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Seznam použitého značení 

 

ČSN  Česká technická norma 

ČSN EN  Česká verze evropské normy  

FM Facility management  

FM-služby Služby facility managementu 

FM-smlouvy Smlouvy facility managementu 

ICT Informační a komunikační technologie 

IT Informační technologie  

KPI Key Performance Indicator – klíčový hodnotící (výkonnostní ukazatel) 

PC Personal Computer - osobní počítač 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SLA Service Level Agreement - dohoda o úrovni služeb  

SSÚD Středisko správy a údržby dálnic 

TZB Technické zařízení budov 
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1. Úvod 

 

Bakalářská práce rekapituluje problematiku výběru a hodnocení dodavatelů služeb facility 

managementu.  

 

V úvodu teoretické části bakalářská práce popisuje základní terminologii týkající se výběru a 

hodnocení dodavatelů služeb facility managementu a strukturalizaci facility managementu. 

Dále provádí rekapitulaci pojmů uvedených v názvu bakalářské práce a sumarizaci všech 

dostupných technických a právních předpisů. Zaměřuje se také na rozbor výběru a hodnocení 

dodavatelů FM-služeb dle již zmíněných předpisů.  

 

Praktická část práce se zaměřuje na konkrétní objekt a konkrétní případ řešení výběru a 

hodnocení dodavatelů FM-služeb. Popisuje postup při výběru a hodnocení dodavatelů na 

úklidové služby. Výstupem z praktické části bakalářské práce je vzorová smlouva o dílo na 

úklidové služby v konkrétním řešeném objektu. Smlouva o dílo je obsahem příloh přiložených 

k této bakalářské prácí společně s fotodokumentací řešeného objektu a jeho schématem.  
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2. Přehled základních pojmů 

 

Je důležité vyzdvihnout některé základní pojmy související s výběrem a hodnocením 

dodavatelů služeb facility managementu. Těmito pojmy jsou služby jako základ řešené 

problematiky, strukturalizace facility managementu jako taková a možnosti zajištění dodávek 

na FM-služby. 

 

2.1 Služby 

Služba se všeobecně definuje jako činnost uspokojující určitou potřebu. V rámci facility 

managementu se spíše popisuje jako podpůrné zajišťování základních činností společnosti. 

[15,1] 

 

2.2 Strukturalizace FM 

Facility management koordinuje a integruje některé podpůrné služby s jejich následnou 

přeměnou na facitity služby. 

 

Oblast facility managementu může být seskupena podle požadavků klienta do dvou hlavních 

skupin: 

o prostor a infrastruktura 

o lidé a organizace [1] 

 

2.2.1 Prostor a infrastruktura 

 

Ubytování 

Požadavky klienta na prostor jsou uspokojovány službami jako například plánování, návrh či 

získání prostor, ale též správa a řízení prostor a jejich uspořádání. 
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Příklady služeb: 

o strategické plánování a řízení prostoru 

o pronájem a řízení obsazenosti 

o správa a údržba budov 

o renovace a/nebo přestavba [1] 

 

Pracoviště 

Požadavky klienta na pracovní prostředí jsou uspokojovány službami souvisejícími s interním 

či venkovním prostředím, vybavením nábytkem a zařízením a nájemnickou výbavou.  

 

Příklady služeb: 

o návrh a ergonomie pracoviště 

o výběr nábytku, přístrojů, vybavení 

o stěhování 

o značení, dekorace, členění prostoru [1] 

 

Technická infrastruktura 

Požadavky klienta na technické vybavení budovy jsou uspokojovány službami, které zajišťují 

příjemné klima, světlo/stín, elektrický proud, vodu a plyn.  

 

Příklady služeb: 

o správa energií a médií 

o provoz a údržba technické infrastruktury (TZB) 
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o správa systémů pro provoz a údržbu budov 

o světelné, odpadové hospodářství [1] 

 

Úklid 

Požadavky klienta na hygienu a čistotnost jsou uspokojovány službami, které udržují pořádek 

pracovního prostředí a napomáhají udržovat zařízení v dobrém stavu. 

 

Příklady služeb: 

o hygienické služby 

o úklid pracoviště, strojní úklid 

o čištění vybavení a zařízení, budov a mytí skel 

o venkovní úklid a zimní služby [1] 

 

Ostatní – prostor a infrastruktura 

Specifické a individuální požadavky klienta na prostor a infrastrukturu, které je třeba zajistit 

v souladu s jeho nároky. 

 

Příklady služeb: 

o pronájem měřících a speciálních prostředků 

o interiérové práce se speciálním nářadím a vybavením 

o práva obchodních prostor [1] 
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2.2.2 Lidé a organizace 

 

Zdraví, ochrana a bezpečnost 

Požadavky klienta na bezpečné prostředí jsou uspokojovány službami, které chrání před 

vnějšími hrozbami nebo vnitřními riziky a ochraňuje zdraví a pohodu lidí.  

 

Příklady služeb: 

o pracovní lékařské služby 

o přístupové systémy, identifikační karty, klíčové hospodářství 

o scénář opatření při katastrofách 

o požární ochrana a prevence [1] 

 

Péče o uživatele objektů 

Požadavky klienta na pohostinnost jsou uspokojovány službami, které poskytují příjemné 

pracovní prostředí a způsobují, že se lidé cítí příjemně a spokojeně. 

 

Příklady služeb: 

o sekretářské a recepční služby 

o stravování a stravovací automaty 

o organizace konferencí, schůzek a speciálních akcí 

o help desk služby [1] 
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ICT ( informační a komunikační technologie ) 

Požadavky klienta na informace a komunikace jsou uspokojovány službami, které zajišťují 

informační a komunikační technologie. 

 

Příklady služeb: 

o správa a podpora PC 

o IT bezpečnost a ochrana 

o provoz datových a telefonních sítí 

o datová střediska, hosting a provoz serverů [1] 

 

Logistika 

Požadavky klienta na logistiku jsou uspokojovány službami, které poskytují transport a 

skladování zboží a informací a zlepšují související procesy.  

 

Příklady služeb: 

o vnitřní pošta a kurýrní služby 

o kancelářské potřeby 

o doprava a skladovací systémy 

o parkování a správa vozového parku [1] 

 

Ostatní podpůrné služby 

Požadavky klienta na ostatní podpůrné služby mohou být uspokojovány řadou doplňkových 

služeb. Tyto služby mohou být velice individuální v závislosti na vymezení základní činnosti.  
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Příklady služeb: 

o účetnictví, audity a finanční hlášení 

o marketing a reklama, fotografické služby 

o nákup, správa smluv a právní servis 

o management kvality [1] 

 

2.3 Zajištění dodavatelů služeb FM 

Zajištění dodavatelů je možno dvěma způsoby: 

- formou insourcingu 

- formou outsourcingu 

 

Insourcing services - interní služby (vlastní zdroje – pracovníci organizace) znamenají 

realizaci činností pomocí vlastních pracovníků. [6] 

 

Outsourcing services - externí služby jsou služby, které jsou zajišťovány objednanou, 

většinou specializovanou organizací nebo pracovníky neboli se dá volně přeložit jako 

delegování vedlejší a obslužné činnosti z interní výroby uvnitř podniku na externí subjekt, 

který se na tuto činnost specializuje. [6] 
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3. Výběr dodavatelů facility managementu 

 

Při výběru dodavatelů služeb facility managementu můžeme postupovat podle: 

Normy ČSN EN 15221-2 Facility management-Část 2:Průvodce přípravou smluv o 

facility managementu formou výběrového řízení. Tato norma je vytvořena zejména pro FM-

smlouvy mezi klientem a externím poskytovatelem FM-služeb. Přesto se může velká část této 

normy vztahovat na případy, kde je poskytovatelem FM-služeb interní složka působící 

v rámci klientovy organizace a je velmi prospěšné stanovit přístup založený na dohodách o 

úrovni služeb (SLA). [2] 

Druhou možností je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Důraz by se také měl klást na legislativu, která se zabývá touto problematikou 

všeobecně a to je obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. a občanský zákoník č. 40/1964 Sb. . 

 

3.1 Postup dle normy ČSN EN 15221-2 

Výběr dodavatelů FM-služeb úzce souvisí s FM-smlouvami, jelikož završením každého 

výběru by měla být smlouva s konkrétním (vítězným) dodavatelem. 

 

3.1.1 Hlavní charakteristiky FM-smluv 

3.1.1.1 Časový rozvrh a zdroje 

Na přípravu FM-smluv je třeba si vyhradit dostatek času a všechny potřebné materiály 

úměrně velikosti a významu služeb. Při přípravě FM-smluv by se mělo postupovat v několika 

rozličných fázích. [2] 
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3.1.1.2 Vzájemnost a výhody 

Jak klient, tak poskytovatel FM-služeb by měli chápat, jaké jsou požadované výstupy a cíle 

klienta. 

o Poskytovatel by měl pochopit provozní a strategický význam činnosti ve 

vztahu ke klientově organizaci. 

o Klient by měl pochopit, že má finančně, provozně i jinak přímý zájem na 

výkonech poskytovatele FM-služeb. 

 

Pozornost by měla být věnována požadavkům základních činností a procesům řízení změn.  Je 

důležité, aby každá z dotčených stran vykonala vlastní finanční analýzu ziskovosti 

uvažovaných činností. [2] 

 

3.1.1.3 Strategické cíle 

Poskytovatel by měl porozumět a podporovat klientovu strategii relevantní k FM-smlouvě. 

Tam, kde strategie není zcela určena, by měly obě strany vyvinout a zdokumentovat úsilí, 

které vyvinuly za účelem dohody a porozumění. [2] 

 

Očekává se postoupení důležitých poznatků před uzavřením FM-smlouvy. Obě strany by měli 

poznat vzájemně svoji interní kulturu a interní procesy. Stupeň organizačního propojení a 

kontrolní mechanizmy by měly být dohodnuty společně, s jasně stanovenou strukturou toku 

řídících informací mezi oběma stranami. [2] 

 

Součástí FM-smlouvy by měl být cíl/preambule. Uvedení hlavního záměru obou stran a účelu 

FM-smlouvy může být zvláště důležité pro dlouhodobé dohody, kdy může být při změně 

podmínek nezbytné provést úpravy smlouvy. Preambule pomáhá, vykladu FM-smlouvy 

v případě sporu a formulaci doplňků při následné úpravě smlouvy. [2] 
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3.1.1.4 Nezbytné složky FM-smlouvy 

A. Trvání FM-smlouvy 

FM-smlouva by měla trvat tak dlouho, aby byla výhodná pro obě strany. Normálně by měla 

trvat minimálně tři roky. Součástí smlouvy by měla být dohoda, jakým způsobem mohou obě 

strany postupovat při rozšíření trvání smlouvy. FM-smlouva by měla obsahovat odkaz na 

výpovědní lhůtu, které bude poskytovatel FM-služeb podléhat. [2] 

 

B. Exkluzivita 

Měl by být určen stupeň exkluzivity, který bude garantován poskytovateli FM-služeb za 

kteroukoliv jednotlivou službu. [2] 

 

C. Řízení FM-služeb pořizovaných klientem 

Doporučitelná smluvní metoda pro FM-smlouvy doporučuje poskytovateli FM-služeb, aby 

pro klienta vykonával všechny FM-služby. Nicméně, mohou existovat určité prvky FM-

služeb, které si klient může přát vykonávat sám a pověřit poskytovatele FM-služeb jejich 

řízením. Je-li to proveditelné, rozsah jakéhokoliv působení v roli agenta by mělo být jasně 

stanoveno. [2] 

 

D. Subdodávky 

Rozsah a kontrola subdodávek a druh FM-služeb, které jsou nebo nejsou dovoleny řešit 

formou subdodávky, by měl být spolu se specifickými podmínkami stanoven ve FM-smlouvě. 

Poskytovatel FM-služeb by měl být odpovědný za subdodávané FM-služby. [2] 

 

E. Přiřazení zodpovědnosti managementu 

Zodpovědnosti managementu investorů, ovlivněné FM-smlouvou by měly být jasně 

stanoveny. FM-smlouva může zahrnovat rozdělení činností mezi klientem a poskytovatelem 
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FM-služeb, jakož i přesun pracovníků. Tam, kde pracovníci poskytovatele FM-služeb působí 

ve jménu klienta, měla by být jasně stanovena úroveň autonomie a rozsah činností. [2] 

 

F. Informační povinnosti 

Navrhováni, aktualizace a podávání informací o řízení by mělo být ve FM-smlouvě dobře a 

srozumitelně vyjádřeno. Měly by být vypracovány předepsané procedury na vypracování 

zpráv a vykazování výkonových ukazatelů. V případě potřeby, je zde možnost nezávislého 

auditu na vypracované zprávy či výkonové ukazatele. [2] 

 

G. Komunikace 

Obě strany by měly zajistit, aby byli všichni investoři, kterých se FM-smlouva týká, 

informováni o konečné dohodě, jakož i o jakýchkoliv následných aktualizacích smlouvy. [2] 

 

H. Regulace 

Tam, kde se FM-smlouva použije, by měla být v souladu s evropskými, národními, jakož i 

regionálními legislativními a rozpočtovými pravidly a měla by zohledňovat sociální 

podmínky. V mnohonárodnostní FM-smlouvě by měl klient a poskytovatel FM-služeb 

stanovit platný právní rámec pro FM-smlouvu a její části. [2] 

 

I. Klientské standardy 

FM-smlouva by měla počítat určitým standardem klienta a jeho organizačním dozorem. [2] 

 

J. Příprava na ukončení FM-smlouvy 

Explicitní pozornost by se měla věnovat ukončení FM-smlouvy ve smyslu odměny, personálu 

a dalších náležitostí. [2] 
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3.1.1.5 Pokyny pro přípravu smlouvy 

Všeobecně 

FM-smlouva by měla obsahovat níže uvedené principy jako klíčové ukazatele: 

o flexibilitu 

o výkonná kritéria 

o procedury týkající se vykazování a auditování 

o průběžné zlepšování, využívání nejlepších praktik a inovací 

o obnova majetku a projektové aktivity [2] 

 

Flexibilita 

Míra flexibility, zahrnutá ve FM-smlouvě, by měla podporovat trvalou produktivitu 

s předpokládanou mírou změn a nákladovými jistotami vyžadovanými klientem. Čím více je 

rozsah FM-smlouvy flexibilní, tím více je třeba pečlivé dokumentace změn a metodiky řízení 

nákladů. FM-smlouva by měla objasnit metodiku a přístup k vypořádání se 

s nepředvídatelnými událostmi a konflikty. FM-smlouva by měla obsahovat proceduru 

vypracování příloh. [2] 

Výkonová kritéria 

FM-smlouva by měla stanovit požadované výsledky na výstup (např. klíčové výkonové 

ukazatele, úrovně služeb) a jejich omezení, nikoliv detailní popis úloh, které mají být splněny. 

[2] 

 

Nehledě na specifické FM-služby, u kterých by měla být ve FM-smlouvě přesně stanovena 

nejnižší úroveň zdrojů, mělo by být poskytovateli FM-služeb umožněno zvolit si prostředky, 

jakými budou dosažena výkonová kritéria. Je důležité nechat poskytovatele FM-služeb najít 

nejefektivnější cestu k dosažení požadované úrovně služeb. Naproti tomu je důležité pro 
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klienta, aby byl popsán proces a metodika použitá na měření výstupů z každé FM-služby jako 

součást FM-smlouvy a byla specifikována ověřovací a testovací kritéria. [2] 

 

Procedury týkající se vykazování a auditování 

Rozsah vykazování, ověřování, testování, finančního akceptování a auditování by měl být 

uveden ve FM-smlouvě. Jakýkoliv požadavek na poskytovatele FM-služeb, aby podporoval 

audity a kontrolování kvality, by měl být taktéž zdokumentován. Taktéž by měl být určen 

požadavek na uspořádání údajů nebo integraci systémových IT dat. [2] 

 

Ve FM-smlouvě by měl být kladen důraz na všechny spojitosti mezi měřením výkonu a 

systémy zajištění kvality. [2] 

 

Průběžné zlepšování, využívání nejlepších praktik a inovací 

FM-smlouva by měla stanovit metodiku, kterou se zahájí nebo rozvíjí systém průběžného 

zlepšování, využívání nejlepších praktik a inovací v souladu s cenou a přepočtovými 

mechanizmy. [2] 

 

Výměna investičního majetku a projektové aktivity 

Je pravděpodobné, že klienti budou požadovat od poskytovatelů FM-služeb, aby převzali 

zajištění výměny prvků investičního majetku a projektové činnosti. [2] 

 

Jestliže je tento typ činnosti zahrnut ve všeobecné FM-smlouvě, měl by být v příslušných 

aspektech rozpracován. Doporučuje se, aby charakteristické prvky této činnosti byly zahrnuty 

v dohodách o úrovni služeb (SLA) pokrývajících výstupy. [2] 
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Vztah mezi činnostmi facility managementu a aktivitami řízení projektů musí být jasně 

dokumentován v rámci FM-smlouvy. Toto by mělo pokrývat podporu obměny majetku 

vyžadovanou od poskytovatele FM-služeb a podporu projektových aktivit. Pokud to není 

zahrnuto v rámci FM-smlouvy, měla by být jakákoliv projektová aktivita zajišťována třetí 

stranou. [2] 

 

3.1.2. Příprava a implementace FM-smluv 

3.1.2.1 Příprava FM smluv 

Příprava FM-smluv má několik fází:  

o přípravná fáze u klienta 

o předkvalifikační a výběrová fáze 

o výběrová/jednací fáze 

o fáze přípravy FM-smluv 

o fáze podepsání dohody [2] 

 

Přípravná fáze u klienta 

Klient by měl zdokumentovat informační výstupy, stanovit všeobecné cíle FM-smlouvy a 

přínosy těchto cílů. [2] 

 

Klient je zodpovědný za prvotní uspořádání a úplnost dat. Také by si měl klient vyhradit 

dostatek času na předsmluvní proces. Klient stanoví FM-služby, které by měly být 

poskytovány. Jejich rozsah je uveden v ČSN EN 15221-1. Výkonové ukazatele 

poskytovaných služeb by měly být určeny dle výkonových kritérií. [2] 
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Klient by měl zajistit vhodnou dodávku a řízení činností/organizace, aby řídil jednotlivé fáze 

v přípravě FM-smluv. [2] 

 

Předkvalifikační a výběrová fáze 

Proběhne identifikace limitovaného počtu kvalifikovaných poskytovatelů FM-služeb. [2] 

 

Připraví se dokumentace klíčových výběrových kritérií a systému, které nastaví jejich 

důležitost. Uveřejní se prostřednictvím vhodných médií, například dle nařízení evropské 

komise prostřednictvím vhodného inzerátu. [2] 

 

Potencionálním dodavatelům FM-služeb se poskytnou nezbytné informace, aby se mohli 

zúčastnit této předkvalifikační fáze. [2] 

 

Vyhodnotí se nabídky poskytovatelů FM-služeb s cílem vytvoření užšího výběru. Všichni 

potenciální poskytovatelé FM-služeb by měly být informováni o výsledku vyhodnocení jejich 

nabídek. [2] 

 

Výběrová/jednací fáze 

Je-li potřeba, připraví a vydá klient FM-smlouvu a dokumentaci o výběrovém řízení. 

Poskytovatelé FM-služeb vypracují nabídky na poptávané FM-služby. [2] 

 

Vyhodnotí se výběr poskytovatele FM-služeb. V této fázi obvykle proběhne výběr vítězného 

poskytovatele FM-služeb. Pokud nemůže být uzavřena konečná FM-smlouva, je možné 

uzavřít v této fázi předběžnou dohodu. [2] 
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Fáze přípravy FM-smlouvy 

Detailní a konečná příprava smluvní dokumentace a dokončení due diligence procesů. Měl by 

být projeven souhlas obou stran s metodikou řešení případných neshod v podmínkách FM-

smlouvy. [2] 

 

Fáze podepsání dohody 

Podepsání FM-smlouvy. [2] 

 

3.1.2.2 Implementace FM-smluv 

Implementace FM-smluv se uskutečňuje v několika fázích: 

o mobilizační fáze 

o ověřovací fáze 

o provozní fáze 

o závěrečná fáze [2] 

 

Mobilizační fáze 

Implementace mobilizační fáze tak jak bylo dohodnuto. Tato fáze zahrnuje přípravu a 

mobilizaci všech zdrojů, systémů, dat, oprávnění a procedur před tím, než se převezme plná 

zodpovědnost za FM-služby, které mají být dodávány na základě    FM-smlouvy. [2] 

 

Měl by být jasně stanoven libovolný stupeň paralelního provozu včetně přístupu k existujícím 

datům, k dodavatelským informacím, měřením a účasti na jednáních. Obě strany by měly mít 

vypracované plány s náhradním řešením pokrývajícím nepředvídatelné události, které by se 

mohly vyskytnout po dobu zajišťování FM-služeb. [2] 
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V průběhu této fáze, by měl poskytovatel FM-služeb zkontrolovat investiční majetek a 

posoudit jeho schopnost plnit požadovaná kritéria. Tento krok se provádí v případě, že je vše 

založeno na výkonech poskytovatele FM-služeb. Poskytovatel FM-služeb by se měl 

ubezpečit, že všechny instalované systémy zahrnuté v rámci FM-smlouvy splňují požadované 

výsledky určené na počátku. Všechny nesoulady by měly být zdokumentovány. [2] 

 

Ověřovací fáze  

Obě strany by si měly potvrdit správnost informací předaných při přípravě FM-smlouvy. 

Poskytovatelům FM-služeb by měl být poskytnut čas na ověření služeb, systémů a dat. 

Ověřování musí být skončeno do uzavření implementace FM-smlouvy. V případě záporného 

výsledku ověření, by měl být stanoven mechanizmus pro jeho nápravu. [2] 

 

Provozní fáze  

  Implementace a stabilizace 

Implementační fáze by měla být určena časovým obdobím. Měl by být brán zřetel na rizika 

spojená a termíny dodávek FM-služeb. [2] 

 

Po předání předávací dokumentace se provozovatel FM-služeb stane oprávněným 

provozovatelem a vykonavatelem FM-služby, tak jak je stanoveno ve FM-smlouvě. [2] 

 

  Optimalizace 

V tomto stupni jsou dodávány FM-služby a je aplikována metodika optimalizace procesů. [2] 

 

  Příprava na ukončení FM-smlouvy 

Mělo by být stanoveno časové období a metodika řešení převodu v ukončovací fázi. [2] 
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Všechny data, informace a dokumentace poskytnuta provozovateli FM-služby v rámci 

provozu by měly být pečlivě shromážděny, porovnány a odevzdány klientovy v původní 

formě. [2] 

 

Závěrečná fáze 

Obě strany by měli zrealizovat všechny úkony k ukončení FM-smlouvy. Mělo by být 

zdokumentováno závěrečné období a všechny nevyjasněné aktivity. [2] 

 

 

3.2 Postup dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byl novelizován zákonem č. 417/2009 Sb., 

kterým se tento zákon mění. Část první a druhá tohoto zákona nabývají účinnosti dnem 

1.ledna 2010. Část třetí a čtvrtá tohoto zákona nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Změny 

zákona mají dopad jak na objednatele, tak i na dodavatele. Mezi hlavní změny patří vznik 

černé listiny, na níž budou uvedeni nesolidní a nespolehliví zájemci o veřejné zakázky. Tento 

rejstřík bude veřejně přístupný a navíc nepoctivým dodavatelům hrozí pokuty. Další výraznou 

změnou je zjednodušení postupu při doplňování kvalifikace či objasnění předložených 

informací. Od 1. ledna 2010 zároveň vstupují v platnost nové, nižší finanční limity týkající se 

vymezení podlimitních veřejných zakázek. [17]  

 

3.2.1 Veřejná zakázka 

Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či 

více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné 

provedení stavebních prací. Veřejná zakázky, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto 

zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy. [5] 
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3.2.2 Rámcová smlouva 

Rámcovou smlouvou se rozumí písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči 

uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných 

zakázek na dodávky, služby či stavební práce zadávaných po dobu platnosti rámcové 

smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství. [5] 

 

Používáme-li pojem veřejná zakázka, rozumí se tím i rámcová smlouva. Ustanovení zákona 

č.137/2006 Sb. vztahující se na veřejnou zakázku platí i pro rámcovou smlouvu. [5] 

 

Rámcovou smlouvou se rozumí též smlouva uzavřená na základě zadávacího řízení 

realizovaného dle právních předpisů Evropských společenství ve prospěch sektorového 

zadavatele se sídlem v České republice jeho přidruženou osobou, která je sektorovým 

zadavatelem v jiném členském státě Evropské unie. [5] 

 

3.2.3 Zadávací řízení 

Zahájení zadávacího řízení 

Zadávací řízení zahajuje zadavatel (sektorový nebo veřejný) uveřejněním oznámení nebo 

odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení.  

Výzvou o zahájení zadávacího řízení se rozumí: 

o písemná výzva k jednání 

o písemná výzva k podání nabídek 

o písemná výzva k podání nabídek v řízení na základě rámcové smlouvy [5] 

 

Uveřejňováním se rozumí uveřejnění v informačním systému a Úředním věstníku Evropské 

unie. Zadavatel může uveřejnit oznámení či výzvu přímo prostřednictvím Úřadu pro úřední 

tisky, nebo prostřednictvím provozovatele informačního systému. Pro uveřejňování se 
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používá formulář dle předpisu Evropských společenství.  Provozovatel informačního systému 

uveřejní oznámení do 12 dnů a je-li zadáno elektronickými prostředky do 5 dnů ode dne 

odeslání zadavatelem. [5] 

 

Lhůtu pro podání nabídek stanoví zadavatel ve výzvě k podání nabídek. Lhůta začíná 

následujícím dnem po dni odeslání oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení nebo 

výzvy k podání nabídek. [5] 

 

V oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení by měl zadavatel stanovit délku zadávací 

lhůty nebo její konec datem. Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými 

nabídkami vázáni. [5] 

 

Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek 

zadavatele vymezující předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

Zadávací dokumentace by měla obsahovat: 

o obchodní podmínky 

o technické podmínky 

o podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

o způsob hodnocení nabídky 

Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval 

části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl 

identifikační údaje každého subdodavatele. [5] 

 

V případě zakázky na služby může zadavatel v zadávací dokumentaci také uvést správní 

orgán nebo jiný subjekt, u kterého mohou dodavatelé získat informace o povinnostech 
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vyplývajících ze zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany zaměstnanců a 

pracovních podmínek, ochrany životního prostředí nebo daní platných v místě, ve kterém mají 

být poskytnuty služby a které se vztahují k těmto službám. [5] 

 

Technickými podmínkami se v případě zakázek na služby rozumí vymezení charakteristik a 

požadavků na služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití 

požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem. [5] 

 

3.2.4 Nabídky 

Každý dodavatel může podat jen jednu nabídku a nesmí být současně subdodavatelem jiného 

dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Nabídky se podávají písemně. [5] 

 

3.2.5 Otevírání obálek s nabídkami 

Pro otevírání obálek s nabídkami ustanoví zadavatel nejméně tříčlennou komisi nebo zadá 

funkci hodnotící komisi nebo veškerá práva a povinnosti plní zadavatel sám. [5] 

 

V případě ustanovené komise jsou její členové povinni zachovávat mlčenlivost o 

skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou funkcí. Obálky musí být otevřeny 

v termínu ustanoveném zadavatelem, avšak nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek. [5] 

 

3.2.6 Hodnotící komise 

Veškerá práva a povinnosti související s posuzováním a hodnocením nabídek může plnit 

zadavatel nebo ustanoví hodnotící komisi. [5] 
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Hodnotící komise musí mít nejméně 5 členů. Je-li to odůvodněno, jedna třetina hodnotící 

komise musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky. Členem komise musí 

být zástupce zadavatele. Členové komise nesmějí být podjatí a zejména se nesmí podílet na 

zpracování nabídky. Hodnotící komise volí na svém jednání ze svých členů předsedu a 

místopředsedu. Hodnotící komise může jednat, jen jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů 

a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. [5] 

 

3.2.7 Posouzení nabídek 

Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska zadavatele a jeho požadavků 

zadaných v zadávacích podmínkách. Nepřijatelné nabídky, které tyto požadavky nesplňují, 

musí být vyřazeny. [5] 

 

3.2.8 Hodnocení nabídek 

Dle tohoto zákona je základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky ekonomická 

výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena. Zvolí-li si zadavatel jako základní 

hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, stanoví se vždy dílčí hodnotící kritéria. 

[5] 

 

Dílčí hodnotící kritéria mohou být vedle nabídkové ceny zejména kvalita, technická úroveň 

nabízeného plnění, funkční a estetické vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska na životní 

prostředí, provozní náklady, zabezpečení dodávek. Jednotlivým hodnotícím kritériím se 

stanoví váha vyjádřená v procentech. [5] 

 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotících kritérií. Je-li základním 

hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit 

nabídky a sestavit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah. [5] 
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Je-li základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, stanoví hodnotící komise 

pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. [5] 

 

Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze 

jednoho uchazeče. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou 

zprávu s podpisem všech členů hodnotící komise. [5] 

 

3.2.9 Ukončení zadávacího řízení  

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky dle hodnotících kritérií a odešle oznámení 

o výběru do 5 pracovních dnů všem uchazečům v zadávacím řízení. K ukončení zadávacího 

řízení patří uzavření smlouvy do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel musí nechat uplynout lhůtu pro podání 

námitek před podpisem smlouvy. [5] 

 

Veřejný zadavatel je povinen do 48 dnů po uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku 

zadávacího řízení k uveřejnění. [5] 

 

Jak již bylo naznačeno, výběr dodavatelů služeb úzce souvisí se smlouvami. O smlouvách, 

jejich základních ustanoveních a o veřejných soutěžích hovoří i jiné legislativy, které jsou 

nadřazeny normám a to jsou: Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. a občanský zákoník č. 

40/1964 Sb. [5] 
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3.3 Obchodní zákoník  č. 513/1991 Sb.   

 

3.3.1 Ustanovení o uzavírání smlouvy 

 Jednání o uzavření smlouvy 

Účastníci mohou uzavřít smlouvu, která není jako typ smlouvy, jestliže však nedostatečně 

určí předmět svých závazků ve smlouvě, není smlouva uzavřena. [4] 

 

Dohoda o určité části smlouvy může být nahrazena dohodou o způsobu dodatečného určení 

závazku, jestliže nezávisí jen na vůli jedné strany. Dohoda při uzavírání smlouvy o určité části 

smlouvy dodatečným dohodnutím má splatnost uzavřením této části smlouvy, ledaže strany 

dali najevo, že nedosažení dodatečné dohody nemá vliv na platnost uzavřené smlouvy. [4] 

Jestliže si strany poskytnou důvěrné informace při jednání o uzavření smlouvy, nesmí žádná 

strana tyto informace zneužít nebo poskytnout třetí straně, i když nedojde k uzavření smlouvy. 

[4] 

 

Smlouva vyžaduje k její platnosti písemnou formu, pokud alespoň jedna strana projeví vůli ji 

uzavřít písemně. K uzavření smlouvy je možno použít v obchodním styku užívaný smluvní 

formulář. Ve smlouvě uvedená odchylná ujednání mají přednost před zněním obchodních 

podmínek uvedených v tomto zákoně. [4] 

 

Jsou-li smlouvy uzavřeny v tomtéž jednání nebo zahrnuty do jedné listiny, každá z těchto 

smluv se posuzuje samostatně. Jestliže z povahy smluv vyplývá, že jsou vzájemně závislé, 

vznik a zánik každé z těchto smluv je podmínkou pro vznik a zánik ostatních smluv. [4] 
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 Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky 

Projevem vůle, kterým se navrhovatel za účelem uzavření smlouvy obrací na neurčité osoby, 

se považuje za veřejný návrh na uzavření smlouvy. Pokud podnět podaný k uzavření smlouvy 

nesplní dané náležitosti, považuje se za výzvu k podání návrhu na uzavření smlouvy. Jestliže 

navrhovatel odvolá veřejný návrh před přijetím tohoto návrhu a způsobem, kterým byl návrh 

zveřejněn, považuje se návrh za odvolaný. [4] 

 

Smlouva se uzavře na základě veřejného návrhu s osobou, které ve stanovené lhůtě oznámí 

navrhovateli přijmutí návrhu a navrhovatel uzavření smlouvy potvrdí.  Stanoví-li to návrh, 

může být smlouva uzavřena se všemi osobami, které v dané lhůtě návrh přijaly. [4] 

 

 Obchodní veřejná soutěž 

Vyhlašovatel, který vyhlásí soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy neurčitým 

osobám, tím podá návrh k uzavření smlouvy. [4] 

Při vyhlášení veřejné obchodní soutěže, musí být písemně vymezeny předměty požadovaného 

závazku, obsah zamýšlené smlouvy, způsob podání návrhu a lhůty pro podání a vyhlášení 

vybraného návrhu. Podmínky soutěže musí být uveřejněny. [4] 

 

Vyhlašovatel může měnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit jen za podmínky, že si toto 

právo vyhradil v podmínkách soutěže. [4] 

 

Do soutěže bude zařazen jen ten návrh splňující obsah podmínek soutěže, a který byl podán 

v požadované lhůtě. Návrh lze měnit nebo odvolat jen v době určené k odvolání návrhu. [4] 

 

Vyhlašovatel vybírá nejvhodnější z předložených návrhů a oznamuje přijetí způsobem a 

lhůtou danou v podmínkách soutěže. Nestanovují-li podmínky soutěže způsob výběru 

nejvhodnějšího návrhu, má vyhlašovatel právo si vybrat návrh, který mu vyhovuje. 
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Vyhlašovatel má právo odmítnout všechny předložené návrhy, vyhradil-li si toto právo 

v podmínkách soutěže. [4] 

 

3.3.2 Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích 

Smlouva o dílo 

Ve smlouvě o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a zadavatel k zaplacení 

ceny za provedení díla. Dílem se rozumí to, co nespadá do kupní smlouvy: zhotovení, montáž 

určité věci, její údržba, oprava, úprava nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Za dílo 

se vždy považuje zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby a jejích částí. [4] 

 

Zhotovitel má povinnost dílo provést na své náklady a nebezpečí v předem sjednané době. 

Zadavatel je povinen převzít provedené dílo. Zhotovitel není vázán při způsobu provedení díla 

pokyny objednatele, pokud k jejich plnění není výslovně zavázán. [4] 

 

Zadavatel má povinnost zhotoviteli zaplatit cenu určenou ve smlouvě nebo stanovenou 

způsobem daným ve smlouvě. Zadavatel má právo kontrolovat provádění stavby. Zjistí-li, že 

dílo je prováděno v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, je oprávněn dožadovat 

se opravy vad vzniklých vadným prováděním a řádného provádění díla. Je-li ve smlouvě 

stanovena oprávněná kontrola díla na určitém stupni jeho provádění, je zhotovitel povinen 

zadavatele včas pozvat k provedení kontroly. [4] 

 

Řádným ukončením a předáním předmětu díla splní zhotovitel povinnost provést toto dílo. 

Zadavatel nabývá vlastnického práva předáním zhotovené věci a přechází na něj nebezpečí 

škody na zhotovené věci. Projeví-li kterákoliv strana vůli sepsat zápis o předání díla, je tomu 

tak učiněno s podpisem obou stran. Zahrnuje-li závazek zhotovitele provedení montáže, splní 

se řádným provedením montáže. Je-li ve smlouvě uvedeno, že řádné provedení díla bude 

prokázáno po provedení dohodnutých zkoušek, považuje se dílo dokončeno po úspěšném 

provedení dohodnutých zkoušek. [4] 
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Je-li předmětem díla hmotné zachycení výsledku jiné činnosti než uvedení výše, je zhotovitel 

povinen postupovat při této činnosti dle smlouvy a s odbornou péčí, tak aby se dosáhlo 

požadovaného hmotného výsledku. [4] 

 

Smlouva mandantní  

V mandantní smlouvě se mandatář zavazuje pro mandanta zařídit za úplatu určitou obchodní 

záležitost nebo jinou činnost. Mandant se ve smlouvě zavazuje mandatáři za předmět smlouvy 

zaplatit úplatou. [4] 

 

Mandatář je povinen postupovat s odbornou péčí. Mandatář musí znát zájmy mandanta a je 

povinen je jimi řídit a jednat v jejich zájmu. Stanoví-li to smlouva je mandatář povinen zařídit 

záležitost osobně. Mandant má povinnost předat mandatáři včas všechny věci a informace 

nutné k zařízení záležitosti. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak má mandatář nárok po řádně 

vykonané činnosti na úplatu, bez ohledu na to, jestli přinesla očekávaný výsledek. [4] 

Mandant má nárok na částečné nebo úplné vypovědění smlouvy v jakémkoliv stádiu plnění 

závazku. [4] 

 

3.4 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. 

Smlouvy 

Účastníci smluvních vztahů mají povinnost dbát na odstranění všeho, co by mohlo vést 

k rozporům. [3] 

 

 Návrh na uzavření smlouvy 

Za návrh na uzavření smlouvy se považuje projev vůle směřující k uzavření smlouvy určené 

jedné nebo více určitým osobám. Projev musí být dostatečně určití a musí z něj vyplývat vůle 

navrhovatele. Návrh může být odvolán ve lhůtě v něm stanovené pro přijetí. [3] 
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Za přijetí návrhu se považuje včasné prohlášení nebo jiné včasné jednání učiněné osoby, 

z něhož zle odvodit její souhlas. Dojde-li navrhovateli vyjádření souhlasu s obsahem návrhu, 

nabývá toto přijetí návrhu účinnosti. [3] 

 

V moment, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti, je uzavřena smlouva. 

Účastník může od smlouvy odstoupit, je-li to stanoveno v zákoně nebo dohodnuto účastníky. 

Účastníci mohou smlouvu uzavřít i ve prospěch třetí osoby. Účastníci mají možnost uzavřít i 

takovou smlouvu, která by nebyla zvláštně upravena, ale nesmí odporovat účelu a obsahu 

tohoto zákona. [3] 

 

Závazkový právní vztah 

Tímto vztahem se rozumí právní vztah, kdy věřiteli vzniká právo na plnění za strany dlužníka 

a dlužníkovy vzniká povinnost závazek splnit. [3] 

Závazky vznikají z právních úkonů, především ze smluv. Pokud nestanoví zákon jinak, nelze 

bez souhlasu jeho stran měnit závazkový vztah. Povinnost dlužníka vyplývající z platného 

závazku je něco věřiteli dát, vykonat, něčeho se zdržet anebo něco trpět a právo věřitele je 

toto od něj žádat. Není-li jakost výslovně stanovena, je dlužník povinen plnit průměrnou 

střední jakost. [3] 

 

Smlouva o dílo 

Zhotovitel má povinnost dílo provést v dohodnuté době a řádně a dle smlouvy. Vztahuje-li se 

k provedení díla závazná technická normy, provedení musí odpovídat této normě. Dle obsahu 

smlouvy a povahy díla je zhotovitel povinen dílo provést osobně nebo má možnost ho dát 

provést na vlastní zodpovědnost. [3] 

 

Je-li cena dohodnuta dle rozpočtu, nesmí být zvýšena bez souhlasu objednatele. Práce a 

náklady nezahrnuté do rozpočtu se mohou účtovat až po souhlasu objednatele písemnou 

formou. Změní-li se cenové předpisy, je zhotovitel povinen o tom objednatele písemně 
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informovat a sdělit mu novou cenu. Objednatel má právo po oznámení nové ceny od smlouvy 

odstoupit. [3] 

 

Bylo-li dílo náhodou zmařeno před uplynutím stavené lhůty, zhotovitel ztrácí nárok na 

odměnu. [3] 

 

Veřejná soutěž 

Vyhlašovatel soutěže má povinnost předat ceny vyhlášené veřejnou soutěží těm, kteří splnili 

podmínky pro jejich udělení. [3] 

 

Vyhlašovatel má možnost odvolat veřejnou soutěž jen z vážných důvodů. Toto odvolání musí 

být provedeno stejným způsobem jako vyhlášení nebo jiným účinným způsobem. Dojde-li 

k odvolání veřejné soutěže, mají soutěžící, kteří převážně nebo z části splnily podmínky 

soutěže, nárok na přiměřené odškodnění. [3] 
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4. Hodnocení dodavatelů služeb FM 

 

Hodnocení dodavatelů FM: 

o při výběru dodavatelů FM 

o v průběhu poskytování služeb 

 

4.1 Hodnocení při výběru dodavatelů FM-služeb 

Hodnocení dodavatelů FM při jejich výběru dle zákona č. 137/2006 Sb. provede hodnotící 

komise dle hodnotících kritérií.  

 

Základní hodnotící kritéria pro zadání zakázky jsou ekonomická výhodnost nabídky a nejnižší 

nabídková cena. [5] 

Při ekonomické výhodnosti nabídky se stanovují dílčí hodnotící kritéria: 

o kvalita 

o technická úroveň nabízeného plnění 

o estetické vlastnosti 

o funkční vlastnosti 

o vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí 

o provozní náklady 

o návratnost nákladů 

o záruční a pozáruční servis [5] 
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Při hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny je hlavním hodnotícím kritériem nejnižší 

nabídková cena. [5] 

 

4.2 Hodnocení v průběhu poskytování služeb FM 

K hodnocení poskytovaných FM služeb zajištěných především outsourcingem slouží         

SLA – Service Level Agreement = smlouva o úrovni služeb.  

 

Graf 1 Servis Level Agreement [9] 

  

SLA definuje kvalitu služeb. Je důležité, aby byla úplná a přesná a měla jednoduchou a jasnou 

strukturu. Úvodní část by měla přesně definovat pojmy. Také je důležité, aby ve smlouvě byly 

limitní parametry dodávané služby. Parametry je důležité zvolit tak, aby se daly reálně 

vyhodnotit a sledovat. [7] 

Typy parametrů služeb: 

o objektivní (tvrdé) parametry 

� fyzické 

� časové 

� funkční 

� finanční 
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o subjektivní (měkké) parametry 

� senzorické  

� chování 

� ergonomické [10] 

 

Objednatel ( klient ) by si měl stanovit, co od výstupu služby očekává, toto by měl přesně 

pospat a ohodnotit případné nedostatky penalizačním koeficientem. Tento koeficient je 

klíčový hodnotící ( výkonnostní ) ukazatel KPI ( Key Performance Indicator ). Těmito 

hodnotícími ukazateli by se pak měly služby a jejich výsledky hodnotit. KPI vyjadřuje výkon 

a kvalitu dodávky. [18] 

Příklady KPI: 

o fyzický důkaz o vykonání služby 

o přesnost a dodržení časového plánu 

o kvalita služby 

o stížnosti 

o pozitivní ohlasy 

o cena  

o rozsah 

o služba zákazníkům 

 

Výsledky měření formou KPI by měly být pravidelně vyhodnocovány formou reportingu, 

který dokládá reálné provozování služeb.  Jasná definice a periodicita reportů by měla být 

uvedena v SLA smlouvě. [7] 
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KPI se stává nezbytným prvkem pro významné odlišení dřívější správy majetku a provozu 

budov od současného vnímání Facility managementu. Ke kvalitnímu nastavení KPI je potřeba 

provést kvalitní analýzu, stanovit si co od výstupu služby očekáváme a co jsme ještě schopni 

akceptovat. [18] 
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5. Zakázka na FM-služby 

 

5.1 Popis případové studie 

Vybraný objekt do případové studie na zakázku FM-služeb je objekt SSÚD Ostrava provozní 

budova s rozšířením tunelového dispečinku spadající pod ŘSD ČR (ředitelství silnic a dálnic).  

 

Tato budova je čtyřpodlažní, ale SSÚD patří jen prví dvě podlaží, které budou předmětem 

naší zakázky.  

 

               Obr.3 Hlavní budova SSÚD Ostrava 3 [vlastní archiv] 

 

Předmětem této zakázky je FM-služba: komplexní úklidové práce vnitřních prostor budovy. 
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5.2 Výběrové řízení 

Jelikož je ŘSD ČR státní organizace, tak se výběr dodavatelů na zakázku řídí               

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

 

Před výběrovým řízením se musí stanovit rozsah služeb, které pak budou uvedeny v příloze 

smlouvy a připravit potřebná dokumentace, která se poskytne dodavatelům pro přípravu 

nabídky.  

 

Četností úklidových prací pro kancelářské prostory se nezabývá žádná norma, zákon ani 

hygienický předpis a tak si ji zadavatel určí sám dle svého mínění.  

 

Pro naší případovou studii tedy stanovíme rozsah a četnost úklidových prací takto: 

 

vysypávání odpadkových košů  1 x denně 

vysávání kobercových ploch  1 x denně 

vytření podlah 1 x denně 

setření prachu z volně přístupného kancelářského nábytku  1 x denně 

vytření všech komunikačních ploch včetně schodiště a výtahů  1 x denně 

odstranění všech zjevných skvrn ( skla, zrcadla )  1 x denně 

 
dezinfekce zařizovacích předmětu a obkladů kolem nich   
( WC, umýváren, sprch, kuchyněk ) 1 x denně 

umýt záchody: vydezinfikovat zevnitř i vevnitř, umýt pisoár, otřít orvet,  
na vlhko přetřít obklady 1 x denně 

doplnění ( kontrola ) hygienického materiálu  1 x denně 
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setření prachu z inventáře  2 x týdně 

setření prachu na volně přístupných oknech a parapetech  2 x týdně 

 

setření prachu z volně přístupných specifických míst  
( umělé květiny, nástěnky, radiátory apod. ) 2 x měsíčně 

celková dezinfekce sociálních místností včetně zařizovacích předmětů 2 x měsíčně 

mytí dveří, dveřních prvků a zárubní  2 x měsíčně 

 

generální ošetření nábytku a ostatního inventáře  1 x ročně  

mokré čištění koberců a čalouněného nábytku  1 x ročně 

generální čištění a ošetření povrchu komunikačních ploch ( chodby )  1 x ročně 

 

Pokud si zadavatel není jist četností prací je možné do smlouvy zahrnout případnou pozdější 

změnu smlouvy v rámci četnosti úklidových prací ve zkušební lhůtě.  

 

Nedílnou součástí procesů před výběrovým řízením je určení předpokládané ceny předmětu 

veřejné zakázky v našem případě na služby. Takovou cenou se myslí celková ceny za 

poskytované služby. Zadavatel je povinen předpokládanou hodnotu zakázky stanovit na 

základě informací o stejných či obdobných zakázkách či na základě průzkumu trhu či jiným 

vhodným způsobem. Postup je dán opět zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. [5] 

 

V našem případě určíme předpokládanou cenu z obvyklé ceny na trhu za stejné či obdobné 

úklidové práce.  
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Příklady cen obdobných úklidových prací v m2/ rok bez DPH:  

1. firma ELF ,úklidové práce Ostrava – Mariánské hory 127,20 Kč 

2. firma U-SERVIS Opava 151,20 Kč 

3. firma SARIF plus s.r.o. Ostrava – Poruba  120,00 Kč 

4. firma Hadr & Kyblík s.r.o. Ostrava 156,00 Kč 

5. firma VKUS-BUSTAN s.r.o.  Frýdek – Místek 104,75 Kč  [12] 

Obvyklá cena za úklidové práce ( zaokrouhlená ) 132,00 Kč  

Předpokládaná cena za 957,8 m2/ rok je (zaokrouhlená ) 126 430,00 Kč bez DPH 

 

Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na služby je v takovém finančním rozsahu   

(do 2 mil. Kč za služby), kdy se bude postupovat dle pravidel pro zakázky malého rozsahu dle 

výše zmíněného zákona o veřejných zakázkách.  

 

U zakázek malého rozsahu není zadavatel povinen na základě obecné výjimky tuto zakázku 

zadávat v režimu zákona. Je ale nutné dodržet zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a 

zásady rovného zacházení, aby nedošlo k porušení zásad hospodářské soutěže. [5] 

 

Na začátku zadávání musí zadavatel rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky. Zadavatel 

nemusí veřejnou zakázku malého rozsahu zadat v zadávacím řízení, ale je možné využít i 

podmínek zjednodušeného zadávacího řízení pro podlimitní zakázky.  

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nepřesahující 200 000 Kč: 

Zakázka může být zadána: 

o Výzvou jednoho dodavatele k předložení cenové nabídky 

o Rozhodnutí pověřené osoby zadavatele na základě dodavatelem předložené či 

jinak dostupné aktuální nabídky ( není nutné stanovit hodnotící komisy ) 
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o Uzavřením smlouvy 

Počet vyzvaných dodavatelů: 

o 1 dodavatel 

Termín pro předložení nabídek není stanoven. Rozhodování o výběru provede 1 pověřená 

osoba. [13] 

 

Podmínky zjednodušeného zadávacího řízení pro podlimitní zakázky: 

Zadavatel vyzývá písemně nejméně 5 zájemců k podání zakázky a vhodným způsobem       

(v informačním systému veřejné správy) uveřejní písemnou výzvu po celou dobu lhůty pro 

podání nabídek.  

Písemná výzva: 

o Identifikační údaje veřejného zadavatele 

o Informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky 

o Zadávací dokumentaci 

o Lhůtu a místo pro podání nabídek 

o Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

o Údaje o hodnotících kritériích 

Dále zadavatel stanoví komisy pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení o minimálním 

počtu 5 členů. Komise vyhodnotí nejvhodnější nabídku dle hodnotících kritérií, odešle toto 

rozhodnutí uchazečům do ř dnů od rozhodnutí a tím ukončí zadávací řízení. [11] 

 

Následuje uzavření smlouvy. Pro účel naší případové studie se nejlépe hodí smlouva o dílo.  
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5.3 Smlouva o dílo na FM-služby 

Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje 

k zaplacení ceny za provedení díla. [5] 

 

Smlouva o dílo je velmi častou a používanou smlouvou. Upravuje jí občanský a obchodní 

zákoník. Smluvní strany jsou: objednatel a zhotovitel. Dílem se rozumí zhotovení, montáž, 

údržba a oprava stavby nebo její části. [14] 

 

Náležitosti smlouvy o dílo: 

1. Objednatel 

Podpisem smlouvy potvrzuje, že má dostatečné finanční prostředky pro realizaci díla. Je 

povinen předat zhotoviteli potřebné dokumenty. Objednatel je povinen včas a řádně převzít 

dílo a uhradit finanční nároky s ním vzniklé. [8] 

 

2. Zhotovitel 

Na své nebezpečí a náklady provede dílo. Je povinen umožnit technický a autorský dozor. 

Zhotovitel má právo pověřit provedením díla třetí osobu – podzhotovitele. V takovém případě 

za podzhotovitele zodpovídá.  [8] 

 

3. Základní ustanovení 

Důležité je neopomenout, že smlouva je uzavřená ve znění pozdějších předpisů nebo 

v platném znění zákonů a vyhlášek. Také se zde uvádí způsobilost zhotovitele.  
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4. Předmět a rozsah díla ( smlouvy ) 

Je nezbytné popsat základní předmět a rozsah díla a všechny práce, které budou v rámci 

finanční odměny a které ne. Případný detailní popis četností a rozsahu prací se uvádí v příloze 

smlouvy.  

 

5. Povinnosti smluvních stran 

Zde se uvádí povinnosti objednatele a zhotovitele. 

 

6. Doba a místo plnění 

Nezbytné je uvést zahájení a ukončení prací a s tím související doba, na kterou je smlouva 

uzavřena. Také se zde uvádí konkrétní doba plnění v hodinách a dnech pokud je to nutné a 

místo plnění.  

 

7. Cena díla ( prací ) 

Uvádí se cena nebo alespoň způsob jejího určení. Cena je sjednána oběma smluvními 

stranami a je k ní dopočteno DPH ve výši platných sazeb. Dále se zde uvádí cena za případné 

méně a vícepráce. [8] 

 

8. Platební podmínky 

Zde se uvádí v jaké formě, v jakém čase a na základě jakých dokladů bude vyplácena finanční 

odměna za provedení díla, zda budou poskytovány zálohy, lhůty splatností, postup a způsob 

fakturování a případná fakturační adresa.  
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9. Odpovědnost zhotovitele za škody a vady a ustanovení o pokutách 

V této části smlouvy se uvádí za jaké vady a školy zhotovitel odpovídá, jak se zavazuje je 

hradit a případné ustanovení pokut. Pokud je tomu tak i název a označení legislativy, kterou 

se tato část smlouvy řídí.  

 

10. Zvláštní ujednání 

Zde je možno uvést speciální nároky objednatele jako kontrola prováděných prací a jak budou 

řešeny případné nespecifikované případy této smlouvy.  

 

11. Závěrečná ustanovení 

Obsah tohoto článku smlouvy zahrnuje počet výtisků smlouvy, případné změny a odstoupení 

od smlouvy, případné výpovědní lhůty, srozumění smluvních stran s obsahem smlouvy, 

účinnost smluvního vztahu.  

 

Vyhotovená smlouva se všemi náležitostmi je přiložena v přílohách bakalářské práce.  
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6. Závěr 

 

Úkolem této bakalářské práce bylo zrekapitulovat problematiku výběru a hodnocení 

dodavatelů služeb facility managementu. Výsledkem této práce je rozbor problematiky výběru 

a hodnocení dodavatelů FM-služeb a tím spojený popis základní terminologie, rekapitulace 

pojmů uvedených v názvu práce a sumarizace všech dostupných technických a právních 

předpisů.  

 

Bakalářská práce je více zaměřena na teoretický rozbor problematiky výběru a hodnocení 

dodavatelů FM-služeb. Tato práce popisuje postupy z dostupných norem a zákonů pro výběr, 

hodnocení a následnou tvorbu smlouvy s dodavateli FM-služeb. Popisuje všechny fáze a 

náležitosti, kterými je třeba se řídit, nebo jsou doporučeny.  

 

Praktická část této práce řeší konkrétní objekt a konkrétní FM-služby. Popisuje se zde postup 

při výběru a hodnocení dodavatelů na úklidové služby. Výstupem z této bakalářské práce je 

smlouva o dílo na úklidové služby v řešeném objektu. Smlouva o dílo je obsahem příloh 

přiložených k této bakalářské prácí společně s fotodokumentací řešeného objektu a jeho 

schématem. 

 

Trh služeb v poslední době zažívá velký rozvoj a to především facility management služby, 

proto je důležité vědět, jak postupovat při jejich výběru a hodnocení a jak zpracovat dobrou 

FM-smlouvu tak, aby vyhovovala oběma smluvním stranám a přesně popisovala všechny 

požadavky dané objednatelem.  
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