jakosti 11 353.0. 

Potrubí je spojováno svařováním, závitové spoje byly použity pro připojení armatur, 

plynoměru a spotřebičů. Potrubí je vedeno v drážkách ve zdivu. V průchodu nosnou konstrukcí 

je potrubí uloženo v zatěsněné chráničce. 

 

8.4  Ústřední vytápění 

 

Jako topné plochy jsou použita desková tělesa RADIK-VK s vestavěnou termoregulační 

armaturou. Každé těleso je vybaveno termohlavicí. Tělesa jsou připojována na rozvod 

způsobem ze zdi rohovými armaturami Vekolux. Rozvody jsou z měděných trubek a jsou 

vedeny v drážkách ve zdivu. U vstupu do spořitelny je potrubí uloženo pod dveřmi do kanálku. 

Rozvody jsou opatřeny návlekovou tepelnou izolací.  

 

8.5  Vzduchotechnika a klimatizace 

 

8.5.1   Hygienická zařízení 

 

V prostorách pobočky jsou nuceně odvětrávány prostory sociálního zařízení a prostory úklidu. 

Větrání pobočky je řešeno pomocí odsávacího ventilátoru K100M od firmy SYSTEMAIR. 

Odsávací zařízení se skládá z odtahového ventilátoru a dvou tlumičů hluku LDC 100-600. 

Výfuk odsátého vzduch do venkovního prostředí bude realizován stávajícím komínem na 

střechu objektu. Pro rozvod je použito potrubí SPIRO o průměru 100. 

 

Prostory denní místnosti jsou větrány podtlakově pomocí odtahového ventilátoru K100M. 

 

 

 



 33 

8.5.2   Klimatizace 

 

Pro klimatizaci prostor pobočky je použito klimatizační zařízení firmy MITSUBISHI Electric 

pracující s tzv. ekologickým chladivem mezinárodně označeným R 410 A, na které se 

v současné době nevztahuje žádné omezení. Jsou instalovány dva systémy. Jeden na chlazení 

haly a druhý na chlazení prostoru serveru. 

 

8.6  Vnitřní silnoproudé rozvody a hromosvody 

 

8.6.1   Popis technického řešení osvětlovací soustavy 

 

Jednotlivá pracoviště jsou nasvětlena zářivkovými svítidly osazenými leštěnou mřížkou pro 

počítačová pracoviště. Z hlediska provozu je v bankovní hale navrženo osvětlení, které  

zajišťuje rovnoměrné osvětlení v jednotlivých částech místnosti podle vykonávané zrakové 

činnosti.  

 

Zázemí a komunikace mezi pracovišti je osvětleno podhledovými svítidly s kompaktní 

zářivkou.  Svítidla jsou vybavena optickou mřížkou. V ostatních prostorech zázemí (chodby, 

sociálky) jsou navržena běžná zářivková svítidla. 

 

8.7  Pasport vybrané budovy 

 

Zpracovaný pasport je obsažen v příloze č.2. Vybraná budova není ve vlastnictví České 

spořitelny, ale patří městu Velké Bílovice. Pasport se zpracovává pro majitele budovy a pro 

jeho potřeby, ale jelikož Pobočka České spořitelny je v podnájmu města, je má praktická část 

zpracována pouze modelově, jako by budova České spořitelně patřila. V praktické části je 

zpracována i fotodokumentace, viz. příloha č.1. Fotodokumentace, slouží k lepší orientaci a 

představivosti člověka, a samozřejmě i k ověření dat objevujících se v pasportu. 

 

  Tabulková část pasportu, obsažená v příloze č.2, je doplněna mapou a ortofotomapou 

Velkých Bílovic, na které je zvýrazněna parcela, kde se budova nachází. Příloha č.2 je 

doplněna o výkresovou dokumentaci, viz. příloha č.3. 
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9.   ZÁVĚR 

 

V teoretické části mé bakalářské práce jsem se snažila osvětlit problematiku správy majetku, 

pasportizace a kódování ploch, místností a předmětů. V České republice bohužel není prozatím 

danému tématu věnována dostatečná pozornost. Věřím, že postupem času se i u nás začne tato 

oblast vyvíjet. 

 

Požadavky na zpracování pasportů a kódovaní ploch a místností mohou být rozdílné. 

Hlavním atributem jsou zejména konkrétních požadavky zadavatele. Z tohoto důvodu není 

možné prozatím sjednotit metodiku označování objektů a ani obsahy jednotlivých pasportů. 

Než bude daná problematika důsledně upravena právními předpisy nebo technickými normami, 

nebude možno přistoupit na jednotné provedení pasportů ani na jednotné označovaní. Do té 

doby budou tyto skutečnosti podléhat preferencím zadavatele. 

 

 V části zaměřené na správu majetku jsem se pokusila objasnit, co si pod tímto pojmem 

může člověk představit. Zaměřila jsem se na volbu správce, dokumenty potřebné ke kvalitnímu 

převzetí domu do správy a vůbec na možnosti spravování objektu. 

 

 Navazujícím tématem je pasportizace, které je věnována celá jedna kapitola. Jsou zde 

vyjmenovány druhy a typy pasportu a hlavně charakteristika pojmu pasport. 

 

 Neodmyslitelně k předešlým tématům patří kódování ploch, místností a třídění předmětů. 

Neexistuje předepsané kódování, proto jsem ve své práci vybrala způsob, který mi byl nejvíce 

srozumitelný a přehledný. Tím chci říct, že kromě mnou popsaných druhů kódování existuje i 

mnoho dalších. 

 

 V praktické části jsem se pokusila o zpracování pasportu na mnou vybranou 

administrativní budovu České spořitelny ve Velkých Bílovicích. Na této budově jsem 

aplikovala popis místností popsaný v 5. kapitole. Díky ochotě pracovníků České spořitelny 

jsem mohla vybranou budovu navštívit a následně na ni vypracovat prostorový, stavební, 

technologický i personální pasport. Ráda bych v této souvislosti připomněla, že data týkající se 

personálního pasportu jsou smyšlená, z důvodu respektování soukromí zaměstnanců. 
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 Zpracovaný pasport, bude určitě přínosem při evidenci a údržbě majetku. Dají se podle 

něj plánovat opravy, výměny a modernizace určitých stavebních prvků. Určitě se tato forma 

pasportu dá využít i při evidenci majetku a hlavně při zpracování inventarizací. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – Fotodokumentace 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fotografie č.1 - Boční pohled 

 

 

 

    

Fotografie č.2 - Pohled z ulice, hlavní vstup 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fotografie č.3 – Zádveří 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fotografie č.4 - Pravé otevřené pracoviště 

 

 

 

 

 

Fotografie č.5 - Zázemí pobočky. 



 

Fotografie č.6 - Pohled na vstupní zádveří 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č.7 - Levé otevřené pracoviště 



PŘÍLOHA Č.2 – Tabulková část pasportu 

 
Jednotlivé tabulky pasportu. 

 

 
 



PROSTOROVÝ PASPORT - SÍDLO

Třída Sídlo

Název Velké Bílovice

Číslo parcely 276/01

Ulice Nám. Osvoboditelů 337

PSČ 691 02

Země ČR

Město Velké Bílovice

Správce Nováková 

KÚ Katastrální území  Břeclav



PROSTOROVÝ PASPORT - BUDOVA

Název Pobočka České spořitelny +Základní umělecká škola

Místo Velké Bílovice

Ulice Nám. Osvoboditelů 337

PSČ 691 02

Země Česká Republika

Podsklepení částečně podsklepeno

Stav renovován

Počet podlaží 3

Rok výstavby 1920

Status vlastnictví podnájem

Vlastník město Velké Bílovice

Uživatel Česká spořitelna



Informace o budově 

č.p.: 337 

Část obce: Velké Bílovice 

Číslo LV: 10001 

Typ budovy: budova s číslem popisným 

Způsob využití: objekt občanské vybavenosti 

Katastrální území: Velké Bílovice 778672 

Na parcele: st. 276/1  

Zobrazení v mapě 

Vlastník, jiný oprávněný 

Vlastnické právo 

Jméno Adresa Podíl 

MĚSTO VELKÉ BÍLOVICE nám. Osvoboditelů 570, Velké Bílovice, 691 02  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Omezení vlastnického práva 

Název 

Zástavní právo smluvní 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy 

 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav 

Platnost k 18.04.2010 19:12:02 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?typ=parcela&id=2940614704
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Mapa.aspx?typ=Budova&id=438860704
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=KUDP&PRARESKOD=704


PROSTOROVÝ PASPORT - PODLAŽÍ

Podlaží č. 1PP 1NP 2NP

Popis Suterén Přízemí Nadzemní podlaží

Stav renovován renovován dobrý

BPL [m2] 120,25 90,39 90,39

NPL [m2] 93,36 65,15 65,15

KPL [m2] 26,89 25,24 25,24

Hrubá výška [m] 3 2,9

Lokalita Velké Bílovice Velké Bílovice Velké Bílovice

Budova Pobočka České spořitelny Pobočka České spořitelny Umělecká škola



PROSTOROVÝ PASPORT - MÍSTNOSTI

Č. místnosti Popis místnosti Druh užití Délka místnosti [m] Šířka místnosti [m] Plocha [m2] Podlaží

001 Místnost s plynoměry Napojení plynovodu 5 4,45 22,25 1PP

002 Místnost s kotly Kotelna 5 4,27 21,35 1PP

003 Sklep Sklad materiálu 5 3,48 17,4 1PP

004 Chodba Chodba 32,36 1PP

101 Zádveří Chodba 2,07 2,64 5,63 1NP

102a Bankovní hala Administrativní práce 4,6 6,1 37,06 1NP

102b Bankovní hala Čekací prostor 1,65 3,4 8,29 1NP

103 Denní místnost Denní místnost 4 4,2 13,03 1NP

104 Trezorová místnost Místnost s trezorem 2,2 1,8 4,1 1NP

105 Předsíň WC Chodba 1 1,1 1,32 1NP

106 WC Sociální zařízení 1,55 1 1,6 1NP

107 Úklidová místnost Úklidová komora 0,75 1,65 1,28 1NP

108 Technická místnost Technická místnost / monitoring 1,65 1,8 3,14 1NP



STAVEBNÍ PASPORT - PODLAHY

Číslo Plocha Místnost Podlaha Materiál Podlahová krytina Barva

Délka 

[m]

Šířka 

[m]

Plocha 

[m2]

FL-00009 Místnost 108 Betonová  FATRA DYNAMIK PVC modrá 2317 1,65 1,8 2,97

FL-00008 Místnost 107 Betonová RAKO DUO-LINE keramická dlažba šedá 1,65 0,9 1,48

FL-00007 Místnost 106 Betonová RAKO DUO-LINE keramická dlažba šedá 1,65 1,1 1,81

FL-00006 Místnost 105 Betonová RAKO DUO-LINE keramická dlažba šedá 1 1,1 1,1

FL-00005 Místnost 104 Betonová PVC LINO FATRA NOVOFLOR EXTRA šedá 2,2 1,8 3,96

FL-00004 Místnost 103 Betonová PVC LINO FATRA NOVOFLOR EXTRA šedá 4 4,2 16,8

FL-00003 Místnost 102b Betonová  "METEOR" CASALGRANDE PADANA BEIGE 2,2 3,4 7,48

FL-00000 Místnost 102a Betonová ARMSTRONG MENDA koberec šedá  9965 4,6 6,1 28,06

FL-00001 Místnost 101 Betonová "ARCOS" čistící rohož černý melír 2,07 2,64 5,46

FL-00000 Místnost 102a Betonová ARMSTRONG MENDA koberec šedá  9965 4,6 6,1 28,06

FL-00010 Místnost 001 Betonová cementový potěr cementový potěr světle šedá 5 4,45 22,25

FL-00011 Místnost 002 Betonová cementový potěr cementový potěr světle šedá 5 4,27 21,35

FL-00012 Místnost 003 Betonová cementový potěr cementový potěr světle šedá 5 3,48 17,4

FL-00013 Místnost 004 Betonová cementový potěr cementový potěr světle šedá 32,36



STAVEBNÍ PASPORT - STĚNY

Třída Číslo Místost Druh stěny Materiál Obklad stěny Barva

Tl.stěny 

[cm]

Výška 

[m]

Délka 

[m]

Plocha 

[m2]

Stěna WS-00000 102a Vnitřní stěna Cihla plná barevný nátěr bílá 60 3,05 4,58 13,97

Stěna WS-00001 102a Vnitřní stěna cihly POROTHERM barevný nátěr oranžová 20 3,05 6,1 18,6

Stěna WS-00002 102a Vnitřní stěna Cihla plná barevný nátěr bílá 60 3,05 4,58 19,98

Stěna WS-00003 102a Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr

světle modrošedá 

Tollens 10 3,05 2,58 7,87

Stěna WS-00004 102b Vnitřní stěna Cihla plná barevný nátěr bílá 60 3,05 3,4 10,37

Stěna WS-00005 102b Vnitřní stěna Cihla plná barevný nátěr bílá 60 3,05 2,2 6,71

Stěna WS-00006 101 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr

světle modrošedá 

Tollens 10 3,05 2,64 8,05

Stěna WS-00007 101 Vnitřní stěna Cihla plná barevný nátěr bílá 60 3,05 2,07 6,31

Stěna WS-00008 101 Vnitřní stěna Cihla plná barevný nátěr bílá 60 3,05 2,64 8,05

Stěna WS-00009 103 Vnitřní stěna cihly POROTHERM barevný nátěr bílá 20 2,6 4,2 10,92

Stěna WS-00010 103 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr bílá 10 2,6 4 10,4

Stěna WS-00011 103 Vnitřní stěna Cihla plná barevný nátěr bílá 60 2,6 2,2 5,72

Stěna WS-00012 103 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr bílá 10 2,6 1,65 4,29

Stěna WS-00013 103 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr bílá 10 2,6 0,9 2,34

Stěna WS-00014 103 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr bílá 10 2,6 1 2,6

Stěna WS-00015 103 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr bílá 10 2,6 1,1 2,86

Stěna WS-00016 103 Vnitřní stěna Cihla plná barevný nátěr bílá 60 2,6 1,35 3,51

Stěna WS-00017 104 Vnitřní stěna cihly POROTHERM barevný nátěr bílá 20 2,6 1,8 4,68

Stěna WS-00018 104 Vnitřní stěna Cihla plná barevný nátěr bílá 60 2,6 2,2 5,72

Stěna WS-00019 104 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr bílá 10 2,6 1,8 4,68

Stěna WS-00020 104 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr bílá 10 2,6 2,2 5,72

Stěna WS-00021 105 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr bílá 10 2,3 1,1 2,53



Stěna WS-00022 105 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr bílá 10 2,3 1,1 2,53

Stěna WS-00023 105 Vnitřní stěna Cihla plná barevný nátěr bílá 35 2,3 1 2,3

Stěna WS-00024 105 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr bílá 10 2,3 1 2,3

Stěna WS-00025 106 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka keramický obklad šedá 10 2,5 1,65 4,13

Stěna WS-00026 106 Vnitřní stěna Cihla plná keramický obklad šedá 60 2,5 1,1 2,75

Stěna WS-00027 106 Vnitřní stěna Cihla plná keramický obklad šedá 60 2,5 1,65 4,13

Stěna WS-00028 106 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka keramický obklad šedá 10 2,5 1,1 2,75

Stěna WS-00029 107 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka keramický obklad šedá 10 2,5 1,65 4,13

Stěna WS-00030 107 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka keramický obklad šedá 10 2,5 0,9 2,25

Stěna WS-00031 107 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka keramický obklad šedá 10 2,5 1,65 4,13

Stěna WS-00032 107 Vnitřní stěna Cihla plná keramický obklad šedá 60 2,5 0,9 2,25

Stěna WS-00033 108 Vnitřní stěna Cihla plná barevný nátěr bílá 60 3,05 1,8 5,49

Stěna WS-00034 108 Vnitřní stěna Cihla plná barevný nátěr bílá 60 3,05 1,65 5,03

Stěna WS-00035 108 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr bílá 10 3,05 1,8 5,49

Stěna WS-00036 108 Vnitřní stěna sádrokartonová příčka barevný nátěr bílá 10 3,05 1,65 5,03



STAVEBNÍ PASPORT - STROPY

Třída Číslo Druh stropu Materiál Obložení stropu Barva Délka [m] Šíøka [m] Plocha [m2]

Stropy CE-00000 dřevěný trámový dřevo

sádrokartonový podhled plný 

perforovaný akustický bílá 4,58 6,1 27,94

Stropy CE-00001 zděný klenbový dřevo sádrokartonový podhled plný hladký bílá 2,64 2,32 5,38

Stropy CE-00002 železobetonový monolitický železobeton sádrokartonový podhled plný hladký bílá 4 6 24



STAVEBNÍ PASPORT - DVEŘE, OKNA

Třída Zobrazovací jméno Místnost Materiál Barva Šířka [cm] Výška [cm] Plocha [m2]

Dveře/brány Vstupní dveře D-00000 101 plast bílá 90 230 2,07

Dveře/brány Interiérové dveře D-00001 101 plast bílá 90 230 2,07

Dveře/brány Interiérové dveře D-00002 102a dřevo hladké světle šedá 90 197 1,77

Dveře/brány Interiérové dveře D-00003 103 dřevo hladké šedá 80 197 1,58

Dveře/brány Interiérové dveře D-00004 103 dřevo hladké šedá 90 197 1,77

Dveře/brány Interiérové dveře D-00005 103 dřevo hladké šedá 70 197 1,38

Dveře/brány Interiérové dveře D-00006 106 dřevo hladké šedá 70 197 1,38

Dveře/brány Interiérové dveře D-00007 107 dřevo hladké šedá 60 197 1,18

Okno Zasklené okno WI-00000 101 plast bílá 165 215 35,48

Okno Zasklené okno WI-00001 101 plast bílá 140 230 3,22

Okno Zasklené okno WI-00002 101 plast bílá 190 165 3,13

Okno Zasklené okno WI-00003 102a plast bílá 165 215 35,48

Okno Zasklené okno WI-00004 102b plast bílá 165 190 3,13



STAVEBNÍ PASPORT - STAVEBNÍ PRVKY

Třída Číslo Místost Materiál Barva

Tl.stěny 

[cm]

Výška 

[m]

Délka 

[m]

Plocha 

[m2]

Stěna WS-00000 102a Cihla plná bílá 60 3,05 4,58 13,97

Stěna WS-00001 102a cihly POROTHERM oranžová 20 3,05 6,1 18,6

Stěna WS-00002 102a Cihla plná bílá 60 3,05 4,58 19,98

Stěna WS-00003 102a sádrokartonová příčka světle modrošedá Tollens 10 3,05 2,58 7,87

Stěna WS-00004 102b Cihla plná bílá 60 3,05 3,4 10,37

Stěna WS-00005 102b Cihla plná bílá 60 3,05 2,2 6,71

Stěna WS-00006 101 sádrokartonová příčka světle modrošedá Tollens 10 3,05 2,64 8,05

Stěna WS-00007 101 Cihla plná bílá 60 3,05 2,07 6,31

Stěna WS-00008 101 Cihla plná bílá 60 3,05 2,64 8,05

Stěna WS-00009 103 cihly POROTHERM bílá 20 2,6 4,2 10,92

Stěna WS-00010 103 sádrokartonová příčka bílá 10 2,6 4 10,4

Stěna WS-00011 103 Cihla plná bílá 60 2,6 2,2 5,72

Stěna WS-00012 103 sádrokartonová příčka bílá 10 2,6 1,65 4,29

Stěna WS-00013 103 sádrokartonová příčka bílá 10 2,6 0,9 2,34

Stěna WS-00014 103 sádrokartonová příčka bílá 10 2,6 1 2,6

Stěna WS-00015 103 sádrokartonová příčka bílá 10 2,6 1,1 2,86

Stěna WS-00016 103 Cihla plná bílá 60 2,6 1,35 3,51

Stěna WS-00017 104 cihly POROTHERM bílá 20 2,6 1,8 4,68

Stěna WS-00018 104 Cihla plná bílá 60 2,6 2,2 5,72

Stěna WS-00019 104 sádrokartonová příčka bílá 10 2,6 1,8 4,68

Stěna WS-00020 104 sádrokartonová příčka bílá 10 2,6 2,2 5,72

Stěna WS-00021 105 sádrokartonová příčka bílá 10 2,3 1,1 2,53

Stěna WS-00022 105 sádrokartonová příčka bílá 10 2,3 1,1 2,53

Stěna WS-00023 105 Cihla plná bílá 35 2,3 1 2,3



Stěna WS-00024 105 sádrokartonová příčka bílá 10 2,3 1 2,3

Stěna WS-00025 106 sádrokartonová příčka šedá 10 2,5 1,65 4,13

Stěna WS-00026 106 Cihla plná šedá 60 2,5 1,1 2,75

Stěna WS-00027 106 Cihla plná šedá 60 2,5 1,65 4,13

Stěna WS-00028 106 sádrokartonová příčka šedá 10 2,5 1,1 2,75

Stěna WS-00029 107 sádrokartonová příčka šedá 10 2,5 1,65 4,13

Stěna WS-00030 107 sádrokartonová příčka šedá 10 2,5 0,9 2,25

Stěna WS-00031 107 sádrokartonová příčka šedá 10 2,5 1,65 4,13

Stěna WS-00032 107 Cihla plná šedá 60 2,5 0,9 2,25

Stěna WS-00033 108 Cihla plná bílá 60 3,05 1,8 5,49

Stěna WS-00034 108 Cihla plná bílá 60 3,05 1,65 5,03

Stěna WS-00035 108 sádrokartonová příčka bílá 10 3,05 1,8 5,49

Stěna WS-00036 108 sádrokartonová příčka bílá 10 3,05 1,65 5,03

Stropy CE-00000 102a,102b dřevo bílá 4,58 6,1 27,94

Stropy CE-00001 001 - 004 cihla plná neomítnutá klenba 2,64 2,32 5,38

Stropy CE-00002 101,103-108 železobeton bílá 4 6 24

Dveře/brány D-00006 101 plast bílá 90 230 2,07

Dveře/brány D-00005 101 plast bílá 90 230 2,07

Dveře/brány D-00007 102a dřevo hladké světle šedá 90 197 1,77

Dveře/brány D-00001 103 dřevo hladké šedá 80 197 1,58

Dveře/brány D-00003 103 dřevo hladké šedá 90 197 1,77

Dveře/brány D-00004 103 dřevo hladké šedá 70 197 1,38

Dveře/brány D-00000 106 dřevo hladké šedá 70 197 1,38

Dveře/brány D-00002 107 dřevo hladké šedá 60 197 1,18

Okno WI-00003 101 plast bílá 165 215 35,48

Okno WI-00004 101 plast bílá 140 230 3,22

Okno WI-00002 101 plast bílá 190 165 3,13

Okno WI-00001 102a plast bílá 165 215 35,48

Okno WI-00000 102b plast bílá 165 190 3,13



Podlaha FL-00009 108 PVC modrá 2317 1,65 1,8 2,97

Podlaha FL-00008 107 keramická dlažba šedá 1,65 0,9 1,48

Podlaha FL-00007 106 keramická dlažba šedá 1,65 1,1 1,81

Podlaha FL-00006 105 keramická dlažba šedá 1 1,1 1,1

Podlaha FL-00005 104 NOVOFLOR EXTRA šedá 2,2 1,8 3,96

Podlaha FL-00004 103 NOVOFLOR EXTRA šedá 4 4,2 16,8

Podlaha FL-00003 102b CASALGRANDE PADANA BEIGE 2,2 3,4 7,48

Podlaha FL-00000 102a koberec šedá  9965 4,6 6,1 28,06

Podlaha FL-00001 101 čistící rohož černý melír 2,07 2,64 5,46

Podlaha FL-00000 102a koberec šedá  9965 4,6 6,1 28,06

Podlaha FL-00010 001 cementový potěr světle šedá 5 4,45 22,25

Podlaha FL-00011 002 cementový potěr světle šedá 5 4,27 21,35

Podlaha FL-00012 003 cementový potěr světle šedá 5 3,48 17,4

Podlaha FL-00013 004 cementový potěr světle šedá 32,36



TECHNOLOGICKÝ PASPORT - NÁBYTEK

Třída Invent. č. Techn. č. Název Typ, Model Výrobce Materiál Barva Stav Místnost Počet

Nábytek 101425 03588 Pult dřevěný Pul dřevěný TECHO Dřevo bukové dřevo dobrý 101 1

Nábytek 102536 03550 Stolek Stůl kulatý TECHO Dřevo bukové dřevo dobrý 102b 6

Nábytek 102537 03532 Stolek Stůl kulatý TECHO Dřevo bukové dřevo dobrý 102a 4

Nábytek 102538 03558 Stůl čtvercový Stůl čtvercový TECHO Dřevo bukové dřevo dobrý 103 4

Nábytek 110236 03533 Paraván Přepáţka TECHO Hliník modrá/stříbrná dobrý 102a 4

Nábytek 110425 03557 Skříň Skříň TECHO Dřevo šedá dobrý 103 1

Nábytek 110426 03534 Skříňka Skříňka TECHO Dřevo šedá dobrý 102a 2

Nábytek 124785 03531 Křeslo Křeslo TECHO Textil modrá dobrý 102a 1

Nábytek 124786 03549 Křeslo Křeslo TECHO Textil modrá dobrý 102b 1

Nábytek 124796 03555 Kuchyňská linka Kuchyňská linka

Výrobní druţstvo 

Jaroměř Dřevo šedá dobrý 103 1

Nábytek 210578 03559 Ţidle Ţidle TECHO Textil modrá nový 103 1

Nábytek 210579 03536 Ţidle Ţidle TECHO Textil modrá nový 102a 8

Nábytek 2132132 03530 Box Box TECHO Ocel stříbrná nový 101 1

Nábytek 213487 03556 Kontejner Kontejner TECHO Kov bílá nový 101 1

Nábytek 313568 03565 Trezor Trezor SE II 2 SISTEC Kov šedá nový 104 2

Nábytek 313570 03562 Trezor Trezor SE II 3 SISTEC Kov bílá nový 104 1

Nábytek 317443 03577 Stojan Pylon - 440x1450

KAHMAN 

FRILA Kov stříbrná nový 101 1

Nábytek 317444 03578 Logo Logo 512x1424

KAHMAN 

FRILA Plast modrá nový 101 1

Nábytek 319593 03570 Příjmová pokladna Trezor TT EK 1555 EUROPEUM Kov šedá nový 102a 2

Nábytek 319594 03571 Příjmová pokladna Trezor TT EK 1555 EUROPEUM Kov šedá nový 102a 2

Nábytek 100232 03589 Stůl Stůl TECHO Dřevo bukové dřevo dobrý 108 1

Nábytek 124752 03590 Šatní skříň Šatní skříň TECHO Dřevo bukové dřevo dobrý 103 2

Nábytek 210580 03591 Ţidle Ţidle TECHO Dřevo bílá nový 108 1



TECHNOLOGICKÝ PASPORT - PŘÍSTROJE

Invent. č. Tech. č. Specifikace Název Typ Model Místnost Druh přístroje Uživatel

319589 03583 Zabezpečovací systém EZS EZS 108 Zabezpečovací systém Nováková Jaroslava

319590 03584 Kamerový systém Kamerový systém CCTV 108 Kamerový systém Nováková Jaroslava

319592 03580 Klimatizace Klimatizace Klimatizace 102a Klimatizace Procházka Miroslav

124875 03553 Lednice Lednice Lednice 103 Přístroj obecně Procházka Miroslav

124876 03554 Mikrovlnná trouba Mikrovlnka Mikrovlnka 103 Přístroj obecně Procházka Miroslav

386164 03576 Monitor Monitor HP LA1951G 102a Monitor Procházka Miroslav

319593 03541 Multifunkční zařízení Multifunkční zařízeníMultifunkční zařízení 102a Přístroj obecně Procházka Miroslav

341123 03573 PC PC PC C32C bez monitoru 102a PC Procházka Miroslav

341125 03574 PC PC

C30A DC7600 SFF 

CELERON 102a PC Malá Kateřina

317442 03568 Počítačka bankovek Počítačka bankovek CA 4123 102a Počítačka bankovek Procházka Miroslav

317438 03552 Počítačka bankovek Počítačka bankovek GLORY GFB 600 3D 102a Počítačka bankovek Malá Kateřina

317439 03563 Počítačka mincí Počítačka mincí GLORY GL005 CP 11 102a Počítačka mincí Malá Kateřina

341124 03585 Server Server HP/ ML310 108 Server Nováková Jaroslava

317437 03538 Stroj skartovací Skartovačka INTIMUS 602 CC 102a Stroj skartovací Procházka Miroslav

317440 03564 Stroj skartovací Stroj skartovací INTIMUS GL005 CP 11 102a Stroj skartovací Malá Kateřina

317447 03581 Switch Switch Catalyst WS-C2950 - 24 108 Switch Nováková Jaroslava

317441 03567 Telefax Telefax P25 TOSHIBA 102a Telefax Procházka Miroslav

317442 03543 Telefon Telefon pevný Telefon pevný 102a Přístroj obecně Procházka Miroslav

382454 03575 Tiskárna dokladová Tiskárna dokladová WN HPR 4915XE 102a Tiskárna dokladová Procházka Miroslav

341126 03540 Tiskárna dokladová Tiskárna dokladová WN HPR 4915 102a Tiskárna dokladová Malá Kateřina

317453 03582 UPS zdroj UPS zdroj A2000 + modul 108 UPS zdroj Nováková Jaroslava

339443 03572 Vypalovačka Vypalovačka LG GE20NU 102a Vypalovačka Procházka Miroslav

317445 03579 Výstrčka Výstrčka Button 827x1240 102a Výstrčka Nováková Jaroslava



TECHNOLOGICKÝ PASPORT - ZAŘÍZENÍ

Třída Popis Techn. č. Typ/Model Výrobce Stanoviště Stav Ks

silnoproudé rozvody Elektroměrový rozvaděč 03544 ER 112 NVP7P IES Podlaží 1 PP nový 1

silnoproudé rozvody Měřič spotřeby 03545 KWZ-3PH-D63 IES Podlaží 1 PP nový 1

silnoproudé rozvody Svodič bleskového proudu 03546 SP320-3 IES Budova nový 1

silnoproudé rozvody Soumrakový spínač + čidlo03547 IC 2000P IES Podlaží  1 NP nový 2

silnoproudé rozvody Spínací tlačítko 03548 ABB ELEMENT ABB Budova nový 9

silnoproudé rozvody Svítidlo 03551 DEMI S MP 2x35W T16 EB EUROLUX Místnost 101 nový 5

silnoproudé rozvody Svítidlo 03560 ROTA MODUS MP 2X35W T16 G5 EB EUROLUX Místnost 102b nový 4

silnoproudé rozvody Svítidlo 03587 RI 5100 1X36W EB EUROLUX Místnost 102b nový 4

silnoproudé rozvody Svítidlo 03592 NITOR RV-OL 2X18W EB TC-DE EUROLUX Místnost 103 nový 6

silnoproudé rozvody Svítidlo 03593 NITOR RV-OL 1X32W EB TC-DE G24q-3 EUROLUX Místnost 106 nový 2

silnoproudé rozvody Svítidlo 03594 NITOR RV-OL 2X18W EB-TC-DE EUROLUX Místnost 105 nový 1

silnoproudé rozvody Svítidlo 03595 AMANDLA 549 1X24W EUROLUX Místnost 103 nový 1

silnoproudé rozvody Svítidlo 03596 NITOR RV-OL 2X26/32W EB TC-DE EUROLUX Místnost 104 nový 2

silnoproudé rozvody Svítidlo 03597 72151 5531 1X18W/EB EUROLUX Místnost 103 nový 1

silnoproudé rozvody Svítidlo 03598 sv. nouzové 8W/1H EUROLUX Místnost 103 nový 1

vzduchotechnika Odsávací ventilátor 03599 K100 M SYSTEMAIR Podlaží 1 NP nový 1

vzduchotechnika Tlumič hluku 03600 LDC 100-600 SYSTEMAIR Podlaží 1 NP nový 2

vzduchotechnika Talířový ventil 03601 EFF 100 SYSTEMAIR Podlaží 1 NP nový 3

klimatizace Venkovní/vnitřní jednotka 03602 SUZ-KA60VA/PLA-RP60BA MITSUBISHI Podlaží 1 NP nový 1

zařizovací předměty Klozet závěsný 03603 DINO 2137.0 + sedátko JIKA Místnost 106 nový 1

zařizovací předměty Nádrž splachovací 03604 KOMBIFIX KOMBIFIX Místnost 106 nový 1

zařizovací předměty Umyvadlo 03605 LYRA 1427 JIKA Místnost 105 nový 1

zařizovací předměty Závěsná výlevka 03606 IDEAL STANDARD DUORO Místnost 107 nový 1

zařizovací předměty Sifon dřezový 03607 HL 100G, DN40, 50, 6/4´ DUORO Místnost 103 nový 1

zařizovací předměty Sifon umyvadlový 03608 HL133, 5/4 DUORO Místnost 105 nový 1



TÚV Elektrický ohřívač 03609 TV MORA 24 kW MORA Místnost 107 nový 1

vytápění Plynový kotel 03610 PROTHERM PANTER 12 KOO PROTHERM Místnost 103 nový 1

vytápění Desková tělesa 03612 RADIK-VK RADIK Budova nový 1

vytápění Armatura 03613 Vekolux Heimeier Budova nový 6

vytápění Armatura 03614 termohlavice 7400-00.500 Heimeier Budova nový 6

vytápění Armatura 03615 STAD DN 15 Heimeier Budova nový 6



PERSONÁLNÍ PASPORT  

Osobní č. E-000117 E-000115 E-000116 E-000118 E-000119 E-000120 E-000121

Příjmení Malá Nováková Procházka Pazourek Peterka Francová Malík 

Jméno Kateřina Jaroslava Miroslav Josef Michal Ivana Roman

Pohlaví žena žena muž muž muž žena muž

Funkce Poradce Správce domu Vedoucí poradce Ředitel Údržbář Uklizečka IT pracovník

Pracoviště Velké Bílovice Břeclav Velké Bílovice Břeclav Břeclav Velké Bílovice Břeclav

Datum nar. 21.09.1986 04.09.1980 06.06.1983 27.02.1978 07.02.1962 21.08.1965 17.04.1979

Rod. stav svobodný(á) rozvedený(á) svobodný(á) svobodný(á) ženatý/vdaná ženatý/vdaná ženatý/vdaná

Ulice Za stadionem 7 Na hradbách 1 Nádražní 45 U vodojemu 5 Poštovní 120 Bardìjovská 54 Nová

Bydliště Velké Bílovice Mikulov Břeclav Břežany u Znojma Břeclav Mikulov Mikulov

PSČ 691 02 692 01 690 02 671 65 690 03 692 01 692 01 

Telefon +420 (512) 487 568 +420 (519) 205 451 +420 (512) 458 752 +420 (519) 752 452 +420 (519) 778 541 +420 (512) 458 547 +420 (512) 444 412

Mobil +420 (776) 521 478 +420 (602) 458 965 +420 (777) 203 562 +420 (724) 210 552 +420 (608) 554 587 +420 (776) 521 236 +420 (723) 521 563

Email kmala@csas.cz jnovakova@csas.cz mprochazka@csas.cz jpazourek@csas.cz mpeterka@csas.cz ifrancova@csas.cz rmalik@csas.cz



PŘÍLOHA Č.3 – Výkresová část pasportu 

 
Doplnění přílohy č. 2 
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